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Catalunya té un nou Servei d’atenció a persones que viuen situacions 

de violència, sense rols ni etiquetes. 

 

La Fundació IReS constata una augment dels casos de violència en 

persones que no compleixen amb els estereotips majoritaris. 

 
Des de l’inici del Servei a mitjans de 2014, del total de casos atesos per conflictivitat 

i violència a IReS, un 60% han sigut casos que no compleixen amb els estereotips 

majoritaris (dona víctima). Les dades a data de maig 2015 demostren també un 

augment d’aquests casos en l´últim any; en el mateix període de 5 mesos, al 2014 

se’n van atendre un 20% i al 2015 han crescut fins al 60%.  

En aquest context, la Fundació IReS presenta una metodologia innovadora basada 

en l’apoderament i la mesura de resultats, eixos clau del Servei d’intervenció per a 

persones que pateixen situacions de violència i/o conflicte, el Projecte Fils, que 

porta en marxa a IReS des de mitjans de 2014.  

 

Sobre la Fundació IReS  

Som una fundació privada que treballa des de fa més de 45 anys en l’atenció social, 

psicològica i educativa de persones i col·lectius marginats en situació de risc social o amb 

dificultats econòmiques. 

Una metodologia que fusiona models d’intervenció propis, una visió integral que incorpora 

l’entorn de la persona i, la recerca i la sensibilització com a part del procés, han posicionat 

a la Fundació IReS com a un referent en innovació social i en qualitat.  

Duem a terme l’acció social amb persones vulnerables des d’una visió integral en els 

següents àmbits d’actuació:  

- Infància, Joventut i Família 

- Violència Familiar i de Gènere 

- Inclusió Social 

- Acció Social en el Sistema Judicial 

 

Sobre el Memorial Manuel Adroer Iglesias: 

Instituït per la Fundació IReS al 2013, cada edició cerca una aportació documental 

innovadora, de qualitat, valuosa per al Tercer Sector Social i amb compromís social i ètic 

envers la comunitat, els col•lectius i les persones en situació de vulnerabilitat o en risc 

social. La segona edició del Memorial ha sigut adjudicada a la metodologia “Intervenció 

amb persones que viuen en entorns  de violència. Una mirada inclusiva”, els 

fonaments teòrics del nou projecte d’intervenció en violència de la Fundació IReS, el 

Projecte Fils.  
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