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El Memorial és instituit per la Funda-
ció IReS l’any 2013 amb la finalitat de 
retre un homenatge permanent a una 
persona que fou un president molt 
significatiu per a la nostra entitat. 

Cada edició del Memorial cerca una 
aportació documental pròpia, valuosa 
per a l’IReS i també per al Tercer Sec-
tor Social. En el seu contingut hi són 
presents aspectes clau que confor-
men la forma de fer i de ser de l’entitat: 
la innovació, tan freqüent en la seva 
trajectòria, la qualitat com a principi 
irrenunciable, així com el compromís 
social i ètic envers la comunitat, els 
col·lectius i les persones en situació de 
vulnerabilitat o de risc social.

• Atenció a persones: atenem a 
persones que estiguin vivint o 
hagin viscut situacions de violèn-
cia i/o conflicte més enllà del seu 
sexe, característiques, etc.

• Mirada inclusiva: oferim atenció 
a les persones que es troben fora 
dels circuits d´atenció dels serveis 
que existeixen actualment.

El Patronat de la Fundació, a proposta 
del Comitè Assessor del Memorial, ha 
acordat adjudicar aquesta 2a. edició 
del Memorial al treball: Intervenció 
amb persones que viuen en entorns 
de violència. Una mirada inclusiva, 
una publicació que pretén aportar 
una visió oberta i plural a un proble-
ma social com és el de la violència 
quan aquesta esdevé una forma de 
relacionar-se. Amb una metodologia 
innovadora compartida amb altres 
projectes socials de la institució, els 
professionals de l’IReS col·loquen les 
persones en el centre de l’atenció, tot 
fent-les protagonistes de la seva prò-
pia vida i del seu futur.

• Sense etiquetes: els rols de les 
persones que viuen situacions 
de violència no són estàtics i els 
atenem en la seva globalitat i en 
cadascuna de les seves manifes-
tacions.

• Totes les tipologies de violència: 
atenem altres tipologies de vio-
lència a banda de la violència de 
gènere.

• Provenció: treballem pel bé comú 
i el benestar de les persones per 
satisfer així les seves necessitats, 
origen de molts conflictes.

• Pobresa i violència: donem un 
especial èmfasi a les persones 
que es troben en situació de po-
bresa, oferint-los un espai d’aten-
ció psico-social.



• Mirada especial als joves: tenim 
una metodologia especialitzada 
per a joves, adaptada a les seves 
necessitats i característiques, fle-
xibilitzant els espais d´atenció i 
intervenint en el seu entorn i amb 
les seves famílies. 

• Avaluació i mesura de resultats: 
mesurem i avaluem l´impacte que 

ha tingut el servei en les persones 
ateses.

• Perfil de persones ateses: ate-
nem a persones que no estan 
vivint situacions d’urgència que 
requereixen d’una intervenció im-
mediata. Aquestes, són derivades 
als serveis especialitzats de la xar-
xa pública del territori.

Metodologia:

Apoderem les persones al llarg de tot 
el seu procés de recuperació i de les 
fases d’atenció (acollida, intervenció, 
tancament i seguiment).

És la persona atesa qui dissenya el seu 
pla de treball i qui decideix el nivell de 
profunditat en què vol treballar. 

Per aconseguir-ho, hem elaborat mò-
duls d’atenció especialitzats que varien 
en funció del rol majoritari que adopti la 
persona en situació de violència.

Avaluació:

El procés d’avaluació es realitza al 
llarg de totes les fases conjuntament 
amb la persona usuària. Realitzem 
una avaluació en dos nivells: avalua-
ció del procés i dels resultats. Avalu-
em i mesurem, doncs, l’impacte que 
ha tingut el programa en les persones 
ateses.
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