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50 anys transformant la
vulnerabilitat en oportunitats

El 2019 ha suposat per a nosaltres l'oportunitat

Es fa palès aquest procés de transformació en un

de fer retrospectiva en el temps amb la celebra-

any en què l'entitat ha experimentat el relleu en la

ció del 50è aniversari de l’entitat. Prendre cons-

seva direcció, passant del lideratge de la Montse-

ciència de com hem evolucionat d'ençà que el

rrat Tohà al de la Natàlia Valenzuela. I, coincidint

projecte va sorgir com a Institut de Reinserció

amb aquest canvi, hem incorporat una imatge cor-

Social a Barcelona l'any 1969 i va esdevenir la pri-

porativa nova alineada amb la missió i visió actual

mera associació privada sense ànim de lucre. Un

de la Fundació, centrada en l’atenció integral de

projecte que ha anat creixent amb el pas dels

persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

anys, transformant-se i ampliant els seus camps
d'actuació arreu de tota Catalunya i durant ja
més de 30 anys a les Illes Balears, sempre amb la
mirada posada en donar resposta a les necessitats socials emergents.
Com a entitat social, les persones i les famílies
que hem atès sempre han estat el nostre motor i
raó de ser; i la transformació i la innovació, una
constant. Comptar amb un equip de professionals en l’àmbit social, psicològic i educatiu que
treballa de forma sincronitzada en aquest projecte comú és el què ens ha permès que en el
darrer any poguéssim atendre a un total de
17.402 persones i 940 famílies.

Així mateix, en l’àmbit intern s’han impulsat diversos canvis organitzatius i hem treballat en el desenvolupament de l’ecosistema de projectes socials,
volent potenciar l’atenció integral a les nostres famílies amb un sistema de gestió que ens permeti
millorar en eﬁciència en aquesta tasca.
El 2020 es visualitza com l’escenari de consolidació
d’aquesta estratègia per a poder copsar de manera
més eﬁcaç la resposta a les necessitats emergents.
Aquests 50 anys d’història han servit per fer una
mirada al passat i donar-nos l’impuls que necessitem per al futur.

Andreu Soldevila i Casals
President de la Fundació IRES
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Pinzellades del 2019

17.402

PERSONES
I FAMÍLIES ATESES*

199

PROFESSIONALS

35

SERVEIS

940 unitats familiars
del total de persones ateses

Ingressos

Despeses

5.423.335,77 €

12
ALIANCES
ESTRATÈGIQUES

8
PLATAFORMES
I MESES

75
ALTRES ENTITATS
I EMPRESES

5.420.361,45 €
38

3.548
HORES

90

ADMINISTRACIONS

FORMACIONS

9

23.301.273

Impactes als mitjans
de comunicació

INSTITUCIONS
EDUCATIVES

La nostra causa

Fundació IRES
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Des de la Fundació IRES treballem en l’atenció integral a
famílies en situació de vulnerabilitat a través d’un equip de
professionals de l’àmbit social, psicològic i educatiu.
Creiem que l'entorn familiar determina el desenvolupament
de la persona i en condiciona les oportunitats per a sentir-se
integrada en la societat. Pensem que, si intervenim amb
algun membre de la unitat familiar, es generarà un impacte
dins de la mateixa i en el seu context més proper.

Prevenir situacions de vulnerabilitat

Millorar el present i el futur de les
famílies en situació de vulnerabilitat
Intervenir quan es detectin situacions
familiars i personals de risc
Impulsar canvis en les famílies i
persones promovent el seu benestar

Perquè darrere de cada
situació de vulnerabilitat hi
ha una nova oportunitat.

La nostra causa
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Famílies en situació de vulnerabilitat
Acompanyem famílies que afronten diferents situacions de
vulnerabilitat, situacions que en moltes ocasions estan
interconnectades i fan que el seu risc de pobresa i exclusió social
sigui molt elevat en comparació amb el de la població general:

No tenir les necessitats
bàsiques cobertes
(alimentació, habitatge digne,
accés al mercat laboral...)

No poder comptar amb
una xarxa familiar o

Viure situacions de

d'amistats de suport

conﬂicte i/o violències

La nostra causa

05
/41

Famílies en situació de vulnerabilitat

però de vegades no és possible superar-la sense suport

A l’IRES centrem els esforços
en promoure que les persones
siguin subjectes en primera
persona dels seus processos

Posem la mirada en el que sí tenen les
persones (habilitats, fortaleses,
potencialitats), el que hem anomenat...

Emancipació
Creixement
Recuperació
Articulació social

Promovem i cuidem la connexió amb el nostre
context i les persones que el formen, en clau
d’apoderament i de transformació social.

Ecosistema de Projectes Socials
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Per a dur a terme la nostra tasca,
comptem amb un ecosistema de

a cada situació atesa. Aquesta

Soc Ate
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una resposta més personalitzada i eﬁcaç
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projectes socials que ens permet donar
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metodologia ens permet treballar amb
un membre o amb la unitat familiar...
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FAMÍLIES

Com a professionals de
l’àmbit social, hem de
valorar, avaluar i donar
resposta a les diferents
situacions que puguin fer
que la persona que atenem
incrementi el seu risc de
vulnerabilitat.
Daniel Jiménez,
Coordinador de projectes de la
Fundació IRES a Balears

Familiars, socials i comunitaris

A qui atenem?

>>>

Què fem?

>>>

Com ho fem?

Atenent persones, atenem

Enfortir els seus vincles i

A través dels nostres

famílies, el centre de la

potenciar els seus recursos

projectes socials i el treball

nostra atenció.

que els permetran afrontar les

en xarxa vinculades als

diﬁcultats de futur i millorar la

territoris on som presents.

seva qualitat de vida.
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2019

17.402
PERSONES
ATESES

BALEARS

Infants, joves i adults

3.929

CATALUNYA

6.086
3.090

Joves atesos a tallers

480

Gestionem serveis que es troben representats en ecosistemes
específics i que donen resposta a les necessitats pròpies del territori
on s’ubiquen atenent cada línia de treball.

Famílies

4.297
460

Ens culpàvem molt per no
poder-los donar el que
necessitaven. Teníem por a
demanar ajuda pel fet que
poguessin separar-nos
dels nostres fills i filles.
Isabel i Manuel,
família del Casal en família de
l'ecosistema Sant Martí (Barcelona)

Acompanyament a
famílies, infants i joves

La nostra activitat

L'impacte de la nostra acció social

Projecte o servei
Casal en Família (Sant Martí)
Centre Obert Les Fades
Taula Proinfància: Servei d’atenció a famílies i
xarxa comunitària d’infància Verneda-La Pau

Persones
ateses
102
50

227

Servei d’acolliments familiars

236

Pis d’inclusió de dones
Tarda Jove
Psicojove de Matadepera

Persones
ateses

Projecte o servei
Tallers d’afectivitat i sexualitat als centres de
secundària de la comarca del Garraf i a
Cornellà de Llobregat

1.869

Servei d’educadors de carrer (Barri de la Mina)

98

Centre Residencial d’Acció Educativa
CRAE Prim

38

390

Servei d’Adopció d’infants amb
necessitats especials

Projecte Click (Sant Martí)
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Biblioteca Bon Pastor

668

Projecte Casal en Família (Palma)

374

Casal en Família (Manacor) i Taula Proinfància
(Zona Palma centre)

395

145
6
1.221
33

CATALUNYA

BALEARS

El grup m’ha ajudat a entendre'm
millor en tant que home, detectar les
meves actituds o comportaments
masclistes, i m’ha ajudat per a tenir
més eines per a la transformació
personal i col·lectiva.
Participant anònim,
Espai Grupal per a Homes “Sóc canvi”

Atenció i prevenció en situacions
de conﬂicte i violències

La nostra activitat
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L'impacte de la nostra acció social

Projecte o servei

Persones
ateses

Projecte Fils

44

Vincula’t

24

Servei d’atenció a homes per a la promoció
de relacions no violentes (SAH)

572

Servei d’informació i atenció a les dones
Matadepera (SIAD)

27

Servei d’informació i atenció a les dones
Figueres (SIAD)

28

Pisos Servei d’acolliment substitutori de
la llar del Gironès (SAS)

28

Serveis comunitaris de Matadepera

0

Pis Servei substitutori de la Llar (SSLL)

7

Persones
ateses

Projecte o servei
Servei d’atenció integral a la violència
de gènere

1.273

Servei d’assistència psicològica a dones
víctimes de violència de gènere i a les
seves filles i fills

1.043

Relacions Sanes: agressors part forana i
violència intragènere

26

CATALUNYA

BALEARS

Gràcies a l’IRES em segueixo
formant. Aquí treballeu a partir
de les virtuts de cadascú i les
potencieu! IRES va veure en mi
el que ningú més no veia.
Miguel Ángel,
Projecte Aferra’t

Promoció de la inclusió social

La nostra activitat

L'impacte de la nostra acció social

Persones
ateses

Projecte o servei
Projecte Aferra’t

55

Projecte Impulsa Granollers

64

Trobem-nos (Gestors de la Renda garantida
de ciutadania)

94

Més Lluny

74

Tallers per a joves (formacions impartides)

CATALUNYA

BALEARS

4.297
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Institucions amb la
trajectòria de l’IRES ajuden
a avançar a l’Administració
Pública innovant amb
programes socials de
prevenció, treball familiar
i terapèutic.
Pius Fransoy,
Excap de l’Àrea de MPA

Intervenció comunitària
a l’àmbit judicial

La nostra activitat
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L'impacte de la nostra acció social

Persones
ateses

Projecte o servei
Servei de Mesures Penals Alternatives
Pis de Joves

3.144
6

Programas formativos en materia de violencia
de género en el marco de Justicia Juvenil

148

Servei d’Atenció Social als jutjats

744

CATALUNYA

BALEARS

La nostra activitat
Accions

Comunicació i Fundraising
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Impactes

08

Campanyes de
sensibilització i captació

08

Actes institucionals

95

Publicacions

201

Aparicions en premsa

23.301.273
2.530

Persones, audiència 2019

Visites mensuals a la web

Presència als mitjans de comunicació
Enguany s’han generat un 39% més d’impactes que en l’any anterior (201 d’aparicions en mitjans); això
ha permès que la tasca social d’IRES pogués arribar a una audiència estimada de 23.301.273 persones
que han pogut llegir, sentir o veure informació sobre la fundació en diferents mitjans, un 44% més que
en 2018. Tot això es veu integrat en la gestació del pla de comunicació interna i externa.

2.239

1.638

1.667

750

@fundacioIRES

@FundacioIRES

Fundació IRES

@fundacioIRES

Segueix-nos en les nostres xarxes socials!

Comunicar tot el que fem
és essencial per a donar
veu a les persones per les
quals treballem.

La nostra activitat
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#ProjecteClick

#CaixaProinfància

#MesuresPenalsAlternatives

#SASJ

Els ‘Clicks’ passen per la

Famílies assisteixen al partit

Participem al Firactiva’t: ﬁra

El Servei d’Atenció Social als

catifa vermella per recollir

de l’Iberostar Palma gràcies

d’activitats i bones

Jutjats amplia el seus serveis

el premi RetinES 2018

al Programa CaixaProinfància

pràctiques en l’àmbit de

d’intervenció a les Illes Balears

l’execució penal

La nostra activitat

#Aferra’t

Dia internacional de les
dones: comparteixen les
seves experiències i reﬂexions
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#SantJordi

Premi al disseny de Sant Jordi
“Una rosa per una causa” a la
Universitat Blanquerna

#Acolliments

Participació a la Setmana
de l’Acolliment amb l’equip
d’Acolliments Familiars

#FEDAIA

#CasalEnFamilia

#PrevenSI

Vam guanyar la candidatura

A Sant Martí preparem una

Presentació de PrevenSI al

per a liderar la FEDAIA junt

Pasqua amb taller de mona i

amb altres entitats

cuina saludable!

Col·legi Oﬁcial de
Periodistes de Barcelona

La nostra activitat
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#ProjecteAferra’t

Festa d’estiu del Projecte

#Justícia

Aferra’t: una jornada amb

3a edició del Criminal Justice

la participació de més de
40 persones usuàries

Summer Course Confederation
of European Probation (CEP) a

#VenusSenseCànon

Art, teràpia de grup i
apoderament contra la
violència de gènere a Balears

Barcelona

#MésLlunyCasalEnFamília
#ProjecteFils

Parlem a El Matí de Catalunya
Ràdio sobre la hipersexualització
de la infància

#ProjecteClick

Vídeo “Qui som” en la 3a edició
del taller ‘Fes Click a Youtube’
amb Roc Massaguer i la
Fundació Caixa d’Enginyers

Lots d’aliments de
Masterchef Junior per al

Programa Més Lluny i al
Casal en Família de Balears

La nostra activitat
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#ViolènciesMasclistes
#ProjecteFils

#ProjecteClick

Xerrada-col·loqui 'Les

Formació al CRAE per a

Els joves presenten el seu

violències masclistes' al

detectar, prevenir i

rap "Emergència Climàtica"

intervenir en l'abús sexual

al Festival Escena Poblenou

Caixa Fòrum de Palma

#ElPoderDeLaVulnerHabilitat

Ràdio 4 ens dona veu per a
presentar "El Poder de la
VulnerHabilitat" comptant
amb l’Asmae i la Mireya,
testimonis dels projectes
d’atenció de l’entitat

#FeminismesQueAvancen
#CasalEnFamília

#RecaptacióDeFons

Dia Internacional per a

60 infants i 42 famílies han

Zumba Solidari per recaptar

l’Eliminació de la Violència

gaudit amb el suport del
Programa CaixaProinfància
de l’Obra Social “la Caixa”

fons amb l’associació ASME
del Districte de Sant Martí

envers les Dones amb el
#FeminismesQueAvancen

21
/41

Acte del 50è Aniversari de la Fundació IRES
a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona

transformant
la vulnerabilitat
en noves
oportunitats

L’aniversari no és enyor del
passat, sinó projecció de futur
Natàlia Valenzuela,
Directora de la Fundació IRES

La nostra activitat

El nostre 50è aniversari

Commemorant i construint 50 anys d’una

Per la seva part, la Directora de l’IRES,

organització com la nostra, posem en valor

Natàlia Valenzuela, va dedicar un moment

la necessitat social de les entitats del Tercer

especialment emotiu per agrair i

Sector en l’acompanyment a persones i

reconèixer la tasca de la Montserrat Tohà,

famílies en els seus projectes de vida.

exdirectora de la fundació i qui ha

Abans d’esdevenir fundació, vam sorgir
com la primera associació privada sense
ànim de lucre i professional de l’Estat
Espanyol que va començar a treballar en
aquest àmbit. L’entitat va anar creixent
sempre per adaptar-se al canvi i a les
necessitats emergents dels col·lectius en

atresorat 43 anys treballant per a l’entitat.
Tot i que ha estat testimoni de la

I quina és la nostra
projecció de futur?
Entomem els nous reptes de futur amb la força que
ens donen cinquanta anys de vida d’una organització
útil i arrelada a donar respostes integrals a les realitats socials diverses. Ser una entitat capdavantera en
l’atenció integral a les famílies és un dels nostres objectius d’ara en endavant.

transformació i el canvi de l’IRES, Tohà va

Amb un esperit crític per continuar acompanyant a

remarcar que la missió segueix sent la

les persones i famílies en situació de vulnerabilitat

mateixa: “posar en comú projectes amb la

a través d’equips professionalitzats en l’àmbit

ﬁnalitat de generar un futur

social, psicològic i educatiu i en un moment on la

d’oportunitats per a famílies i persones.”

innovació parla de crear conjuntament, a IRES
seguim aprenent amb les entitats públiques i priva-

situació de més vulnerabilitat.

des col·laboradores així com amb les persones i fa-

L’acte va reunir a diverses personalitats

mílies ateses, que conﬁen en el nostre treball.

del Tercer Sector, de l’Administració

A tots i totes les que heu fet possible que el treball

Pública i del món empresarial que ens han

de la Fundació IRES al llarg d’aquestes cinc dèca-

acompanyat així com aquells professionals

des sigui una realitat, moltes gràcies pel vostre

que formen o han format part de l’entitat.

acompanyament i suport que impulsa la nostra raó

Andreu Soldevila, president de la Fundació

de ser i que ens ajuda a transformar la societat.

IRES, va inaugurar la celebració fent

Continuarem treballant amb empenta per una so-

referència a la unió d’esforços de totes les

cietat igualitària i justa.

persones que van treballar per la
permanència i la innovació constant d’un
projecte que va néixer al 1969.

Llegeix l'article
en la nostra web

Natàlia Valenzuela Pulido
Directora de la Fundació IRES

La nostra activitat
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Actes, campanyes, RSC i empreses

Un any més, els equips de l’IRES ens
vam reunir amb les persones
voluntàries de l’entitat per agrair i
retre homenatge a aquesta ﬁgura,
essencial per al funcionament d’una
entitat social com la nostra.

Com a novetat en l’històric de

Durant el 2019 vam realitzar una

col·laboracions amb el 22@Network,

campanya de difusió i captació

al desembre, la comissió d’RSC va

d’usuaris per a un espai grupal per a

organitzar el primer AFTERWORK

homes orientat a revisar la seva

XMAS EDITION! on es vam reunir

masculinitat en el context de

treballadors/es de diferents empreses

masculinitats alternatives i

i entitats del 22@ amb l’objectiu ﬁnal

perspectiva de gènere.

de recaptar fons per l’atenció a les
persones en situació de vulnerabilitat
del territori amb la venda d’una tote
bag dissenyada per Javier Mariscal.

La nostra activitat
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Actes, campanyes, RSC i empreses

Com a iniciativa del 22@Network junt amb la

A l’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de

Fundació IRES, al gener es va tancar aquesta

l’Erradicació de la pobresa, vam llençar la

campanya per a recaptar fons per a jocs i joguines

campanya ‘El poder de la vulnerhabilitat’, de la

per a infants dels projectes socials del districte de

qual, el programa Solidaris de Ràdio 4 se’n va fer

Sant Martí.

ressò i ens va permetre també aparèixer en el

Es va recaptar prop de 1000€ i es va comptar amb
la participació de 13 empreses de l’Associació:
Barcelona Activa, Bosch, Cohousing, COIB, Flaise,
Fhios, IECISA, IL3-UB, IAAC, Lavinia, Marinello and
Partners, Netmind i Timtu.

Fundació IRES es va sumar al moviment global
#GivingTuesday posant en valor aquest poder de
resiliència de les persones i famílies que viuen en
situació de vulnerabilitat.

programa Mou-TV de Transports Metropolitans de
Barcelona aconseguint accedir a tota l’audiència
dels viatgers dels transports públics durant una
setmana.

La nostra activitat

Actes, campanyes, RSC i empreses

En el marc de la campanya de difusió i

Durant el 2019 vam mantenir les

sensibilització i RSC d’IRES ‘Una rosa per

col·laboracions amb l’Associació Sant Martí

una causa’ es van repartir més de 1.000

Esport. En total, ASME va col·laborar amb

roses als llocs de treball d’un total de 27

1250€ per als projectes d’atenció social del

empreses que hi van participar.

districte amb diferents iniciatives de

Es van recaptar un total de 4.100€ i, junt
amb la recollida de donatius a la parada
de roses, el total assolit amb la campanya
en 2019 va ser de 9.913€, per a ser
destinats als programes d’atenció integral
a famílies i persones en situació de
vulnerabilitat de la Fundació IRES.
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captació com el zumba solidari o la venda
d’una ampolla d’aigua de merchandising.

La Fundació IRES junt amb Sant Francesc
Hotel Singular van oferir una Xocolatada en
família per a celebrar la col·laboració de
l’hotel, que va donar 5.000€ per als projectes
d’atenció integral a famílies en situació de
vulnerabilitat en la zona centre de Palma.

La nostra activitat

26
/41

Actes, campanyes, RSC i empreses

La iniciativa ‘Apadrina una carta’

Durant el 2019 la missió en la campanya

El 2019 ha estat el segon any del repte

llençada en desembre de 2019 al

ha continuat amb el suport de 29 hotels

Beques Click. Hem tancat l’any amb

nostre públic intern i extern va

col·laboradors amb les mateixes

17.107,94 €, un creixement del 33%

aconseguir que 90 infants i joves de la

aportacions. Tanquem amb 5.673€

respecte el 2018 i per sobre de l’objectiu

fundació rebessin els seus regals

de captació.

(15.000 €).

personalitzats el dia de Reis. Van
participar un total de 95 persones i va
tenir una gran acollida i valoració.

S’incorporen noves empreses i noves
formes de col·laboració (teaming). En
total han participat 5 empreses i 2 grups
de treballadors/es a nivell particular,
també una acció de crowdfunding entre
treballadors i treballadores empresa
col·laboradora.

La nostra activitat
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Actes, campanyes, RSC i empreses

L’empresa Vistaprint ofereix als i les joves
del Projecte Clik un taller per aprendre a
fer la seva marca personal

ADAMO col·labora amb les “Beques Click”
creant el seu propi repte intern per a
recaptar diners i l’empresa dobla la
quantitat de les seves donacions

Kim Global ofereix una sessió sobre les
entrevistes de feina a persones
usuàries del Projecte Aferra’t

Bankia i Fundació Sa Nostra
destinen 2.000 € al Casal en Família

La nostra activitat

Actes, campanyes, RSC i empreses

TRAM renova l'acord de col·laboració per destinar
3.000€ per a les Beques Click del Repte 22

Un equip de la companyia de perfums
Firmenich col·labora pintant el Pis de joves

Port de Barcelona recapta més de 9.900
unitats de productes no alimentaris per les
famílies de la Fundació IRES
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El nostre equip
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La família IRES

Som un equip multidisciplinari que suma esforços i
motivació per a la transformació social. Creiem en les
persones i en el seu potencial per a trobar en les
situacions de vulnerabilitat una oportunitat de canvi vital.

Part del nostre treball és recordar a les
persones que atenem el que són capaces
d'aconseguir per si mateixes

El nostre equip

PRESIDENT

Andreu Soldevila Casals

VICEPRESIDENT

Francesc Velayos Balcells

SECRETARI

Manuel Jesús Ledesma García

VOCALS

Beatriz de Soler Bigas
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Natàlia Valenzuela Pulido > Directora general
Ariadna Antequera Folk > Directora Àrea de Persones
Carol Palau Oltra > Directora Operativa Catalunya
Aina Capellà Ripoll > Directora Operativa Balears
Susana Martínez Bernabé > Directora Financera
Johanna Rivera Viñas > Directora de Comunicació i Fundraising
Laura Esquivel Lallana > Directora Adjunta de Fundraising

Núria Adroer Martori
Joan Ramon Borrell Arqué

Liderar és reprendre el camí que un dia van iniciar
les persones que ens van precedir, amb la mirada
posada en el futur i el canvi com a destí

El nostre equip
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Com treballem

Vetllem per la integració de la igualtat d’oportunitats entre

A l’IRES comptem amb la col·laboració de persones

homes i dones de l’entitat com a principi bàsic i transversal

voluntàries que, amb el seu temps, sumen valor a la

que afecta a tots els departaments i categories salarials, i

tasca dels professionals de l'entitat. Són, gràcies a la

l’adoptem com a objectiu clau en la política de l’Àrea de

seva dedicació i il·lusió, un eix clau en la nostra

Persones de l’entitat. La Fundació disposa d’un Pla d’Igualtat

intervenció.

des de 2015 i en 2020 es farà la seva actualització.

199

20,60%
HOMES

PROFESSIONALS

79,40%
DONES

El més destacat de l’any 2019 ha estat l’augment de
voluntaris/es que hem tingut: hem passat de 26 a 41
voluntaris/es al llarg de tot l’any. També destaquem que
ha crescut el nombre de voluntaris/es assignats a
projectes d’atenció directe amb persones usuàries,
representant el 73% del total.

*0% NO BINARIS

El nostre equip
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Com treballem

Volem donar suport i acompanyament a tots i totes les

El pla de formació i desenvolupament professional i

professionals de la Fundació posant en valor el seu talent,

personal està basat en oferir a tots i totes les

experiència i compromís amb l'entitat.

professionals una formació relacionada amb tres

Contracte ﬁx
60%

67% 33%

Contracte eventual

competències fonamentals:
1

TRANSVERSALS

2

TÈCNIQUES

3

EMOCIONALS

Obra i servei
35%

Interinatge

05%

Altres contactes

3.548
HORES

90

FORMACIONS

34% 32%
34%

INSCRIPCIONS

Titulats mitjos
Administratius i altes

Un 2,01% de les companyes i companys presenten un grau
de diversitat funcional.

479

Titulats superiors

Formació de l’Aharon Fernández del Projecte FILS sobre
Perspectiva de gènere a part de l’equip de la Fundació IRES

Innovació social i els ODS
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La innovació social és una eina clau per adaptar-nos a
una realitat social en transformació constant i donar
resposta a les necessitats emergents, generant nous
models d’atenció i projectes pioners.
Des de l’Oﬁcina de Projectes es gestiona el
desenvolupament de projectes i licitacions,
subvencions i projectes propis.
Des de la seva institució en el 2013, la ﬁnalitat del

10%
30%

Projectes recurrents

50%
10%

Memorial és retre un homenatge permanent a Manuel

Projectes de nova creació

Adroer Iglesias, qui va ser un president molt signiﬁcat a

Projectes de transformació

l’entitat i contribuir al know how de l’IRES cercant una

Assessorament intern

aportació documental pròpia, innovadora per a l’entitat
i també per al Tercer Sector.
En el marc del 50è aniversari, vam organitzar el Cicle

Espai IRES.Lab

de diàlegs per a l’acció en territoris on duem a terme la

Va néixer com un espai de creació i gestió de

nostra tasca social (Terrassa, Barcelona i Menorca) per

coneixement, on plantejar nous reptes per millorar

a debatre i trobar solucions sobre reptes de futur que

l’atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat i

tenim com a societat amb l'objectiu de treballar per a

obert a qualsevol professional de l’entitat.

millorar les condicions de vida de persones que es
troben en una situació de major vulnerabilitat.

Innovació social i els ODS
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Des del 2015 mantenim un compromís amb el full de ruta internacional de
l’Agenda 2030. Tots els nostres projectes i serveis socials estan alineats
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

IGUALTAT
DE GÈNERE

Millorar la qualitat de
vida de les persones i
l'accés a l'educació
inclusiva i equitativa.

Promoure la igualtat
entre els gèneres com
un dret humà
fonamental i la base
per aconseguir un món
més just i sostenible.

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

Reduir la pobresa per
evitar desigualtats i
grans disparitats en
l'accés als recursos.

ALIANÇA
PELS OBJECTIUS

Generar aliances
inclusives construïdes
sobre principis i valors,
una visió i metes
compartides, que
col·loquen les persones
al centre.

Innovació social i els ODS

La nostra xarxa: Aliances i sinergies

Aliances estratègiques

Plataformes i meses

Plataforma Unitaria contra la
Violencia de Género en Barcelona
Federació Catalana de Voluntariat Social

https://www.violenciadegenere.org/

Institucions educatives

Formes de col·laboració amb valor social
Fundació Intermèdia, entitat patrona fundadora juntament amb la Fundació
SURT i SUARA Cooperativa.
Unió Temporal d'Empreses (UTE): SUARA Cooperativa i Fundació IRES. Programes
formatius de violències i Programes formatius per delictes de trànsit.
Prevensi, un projecte que sorgeix de la Unió Temporal d'Empreses (UTE):
INTRESS, Institut de Psicologia Forense i Fundació IRES.
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Com ens ﬁnancem

Entitats finançadores i col·laboradores

Finançadors públics
CATALUNYA

ILLES BALEARS
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Com ens ﬁnancem
Finançadors privats
ALIATS

Entitats finançadores i col·laboradores
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EMPRESES COL·LABORADORES CON
Campanya Hotel Invisible:
Splendom Suites, Grupotel Gran Via 678, Grupotel Gravina, Hotel
Dante, Hotel Antibes, Hotel Condes, Hotel España, Hotel Monument, Hotel Axel, NN Hotels, Hostal Mare Nostrum, Hotel Curious,
Hotel Alimara, Oriente Atiram Hotel, Mesón Castilla Atiram, Tres
Torres Atiram Hotel, AC SOM by Marriot, Majestic Spa & Hotel.

Campanya de Sant Jordi:
EMPRESES AMIGUES

22@Network, Majestic Hotel & Spa Barcelona, Asesoria Sainz de Baranda S.A.P, Birchman Group, Carburos Metálicos, Clece SA, Cementiris de Barcelona S.A, Centre Internacional de Negocis de Catalunya
SL, Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Col·legi Farmacèutics, Felca Servicio SA, Foment del Treball Nacional, Grupo ICA,
Informatica El Corte Inglés, Innovat Hotels SL (Twentytu), Knowledge
Innovation Market SLU, Lab. Oliver-Rodés, Pasiona Consulting SL,
SIGMA Gestión universitaria, AIE, Vistaprint, Immobiliària Diagonal111,
Inveniam Group, Spandex, Grupo Diego Martínez e hijos SL.

Campanya Beques Click 2019:
Innovat Hotels, Vistaprint, CCIB, Tram Besós, Chusman (iniciatives
de treballadors), Amazon (iniciatives de treballadors).

Com ens ﬁnancem
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Transparència

Actiu (amb integració d’UTE’s)
> Immobilitzat: 163.625€
> Inversions ﬁnanceres: 40.647€
> Deutors comercials i altres comptes a cobrar: 1.729.112€
> Tresoreria i disponible a curt termini: 225.278€

Passiu

12,1%

Despeses

5.420.361,45 €
Estructura de l'entitat i activitats
de sensibilització i incidència

87,9%

> Patrimoni net: 537.777€
> Deutes a llarg termini: 149.076€

Inversió en programes socials
dirigits a les famílies i a les
persones que atenem

> Deutes a curt termini: 1.015.315€
> Creditors i altres comptes a pagar: 456.494€

Estructura patrimonial i financera

14,89%

Actiu no corrent: 204.272€

Patrimoni net: 537.777 €
Passiu no corrent: 149.076 €
Passiu corrent: 1.471.809 €

2.158.662€ TOTAL

5.423.335,77 €

Ingressos per a ﬁnançament
de projectes de gestió pública

Actiu corrent: 1.954.390€

2.158.662€ TOTAL

Finançament de l’activitat

85,11%

Ingressos per a ﬁnançament
de projectes propis

Qualitat
95,80%
VALORACIÓ
POSITIVA

100%

VALORACIÓ
POSITIVA

91%

VALORACIÓ
POSITIVA

Satisfacció de les persones i clients
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Les persones usuàries dels nostres serveis
Durant el 2019 s’han recollit un total de 6.088 enquestes en diferents formats,
gairebé el doble que l’any anterior i alhora ha millorat notablement la valoració.

Les empreses que han col·laborat amb nosaltres
D’un total de 20 empreses enquestades, hem recollit que 100% del total ha
valorat positivament la nostra tasca.

Els nostres clients públics
Durant el 2019, d’un total de 19 serveis públics, el 91% ens han
valorat positivament.

Sistema de Certificació
Qualitat i Protecció de Dades
En data 14 i 15 d’octubre de 2019, la Fundació IRES va
ser auditada i certiﬁcada, un any més, per l’empresa
SPG (Sistemes y Procesos de Gestión, Certiﬁcación,
s.l.) segons la norma ISO 9001:2015.

La satisfacció de les
persones amb què
treballem és la força
motriu per a caminar
cap a l’excel·lència.

Sostenibilitat
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Compromís amb el futur

“El plàstic? Ni veure'l, ni beure'l!”

Mobilitat

En 2019, ens vam adherir a aquest repte de Barcelona+Sostenible.

Les nostres seus són accessibles amb transport públic, i el

Mitjançant una font d'aigua d'osmosi, es va aconseguir reduir el

fomentem per tal d’ajudar a reduir les emissions de gasos

consum d'aigua en ampolles de plàstic. Aquesta iniciativa

d’efecte hivernacle.

s'alinea amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Seu a Barcelona
SALUT
I BENESTAR

ENERGIA NETA
I ASSEQUIBLE

CIUTATS
I COMUNITATS
SOSTENIBLES

> Metro: línies 1, 3 i 5
> Autobusos: V13, 59, H10...
> Tren: Estació de Sants (10 min)
> Ferrocarrils Generalitat: Estació Provença
> Bicing: estació 265 i 385

CONSUM
I PRODUCCIÓ
RESPONSABLES

VIDA
SUBMARINA

ALIANÇA
PELS OBJECTIUS

Seu a Palma
> Tren: a 3 min
> Estació de bus: a 3 min
> Bus a l’Aeroport

Gestió de residus
Comptem amb zones de reciclatge de materials
a cada àrea: paper, tòner, plàstic i orgànic.

Abast de la memòria

Els continguts de la nostra memòria s’elaboren seguint el criteri de la Global
Reporting Initiative, acció de Responsabilitat Social Corporativa alineada amb
els valors de sostenibilitat, transparència i compromís amb la qualitat i amb
els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Abast de la memòria

Cobertura de la memòria

Període: Gen. 2019–Des. 2019

Acció social: Catalunya i Balears

Memòria anterior: Gen. 2018 – Des. 2018

Recerca i formació: Espanya

Cicle de presentació de Memòries: Anual

Sensibilització i incidència: Espanya

Contacte
comunicacio@fundacioires.org
FUNDACIÓ

ATENCIÓ INTEGRAL
A LES FAMÍLIES

41
/41

50 anys transformant la vulnerabilitat
en noves oportunitats
FUNDACIÓ

ATENCIÓ INTEGRAL
A LES FAMÍLIES

Seu de Barcelona

Seu de Balears

Seu de Girona

Av. de Roma, 157, 2a planta

Av. Comte Sallent 11, 4t. D

C. St. Dionís, 42

08011 Barcelona

07003 Palma

17190 Salt

Tel. 934 864 750

Tel. 971 72 28 56

Tel. 972 29 69 52

fundacio@fundacioires.org

balears@fundacioires.org

fundacio@fundacioires.org

