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FUNDACIÓ

ATENCIÓ INTEGRAL
A LES FAMÍLIES

Compromís amb la sostenibilitat,
transparència i els ODS

Sistema de Certiﬁcació Qualitat
i Protecció de Dades
ISO 9001 - CALIDAD

Els continguts de la nostra memòria s’elaboren seguint

La certiﬁcadora SPG (Sistemes i Processos de gestió,

el criteri de la Global Reporting Initiative, i amb els

Certiﬁcació, S.L.) ens va atorgar la certiﬁcació ISO 9001:2015

Objectius de Desenvolupament Sostenible de les

després de realitzar l’auditoria externa de Qualitat.

Nacions Unides.

Abast de la memòria

Cobertura de la memòria

Període: Gener a desembre de 2021

Acció social: Catalunya i Balears

Memòria anterior: Gener a desembre de 2020

Recerca i formació: Espanya i UE

Cicle de presentació: Anual

Sensibilització i incidència: Espanya

Contacte

comunicacio@fundacioires.org

Carta del president

Andreu Soldevila i Casals

Benvolguts i benvolgudes,

També s’han impulsat les Beques Click per a garantir noves

Després d’un 2020 molt complicat, el 2021

oportunitats per als i les joves, hem tornat a celebrar Sant

ha arribat com a una oportunitat per recon-

Jordi a través de la campanya Una Rosa per Una Causa i el

duir el món amb els efectes de la pandèmia. Un cop més, la Fun-

Nadal amb Apadrina una Carta.

dació IRES innova les seves actuacions davant de la societat

Pel que fa a la innovació social, enguany s’ha obert la cinquena

emergent, adaptant-se a situacions incertes davant un nou i
molt diferent escenari de necessitats i reptes.

convocatòria del Memorial Manuel Adroer Iglesias, una acció
que té com a objectiu promoure la generació de coneixement

El 2021 ha estat l’any de la reconstrucció i del disseny de nous

intern. L’equip de Mesures Penals Alternatives ha estat selec-

models d’intervenció que ens han permès acompanyar a 15.336

cionat amb la recerca Detecció de dones que són o han estat

persones (949 famílies). L’equip de professionals de l’IRES ha

víctimes de violència contra la parella, entre les dones con-

estat imprescindible per acompanyar als infants, joves i a les

demnades a sotmetre’s a tractaments de deshabituació als

seves famílies en l’àmbit social, psicològic i educatiu.

tòxics a Catalunya. Contribuir a l'atenció integral de la dona

El treball en xarxa encara és un element clau per a l’IRES. En
aquests espais entitats del sector, administracions i la solidari-

víctima de violència de gènere és una aportació innovadora per
a l'entitat i pel Tercer Sector Social.

tat d’empreses sumen capacitats i esforços i compartim objec-

En aquesta memòria trobareu de quina manera treballem amb

tius. Així, hem valorat els resultats de la iniciativa d’arrodoni-

els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb una

ment solidari Cèntim a cèntim: cap infant enrere, que mitjançat

mirada global i col·laborativa per garantir un major impacte

la participació de més d'un milió de persones, hem fet possible

social. La situació d’incertesa que encara estem vivint està

donar suport educatiu i psicològic a 200 infants i a les seves fa-

sent un repte per comprendre quin és el paper que tenim

mílies. Gràcies al suport de Worldcoo i la col·laboració dels esta-

envers el disseny d’un nou model de societat i de les aliances

bliments VIENA, hem unit forces per a construir camí cap a

necessàries per fer-ho possible.

l’educació en igualtat d’oportunitats.
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Fundació IRES
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A la Fundació IRES treballem des de fa més de 50 anys en l’atenció
integral a persones i famílies en situacions 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 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
les seves potencialitats i la seva autonomia

Posem la mirada en les
capacitats i potencialitats
que tenen les persones
encara que moltes vegades
les desconeixen.

>
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La família IRES
Un equip multidisciplinar amb
professionals per a una atenció integral

Més que mai, seguim sent
imprescindibles.

Juntes, sumem 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.

Educació Social

Psicologia

Pedagogia

Àrea de Persones

Natàlia Valenzuela
Directora de la Fundació IRES

Treball Social

Oﬁcina Projectes

Comunicació
i fundraising

Criminologia

Sistema de Gestió

Administració
i ﬁnances

Àrea TIC

>

La família IRES

PRESIDENT

Andreu Soldevila Casals

VOCALS

Núria Adroer Martori
Joan Ramon Borrell Arqué

VICEPRESIDENT

Francesc Velayos Balcells

SECRETARI
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Manuel Jesús Ledesma García

Carlos Cortés León

Natàlia Valenzuela Pulido > Directora
Eva Alesanco Pujol > Directora Operativa Catalunya
Ariadna Antequera Folk > Directora Àrea de Persones

Beatriz de Soler Bigas

Aina Capellà Ripoll > Directora Operativa Balears

Montserrat Tohà i Solè

Joan Solà Ozores > Director Financer
Johanna Rivera Viñas > Directora de Comunicació i Fundraising

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

>

Persones i famílies en situacions 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:

Falta de xarxa familiar,
d’amistats i comunitària

Necessitats bàsiques
no cobertes:
Alimentació
Habitatge digne
Feina estable

Viure situacions de
conﬂicte i/o violències
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Persones i famílies en situacions de vulnerabilitat

És sostenir els propis traumes, per greus
que siguin, i sostenir famílies senceres,
amb les seves circumstàncies.
És la fortalesa que surt quan venen mal
dades i tot es posa a la contra.
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És ser capaç de superar i construir
models de vida diferents als viscuts.
És recuperar l’autoestima i superar el desànim.
És tornar a ser una persona escoltada i reconeguda.

Perquè darrere d'una situació de vulnerabilitat, hi ha una oportunitat.
Descobreix el Poder de la VulnerHabilitat

>
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Ecosistema de Projectes Socials

Així, les persones i famílies poden accedir a
Soc Ate
ioe

ió
oc ial
m oc
ós

L’Ecosistema està format per una xarxa de
projectes socials interconnectats entre si

més d’un projecte en funció de les seves

Inc Pro
lus
i

ió tiva
c
n ca
du

que ofereix un acompanyament
personalitzat a tots el membres de les
famílies, i això passa per transformar els

vi ció
olè
nci
es

A qui atenem?
Atenent persones atenem
famílies, que són el centre
de la nostra atenció.

>>>
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canvi vital.

Con

moments vulnerables en oportunitats de

FAMÍLIES

Què fem?
Enfortir els seus vincles i
potenciar els seus recursos
que els permetran afrontar les
diﬁcultats de futur i millorar la
seva qualitat de vida.

>>>

necessitats individuals o grupals.
Aprofitar iniciatives d’altres programes o
serveis, fent transversals les seves activitats
Incrementar el volum de les persones
ateses fins i tot en una situació
d’excepcionalitat i emergència
Fer créixer el valor de les accions i
intervencions que duem a terme, aprofitant
l'expertesa dels nostres equips
professionals.

Com ho fem?
A través dels nostres
projectes socials i el treball
en xarxa vinculats als
territoris on som presents.

09
/41

Resum per territori

15.336
CATALUNYA

9.270
3.333
416

Gestionem serveis que es troben
representats en ecosistemes i
que donen resposta a les
necessitats del territori.

PERSONES
ATESES

BALEARS

Infants, joves
i persones adultes

6.066

Joves atesos a tallers
Famílies

1.489
533

Vam acompanyar a
1.185 persones més
que a l'any 2020
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El que més m'ha aportat el
projecte són les xerrades que
compartia amb l'educadora. El fet
de poder anar i parlar del que fos
era terapèutic. De fet vaig acabar
anant a teràpia i es va convertir en
una gran ajuda emocional.
Manjot
Participant del Projecte Click

Acompanyament a
famílies, infants i joves

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS
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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
Servei d’Adopció d’infants amb
necessitats especials
Servei d’acolliments familiars
Projecte Click (Sant Martí)

Persones
ateses
110
70

Persones
ateses

Projecte o servei
Tallers d’afectivitat i sexualitat als centres de
secundària de la comarca del Garraf i a
Cornellà de Llobregat
Servei d’educadors de carrer (Barri de la Mina)

136

Centre Residencial d’Acció Educativa
CRAE Prim

46

Projecte Casal en Família (Palma)

377

Casal en Família (Manacor)

314

406

111

185
274
41

Projecte Click (Manacor)
SOAF

3.333

18

Tarda Jove

759

Psicojove de Matadepera

38

CATALUNYA

BALEARS
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M’emporto l’alegria d’haver conegut
homes amb ganes de transformar
estructures adquirides i capaços de
compartir les seves pors, dubtes,
privilegis i vivències.
Participant de #SocCanvi

IGUALTAT
DE GÈNERE

Atenció i prevenció en situacions
de conﬂicte i violències
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Projecte o servei

Persones
ateses

Projecte Fils

72

Vincula’t

14

Servei d’atenció a homes per a la promoció
de relacions no violentes (SAH)
Servei d’informació i atenció a les dones
Matadepera (SIAD)
Serveis comunitaris de Matadepera
Pisos Servei d’acolliment substitutori de
la llar del Gironès (SAS)

579

58

Persones
ateses

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

1.472

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

1.326

Relacions Sanes: agressors part forana i
violència intragènere

44

Programa de dones Venus sense cànon

77

58

38

Servei d'assistència psicológica en crisis a
víctimes de delicte

1.489

Formació en Igualtat
Pis Servei substitutori de la Llar (SSLL)

36

Paternitat positiva

21

CATALUNYA

149

BALEARS
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Hem de fer incidència en posar la mirada crítica en un sistema que és
desigual, no en les persones que el pateixen. Es tracta de veure la persona
com un ésser complet amb capacitat per tirar endavant. Es tracta de mirar
el que la gent té, les seves habilitats i fortaleses, i fer per millorar-les.
Eva Alesanco
Directora Operativa a Catalunya

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

Promoció de la inclusió social
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Projecte o servei

Persones
ateses

Projecte o servei

Persones
ateses

Projecte Aferra’t

49

Pis d’inclusió de dones

8

Projecte Impulsa Granollers

70

Pis d’inclusió

5

Mesures actives d’inserció

63

Més Lluny

68

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

111

Al barri ens cuidem

37

CATALUNYA

BALEARS
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Una de les claus de l'èxit dels programes i
serveis d'execució penal que gestionem les
entitats del tercer sector es deu principalment a
la implicació tècnica de les professionals de
primera línia d'atenció que, amb la seva
experiència, professionalitat, compromís i
responsabilitat, acompanyen a les persones en
el seu pas pel sistema judicial.
Mariona Canongia
Coordinadora del servei Mesures Penals Alternatives (MPA)

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

Intervenció comunitària
a l’àmbit judicial
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Persones
ateses

Projecte o servei
Servei de Mesures Penals Alternatives

3.393

Pis de Joves

11

Servei d’Atenció Social als jutjats

CATALUNYA

927

BALEARS

>
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Innovació social

En total s’han presentat tres projectes, dues propostes de
serveis i una proposta de recerca, que va ser la seleccionada.
Amb el títol “Detecció de dones que són o han estat víctimes
de violència contra la parella, entre les dones condemnades
a sotmetre’s a tractaments de deshabituació als tòxics a Catalunya” l’equip del servei de Mesures Penals Alternatives
(MPA) va presentar una recerca orientada a la detecció i la visibilització d’aquestes víctimes i aportant properes línies
La innovació social és una eina clau per adaptar-nos a una

d’actuació per a la millora en l’atenció d’aquestes dones.

realitat social en transformació constant i per donar respos-

Gràcies a la contribució del MMAI s’està donant un impuls a

ta a les necessitats emergents generant nous models d’aten-

la generació d’idees, a la millora dels serveis i al disseny de

ció i projectes pioners.

nous projectes.

A la Fundació IRES comptem amb el Memorial Manuel Adroer
Iglesias (MMAI), que es va constituir a l'any 2013 per retre un
homenatge permanent a qui va ser un president molt signiﬁcat a l’entitat que va contribuir al know how de l’IRES cercant
una aportació documental pròpia, innovadora per a l’entitat i
també per al Tercer Sector.
Després d’una procés de revisió de les bases constitutives
per part del Consell Assessor, al 2021 s’ha publicat la cinquena convocatòria del MMAI orientada al disseny de projectes,
serveis, metodologies i recerques innovadores.
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Impulsem permanentment el nostre compromís amb la

Es va donar un impuls institucional a la promoció i gestió

igualtat de gènere i la no discriminació en l’organització,

del voluntariat a l’entitat desenvolupant el projecte “Tu

integrant també l’objectiu d’erradicar l’LGTBIQ+fòbia.

ho fas possible”. En aquest entorn es va actualitzar el

231

22 %

HOMES

78 %

DONES

Pla de Voluntariat que va permetre tenir un marc de
referència tant a Catalunya com a les Illes Balears.

Els voluntaris i les voluntàries van participar en:

PROFESSIONALS

*0% NO BINÀRIES

Com es va traduir el nostre compromís al 2021?
Comissió permanent de seguiment i implementació
del Pla d'Igualtat.

Activitats de suport en projectes d’atenció a
famílies vulnerables
Campanyes de comunicació i captació de fons
Reforç en les àrees d’estructura de l’entitat

Estudi sobre la bretxa salarial de gènere amb resultat
negatiu (degut a la feminització de la plantilla).
Es va intensiﬁcar la formació amb perspectiva de
gènere amb formacions monogràﬁques.

< Llegeix el Pla d’Igualtat

volu n

i
r
tà

es

es

n

La comunicació interna i externa del Pla ha arribat a
2.544 persones.

51

P e rs o

Millores sociolaborals que impulsen la conciliació a
la plantilla de Balears.

20
/41

>

Volem donar suport i acompanyament a tots i totes les

Durant l’any 2021 es van realitzar un total de 114 accions

professionals de la Fundació posant en valor el seu talent,

formatives: 10 transversals, 50 especíﬁques i 54

experiència i compromís amb l’entitat.

supervisions. Aquestes formacions representen un total
de 3.160 hores oferides o coordinades per l’IRES, amb una

62,5 %

64% 36%

Contracte eventual
Obra i servei

37,5 %

42%

36%

Titulacions superiors
Titulacions mitges
Administratius i altres

Un 2,16% de les companyes i companys presenten un grau
de diversitat funcional.

acion
m
r
s
Fo

114
48 respecte
al 2020

de forma
s
re

ó
ci

22%

Interinatge

profesional de l’entitat.

Ho

Contracte ﬁx

mitjana de 13,6 hores anuals de formació per a cada

3.160

>

21
/41

Sostenibilitat

Compromís amb el futur
Per a aconseguir el desenvolupament sostenible és fonamental
harmonitzar tres elements bàsics: el creixement econòmic, la
inclusió social i la protecció del medi ambient. Aquests
elements estan interrelacionats i són tots essencials per al
benestar de les persones i les societats
Durant el 2021, vam realitzar el Pla de Sostenibilitat de la
Fundació IRES. El pla recull el nostre compromís amb la
Responsabilitat Social, la societat, els i les professionals, el medi
ambient i el sector.
Actualment la Fundació IRES forma part de la xarxa Barcelona +
Sostenible del Consell Ciutadà per la Sostenibilitat de
l’Ajuntament Barcelona i té un pla d’acció en aquesta matèria de
dos anys (2021-2022) amb què continuem treballant per assolir
els objectius de sostenibilitat.

A més, l’activitat de l’entitat contribueix amb els següents
Objectius de Desenvolupament Sostenible
SALUT
I BENESTAR

ACCIÓ
CLIMÀTICA

Treball decent
i creixement
econòmic

CIUTATS
I COMUNITATS
SOSTENIBLES

PAU, JUSTÍCIA
I INSTITUCIONS
SÒLIDES

CONSUM
I PRODUCCIÓ
RESPONSABLES

>

8
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Comunicació i sensibilització

Campanyes de
sensibilització i captació

72

Publicacions

35

Materials sensibilització

75

Aparicions en premsa

8.103.682 Persones audiència estimada
2.547

Visites mensuals a la web

Presència als mitjans i les xarxes
La comunicació externa ha estat una oportunitat per donar veu i algunes respostes davant la situació que
estàvem vivint. Hem continuat incidint en els dies internacionals, compartint contingut de qualitat generat
pels equips d'Acció Social i difonent, en col·laboració amb els partners, les campanyes de sensibilització i
captació de fons. Fruit d’això les nostres comunitats a les xarxes socials han seguit creixent, en especial
Linkedin amb un 55% de seguidors.

2.610
7%
Fundació IRES

2.188
12%
@FundacioIRES

1.733
55%
@Fundacioires

5.013
33%
Fundació IRES

Segueix-nos
a les xarxes!

Comunicar és
visibilitzar i
sensibilitzar. És
la vacuna contra
la indiferència i
el costum.

>
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Comunicació i sensibilització

#IntervencióPsicoterapèutica

#ArtTeràpia

#TaulaProinfància

#Entrevistaradiofònica

El servei d’Atenció a dones

El Projecte Venus Sense Cànon

Infants de La Verneda-La Pau

El programa “Ciutat solidària”

víctimes de violències

de Balears exposa el resultat de

descobreixen el plaer de lectura

d’Onda Cero Catalunya dona

masclistes de Mallorca realitza

la sessió d’art terapèutic

a través del còmic.

veu a la nostra causa.

sessions de Mindfulness i

“Venus a ﬂor de piel”.

autocompassió.

>
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Comunicació i sensibilització

#8M

#SocCanvi

#DiaInternacionaldelesFamílies

L’esplai Click Manacor participa

Comença la 3ª edició de

Celebrem la col·laboració amb

en la projecció de documentals

l’Espai grupal per a homes.

Viena i Worldcoo en favor dels
infants que atenem.

feministes i fa cartells.

#AlBarriensCuidem

#Prevensi

#ConnectantFamílies

Activitats per a la millora del

La web rep en un any 42.800

Es llança una nova iniciativa

benestar emocional i la salut

visites i gestiona 366

d’acompanyament a famílies

a Sant Martí (Barcelona).

consultes directes.

a Balears.

>
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Comunicació i sensibilització

#28J

#RelacionsSanes

#EstiuperlaInfància

Celebrem l’orgull LGTBIQ+, la

Atenció psicològica i promoció

50 infants i joves participen

nostra diversitat i els drets

de les relacions saludables en

a les colònies i activitats

de tothom.

parelles LGTBIQ+.

d’estiu a Manacor.

#Clickalacuina
#MAIS

#SOAFI

Els i les joves del Click

Programa de Mesures Actives

Nou servei per acompanyar i

realitzen el taller de

d’Inserció per a persones

donar eines a les famílies del

pastissos “Compartint

destinaries de la renta garantida

districte de Sant Martí.

moments dolços”.

>
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Comunicació i sensibilització

#JovesClick

#MasculíPlural

#TuHoFasPossible

#DiaMundialdelSida

La Manjot i la Charity ens

S’inauguren les jornades per

Es posa en marxa el curs

Els joves de Sitges creen un

expliquen la seva experiència

abordar el treball conjunt en

d’alfabetització castellana a

photocall per reivindicar les

com a usuàries del Click.

polítiques d’igualtat.

Manacor.

cures i combatre la desigualtat.

#EmergenciaVivenda

#FestivalEscenadePoblenou

#25N

#IogaSenseFronteres

Ens adherim al manifest en

Els i les joves del barri ens

Les Venus Sense Cànon presenten

El projecte “Ioga sense

defensa d’un habitatge digne

fan explorar i viure els

el documental ‘De víctimes a

fronteres” col·labora amb

per a tothom.

carrers de la nostra ciutat

supervivents, de supervivents a

l’Aferra’t oferint sessions

transformadores’.

adaptades a les usuàries.

>
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Comunicació i sensibilització

#DesfilemPrejudicis

14 febrer

8M #NoÉsConsentiment

(Projecte Fils) La importància de
respectar el desenvolupament
socioafectiu dels infants.

(Projecte Fils) Relacions tòxiques i
relacions sanes. Com les
diferenciem?

(Projecte Fils) De què parlem quan
parlem de consentiment?

#TornadaAlCole

9N Dia Mundial de l’Adopció

Com gestionem la ‘tornada al cole’ i
tot el que comporta?

L’equip d’Adopcions de nens i nenes
amb necessitats especials exposen
les realitats que acompanyen els
processos adoptius.

25N Dia Internacional per a l’eliminació
de la violència contra les dones
Què ens passa quan presenciem
situacions de violència masclista?
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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. El treball en xarxa amb
institucions públiques, entitats, empreses, universitats i ciutadania, totes
elles compromeses amb la nostra tasca contribueixen a assolir-los.

IGUALTAT
DE GÈNERE

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Promoure la igualtat
entre els gèneres
per aconseguir un
món més just.

Millorar l’accés a una
educació inclusiva i
equitativa.

ALIANÇA
PELS OBJECTIUS

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

Reduir la pobresa
per evitar
desigualtats en
l’accés als recursos.

Generar aliances
inclusives que
col·loquen les
persones al centre.

>
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Captació 2021

104%
A través dels més d’1 milió de donatius fets amb l’arrodoniment solidari en els

Objectiu
de captació
assolit

20%
Captació de
fons privats
respecte al 2022

establiments Viena, es van recaptar 144.054€ per destinar al programa
“Educació per la Infància”, que té com a objectiu proporcionar als infants i a les
seves famílies els recursos materials i l’acompanyament educatiu, emocional i
psicològic necessari per a mitigar als efectes de la crisi sanitària. Se’n
beneﬁciaran 200 infants d’entre 3 i 16 anys i les seves famílies. Una
col·laboració que va ser possible gràcies a Viena i Worldcoo.

Difussió de la campanya al
periòdic La Vanguardia.
FUNDACIÓ

ATENCIÓ INTEGRAL
A LES FAMÍLIES

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Visita la web de la campanya

>

La captació de la campanya anirà
íntegrament al programa EDUCACIÓ
PER LA INFÀNCIA, amb el qual es vol
beneﬁciar a 200 infants i les seves
famílies amb acompanyament
educatiu, activitats i dotació de
recursos materials.
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Campanyes

El 23 d’abril la campanya “Una rosa per

El Repte 20-21 destinat a 39 joves en

una Causa” es va convertir en una

situació de vulnerabilitat va aconseguir

rosa-poema virtual que va comptar

13.000€. TRAM, l’Associació Friquifund i

amb la col·laboració especial de dues

Biltren Inmobiliaria són les empreses

poetesses. Tot i les restriccions de la

que van formar part del repte. Gràcies a

pandèmia, també vam podem muntar

la col·laboració de 22@Network BCN es

una parada a l’Hotel Majestic de

va realitzar un webinar sobre l’impacte

Barcelona. Gràcies a les contribucions

de les beques en la vida dels joves del

de les empreses i a persones

Projecte Click.

particulars vam recaptar 4.507,52€.
Empreses que van col·laborar: King,
22@Network BCN, Asesoría Sainz de
Baranda, Comansi, Inveniam Group, Clece,
Diagonal 111.

>
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Campanyes

Des del 22@Network BCN i conjuntament amb
la Comissió de Creativitat, Disseny i Cultura, i la
Comissió RSC que presidim, es va impulsar
aquesta iniciativa per visibilitzar i sensibilitzar
la ciutadania envers la situació desigual de les
dones agreujada pels efectes de la pandèmia.

La iniciativa de Nadal impulsada per la Cristina
Casadesús Tohà, xef i tecnòloga alimentària, i
voluntària de la Fundació IRES, va destinar part
dels beneﬁcis als programes socials de l’entitat.

Rep en un any 42.800 visites a la seva web i
gestiona 366 consultes directes. Des de PrevenSI
demanem compromís polític per a demandes
d’ajuda que queden sense atenció per falta de
Per tercer any, es va dur a terme la campanya
que va repartir regals a més de 200 infants del

recursos. Una aliança entre l’Institut de Psicologia
Forense (IPF), INTRESS i la Fundació IRES.

serveis de Catalunya i Balears. Vam comptar
amb la col·laboració de la inﬂuencer Irina
Soldevila qui va impulsar un crowdfunding a
través de la plataforma GoFundMe amb la
campanya “Joguines per a repartir somriures”.
També vam participar les empreses: Grup ICA,
Peixe Software, Delta Partners, Diagonal 111,
Bac Engineering.

Durant el 2021 es va haver d’aturar el projecte
d’actualització de la campanya per la paralització
de l’activitat econòmica del sector de la
restauració i l’hostaleria.

>
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Iniciatives

Caixa
Proinfància

Fundació Privada
Nous Cims

Es va formalitzar el programa a Manacor
signant un nou conveni de col·laboració, i
es va donar suport a les activitats d’estiu
dels infants dels nostres serveis.

Fundació Caixa
d’Enginyers

Va fer possible la 5a edició del taller “Fes Click a
YouTube” que va comptar amb 41 joves i la
participació de 3 inﬂuencers.

Dins del marc de col·laboració per a
impulsar “Click als Instituts”, des de
projecte Click s'ha pogut implementar amb
èxit el programa en quatre instituts, en
horari lectiu.

Fundación
Barceló
Va col·laborar amb el projecte
“Casal en Família” de Manacor.

>

33
/41

Iniciatives

Fundació
Barraquer

Fundació
Probitas

Dins del marc del projecte “Mirem per tu” es va
revisar la vista a 34 usuaris i usuàries.

Cushman
& Wakefield
Per tercer any va donar a l’entitat material
escolar. La recaptació va anar a càrrec dels
treballadors i treballadores de l’empresa.

Va facilitar productes alimentaris al “Casal
en Família” de Palma i Manacor a través
del programa RAI-Hàbits saludables, i va
realitzar un taller per a infants.

Banco
Santander
A través del projecte “Finances per a Mortals”,
usuaris i usuàries de Balears van assistir a un cicle de
tallers formatius sobre economia i ﬁnances bàsiques.

>
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Iniciatives

Gasol
Foundation
Algunes famílies ateses per l’IRES van participar
al programa FIVALÍN, que pretén fomentar els
hàbits saludables entre els infants.

Industry
Schneider
Electric

Fundació
Intermèdia
Els i les professionals dels diferents
programes de la Fundació Intermèdia van
tenir l’oportunitat d’assistir a la formació
“Pintant les emocions” impartida per l’IRES.

Van impartir un taller de programació
d’aplicacions per als joves del Click durant
4 intensos mesos d’aprenentatge.

#Mutare21
Click va presentar en l’acte Mutare de la Fundació
Carulla l’experiència amb el projecte d’acompanyament
socioeducatiu per a joves durant la pandemia.

>

Les Venus Sense Cànon van ser les
protagonistes del documental “Venus
Sense Cànon: de víctimes a
supervivents, de supervivents a
transformadores” dirigit per la Xiaomei
Espiro i realitzat per l’Elisa Rosselló,
Coordinadora de les Venus Sense Cànon.
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Actes impulsats

Es va realitzar la campanya de difusió

L’associació d’empreses 22@Network va

del grup, que es tracta d’un espai de

celebrar un cicle de webinars des d’on

conﬁança i seguretat impulsat des del

vam contribuir en la presentació del Pla

Projecte Fils on poder posar la mirada

de RSC del 22@Network, i des de la

en un mateix i en companyia d’altres

Comissió RSC, que presidim, per parlar

homes, amb l’objectiu d’analitzar,

sobre l’impacte i la innovació social com

explorar i construir altres maneres

a factors claus per al desenvolupament

d’entendre com ser homes allunyades

del districte. També vam plantejar un

dels manaments de gènere i de

espai de reﬂexió per les empreses, en

masculinitats tòxiques.

relació a la transformació tecnològica,
econòmica i social.

Vam rebre el distintiu a la innovació d’impacte
per l’ecosistema de projectes socials.

>

Sumem amb el treball en xarxa
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Les aliances, el treball en xarxa i de coordinació que hi ha hagut amb d’altres actors, entitats socials, amb les
administracions i amb el sector privat ha estat clau. Gràcies a aquestes sinergies, s’han ampliat projectes de
l’ecosistema tant a Catalunya com a Balears, creixent com a entitat referent en l’atenció a les famílies.

Plataformes de participació

Formes de col·laboració amb valor social

Fundació Intermèdia: Fundació SURT, SUARA Cooperativa i Fundació IRES
PrevenSI: INTRESS, The Pericas i Fundació IRES
Unió Temporal d’Empreses (UTE): SUARA Cooperativa i Fundació IRES
> Programes formatius de violències
> Programes formatius de seguretat vial

Institucions educatives

>
Finançadors públics
CATALUNYA

Sumem amb el treball en xarxa
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>
Finançadors públics
ILLES BALEARS

ESTATALS I EUROPEES

Sumem amb el treball en xarxa
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>
Finançadors privats
ALIATS

EMPRESES COL·LABORADORES

EMPRESES AMIGUES

Sumem amb el treball en xarxa
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Actiu = 2.415.845€
> Immobilitzat: 349.329€

Despeses

> Inversions ﬁnanceres: 210.090€
> Deutors comercials i altres comptes a cobrar: 1.461.421€
> Tresoreria i disponible a curt termini: 395.005€

Passiu = 2.415.845€

13%

6.379.775€
Estructura de l'entitat i activitats
de sensibilització i incidència

87%

> Patrimoni net: 753.606€

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

> Deutes a llarg termini: 264.136€
> Deutes a curt termini: 848.085€
> Creditors i altres comptes a pagar: 550.018€

1,10%

Estructura patrimonial i financera
Actiu no corrent: 559.419€
Actiu corrent: 1.856.426€

10,20%
10,60%

2.415.845€ TOTAL
Patrimoni net: 753.606€
Passiu no corrent: 264.136€
Passiu corrent: 1.398.103€

2.415.845€ TOTAL

Finançament de l’activitat

6.404.787€

Prestació de serveis
Subvencions públiques

78,10%

Captació privada
Altres
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Transformem el present,
construim el futur.
Tot l’impacte i la transformació que duem a
terme és possible gràcies a la participació i
la solidaritat de molts agents socials.
Necessitem unir més esforços per a
reconstruir el futur que necessitem.

Entitats

Ciutadania

Empreses

Suma-t'hi!

FUNDACIÓ

ATENCIÓ INTEGRAL
A LES FAMÍLIES

Institucions
públiques

Universitats

Seu de Balears
Av. Comte Sallent 11, 4t. D
07003 Palma
Tel. 971 72 28 56
balears@fundacioires.org

Seu de Barcelona
Av. de Roma, 157, 2a planta
08011 Barcelona
Tel. 934 864 750
fundacio@fundacioires.org

Seu de Girona
C. St. Dionís, 42

FUNDACIÓ

17190 Salt
Tel. 972 29 69 52
fundacio@fundacioires.org

ATENCIÓ INTEGRAL
A LES FAMÍLIES

