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Fundació Institut de Reinserció Social (IReS) 

 

Domicili: Carrer Àlaba, 61, 1r. 08005 Barcelona. 

Telèfon: 934 864 750 

FAX: 934 864 750 

Correu electrònic: fundacio@fundacioires.org 

Pàgina web: www.fundaciorires.org 

Horari d’atenció al públic: 8 h a 15 h – 16 h a 18.30 h.   

 

 

Característiques de l’entitat: 

 

Som una fundació privada que treballa des de 1969 en l’atenció social, psicològica i 

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

dificultats econòmiques. 

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

apoderant l’individu pel que fa al seu procés; treballem la recerca i la formació 

creant models innovadors d’intervenció, que transferim als professionals socials del 

futur, i desenvolupem campanyes de sensibilització i incidència per fer visibles els 

problemes i les necessitats socials. 

La nostra activitat està centrada en els àmbits d’actuació següents: inclusió social, 

violència familiar i de gènere, infància, joventut i família i justícia. 

 

Inclusió social 

 

Entenem la inclusió social com un camí on la meta final és la millora de l’autonomia 

personal i la vinculació social. Acompanyem les persones per ajudar-les a trobar els 

seus punts forts i febles, reconèixer les demandes i potencialitats del context on 

viuen i traçar el seu projecte personal per iniciar un camí cap a la inclusió des de la 

pròpia autonomia. Treballem en coordinació amb altres serveis i entitats de la ciutat 

per oferir la millor resposta a les demandes de les persones. 
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Violència familiar i de gènere 

 

Partim del fet que les conductes violentes, més enllà de l’etiqueta, són sempre una 

estratègia per resoldre un malestar personal i subjectiu. Apostem per una 

intervenció integral de la violència, sense distinció de qui les produeixi o les visqui, 

ja que creiem que etiquetar-la dificulta el canvi en homes i dones; en essència, 

atenem persones. Intervenim, doncs, en tots els nuclis en què es produeixin 

situacions de violència tenint en compte la intervenció i atenció a dones, infants i 

homes qualsevol que sigui la seva situació. 

 

Infància, joventut i família 

 

L’educació i un entorn de vida apropiat són elements imprescindibles per a la 

formació en plenitud dels infants i joves en situació d’exclusió. A la Fundació IReS 

treballem especialment les vessants preventiva i educativa. Així mateix, gestionem 

acolliments i adopcions per oferir als infants un entorn adequat.  

 

Acció social en la justícia 

 

Portem a terme programes de prevenció i atenció social per a persones que han 

comès un delicte amb l’objectiu d’afavorir la seva reinserció social. Treballem en les 

causes de la delinqüència, en la reparació dels danys causats i en la millora de les 

competències de les persones. En definitiva, els ajudem a construir un nou projecte 

de futur i alhora incidim en l’entorn perquè es faciliti la integració de la persona. 

 

 

Objectius i àrees d’actuació 

 

Un dels nostres serveis s’emmarca en l’àmbit de la prevenció. El servei es va iniciar 

al Garraf amb el nom programa de “Prevenció i lluita contra el VIH-sida” l’any 

1990. Un dels projectes que formaven part d’aquest programa era el projecte 
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“Prevenció comunitària i per a col·lectius específics”. L’any 2001 el vam transformar 

en “Sida-Tarda jove”. Els altres projectes assistencials els va entomar el 

Departament de Salut. 

 

“Tarda jove” neix com un servei adreçat a la població jove per tal d’abordar la 

sexualitat en sentit ampli i des d’una perspectiva socioeducativa. Aquest servei es 

presta a la comarca del Garraf. 

El programa “Tarda jove” és un projecte d’Educació per la salut, amb la finalitat a 

través d’accions preventives d’aconseguir els objectius següents: 

 Fomentar una educació sexual sana i responsable. 

 Promoure les relacions afectives i el diàleg entre homes i dones basats en el 

respecte, en el reconeixement de l’autonomia i en la cura de l’altre. 

 Identificar els valors, les actituds i els comportaments que possibiliten 

models relacionals igualitaris. 

 Desenvolupar un treball d’educació per la salut amb joves de la comarca del 

Garraf. 

 Sensibilitzar mitjançant accions informatives concretes a la població en 

general de la necessitat de prevenció davant del VIH/sida i altres ITS. 

 

Per aconseguir aquests objectius, el servei es desplega en diversos programes: 

 

1. Programa d’educació afectiva i sexual 

 

Aquest programa té com a objectiu proporcionar als infants, adolescents i joves 

dels centres educatius de la comarca del Garraf, així com a les seves famílies, una 

educació afectivosexual basada en la salut, el plaer, el foment de l’autoestima, en 

la llibertat d’elecció des del coneixement, en l’equitat de dones i homes, i en el 

respecte a les diferents orientacions sexuals. Vol ser un programa integral que 

tracti aquests temes, no només amb l’alumnat sinó també amb les seves famílies i 

la resta de professorat dels centres educatius.  

 

Aquest Programa es desenvolupa a través de diversos tallers: 
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 Tallers d’educació afectiva i sexual per a alumnes 

 Xerrades per a pares i mares sobre sexualitat i afectivitat (“La sexualitat dels 

nostres fills i filles”) 

 Formacions per a docents dels centres del Garraf en matèria de sexualitat i 

afectivitat 

 

2. Assessoria afectivosexual a Oficina Jove 

 

L’objectiu d’aquest servei és oferir una assessoria afectivosexual i entrevistes 

personalitzades d’orientació afectiva i sexual als joves que acudeixin a l’Oficina 

Jove corresponent.  

 

3. Activitats extraordinàries  

 

Organitzem activitats formatives i de conscienciació en instituts, espais joves i 

altres entitats, coincidint amb dates clau de l’any, com el Dia Mundial de la Sida, l’1 

de desembre. 


