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Fundació IPSS és una entitat sense ànim de lucre i d’àmbit nacional constituïda l’any 2008 a
Barcelona, continuadora de la tasca realitzada per l’associació Institut per a la Promoció Social i de la
Salut (IPSS). Els professionals que estan al capdavant de la Fundació han desenvolupat la seva carrera
professional en l’àmbit social i sanitari des de mitjans de la dècada dels vuitanta i concretament a
través de la tasca realitzada per IPSS des de l’any 1992. Per tant, compten amb una àmplia
experiència en la gestió de centres i programes com ara habitatges tutelats per a diferents col∙lectius
(persones grans, discapacitats intel∙lectuals, discapacitats físics...); serveis d’atenció domiciliària;
centres de serveis per a persones dependents; programes de suport psico‐social a persones grans i
les seves famílies; residència i centres de dia per a persones grans; serveis d’acolliment per a dones
que pateixen violència de gènere; serveis d’atenció familiar; punts de trobada familiar; serveis
educatius dirigits a menors; serveis d’acolliment per a persones en situació d’exclusió social;
programes, estudis i assessorament per a projectes dirigits a minories ètniques; estudis de detecció
de necessitats i viabilitat d’equipaments per a persones grans.

MISSIÓ
La missió de la Fundació és contribuir a la millora de la salut, del benestar social i de la qualitat de
vida de la població en general, i en particular de les persones grans, dones, infància, joves, persones
i col∙lectius que pertanyin a minories ètniques i culturals, persones discapacitades psíquica i
físicament, persones en situació d’exclusió social i també persones afectades per les
drogodependències, informant a la societat dels problemes i ajudant al conjunt de les necessitats
humanes que tot això genera, així com promocionant l’atenció i/o assistència que d’aquestes
realitats es deriven.
Els objectius marcats s’aconsegueixen dissenyant, planificant i gestionant els diferents centres i
serveis, invertint en formació continua de tot el personal, així com avaluant els resultats obtinguts.

VISIÓ
Fundació IPSS s’orienta a una assistència de qualitat, reconeguda pels professionals i la comunitat, i
sobre tot pels clients. Els eixos principals entorn els quals es desenvolupa tota l’activitat són la
satisfacció i la millora de la qualitat de vida de les persones destinatàries de l’atenció, sempre des del
respecte de la seva voluntat.

VALORS






Transparència i compromís ètic
Tracte humà i personalitzat
Vocació d’excel∙lència
Solidaritat amb les persones i l’entorn
Sostenibilitat

Fundació IPSS es distingeix per la seva vocació d’excel∙lència i per un model de gestió proper a les
persones usuàries, a les seves famílies i als treballadors/res per tal de conèixer en tot moment les
necessitats de cada un d’ells i adoptar les mesures oportunes per satisfer‐les. També aporta una
gestió socialment responsable, sostenible amb els recursos i respectuosa amb el medi ambient.
2

ACTIVITATS
Els projectes que la Fundació ha dut a terme l’any 2013 són els següents:

PERSONES GRANS
CENTRES DE DIA PER A PERSONES GRANS
Els Centres de Dia són establiments d’acollida diürna que ofereixen serveis complementaris de la
llar, serveis assistencials i programes d’activitats, de psicoestimulació i de lleure, a persones de més
de seixanta anys que es veuen afectades per un deteriorament físic i/o cognitiu o per alguna
dificultat social que disminueix la seva capacitat d’autonomia per a la realització de les activitats
pròpies de la vida quotidiana. L’objectiu és que la persona resti en el seu entorn habitual el màxim
temps i amb la millor qualitat de vida possible.
L’any 2013 IPSS va gestionar 2 Centres de Dia per a persones grans de titularitat de l’Institut Català
d’Assistència i Serveis Socials del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya. Aquests centres són:

 Centre de Dia Delta del Prat de Llobregat
Gestionat des de l’any 1994, té una capacitat de 24 places.
L’any 2013 va atendre a 35 persones.

 Centre de Dia de Sant Adrià de Besòs
Gestionat des de l’any 1995, té una capacitat de 24 places.
L’any 2013 va atendre 33 persones.
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CENTR
RE DE SERV
VEIS PER A PERSON
NES DEPEN
NDENTS VALLIRANA
V
A 61
Centre dispensador
d
de serveis adreçats
a
a co
obrir totes lees necessitats de les
persones dependennts. Tots els
e serveis són accesssibles a persones
p
depende
ents i/o majoors de 60 anys i a familia
ars, siguin o no usuaris del
d servei
de Centrre de Dia. L’aany 2013 es van atendre
e un total dee 54 persone
es en els
diferentss serveis.
Aquest és
é un projeccte propi d’IPSS que es va posar en funcioname
ent l’any
2000 am
mb els següennts serveis:

 Cen
ntre de Diia per a pe
ersones grrans Vallirrana 61
Centtre col∙laborrador de l’Institut Cataalà d’Assistència i Serve
eis Socials ddel Departam
ment de
Beneestar Social i Família de la Generalittat de Catalu
unya que co
ompta, a mé s, amb el su
uport del
Ministerio de Sanidad, Serviccios Socialess e Igualdad.
Disp
posa de 24 places i s’o
ofereixen seerveis de menjador,
m
bu
ugaderia, baany adaptatt/higiene
perssonal assistid
da, rehabilitació funcionnal i fisioterràpia, perruq
queria homee i dona, po
odologia,
talleers de psico
oestimulació cognitiva, atenció san
nitària i con
ntrol de la medicació, atenció
psico
ològica, estimulació cognitiva, proogramació personalitzad
p
da d’activitaats rehabilita
adores i
lúdiq
ques, contro
ol nutriciona
al, supervisiió dietètica,, gestió de transport aadaptat, info
ormació,
orientació i assessorament.
p
van ser ateses aal servei de Centre
C
de Dia
a.
L’any 2013, 38 persones

 Sup
port psico
o‐social
Talleers de mem
mòria, espai social, proggrames intergeneraciona
als, program
mes d’aprenentatge‐
servvei, programees d’atenció comunitàriaa, servei de mediació
m
fam
miliar, serveii de respir pe
er hores,
form
mació a famíllies i cuidado
ores, suport ppsicològic individual, sortides culturaals, lúdiques..

 Serrveis a dom
micili
Higieene i cura personal,
p
enllitar/aixecarr, vestir i can
nvi de roba, cures persoonals per pre
escripció
mèd
dica, control i administrració de la medicació, canvis postu
urals, mobil itzacions, ajjuda per
men
njar, control de l’alimenttació i superrvisió d’àpats, cuinar, suport en l’apprenentatge d’hàbits,
acom
mpanyamentts i seguime
ent de visitess mèdiques, neteja ordin
nària i acom panyamentss fora de
la llaar: compres, gestions, pa
asseig, fer coompres per a la persona usuària.
u

 Asssessorame
ent i gestió per a l’aadaptació
ó de la llar
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HABITTATGES TU
UTELATS PER
P A PERSONES GR
RANS DE SANT
S
ADR
RIÀ DE BESSÒS
Habitatgges tutelats per a person
nes més gra ns de 65 anys sense
una xarrxa familiarr de recolzament, quee per raons socio‐
econòm iques no poden dispossar d’un haabitatge pro
opi o de
lloguer. La titularitaat dels habitatges, gestioonades per IPSS des
de l’any 1997, és de l’Ajuntamen
nt de la ciutaat i durant l’a
any 2013
es van attendre un to
otal de 14 pe
ersones.

SUPOR
RT PSICO‐‐SOCIAL A PERSONEES GRANSS I LES SEV
VES FAMÍLLIES. PROJJECTES
INTERG
GENERAC
CIONALS
D’APREENENTATGE‐SERVE
EI
I
D’INTEG
GRACIÓ
COMU
UNITÀRIA
 Gru
ups de su
uport per a cuidad
dors famiiliars de persones grans malaltes
d’A
Alzheimer i/o altress demències
Proggrama d’inteervenció amb
b cuidadors d’una perso
ona malalta d’Alzheimer
d
i altres dem
mències o
incapacitat, mitjjançant la re
ealització dee grups psicoeducatius, que comptaa amb el su
uport del
Ministerio de Saanidad, Serviicios Socialess e Igualdad. Un total de
e 72 personees van assistiir durant
l’anyy 2013 als 4 grups realitzzats.

 Taller L’Hortt Màgic
Projecte intergeeneracional adreçat
a
a peersones gran
ns i joves de 18 a 25 an ys que provvenen de
ciclees formatius que consiste
eix en el dissseny, creació
ó i manteniment d’un pettit hort. L’ob
bjectiu és
prom
moure un esstil de vida sa
aludable i afaavorir la com
municació en
ntre diferentss generacion
ns. L’any
20133 hi han partticipat 24 persones granss, 22 joves i 8 famílies.

 Din
namització
ó de la bib
blioteca esscolar
El grrup de perso
ones grans del
d centre dee dia dissenyya i prepara diferents acctivitats ento
orn a un
centtre d’interès per oferir‐le
es a la bibliotteca escolar i així dinamitzar l’activittat adreçada a nens i
nenees de parvulari. L’any 2013 hi han paarticipat 21 persones
p
grans i 43 nens i nenes.

 Taller de mú
úsica intergeneracio
onal La ca
ançó més bonica
b
dell món
Espaai de relació intergenera
acional entree persones majors
m
de 65
5 anys i nenss i nenes imm
migrants
de 7 a 12 anyss que apropa cultures i generacions mitjançantt l’intercanvvi d’experièn
ncies i el
coneeixement reccíproc a través de la mússica.
Les activitats prrincipals es diferencien
d
een funció de
els grups
als qque van adre
eçades:
▪ Grrup de perso
ones grans: Se
essions de muusicoteràpia
▪ G rup intergen
neracional: Coral
C
intergeeneracional
El prrojecte es po
orta a terme amb finançaament propi i durant
l’anyy 2013 han participat
p
52 persones graans, 45 nens i nenes i
16 faamílies en les tres corals actives al Ceentre de Dia Vallirana
61, al Centre de
e Dia Sant Adrià
A
del Beesòs i al barrri de La
Sagrrera.
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 Con
nta Contes
Espaai mensual d’intercanvii intergenerracional en el que una
a persona ggran explica
a contes
trad
dicionals als nens
n
i nenes d’educació infantil de primària de le
es escoles dee l’entorn de
el centre.
El projecte compta amb la col∙laboracióó de joves procedents
p
de
d cicles form
matius. Dura
ant l’any
20133 hi van partticipar 30 persones granss, 28 joves i 180
1 nens i ne
enes.

 Taller interge
eneracion
nal d’arpilleres Cosiint record
ds
Projecte intergeneracional d’aprenentat
d
tge‐servei, in
niciat per Fun
ndació IPSS l’’any 2011 i adreçat
a
a
perssones grans,, joves i nenes i nenes , que consissteix en el disseny i coonfecció d’arpilleres.
S’utilitzen tècniq
ques de rem
miniscència i d’estimulació cognitiva. L’any 2013 van particip
par en el
projecte 28 perssones grans, 28 joves, 155 nens i nene
es i 20 famílie
es.

 El lllibre de la
a teva vida
a
Projecte intergeeneracional d’aprenentat
d
tge‐servei en el que les persones grrans, amb l’a
ajut dels
g
mitjà, confeccionen
c
n un llibre a partir de
jovees de 16 anyss procedentss de cicles foormatius de grau
la sseva històriaa de vida explicant
e
elss fets més significatiuss de la sevva trajectòria
a vital i
inco
orporant‐hi fotografies. 21
2 persones grans, 23 jo
oves i 7 famíllies han partticipat en el projecte
l’anyy 2013.

 Mo
ou‐te
Projecte intergeeneracional d’aprenentat
d
tge‐servei po
osat en marxxa l’any 20112 per Funda
ació IPSS
amb
b l’objectiu de
d trencar els
e estereotipps negatius respecte l’en
nvelliment ppatològic. El projecte
conssisteix en el disseny, preparació, assaaig i gravació
ó d’un lip‐dub per part d el grup de gent
g
gran
depeendent amb el suport i accompanyameent del grup de joves.
L’an
ny 2013 han participat en
n aquest proojecte 25 perrsones granss, 49 joves, 117 nens i nen
nes de la
llar d
d’infants dell barri i 15 famílies.

 Com
mpartir peer créixer
Projecte intergeeneracional iniciat per Fuundació IPSSS l’any 2012, en el que e l centre de dia
d per a
perssones grans ofereix la po
ossibilitat d’uuna estada te
emporal a allumnes de seecundària qu
ue degut
a un
na sanció han
n estat expulsats del cenntre educatiu
u temporalm
ment. Es tractta de facilitar un bon
ús d
del temps que
q han de passar aparrtats del cen
ntre i la formació en vaalors a través de la
realització d’un servei de vo
oluntariat soocial i solidarri. 27 person
nes grans i 7 joves van participar
p
en eel projecte l’aany 2013.
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SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
El Servei d’Atenció Domiciliària de Sant Adrià de Besòs és un conjunt
integrat, organitzat i coordinat de serveis i d’accions assistencials,
educatives i preventives, realitzades principalment en el domicili de la
persona usuària i que s’orienten a la cura de la pròpia persona i de la seva
llar per a que les persones ateses puguin millorar la seva qualitat de vida
dins del seu entorn social habitual.

PRESTACIONS
Cura de la persona
Neteja de la llar
Àpats a domicili
Transport als centres de dia per a persones grans

El titular del servei és l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i està gestionat per IPSS des de l’any
2006.
Les dades de l’any 2013 són les següents:






Persones ateses: 377
Atenció a les persones: 19.737,25 hores
Servei de neteja: 8.057,50 hores
Àpats a domicili: 14.553 menús
Transport als centres de dia: 2.379 viatges

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA IPSS
Des del Centre de Serveis Vallirana 61 s’ofereixen serveis d’atenció a domicili per a totes aquelles
persones que ho sol∙licitin. Es gestionen els casos de manera personalitzada per a cobrir les diferents
necessitats detectades.
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DONA
SERVEI D’ACOLLIDA PER A DONES I ELS SEUS FILLS I FILLES EN SITUACIÓ DE
VIOLÈNCIA MASCLISTA DE LA COMARCA DEL BARCELONÈS
Amb capacitat per a 30 places, el centre ofereix els serveis bàsics d’atenció, integració social i
substitució de la llar. El titular del servei és la Secretaria de Família del Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya. 67 van ser els beneficiaris del servei l’any 2013: 31
dones i 36 nens i nenes.

SERVEI D’ACOLLIDA I RECUPERACIÓ PER A DONES I ELS SEUS FILLS I FILLES EN
SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA MASCLISTA DE LA COMARCA DEL BARCELONÈS
Servei social especialitzat d’acollida temporal de 6 mesos per a dones i els seus fills i filles en situació
de violència masclista a la demarcació de Barcelona. S’ofereixen serveis substitutoris de la llar i
recolzament professional per a la continuació del procés iniciat al Servei d’Acollida, o bé per a dones
que, amb autonomia i recursos personals propis, no necessiten un ingrés previ en un servei
d’acollida però requereixen una atenció especialitzada.
Les 8 places gestionades per IPSS des de la posada en marxa al novembre de 2009 són titularitat de
la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
Durant l’any 2013 s’han acollit 26 persones: 10 dones i 16 nens i nenes.

HABITATGES COMPARTITS PER A DONES
Habitatges compartits amb l’acompanyament puntual d’un educador social. Es tracta de quatre
pisos compartits amb capacitat per a dues famílies monoparentals a cada pis fins a un màxim de sis
persones per pis.
L’objectiu és oferir una resposta estable a dones que han realitzat un procés de recuperació positiu
de la seva situació de violència o de risc d’exclusió social i que són capaces de viure amb autonomia,
però que, per no disposar de recursos econòmics suficients, necessiten compartir pis formant
petites unitats de convivència.
Els pisos són titularitat de Càritas Diocesana de Barcelona.
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DONA I XARXA. PROGRAMA D’ATENCIÓ INTEGRAL A LES DONES I LES
FAMÍLIES
Programa propi de Fundació IPSS per a la gestió integral i coordinada de tots els recursos adreçats a
les dones i les famílies gestionats per la Fundació. S’ofereixen serveis integrals de suport i
acompanyament, tècnic i logístic, en coordinació amb la xarxa social comunitària i amb la pròpia
entitat.

 Habitatge social compartit per a dones en situació de violència masclista i
els seus fills i filles
Mitjançant un habitatge social compartit s’ofereix suport i acompanyament en la consolidació
dels canvis iniciats per les dones en situació de violència masclista, la reinserció laboral i la
recerca de vivenda en el darrer esglaó del procés de recuperació de les dones i els seus fills i
filles. L’any 2013 des del programa es van atendre un total de 13 persones (5 dones i 8 nens i
nenes).
Aquest projecte, iniciat per IPSS l’any 2010, compta amb el suport del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

 Programa per a la consolidació dels canvis iniciats en dones en situació de
violència masclista
Programa adreçat a totes les dones que han decidit posar fi a la situació de violència viscuda i
manifesten la necessitat de rebre suport tècnic i logístic per a aconseguir‐ho. 259 beneficiaris
(112 unitats familiars i 147 nens i nenes).
Servei de Suport Tècnic. Intervenció directa amb les famílies, avaluació de necessitats, derivació
i coordinació amb els recursos existents, orientació i suport en l’àmbit de formació i reinserció
laboral.
Servei de Suport Logístic. Ajuda per a facilitar una vivenda a dones amb pocs recursos, ajudes
econòmiques directes per a despeses inicials, ajudes per a compatibilitzar la vida laboral amb
l’atenció als nens, ajudes a la quotidianitat.
Programa implementat l’octubre de 1999 i realitzat amb la col∙laboració del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

 Habitatges socials compartits
IPSS facilita l’accés a la vivenda a dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista i/o
en risc d’exclusió social. La capacitat de cada un dels habitatges és de 4 unitats familiars i el
temps d’estada màxim és d’1 any.

 Servei d’atenció psicològica
Atenció individualitzada i grups psico‐socials per a dones en situació de violència i els seus fills i
filles i/o en risc d’exclusió.
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 Servei d’inserció laboral
Inserció a la pròpia entitat o en empreses i/o particulars.

 Servei d’atenció social i jurídica
Servei d’orientació i suport, gestions i seguiment.

 Servei de formació
Programes de coneixements teòrics i pràctics en relació als àmbits de persones grans, infància i
joventut, interculturalitat i dona.
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PERSONES EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ SOCIAL
ESPAI D’ACOLLIDA DIÜRNA PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’EXCLUSIÓ
SOCIAL FOLRE
Centre d’acollida diürna per a persones adultes en situació d’exclusió social, de titularitat de Càritas
Diocesana de Barcelona, concebut com un espai de relació, cobertura de necessitats i seguiment
social. Es realitzen plans d’atenció i inserció individualitzats. Els serveis que s’ofereixen són: acollida,
bugaderia i rober, berenar i sopar, higiene i afaitat, perruqueria, consigna i correspondència.
El centre, amb una capacitat màxima per a atendre 20 persones diàriament, està obert de dilluns a
divendres de 16 a 20 hores. L’any 2013 es van atendre 90 persones.

CASA D’ACOLLIDA BISBE CARRERA PER A PERSONES EN SITUACIÓ
D’EXCLUSIÓ SOCIAL
Centre d’acollida temporal amb capacitat per a 2‐3 persones en situació d’emergència i 6‐7 persones
en règim de vivenda compartida. El centre, titularitat de Càrites Diocesana de Barcelona, està pensat
com un recurs per acompanyar i proporcionar recolzament a les necessitats quotidianes dels usuaris
que vulguin iniciar un itinerari d’inserció individual. L’any 2013 el centre va acollir 45 persones.

OPERACIÓ FRED PER A PERSONES SENSE SOSTRE DE LA CIUTAT DE
BADALONA
Es proporciona un espai per a acollir a les persones sense sostre de la ciutat de Badalona quan es
produeix una situació meteorològica de risc per onada de fred, normalment entre els mesos de
gener i març. S’ofereix acollida nocturna, higiene i alimentació per a 10‐15 persones per períodes
d’1 a 3 dies. 28 persones ateses.

MENJADOR SOCIAL A LA CIUTAT DE BADALONA
És un servei de suport socioeducatiu bàsic que permet garantir l’accés a l’alimentació bàsica dels
ciutadans/es que per múltiples motius no tenen recursos suficients per a cobrir aquesta necessitat
bàsica.
El servei és de titularitat de la Fundació Llegat Roca i Pí i durant l’any 2013 ha atès 51 persones.
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INFÀ
ÀNCIA I FAMÍLIIES
PUNT DE TROBA
ADA
Espai peensat per a facilitar
f
i pre
eservar la rellació entre el
e menor i els seus familiiars en processos de
conflictivitat familiaar i donar compliment del règim de
d visites de
els fills i fill es establertt per als
supòsitss de separaciió o divorci dels
d progeni tors o per als supòsits d’exercici de la tutela perr part de
l’administració públiica.
dent de la Se
ecretaria de Família del Departamen
nt de Benestaar Social i Fa
amília de
És un ceentre depend
la Generralitat de Cattalunya i gesstionat per IPPSS des de l’aany 2003. L’a
any 2013 el ccentre va ate
endre 64
famílies i 78 menorss.

SERVEEI D’ATENC
CIÓ A LES FAMÍLIESS
Servei propi d’IPSS que ofereeix teràpia familiar,
individual i grupal, i assessorameent i gestió de
d casos
“a mida” per la resolu
ució de crisiss en l’àmbit familiar.
f
Per encàrrrec de l’Ajuntament de Barcelona s’’ha ofert
també su
uport psicolò
ògic i reforç educatiu a un grup
de 10 fam
mílies a través del Projeccte Jovial de
el Centre
de Serveis Socials Garrcilaso.

PROGR
RAMA CA
AIXA PROIN
NFÀNCIA
A travéss del Prograama Caixa Proinfància
P
ffinançat perr l’Obra Soccial “La Caixxa”, s’ofereixx suport
psicològgic al menor i reforç educcatiu a les fam
mílies que accompleixen amb
a
els requuisits estable
erts.
Durant l’any 2013, 38
3 famílies ha
an resultat bbeneficiàries d’aquest serrvei.
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DROGODEPENDÈNCIES
CENTRE D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA PER A DROGODEPENDENTS DEL BARRI
DE LA MINA EL LOCAL
S’ofereixen els serveis d’acollida, servei d’estada Calor i Cafè, servei sanitari (que inclou un taller
tutoritzat per a la venopunció higiènica), servei d’higiene, rober i consigna i servei de suport
educatiu.
El centre es gestiona per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs i està cofinançat pel
mateix municipi, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, i el Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya.
Durant l’any 2013, el centre ha atès un total de 3.055 usuaris en els diferents serveis.

SERVEI D’INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ACOLLIDA SOBRE ALCOHOLISME I
ALTRES DEPENDÈNCIES LÍNIA VERDA
Servei d’orientació telefònica i on‐line –l’atenció on‐line
comprèn consultes electròniques, xat amb professionals, foro i
llistes de correu a www.liniaverda.org– i atenció presencia amb
cita prèvia amb professionals especialitzats.
Els titulars del servei són el Departament de Salut i el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya.
IPSS gestiona aquest servei des de l’any 1993.
L’any 2013 el servei ha rebut un total de 3.037 consultes; d’aquestes, 2.619 han estat consultes
telefòniques, 184 acollides i 234 consultes on‐line.

PROJECTE SITUA’T
Programa d’inserció social de drogodependents, en tractament o seguiment, finançat pel Consorci
del barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs. Taller prelaboral de motivació, programa d’activitats
formatives, informació, assessorament i acompanyament.
Per encàrrec del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, IPSS realitza la manipulació
de kits d’intercanvi de xeringues en el marc del taller productiu del projecte.
La gestió d’aquest projecte està a càrrec d’IPSS des de l’any 2002. El número de persones ateses
l’any 2013 és de 27, de les quals 22 eren homes i 5 dones.

13

PERSONES AMB DISCAPACITAT
LLAR‐RESIDÈNCIA
INTEL.LECTUAL

ALB‐BOSC

PER

A

PERSONES

AMB

DISCAPACITAT

Llar‐Residència situada al municipi de Mollet del Vallès (Barcelona), amb una capacitat de 18 places,
per a persones amb discapacitat intel∙lectual, amb necessitat de suport limitat i envelliment
significatiu o trastorn de conducta / malaltia mental de baixa freqüència i gravetat. El titular
d’aquest centre és la Fundació Alb‐Bosc. Les 18 places de que consta el centre han estat ocupades
l’any 2013 per 10 homes i 8 dones.

HABITATGE COMPARTIT
INTEL∙LECTUAL

PER

A

PERSONES

AMB

DISCAPACITAT

Habitatge compartit amb capacitat per a 4 persones amb discapacitat intel∙lectual que necessiten
supervisió per a les tasques de la vida diària.
Un educador ofereix control i suport diari en l’organització de les tasques de la llar i en els
acompanyaments necessaris. Un infermer s’encarrega de la preparació setmanal de la medicació i
del seguiment de la salut. Es fomenta la participació en activitats lúdiques i comunitàries.
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FORMACIÓ
FORMACIÓ EN L’ÀMBIT SOCIAL
Programes de coneixements teòrics i pràctics en relació amb els àmbits de persones grans, infància i
joventut, interculturalitat i dona.
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INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA
SERVEI DE SUPORT A LA DINAMITZACIÓ DELS COMERÇOS I A L’ASSOCIACIÓ
DE COMERCIANTS DEL BARRI DE LA MINA DE SANT ADRIÀ DE BESÒS
Un tècnic especialitzat s’encarrega de donar suport i assessorament als comerços existents en el
barri de la Mina, així com als de nova implantació, en tots els aspectes relacionats amb la millora de
la seva activitat econòmica, millora dels espais, millora dels sistemes de finançament dels clients,
millora de la imatge corporativista, coneixement de les normatives vigents i participació en les
activitats comunitàries que es porten a terme en el barri, en tant que els comerços són agents claus
en les dinàmiques relacionals de la zona.
IPSS desenvolupa aquest projecte per encàrrec del Consorci del barri de La Mina des de l’any 2009.

BRIGADA DEL CONSORCI DEL BARRI DE LA MINA A SANT ADRIÀ DE BESÒS
Des d’aquest any 2013, IPSS desenvolupa aquest projecte per encàrrec del Consorci del barri de La
Mina en el que dos professionals s’encarreguen de realitzar petites actuacions de manteniment del
mobiliari urbà al barri.
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