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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 el disseny,  la  implementació  i  la  gestió de  centres  i  programes  com ara  centres de 
serveis  per  a  persones  dependents;  residència  i  centres  de  dia  per  a  persones  grans;  serveis 
d’acolliment  per  a  dones  que  pateixen  violència masclista;  habitatges  tutelats  i  habitatges  socials 
compartits  per  a  diferents  col∙lectius  (dones,  persones  grans,  discapacitats  intel∙lectuals, 
discapacitats  físics...);  serveis  d’atenció  domiciliària;  programes  de  suport  psico‐social  a  persones 
grans  i  les  seves  famílies;  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  per  les  persones  beneficiàries  dels  serveis.  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.  
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CENTRE DE SERVEIS PER A PERSONES DEPENDENTS VALLIRANA 61 
 

Centre dispensador de serveis adreçats a cobrir totes les necessitats de les 
persones  dependents.  Tots  els  serveis  són  accessibles  a  persones 
dependents  i/o  majors  de  60  anys  i  a  familiars,  siguin  o  no  usuaris  del 
servei de Centre de Dia.  
 
Aquest  és  un  projecte  propi  de  Fundació  IPSS  que  es  va  posar  en 
funcionament l’any 2000 amb els següents serveis:  

 
 

 
 

 Centre de Dia per a persones grans Vallirana 61 
 

Centre  col∙laborador  del Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la Generalitat  de 
Catalunya. 

Disposa  de  24  places  i  s’ofereixen  serveis  de  menjador,  bugaderia,  bany  adaptat/higiene 
personal  assistida,  rehabilitació  funcional  i  fisioteràpia,  perruqueria  home  i  dona,  podologia, 
tallers  de  psicoestimulació  cognitiva,  atenció  sanitària  i  control  de  la medicació,  programació 
personalitzada  d’activitats  rehabilitadores  i  lúdiques,  control  nutricional,  supervisió  dietètica, 
gestió de transport adaptat, informació, orientació i assessorament.  

 

 

 Suport psico‐social 

Tallers  de  memòria,  espai  social,  programes  intergeneracionals,  programes  d’aprenentatge‐
servei, programes d’atenció comunitària, servei de mediació familiar, servei de respir per hores, 
formació a famílies i cuidadors no professionals, suport psicològic individual, sortides culturals, 
lúdiques.  

 

 Serveis a domicili 

Higiene  i  cura personal, enllitar/aixecar,  vestir  i  canvi de  roba,  cures personals per prescripció 
mèdica,  control  i  administració  de  la  medicació,  canvis  posturals,  mobilitzacions,  ajuda  per 
menjar, control de  l’alimentació  i supervisió d’àpats, cuinar, suport en  l’aprenentatge d’hàbits, 
acompanyaments i seguiment de visites mèdiques, neteja ordinària i acompanyaments fora de 
la llar: compres, gestions, passeig, fer compres per a la persona usuària.  

 
 Assessorament i gestió per a l’adaptació de la llar 

176 persones ateses 

38 persones ateses 

  PERSONES GRANS 
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HABITATGES TUTELATS PER A PERSONES GRANS DE SANT ADRIÀ DE 

BESÒS 
 

Habitatges tutelats per a persones més grans de 65 anys 
sense una xarxa familiar de recolzament, que per raons 
socioeconòmiques no poden disposar d’un habitatge propi o 
de lloguer.  

La  titularitat  dels  habitatges,  gestionats  per  Fundació  IPSS 
des de l’any 1997, és de l’Ajuntament de la ciutat. 
 

 

 

 
SUPORT PSICO‐SOCIAL A PERSONES GRANS I LES SEVES FAMÍLIES. 

TALLERS  FORMATIUS,  PROJECTES  INTERGENERACIONALS 
D’APRENENTATGE‐SERVEI I D’INTEGRACIÓ COMUNITÀRIA 

 
 Grups  de  suport  per  a  cuidadors  familiars  de  persones  grans  malaltes 

d’Alzheimer i/o altres demències  

Programa  d’intervenció  amb  cuidadors  d’una  persona  malalta 
d’Alzheimer o altres demències o incapacitat, mitjançant la realització de 
grups  psicoeducatius,  que  compta  amb  el  suport    i  acreditació  del 
Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de 
Catalunya.  

 
 
 

 

11 persones ateses 

2	grups	 30 beneficiaris 

  PERSONES GRANS 
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 Taller de música intergeneracional La cançó més bonica del món 

Espai  de  relació  intergeneracional  entre  persones  majors  de  65  anys  i  joves  estudiants  de 
Batxillerat,  que  apropa  cultures  i  generacions  mitjançant  l’intercanvi  d’experiències  i  el 
coneixement  recíproc  a  través  de  la música  i  el  cant  coral. Un  especialista  dirigeix  els  assajos 
periòdics del grup coral.  

El projecte es porta a terme al Centre de Dia Vallirana 61 amb finançament propi. 
 

33	participants 24 persones grans  9	joves 

 
 

 Compartir per créixer 

Projecte intergeneracional iniciat per Fundació IPSS l’any 2012, en el que el Centre de Dia per a 
persones  grans  ofereix  la  possibilitat  d’una  estada  temporal  a  alumnes  de  secundària  de 
l’Institut Menéndez  y Pelayo,  que degut  a una  sanció han estat  expulsats del  centre  educatiu 
temporalment. Els objectius són facilitar un bon ús del temps que aquests joves han de passar 
apartats del  centre  i  la  formació en valors a  través de  la  realització d’un  servei de voluntariat 
social i solidari.  

  26 participants    24	persones grans   2 joves 

 

 
 

     
 
 

  PERSONES GRANS 
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  SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 

 

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA FUNDACIÓ IPSS 
 

Des del Centre de Serveis Vallirana 61 s’ofereixen serveis d’atenció a domicili per a totes aquelles 
persones que ho sol∙licitin.  

Tots  els  casos  es  gestionen  de manera  personalitzada  per  oferir  una  atenció  integral  i  cobrir  les 
diferents necessitats detectades.   

 

 
 
 

  5	persones ateses  
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  DONA 
 
 

SERVEI  D’ACOLLIMENT  I  RECUPERACIÓ  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  d’Igualtat,  Migracions  i  Ciutadania  del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.  

  43	persones ateses     20 dones     23 nens i nenes 

 
 

PLACES D’ACOLLIMENT  I  RECUPERACIÓ  PER A DONES  I  ELS  SEUS 

FILLS  I  FILLES  EN  SITUACIÓ  DE  VIOLÈNCIA  MASCLISTA  DE  LA 
COMARCA DEL BARCELONÈS I DEL VALLÈS ORIENTAL 
 

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.  

El número  total de places gestionades per Fundació  IPSS a 31 de desembre de 2019 és de 24, 20 
estan ubicades a la comarca del Barcelonès i 4 a la comarca del Vallès Oriental. De les 20 places del 
Barcelonès, 8 es van  implementar al novembre de 2009  i  les 12 restants es van habilitar el darrer 
any 2019 juntament amb les 4 places de la comarca del Vallès Oriental. Totes elles són titularitat de 
la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
de la Generalitat de Catalunya. 

  51 persones ateses     25 dones     26	nens i nenes 
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  DONA 
 

PROGRAMA  PER  A  LA  CONSOLIDACIÓ  DELS  CANVIS  INICIATS  EN 

DONES EN SITUACIÓ DE VIOLÈNCIA I/O EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL 
I ELS SEUS FILLS I FILLES 
 

Programa implementat  l’octubre de 1999 adreçat a dones que han decidit posar fi a  la situació de 
violència viscuda i/o en risc d’exclusió social, que manifesten la necessitat de rebre suport tècnic  i 
logístic per consolidar els canvis iniciats en els seu procés de recuperació.  

Servei de Suport Tècnic.  Intervenció directa amb  les  famílies, avaluació de necessitats, derivació  i 
coordinació  amb  els  recursos  existents,  servei  de  coaching,  servei  d’atenció  social  i  jurídica, 
orientació i suport en l’àmbit de formació i reinserció laboral.  

Servei  de  Suport  Logístic.  Ajuda  per  facilitar  un  habitatge  a  dones  amb  pocs  recursos,  ajudes 
econòmiques directes per a despeses inicials, ajudes per compatibilitzar la vida laboral amb l’atenció 
als infants, ajudes a la quotidianitat.  

Habitatges  socials  compartits.  Mitjançant  un  habitatge  social  compartit  s’ofereix  suport  i 
acompanyament  en  la  consolidació  dels  canvis  iniciats  per  les  dones  en  situació  de  violència,  la 
reinserció laboral i la recerca d’habitatge en el darrer esglaó del procés de recuperació de les dones i 
els seus fills i filles.  

Programa  subvencionat  pel  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la  Generalitat  de 
Catalunya. 

 

 
HABITATGE COMPARTIT PER A DONES   
 

Habitatge compartit amb capacitat per a un màxim de sis persones, amb el suport i acompanyament 
puntual d’un educador social. 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.  

Gestionat per encàrrec de Càritas Diocesana de Barcelona fins el maig de 2019.  

 	157 persones ateses     121 unitats familiars    36 nens i nenes 

  9 personas atendidas     4 mujeres     4	menores y 1 adulto 



 

 
7

 

 

  DONA 
 

HABITATGES SOCIALS COMPARTITS 
 
Fundació  IPSS  facilita  l’accés  a  l’habitatge  a  dones  i  els  seus  fills  i  filles  en 
situació de violència i/o  risc d’exclusió social. La capacitat total dels habitatges 
és de 21 unitats familiars i el temps d’estada màxim és d’1 any.  
 
 

  38 persones ateses     17 dones     21 nens i nenes 

 

 
 
 

SERVEI D’ACOMPANYAMENT PSICOLÒGIC  I  JURÍDIC PER A DONES 

EN  SITUACIÓ  DE  VIOLÈNCIA MASCLISTA  I  ELS  SEUS  FILLS  I  FILLES 
TALAIA  
 

Servei d’intervenció especialitzat d’atenció  integral per a dones en situació de violència masclista  i 
per als  seus  fills  i  filles, que  té  com a  finalitat oferir  l’ajuda  i  l’acompanyament psicològic  i  jurídic 
necessari durant el procés de  recuperació de  la  situació de violència  i  reparar els múltiples danys 
ocasionats per la violència en la dona i els nens. 

És un servei de proximitat que ofereix atenció personalitzada i adaptada al procés de cada persona 
usuària, a  les seves característiques  i circumstàncies, adaptant‐se a  la modalitat d’intervenció més 
adequada en funció de la demanda.  

S’ofereix atenció psicològica a les dones en modalitat individual i grupal, atenció psicològica als nens 
i assessorament jurídic en relació a la seva situació.  

Servei subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials  i Famílies, de setembre a desembre 
de  2019.    A  partir  de  gener  de  2020  tota  l’activitat,  professionals  i  persones  ateses  han  estat 
traspassades al nou Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) Barcelonès Nord. 

 

  23 personas atendidas     11 mujeres   	12 niños y niñas 
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  PERSONES EN RISC 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 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. Gestió  per  encàrrec  de Càritas Diocesana de Barcelona  fins  al  15 de 
setembre de 2019. 
 

108   persones ateses 
 
 

CASA D’ACOLLIDA BISBE CARRERA PER A PERSONES EN SITUACIÓ 

D’EXCLUSIÓ SOCIAL 
 

Centre d’acollida  temporal de  llarga durada amb capacitat  per a 6 persones en  règim d’habitatge 
compartit. El centre està dissenyat com un recurs per acompanyar i proporcionar recolzament a les 
necessitats quotidianes dels usuaris que vulguin  iniciar un itinerari d’inserció  individual. Gestió per 
encàrrec de Càrites Diocesana de Barcelona fins al 15 de setembre de 2019. 
 

7		 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.  

Gestió per encàrrec de la Fundació Llegat Roca i Pi fins al 15 de setembre de 2019. 
 

245		 persones ateses 
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  INFÀNCIA I FAMÍLIES   
 

PUNT DE TROBADA BCN CIUTAT 3  
 

Servei  adreçat  a  facilitar  i  preservar  la  relació  entre el menor  i  els  seus  familiars  en processos de 
conflictivitat  familiar  i  donar  compliment  del  règim  de  visites  dels  fills  i  filles  establert  per  als 
supòsits de separació o divorci dels progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part de 
l’administració pública.  

El  centre  depèn  de  la  Secretaria  d’Igualtat,  Migracions  i  Ciutadania  del  Departament  de  Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i està gestionat per Fundació IPSS des de l’any 
2003.  
 

106    casos assignats 

59    famílies ateses 

83    menors atesos	

SERVEI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 
 
Servei  propi  de  Fundació  IPSS  que  ofereix  teràpia  familiar, 
individual  i  grupal,  i  assessorament  i  gestió  de  casos  “a 
mida” per a la resolució de crisis en l’àmbit familiar.  

 
 
 
 
 
 
 

El Servei ofereix, a més, el Programa d’Atenció Familiar  i el Programa d’Acompanyament als Avis  i 
Àvies en la criança dels néts i nétes. 
 

 Programa d’Atenció Familiar 

Espai d’acompanyament  i  suport a pares  i mares en el procés educatiu  i de desenvolupament 
psicològic dels seus fills i filles entre 5 i 18 anys: 

Grups  de  parentalitat  positiva.  Treball  grupal  amb un màxim de  7  famílies  per  promoure  les 
habilitats  i  competències  parentals.  9  sessions  quinzenals  de  90  minuts  conduïdes  per  una 
psicòloga. 

Espai psicològic familiar. Teràpia familiar específica per a aquelles famílies que es trobin davant 
una dificultat o malestar que calgui treballar al marge del grup. Màxim 15 sessions. 

Aquest programa està  subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials  i  Famílies de  la 
Generalitat de Catalunya.  

 55 persones ateses   19	participants als grups	 18	sessions grupals	 25	participants espai 
psicològic	

Teràpia Individual  22 persones 

Teràpia Familiar  24 famílies 

Intervencions  213 visites 
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  INFÀNCIA I FAMÍLIES   
 

 

 Programa d’Acompanyament als Avis i Àvies en la criança dels néts i nétes 

S’ofereix  assessorament  i  atenció  tant  a  avis  i  àvies  que  fan  el  paper  de  guardadors  i  que 
necessiten  un  suport  en  la  criança  dels  seus  néts  i  nétes,  com  a  aquells  avis  i  àvies  que  fan 
funcions de cuidadors/es en els espais en que els progenitors no poden estar presents. 

Programa  realitzat  amb  el  suport  del  Departament  de  Treball,  Afers  Socials  i  Famílies  de  la 
Generalitat de Catalunya. 

 

  34 persones ateses    9	persones grans   25 nens i nenes  38	entitats contactades	
 
 

PROGRAMA CAIXA PROINFÀNCIA  
 
En el marc del programa CaixaProinfància,  que té com a objectiu trencar el cercle de transmissió de 
la pobresa de pares a fills, garantint l'accés a oportunitats educatives de qualitat, es va proporcionar 
serveis de reforç educatiu i suport psicològic a infants, adolescents i les seves famílies per encàrrec 
de l’Obra Social “la Caixa” fins a setembre de 2019.  

 

  19 grups  

 
 
 

 
PROJECTE JOVIAL 
 

Per  encàrrec  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  es  va  oferir  suport  psicològic  i  reforç  educatiu  a  les 
famílies a través del Projecte Jovial del Centre de Serveis Socials Garcilaso fins a setembre de 2019.  

 

 

 
PROJECTE TÈCNIQUES D’ESTUDI 
 
Per  encàrrec  de  l’Ajuntament  de  Barcelona  es  va  oferir  suport  psicològic  i  reforç  educatiu  a  les 
famílies seleccionades del Districte de Nou Barris fins a setembre de 2019.  

  8 grupos  
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  INFÀNCIA I FAMÍLIES   
 

 

ESPAI 6‐12 
Lloc de trobada al barri de la Sagrera per a nens i nenes entre 6 i 12 anys 
que  formen  una  Coral  Infantil  des  de  la  que  es  fomenta  el  cant,  la 
creativitat, la companyonia i la solidaritat. Es realitzen concerts públics en 
dates assenyalades. El projecte es realitza conjuntament amb l’Associació 
La Sagrera Es Mou i amb la col∙laboració de l’Espai Jove Garcilaso. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

23   nens i nenes 
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  SALUT MENTAL 
 

SERVEI DE SUPORT PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS ASSOCIATS AL 

CONSUM DE  
 

Servei subvencionat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya adreçat a acompanyar 
durant el  temps d’espera  fins a  l’inici  del procés  terapèutic  a  aquells usuaris  de drogues que han 
decidit iniciar un procés de deshabituació. S’ofereix suport e el seu procés d’autonomia, promovent 
la  seva  integració  social  mitjançant  seguiment,  suport  psico‐afectiu,  orientació  ocupacional  i 
acompanyament  personal,  familiar,  social  i  sanitari  per  a  facilitar  i  garantir  l’adhesió  a  l’inici  del 
procés de deshabituació.  

Es dissenyen Programes Educatius Individualitzats per a cadascuna de les persones usuàries amb les 
que es mantenen de forma periòdica tutories sanitàries, de suport emocional, socials i d’ocupació. 
També  es  realitzen  tallers  grupals,  acompanyaments  i  serveis  d’administració  i  custòdia  de 
medicació i de suport a serveis jurídics. 

 
 

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 presencial 
amb cita prèvia amb professionals especialitzats.  

Fundació  IPSS  gestiona  aquest  servei,  titularitat  del 
Departament  de  Salut  i  del  Departament  de  Treball,  Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, des de l’any 
1993. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

311 persones usuàries 

TOTAL CONSULTES  2.399	

Consultes telefòniques  1.816 

Acollides presencials  361 

Consultes on‐line  222 
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  SALUT MENTAL 
 

PROGRAMA D’INSERCIÓ SOCIO‐LABORAL 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,  Fundació  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 de Fundació IPSS des de l’any 2002.  

 

 
HABITATGE  COMPARTIT  PER  A  PERSONES  SOLES  EN  SITUACIÓ  DE 

TRASTORN MENTAL SEVER  
 

Dos habitatges compartits amb suport educatiu per a persones soles en situació de trastorn mental 
sever.  
 
La titularitat del servei és de Càritas Diocesana. 
 

 

HABITATGE  SOCIAL  COMPARTIT  PER  A  PERSONES  EN  SITUACIÓ  DE 

TRASTORN MENTAL  
 

Servei d’acollida temporal amb capacitat per a 4 persones que té com objectiu dotar a persones en 
situació  de  trastorn  mental  d’un  habitatge  adequat  i  practicable  que  constitueixi  el  seu  domicili 
habitual, i afavorir la màxima independència personal, la vida comunitària i la integració social fins a 
aconseguir l’accés a un altre tipus de recurs o una autonomia plena. 

S’ofereix: 

 Avaluació de necessitats 

 Derivació i coordinació amb els recursos existents 

 Atenció social i jurídica 

 Orientació i suport en formació i reinserció laboral 

 Supervisió en les activitats de la vida diària 

 

  27 persones ateses     16 homes     11 dones 

7 persones usuàries 

2 persones usuàries 
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  PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 

 

LLAR‐RESIDÈNCIA ALB‐BOSC PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT 

INTEL.LECTUAL 
 

Llar‐Residència  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.  

És un servei d’acolliment residencial substitutori de la llar i d’assistència integral a les activitats de la 
vida diària amb caràcter permanent o temporal. Es troba al municipi de Mollet del Vallès (Barcelona) 
i té una capacitat de 18 places.  

Fundació IPSS gestiona aquest centre des de l’any 2007. Des de novembre de 2015 les places estan 
concertades amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

 
 
 
 

        
 
 

HABITATGE  COMPARTIT  PER  A  PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 

INTEL∙LECTUAL 
 

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.  

 
 
 
 

  18 persones ateses     10 homes     8 dones 

  2 persones usuàries  
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  PERSONES AMB DISCAPACITAT 
 

 

PROGRAMA  DE  RESPIR  PER  A  PERSONES  AMB  DISCAPACITAT 

INTEL∙LECTUAL 
 

Programa  de  suport  a  les  famílies  de  persones  amb  discapacitat  intel∙lectual  que  ofereix  estades 
temporals amb la fi de millorar la qualitat de vida i benestar tant de les persones ateses com de les 
seves famílies. Es compta amb un habitatge amb capacitat per a 4 places al municipi de Mollet del 
Vallès 
 

 
 
 
 
 

SERVEI  DE  MONITORS  DE  SUPORT  A  L’AULA  DE  L’ESCOLA 

D’EDUCACIÓ ESPECIAL CAN VILA DE MOLLET DEL VALLÈS 
 

Per encàrrec de l’AMPA de l’Escola d’Educació Especial Can Vila de Mollet del Vallès, Fundació IPSS 
aporta el Servei de monitors de suport a  l’aula per a  la programació d’activitats complementàries, 
extraescolars o de serveis.  

  6  persones ateses     167 dies  
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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.  

Fundació  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 de l’any 2013, Fundació 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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Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes  i dones de 
Fundació IPSS 
 

Fundació  IPSS  al  llarg  de  la  seva  trajectòria  ha 
demostrat un ferm compromís i voluntat de garantir i 
afavorir  la  igualtat de  tracte entre  totes  les persones 
que  treballen  a  l’entitat  amb  independència  del  seu 
origen, raça,  sexe o religió,  i ha construït una cultura 
que  valora  com  a  fonamental  les  persones  que 
integren  l’entitat  i  que  busca  conjugar  els  objectius 
personals i els de l’organització.  

Garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes és un principi clau de la política de 
persones de la Fundació. Per això assumeix el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones 
i homes a tots i cadascun dels seus àmbits d’activitat; des de la selecció a la promoció, passant per la 
política  salarial,  la  formació,  les  condicions de  treball  i  ocupació,  la  salut  laboral,  la ordenació del 
temps de treball i la conciliació, la prevenció de riscos laborals, i l’ús d’un llenguatge no sexista tant 
en comunicacions internes com externes. 

El  seu  compromís  amb  l’establiment  i  desenvolupament  de  polítiques  que  integrin  la  igualtat  de 
tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar per raó de sexe o orientació sexual, així 
com  el  seu  impuls  i  foment  de mesures  per  aconseguir  la  igualtat  de  oportunitats  entre  dones  i 
homes  es materialitza  amb  la  posada  en marxa  d’un  Pla  d’Igualtat  d'Oportunitats  entre  homes  i 
dones.  

Aquest pla pretén: 

 Aprofundir  en  la  igualtat  efectiva  de  tracte  i  d’oportunitats  entre  homes  i  dones  adoptant 
mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. 

 Atraure,  contractar  i  retenir  personal  qualificat.  Les  mesures  que  fomenten  la  igualtat,  la 
diversitat i la flexibilitat suposen un valor afegit clau per atraure i retenir personal qualificat. 

 Incrementar  el  compromís  de  les  persones  treballadores  amb  l’empresa.  Unes  condicions 
respectuoses amb les necessitats i responsabilitats que tenim totes les persones augmenten el 
compromís vers el treball i l’entitat. 

 Millorar la qualitat. Les persones, amb la seva tasca diària, desenvolupen, mantenen i milloren 
els  processos  de  qualitat.  La  igualtat  d’oportunitats  en  la  gestió  de  recursos  humans  propicia 
condicions i relacions laborals que augmenten la implicació de les persones treballadores en la 
cultura de la qualitat. 

 Millorar la productivitat 

 Millorar les polítiques de conciliació de la vida personal i laboral. La conciliació aporta beneficis 
simultàniament a l’empresa i a les persones.  
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Institucions i entitats col.laboradores: 
 
 Ajuntament de Badalona 

 Ajuntament de Barcelona 

 Ajuntament de El Prat de Llobregat 

 Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 

 Ajuntament de Mollet del Vallès 

 Ajuntament de Sant Adrià de Besòs 

 Càritas Diocesana de Barcelona 

 Consorci del barri de La Mina 

 Diputació de Barcelona 

 Fundació La Caixa 

 Save the Children 

 Trinijove 

 Fundació Roca i Pi 

 Generalitat de Catalunya: 

 Departament de Salut 

 Departament de Treball, Benestar Social i Famílies 

 Secretaria de Famílies 

   

Altres col∙laboracions i participacions en Plataformes: 
 
 Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 

 Agència de l’Habitatge de Catalunya 

 Associació La Sagrera es Mou 

 Consell Municipal de Benestar Social  

 Consell de Coordinació Pedagògica 

 Dincat 

 Fundació Formació i Treball 

 Fundació Pere Tarrés 

 Grup de Participació Ciutadana Hospital Plató 

 Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Mollet del Vallès 

 Pacte Mundial 

 Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona 


