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Presentació 

 
 

Fundació Privada TROPOS és una entitat  sense ànim de  lucre,  fundada  l’any 2000 a 
Barcelona,  que  exerceix  les  seves  activitats  principalment  en  tot  l’àmbit  de  la 
Comunitat Autònoma de Catalunya. Està formada per un conjunt de professionals que, 
partint  d’una  formació  diversa  i  multidisciplinar,  s’agrupen  entorn  a  l’experiència 
acumulada per cadascun d’ells en el camp dels Serveis Socials i Sanitaris. 

 
Els  objectius  de  la  Fundació  s’emmarquen  en  aquest  àmbit  i  consisteixen,  a  nivell 
global,  en  desenvolupar  accions  dirigides  a  diferents  sectors  de  població  que 
contribueixin  a  augmentar  el  nivell  de  salut,  benestar  social  i  qualitat  de  vida, 
concretament  a  persones  grans, menors  d’edat,  adolescents, minories marginades, 
persones amb discapacitats físiques i psíquiques, dones i altres col∙lectius especials. 

 
Es persegueixen aquests objectius mitjançant actuacions específiques, proporcionant 
investigació  en  el  camp  social,  oferint  i  desenvolupant  l’assistència  necessària  en 
cooperació amb els organismes de les diverses administracions. 

 
Partint d’aquestes premisses bàsiques, les àrees d’actuació de la Fundació són, d' una 
banda,  la  gestió  de  recursos,  la  formació,  la  investigació  i  estudis,  la  prevenció  i  el 
tractament,  i de  l’altra, diferents  tipus d’intervenció en cadascuna d’elles,  l’estudi,  la 
planificació, l’assessorament, la direcció de programes i l’avaluació. 
 
El  conjunt  de  professionals  que  col∙laboren  amb  la  Fundació  Privada  TROPOS  ha 
desenvolupat  la seva activitat en  l’àmbit social  i sanitari des de principis de  la dècada 
dels vuitanta i, per tant, compten amb una àmplia experiència en la gestió de diferents 
centres i programes: 
 
 Serveis d’acolliment i recuperació i serveis de suport substitutoris de la llar per 

a dones en situació de violència masclista 
 Habitatges tutelats per a diferents col∙lectius (persones amb discapacitat, dones 

en risc d’exclusió social, persones grans...) 
 Residències i Centres de Dia per a Persones Grans 
 Serveis d’Ajuda Domiciliària 
 Programes,  estudis  i  assessorament  per  a  projectes  adreçats  a  minories 

marginals  
 Estudis de detecció de necessitats i viabilitat d’equipaments per a gent gran. 

 
Fundació TROPOS opta per adequar d’una forma racional les estructures organitzatives 
als projectes  realitzats  i a mesura que  s’aconsegueixen nous contractes es dota dels 
recursos  tècnics,  humans  i  organitzatius  necessaris  per  a  dur  a  bon  terme  la  tasca 
encomanada.  
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Servei  especialitzat  d’atenció  a  joves  amb  problemes  de  violència  Ni 
bella ni bèstia 
 
Fundació  TROPOS  va  posar  en marxa  l’any  2006  aquest  servei  que  ofereix  atenció 
telefònica, on‐line i presencial a joves en situacions de violència de gènere. El treball es 
concep a nivell de prevenció secundària i terciària. Es tracta majoritàriament de noies 
joves  que  es  veuen  implicades  en  una  relació  de  parella  abusiva  i  es  troben  patint 
algun tipus de maltractament. 
 
Durant  l’any 2018 s’han seguit desenvolupant els serveis àmpliament consolidats que 
ofereix Ni Bella Ni Bèstia: 
 

- Difusió i programació d’activitats 
- Disseny, manteniment i atenció de la web 
- Realització d’activitats 
- Atenció de casos 

 
Les dades més significatives del període són les següents:  
 
 Població que ha fet ús del servei:  3.510 persones 
 Casos atesos (activitat assistencial):  3 casos 
 Participants als tallers:  76 persones 
 Visites a la web:                       3.431 visites 
 Serveis amb els que s’han establert coordinacions:  5 serveis 
 Visualitzacions facebook:  3.495 visualitzacions 
 Visualitzacions instagram  29.484 visualitzacions 
 Visites perfil twitter:  1.905 visites 
 Visualitzacions continguts twitter  30.145 visualtizacions 
 
L’any 2018 aquest servei ha estat finançat pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i per la Diputació de Barcelona. 

 

Manipulació de kits d’intercanvi de xeringues 
 
Per  encàrrec  del  Departament  de  Salut  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  Fundació 
TROPOS  realitza  la manipulació  de  kits  d’intercanvi  de  xeringues  en  el marc  d’un 
projecte d’integració laboral per a toxicòmans.  
 
 
 


