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Fundació Persona i Valors (FPV)

Àmbit Territorial: Comarques de Lleida
Any de Vinculació a l’Associació 
Coordinadora Sinergia social: 2007

Entitat no lucrativa en l’àmbit de 
prestació de serveis Socials, formatius i 
d’inserció sociolaboral

• Inici del servei CRAE Llar La Xicoia de 10 
places per a infants i adolescents ubicat a la 
seu d’Urgell

Tipus d'entitat i àmbit d'intervenció:

Objectiu específic 2018

 _
S'ha donat resposta a  
115 persones
Iniciat el CRAE Seu d’Urgell, amb 
servei de 10 places



41 (37%)
Infància, adolescència i joventut

70 (63%)
Persones grans amb 
Dependència o Risc Social

centre o servei places usuaris col·lectiu %ocupació pe
crae llar vilanova 33 32 Infància, adolescència i Joventut 97% 32,0
crae la xicoia 10 9 Infància, adolescència i Joventut 90% 9,0
residència gent gran 55 70 Persones Grans amb dependència o risc social 127% 70

03  Centres i Serveis        98  Número de Places        111  Persones Usuàries

Dades d’Activitat
Servei Residencial



centre o servei usuaris col·lectiu sub-tipus
centre de dia de gent gran 4 Persones Grans amb dependència o risc social Serveis Socials Especialitzats

4 (100%)
Persones grans amb 
Dependència o Risc Social

01  Centres i Serveis        4  Persones Usuàries

Roser Jesus
centre de dia de gent gran crae llar vilanova

«Em sento ben acompanyada, fem 
moltes activitats, manualitats i jocs».

«El centre està força bé, no vull 
sortir-ne i per això intento fer les 
coses tan bé com puc».

Dades d’Activitat
Servei No Residencial



D’acord amb la legislació vigent i com una de 
les mesures de transparència i rendició de 
comptes, els comptes del 2018 són auditats 
per Audiaxis auditories SPL, tancant-se 
l’informe dels comptes auditats del 2018, el 
juliol del 2019.

I també, per donar compliment a la llei de 
transparència, la informació es publica a la 
pàgina web de l’entitat.

Recursos Econòmics Recursos Humans
Categories i tipus de contracte

Dones Homes

Alts Càrrecs Directius 1 2 4%
Càrrecs Directius 3 - 4%
Diplomats 22 8 41%
Personal Qualificat 21 3 33%
Personal Administratiu 1 - 1%
Serveis 12 - 16%

17,8%
13

82,2%
60

Accions de formació específica 4
Accions de formació transversal 4
Accions de formació PRL 1

Formació

Dones Homes

Personal No Qualificat 5,0 -
Personal Administratiu 5,0 -
Personal Educatiu 32,4 25,4
Personal Directiu 64,5 -

Mitjana d’hores de formació per treballador segons categoria

 _
Més del 50% de les persones que formen cada 
equip de treball, han rebut formació continuada.

Volum Econòmic

Prestació de serveis Subvencions Aportacions dels socis
(64,69%) (35,29%) (0,02%)

Finançament Públic
(99,98%)

Finançament Privat
(0,02%)

Pressupost anual: 2.098.950€



INICIEM EL SERVEI DEL 
CRAE LA XICOIA
S’inicia el servei de CRAE vertical de 10 places 
per a infants i adolescents en situació de risc 
d’exclusió social ubicat a les comarques de 
Lleida. 

IX JORNADA DE TREBALL EN EQUIP 
DEL CRAE LLAR VILANOVA
Tot l’equip directiu i educatiu del CRAE Llar 
Vilanova ha realitzat la jornada de treball 
amb la finalitat última de millorar el treball 
en equip.
Se’ns va donar a conèixer i vam poder posar 
en pràctica tot un conjunt d’eines o respostes 
que ens serveixen per prevenir o resoldre 
conflictes i per millorar, reforçar o restaurar 
les relacions de convivència entre les 
persones que s’han vist o que es poden veure 
afectades per aquests conflictes.

11È ANIVERSARI
DE LA LLAR VILANOVA
Petits i grans vam gaudir d’una tarda plena de 
diversió i entreteniment.
Va ser una tarda divertida i de somriures 
on els infants i joves van ser els grans 
protagonistes juntament amb els familiars, 
voluntàries, famílies col·laboradores, que van 
voler acompanyar-nos en aquesta festa, així 
com els veïns/es i tots els professionals que 
treballen dia a dia per a que la Llar Vilanova 
continuï sumant anys com fins ara.

TROBADA AMB EL CÒNSOL 
DEL MARROC
Aquest any amb el viatge anual que fem amb 
el lema "Jornades Conèixer ...." hem tornat 
al Marroc, visitant i coneixent de primera 
mà a famílies i el funcionament de Centres, 
d'aquesta manera afavorint el coneixement 
mutu de professionals i coneixent la realitat 
de la zona. Concretament de Fes, Rabat, 
Moulay Bousselham i Tànger.
Hem volgut comentar les sensacions del 
nostre viatge al cònsol del Marroc, el Sr. Fares 
Yassir, que ens va atendre en una agradable 
trobada.



Amb el suport de:

Formem part de:

En col·laboració amb:

ministeri de sanitat, consum i benestar social

fundación estatal para la formación en el empleo

departament d’ensenyament

servei d’ocupació de catalunya

federació d'entitats d'atenció a la infància i l'adolescència

fundación soñar despierto

departament de treball, afers socials i famílies

iniciativa d'ocupació juvenil
unió europea - fons social europeu

federació d’entitats amb projectes i pisos assistits

ajuntament de vilanova de bellpuig
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