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Fundació Persona i Valors
Va ser creada l’any 2007 amb l’objectiu fundacional de:
-

Exercir la seva activitat preferentment a la demarcació de Lleida, cercant l’arrelament
territorial.

-

Oferir atenció per a la satisfacció de les necessitats socials de persones i col·lectius en
l’àrea de serveis socials, així com formació i inserció sociolaboral

-

Intervenir amb diferents serveis de recerca, formació i sensibilització vers la millora de
la prevenció.

-

Proveïment d’equipaments i serveis.

-

Cercar la complementarietat entre les entitats i les diferents xarxes del sistema de
benestar.

-

Desenvolupar una estructura de gestió integral de tots els recursos necessaris per al
desenvolupament dels projectes.

-

Treballar amb un equip interdisciplinari de professionals especialitzats.

Membres del Patronat
-

Domènec Domènech Roig, president
Bertomeu Mayoral Herrero, vicepresident 1r
Montserrat Anfrons Gubert, vicepresidenta 2a
Pere Molins García, secretari
Pilar Duró Vila, tresorera
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Quan vam saber que veníem al pis a viure-hi, va
haver sentiments oposats dins de nosaltres. Per
una banda, ens encantava la idea de poder viure
en un pis, cuinar cada dia nosaltres mateixos,
tenir més decisió en les mesures que s’apliquen,
tenir més llibertat i intimitat, etc.
Per l’altra, ens feia una mica de respecte deixar la
llar en la qual alguns/es portàvem tant de temps
i separar-nos dels companys/es que eren per
nosaltres com germans.
Ara, que han passat uns 7 mesos, la valoració que en fem és del tot positiva. El pis, no està
allunyat de la llar i això permet poder seguir en contacte amb els nostres amics i amigues
d’allà. A més, les activitats conjuntes es segueixen realitzant igualment i això permet no perdre
la relació ni el contacte.
A més, el dia a dia del pis és més tranquil. Les tasques que s’han de realitzar són més i més
complexes, però el fet de viure-hi ens dóna altres avantatges:
- Els horaris no són tan rigorosos com al centre, si un dia anem a dormir més tard no
passa res, això sí, l’endemà sabem que hem de tocar de peus a terra a l’hora
establerta.
- Som menys, i això permet tenir més “privilegis” en quan a internet, horaris, menús, etc.
També és veritat que treballem més. Ens tocar cuinar i rentar els estris a nosaltres, cada dia
tenim tasques per dur a terme.
L’ambient al pis és bo. Hi ha bona relació entre els qui convivim i també amb els educadors. A
més, durant l’estiu, el fet de ser un grup reduït, també ens ha permès fer algunes activitats
diferents: anar a pescar, de festes majors junts, fer un beure pel poble, etc.
El pis ens agrada. És el suficientment gran com per viure tots 6 i l’educador sense cap
problema. Al bloc de pisos hi ha veïns molt diversos, la relació amb ells és bona, però de tant en
tant ens oblidem de fer l’escala (no som als únics que els hi passa!!).
Usuari del Pis Assistit per a Joves Vilanova
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Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
La Fundació Persona i Valors ha incrementat el número de serveis d’atenció al col·lectiu
d’infància i adolescència en el municipi de Vilanova de Bellpuig, en un Pis Assistit per a Joves
de 16 a 18 anys.
Aquest és un projecte que s’ha implantat per poder donar resposta als nois i noies de 16 anys
residents a la Llar Vilanova, que requerien d’un recurs més ajustat a les seves necessitats de
treball cap a la desinstitucionalització i plena autonomia.
Val a dir que és un projecte temporal fins la finalització de les obres d’ampliació del CRAE Llar
Vilanova en una unitat convivencial independent que oferirà aquest servei d’orientació a
l’autonomia en les instal·lacions del CRAE.
Tipologia servei
Centres Residencials
d’Acció Eductiva

Nom del servei
CRAE Llar Vilanova

Pisos Assistits per a joves
de 16 a 18 anys

Pis de Suport Vilanova

Aquest serveis han atès un total de 42 joves amb les següents dades d’ocupació:

Pis de Suport Vilanova

100% d’ocupació
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Centre Residencial d'Acció educativa
Llar Vilanova

111,21% d’ocupació
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Des de la Llar Vilanova s’ha fet la nova edició de la revista “La Veu
dels Petits Vilanovencs” en la que es recullen tots els
esdeveniments de l’any explicats pels nois i noies que viuen a la
Llar. D’aquesta edició volem destacar el reportatge “Tot una
experiència per Compartir” sobre una de les famílies
col·laboradores d’un noi del CRAE i també agrair la col·laboració
dels agents del territori que han fet possible la seva edició.

També com cada any, la Llar Vilanova ha celebrat el seu
aniversari, aquest cop els 4 anys, invitant a tots els amics i
amigues del poble, a una festa amb actuacions de màgia i
un berenar per tothom.

Serveis socials especialitzats d’atenció a la gent gran
La Fundació Persona i Valors, en col·laboració amb l’Ajuntament de Vilanova de Bellpuig, ha
iniciat aquesta nova línia d’intervenció a partir de la posada en funcionament del servei de
Residència i Centre de Dia Municipal de Vilanova de Bellpuig per a gent gran.
El servei disposa de 55 places de residència i 30 places de centre de dia. La seva activitat es va
iniciar el mes d’agost, per la qual cosa l’ocupació de places s’està fent de manera gradual,
s’han atès 10 usuaris en el servei de residència amb un 10,49 % d’ocupació.
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Serveis d’inserció laboral
D’acord amb el pla estratègic de l’entitat, la Fundació Persona i Valors ha iniciat aquest 2011 el
disseny d’un projecte d’inserció laboral basat en la creació i manteniment d’oficis tradicionals i
en risc de desaparició per a la inserció laboral de col·lectius en risc d’exclusió social.
Es preveu la implantació d’aquest projecte per a l’any 2012.
Equip Humà
Els i les professionals que han fet possible l’atenció d’aquestes persones han estat:

5,13% Personal
de serveis i
manteniment

5,13% personal 5,13% Personal
administratiu
directiu

7,69% Personal
tècnic
76,92%
Personal
educatiu i
auxiliars

Formació
Durant l’any 2011, s’ha promocionat la millora de la capacitació dels equips de tots els serveis
de l’entitat, per mitjà de la formació continua interna o externa.
S’ha planificat la formació continuada amb els equips segons la detecció de necessitats
formatives, portant a terme accions de formació, amb caràcter intern, sobre:
- Pla d’incorporació
- Formació en el lloc de treball
- Riscos generals de l’empresa i específics del lloc de treball
- IV Jornada de Treball en equip
- Eines facilitadores del treball amb adolescents, infants i les seves famílies en el context
de centres de treball
- El vincle educatiu com a lligam
- Els menors al Marroc VI
- Millora de les memòries anuals d’activitat en serveis d’atenció a la infància i
l’adolescència.

En total el nostre personal ha realitzat un mínim de 690 hores lectives de formació interna o
externa, de les quals més d’un 35% incloses en la jornada laboral anual.
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Responsabilitat social i medi ambient
La Fundació Persona i Valors ha iniciat aquest any 2011 la definició
i implantació de la Política de Responsabilitat Social Corporativa, en
col·laboració amb la consultora Exists.

Algunes de les estratègies implantades aquest 2011 han estat:
- Millora de la gestió del coneixement a partir de la re-definició del procés de gestió dels
recursos humans, concretament l’avaluació dels mateixos incorporant la gestió per
competències.
- Implantació de nous instruments per a la millora de la comunicació interna: intranet
corporativa
- Re-disseny de la imatge corporativa a partir de documents tècnics. Unificació de
criteris de disseny.
- Foment del comerç de proximitat al municipi a partir de la compra a proveïdors del
territori.
- Actualització d’estratègies per als consums responsables mediambiental i socialment.
o Implantació de sistemes de recollida selectiva en tots els centres i serveis
o Foment de la reutilització i reciclatge de tots els elements consumits (papers,
tòners, olis, etc).
o Integració de la normativa mediambiental en les normatives de convivència
o Millores en les instal·lacions d’aigua per reduir-ne el consum
o Foment de l’assecatge natural per a l’estalvi energètic
o Noves mesures de climatització per a l’estalvi energètic
o Tallers i accions formatives per a la sensibilització dels usuaris vers la cura i
preservació del medi ambient.
- Alta al Cens d’entitats Catalanes de Voluntariat amb el número 001622-000

7

Gestió econòmica

Distribució de la despesa
Els comptes anuals són
auditats en una
auditoria independent
per l’empresa Audiaxis
i registrats al
Protectorat de
Fundacions del
Departament de
Justícia.

0,45%
Despeses
financeres

12,51%
Despeses de
gestió

8,55% Serveis
exteriors
11,85%
Aprovisioname
nts

62,68%
Personal

3,96%
Immobilitzat
material

Fonts d'ingressos
0,27%
Subvencions

99,73%
Prestació de
serveis

Amb el suport de:
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Agraïm la col·laboració de:
Ajuntaments de Vilanova de Bellpuig, Mollerusa, Bellpuig, Freixana, Tàrrega i Lleida
Alessa Catering Services
Sief.2, SL
Comercial Química del Segrià
Fontaneria Macarulla
Carburants Mir
Forn de Pa Clarisso
Grup Parcmotor
Aquari
General Radio
Electromecànica Rey
Oficentre
Hidrocar
Comercial Javier Desinfeccions
Pintura A. Cruz
Llar, mobles Pardinyes
Tot muntatge (Carles Torredoflot)
Forn Salvador
Fundació Port Aventura
Associació Grup Birraiders Motors
I, especialment, a tots els voluntaris que milloren l’atenció que prestem
Partenariats i treball en xarxa
Col·laborem en l’enfortiment del 3r sector a partir de la participació en entitats de segon nivell
i partenariats.

Socis de l’entitat participant en:
-

Jornada anual d’intercanvi de professionals

Socis de l’entitat participan en:
-

Fòrum anual d’entitat FEDAIA

-

Comissió de treball d’atenció a famílies
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Compartint horitzons....
.... Compartint recursos
Entitats de representació sectorial
Entitats de serveis socials i de serveis ocupacionals sense ànim de
lucre

Art Integrat. Empresa d’inserció
Associació Estrep. Suport entorn no lucratiu
Fundació Mercè Fontanilles (FMF). Catalunya
Fundació Persona i Valors (FPV). Comarques de Lleida
Fundació Ciutat i Valors (CiV). Barcelona
Fundació Antonio Jiménez (FAJ). Comarques de Barcelona
Fundació Comunitat i Valors (CoV). Comarques de Tarragona
Via Laietana, 54, 1r 08003 Barcelona
Tel 93 268 22 22 · Fax: 93 310 04 83
sinergia@sinergia.org · www.sinergia.org

