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Benvolguts/des,

Un nou any ple de reptes i objectius crec 
que molts d’ells plenament aconseguits.
Per les entitats del tercer sector també ja 
estat un any complexe ja que la situació so-
cioeconòmica que estem vivint ens afecta 
i afectarà i es requerirà d’energia positiva 
per entomar els nous aconteixements que 
la situació que viu el país ens ha de portar.

La memòria que presentem us dóna a co-
nèixer les activitats que s’han dut a terme 
durant l’any i es presenten clarament les 
estadístiques que mostren en què s’ha 
treballat durant tot l’any.

com ha estat la tasca diària de la fundació, 
el valor més preuat que tenim és la tasca 
professional que hi ha darrere de cada 
servei.

L’obertura del pis assistit a Reus.

També voldria dir-vos que durant l’any 2010 
hem iniciat el procés d’internacionalització 
com a estratègia de desenvolupament, 
donant a conèixer l’experiència dels nos-
tres professionals i les bones pràctiques 
que s’hi han aplicat.

Us animo a llegir de manera crítica aquesta 
memòria, entenent que la transparència 
amb què us presentem les dades i valor-
acions ens pot ajudar a totes i tots a millorar 
l’acció diària i assolir els objectius anuals.

 
Glòria Fàbrega 

Presidenta de Resilis
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Presentació

Per les entitats del tercer sector també ja 
estat un any complexe ja que la situació so
cioeconòmica que estem vivint ens afecta 
i afectarà i es requerirà d’energia positiva 
per entomar els nous aconteixements que 
la situació que viu el país ens ha de portar.

La memòria que presentem us dóna a co-
nèixer les activitats que s’han dut a terme 
durant l’any i es presenten clarament les 
estadístiques que mostren en què s’ha 
treballat durant tot l’any.

com ha estat la tasca diària de la fundació, 
el valor més preuat que tenim és la tasca 
professional que hi ha darrere de cada 

L’obertura del pis assistit a Reus.

També voldria dir-vos que durant l’any 2010 
hem iniciat el procés d’internacionalització 
com a estratègia de desenvolupament, 
donant a conèixer l’experiència dels nos-
tres professionals i les bones pràctiques 
que s’hi han aplicat.

Us animo a llegir de manera crítica aquesta 
memòria, entenent que la transparència 
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La Fundació Privada Resilis és una entitat sense ànim de lucre que té els seus inicis a l’any 1994 
quan gestionava 3 centres residencials d’acció educativa a la demarcació de Girona però no va ser 

2336 i el CIF G17925215).

La Fundació Privada Resilis s’especialitza en el disseny, impuls, desenvolupament i implementació  
amb caràcter innovador de projectes, programes i serveis , tan residencials com socials, dirigits a 

si s’escau, en la comunitat.

El desenvolupament d’aquests la portem a terme en col·laboració amb diferents administracions 

o contractes de gestió. Enguany tenim prestats serveis a la DGAIA, a Acció Cívica, al Consorci de Ben-
estar Social Gironès-Salt i a l’Ajuntament de Lloret de Mar.

 
MISSIÓ, VISIÓ i VALORS

Fundació Privada Resilis té per MISSIÓ: 

Vetllar per l’atenció integral d’infants i joves especial-
ment aquells que es troben en una situació d’exclusió, 

qualitat de vida.
 
Fundació Privada Resilis té per VISIÓ:

Esdevenir un referent en l’àmbit d’atenció a la infàn-
cia en situació de risc, tant a nivell català com estatal. 
Per aquest fet estem immersos en un procés constant 
d’anàlisi i avaluació de la tasca que realitzem. Utilitzem 
elements de control de qualitat així com de gestió de per-
sonal i de les infraestructures que ens permeten obtenir 

pels infants i joves a qui atenem.

Fundació Gentis assumeix els següents VALORS Institucionals:

JUSTÍCIA. Creiem en la possibilitat de viure en un món més just, treballant amb responsabilitat i 
fomentant la qualitat de vida i la igualtat social.

COMPLEMENTARIETAT. Treballem per integrar els agents del territori i desenvolupar serveis de prox-
imitat adaptats a les necessitats del territori i de la seva gent, fomentant les relacions i el treball en 
xarxa amb diferents grups d’interès des d’una visió integral i especialitzada.

RESPONSABILITAT SOCIAL i COMPROMÍS. Volem ser una entitat ètica, professional i respectuosa 
amb les persones i el medi ambient.

INNOVACIÓ. Optem per treballar amb iniciativa, amb mentalitat oberta, creativa i dinàmica, fomen-
tant la investigació i l’anàlisi permanent de necessitats.

TRANSPARÈNCIA -
sabilitat i total transparència cap a la societat.
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EntitatEntitatEntitatEntitat
VALORSVALORSVALORS

IMPLANTACIÓ TERRITORIAL DELS SERVEIS

NOMBRE DE CASOS ATESOS PER TIPOLOGIA DE SERVEI

L’ocupació total durant el 2011 de les places residencials juntament amb la de les places de medi 

aquesta dada no hem inclós el Punt Òmnia):

Gironès: Girona, Salt i JuiàVALORSVALORSVALORSVALORSVALORS
La Selva: Sils

Vallès Oriental: Sta. Maria de Palautordera

Vallès Occidental: Rubí

Baix Camp: Reus

Alt Camp: Valls

Baix Ebre: Tortosa

Total: 193 places

L’Entitat

VISIÓ
336 atesos

39,8%

MEDI
OBERT

191 atesos 

22,6%

ETCA/
EVAMI

65 atesos

7,7%

CREI’s

131 atesos

15,5%

CRAE’s

33 atesos 
3,9%

PISOS
ASSISTITS 

/UFA

88 atesos 

10,4%

CENTRE 
D’ACOLLIDA
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OBJECTIUS

estimular les capacitats resilients de la població atesa, sense oblidar el caràcter protagonista de 
cada individu/a en la seva història i en el seu camí cap a una nova vida autònoma i plena.

La promoció de la igualtat d’oportunitats, el benestar i la qualitat de vida, així com els proces-
sos d’autonomia de les persones que atenem esdevenen l’eix vertebrador del conjunt de les 
nostres accions. El desenvolupem atenent-les de forma individualitzada, vetllant sempre per 
l’acompliment dels drets de l’infant i la promoció de la persona dins la societat.

L’entitat també es marca com a objectiu difondre els drets de la infància a través de l’organització  
d’activitats en què es faci participar la societat per donar a conèixer una realitat propera però 

COMPROMISOS

La Fundació Privada Resilis assumeix els següents compromisos:

Centrar l’acció orientada a la persona i la comunitat, en concret vers els col·lectius més vul-
nerables vetllant pels drets humans i els drets de la infància.

Treballar per aconseguir la màxima satisfacció dels nostres clients, donant resposta a les ne-
cessitats i requisits d’aquests a l’hora de desenvolupar els serveis.

Fer del capital humà instrument d’acció, garantint i promovent la igualtat i vetllant per la mil-
lora constant de les condicions laborals basades en l’estabilitat, l’equitat retributiva, la concili-
ació, la seguretat i la salut en el treball; així com, potenciar el desenvolupament del projecte 
professional a través de la formació i la promoció.

Gestionar, amb qualitat, respecte al medi ambient i seguint el nostre codi ètic, garantint 
l’assoliment dels objectius, la funcionalitat dels diferents comitès i la plena operativitat.

Treballar proactivament la reducció de l’impacte mediambiental negatiu i potenciar allò ben-

Ús i promoció de bones pràctiques i comunicació de la gestió per tal de treballar per la sos-
-

ització i complementarietat, per tal d’obtenir el màxim rendiment amb la mínima acció incidint 
positivament en l’entorn.

Convertir els proveïdors amb aliats estratègics i complementaris de la nostra acció que promo-
guin l’acció social.

-
cialització de la nostra acció, creant i participant en xarxes i organitzacions que ho possibilitin.

L’Entitat
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PARTICIPACIÓ EN XARXES

de l’entitat en l’àmbit social en el que treballem: infància i família, més concretament, l’acolliment 
familiar i el diagnòstic i valoració de famílies en risc. En aquest sentit, la participació en xarxes ens 
facilita el treball conjunt, la transferència de coneixement i l’enriquiment a partir d’experiències 
compartides. 

Som membres de:

FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència) 
Entitat sense ànim de lucre que agrupa a la major part de les entitats d’iniciativa social 
d’arreu de Catalunya. Som membres de la junta i participem activament en la comissió 

de CRAE’s. http://www.fedaia.org

FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits)
Aglutina projectes en matèria d’atenció a joves extutelats/des a l’àmbit de l’estat espan-
yol. Som membres de la Junta Directiva, participem activament en les comissions i repre-

sentants a la PINCAT en nom de la FEPA. http://www.fepa18.org

VORAVIU (Agrupació catalana d’entitats pro persones amb intel·ligència límit)
Som membres de la junta directiva i representants a la PINCAT en nom de Voraviu.

http://www.voraviu.org

ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)

d’aquest comissió ha estat al voltant dela pobresa i la família) i som representants d’ECAS 

a la PINCAT. http://acciosocial.org/

FICE (Federació Internacional de Comunitats Educatives)
És una entitat que es dedica a promoure iniciatives en pro de la millora de qualitat de vida 
dels infants i adolescents en recursos alternatius a la família biològica, fent especial èm-
fasi en com assolir el retorn a l’entorn familiar el més aviat possible. La Fundació Resilis 

és membre fundadora de FICE Espanya i n’és membre de la junta directiva. 

També hem col·laborat amb iniciatives de:

POI (Plataforma de Organizaciones de Infancia)
Participem en les activitats que promou la POI. Hem exposat a la seu de RESILIS l’exposició 
‘Mapa Infantil para un Juego de damas. Poemas para conocer la situación de la infancia 

en España’  http://plataformadeinfancia.org/

Cibercorresponsales
Els CRAEs Pla de la Selva i Salt i el CA Mas Garriga participen en l’experiència cibercorres-
ponsales: una xarxa de joves menors de 18 anys on hi publiquen opinions i interessos, 
comparteixen idees i realitzen un treball al voltant dels drets de la infància així com es 

 http://www.cibercorresponsales.org/

L’Entitat
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MILLORA CONTÍNUA I BONES PRÀCTIQUES

del 2005, la nostra entitat és auditada externament amb resultats positius.

-
-

pleixen amb els requisits de la normativa i amb les descripcions de la documentació del sistema 
de gestió. S’han tingut en compte les característiques pròpies de les activitats de l’entitat així com 
també els requisits legals reglamentaris aplicables i altres documents principals.

La satisfacció del client

Els serveis i centres que desenvolupa la fundació prenen tot el seu sentit quan rebem la satisfacció 

en tot moment què pensen els nostres grups d’interès, en concret les persones usuàries i clients 
sobre el servei que oferim. Això  ens permet, d’una banda conèixer les necessitats, expressades o 
no, ja sigui per millorar, adaptar-nos o innovar i, d’altra banda, per conèixer el grau d’importància  
que donen les persones receptores del servei o programa, el grau de satisfacció i la qualitat per-
cebuda.

Enguany, ens hem servit de diferents instruments: les enquestes de satisfacció via on-line acompa-
nyades de les entrevistes concertades amb el client, en aquest cas són els diferents interlocutors 

una manera molt més directa i concreta de rebre la informació i la devolutiva del servei prestat, i 
que és el canal més efectiu, ja que pel que fa les entrevistes via on-line, el nombre de qüestionaris 
contestats és molt baix. 

La satisfacció de les persones que atenem:

Les enquestes de satisfacció als infants i joves . Per tercer any consecutiu els infants i joves que 
s’atenen en el CRAE – CA i CREI, complimenten l’enquesta de satisfacció  relativa a diferents as-
pectes del servei. Enguany, han complimentat l’enquesta un total de 167 infants i joves amb una 
puntuació mitjana de: 8.2 punts/10.

CONVENIS PRÀCTIQUES

Aquest any hem constituït 18 convenis de pràctiques amb diferents institucions educatives oferint 
un total de 47 places per alumnes en pràctiques als diferents serveis de l’entitat.

 
Universitats: 

UNED de Terrassa.

Instituts CFGS- Integració social 

al.

: Monitors socioculturals

L’Entitat

Universitats    8   15

Instituts     9   28
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VISIÓ

ÈTICA

La Fundació RESILIS, com a entitat membre del grup d’entitats 
de Plataforma Educativa disposa d’un Codi Ètic que està dina-
mitzat per la Comissió per a la promoció de l’ètica on hi participa 
un tècnic de l’entitat.

Aquesta Comissió està formada per una coordinació i represent-

ants de cada sector del grup d’entitats i hi estan representats el 

personal directiu, d’administració, de serveis, personal tècnic, edu-

catiu i de producció. Aquests representants han estat proposats i 

seleccionats pels mateixos professionals de cada sector, en votació 

anònima, i accepten el compromís de manera voluntària.

http://comissioetica.plataformaeducativa.org

INTERNACIONALITZACIÓ

La internacionalització del sector social català és una tendència en consonància amb els processos 
de globalització i d’integració europea impulsat per les institucions de la UE. 

L’àrea d’internacionalització ofereix un servei transversal al grup d’entitats i genera aliances es-
tratègiques i projectes de l’entitat amb actors externs. En aquest sentit, el passat agost es va propi-
ciar l’experiència d’una visita d’una escola americana Loomis Chaffee School al Centre d’Acollida 
Mas Garriga, on van desenvolupar una activitat de lleure compartida durant un dia.

COMUNICACIÓ

La Fundació RESILIS com a entitat del grup Plataforma Educativa compta amb un departament 
de Comunicació i Imatge del grup. La comunicació és l’eina estratègia que permet la relació i la 
interacció entre els diferents grups d’interès i, alhora, és fonamental en l’assoliment dels objectius 
corporatius,per la innovació i el desenvolupament.

En aquest sentit, l’eix principal de la nostra acció és l’atenció a les persones que atenem és per 
això que prenen importància els canals i les facilitats que aquests ofereixen per a mantenir una 

interna i externa amb el suport de les TIC i a través de les xarxes socials. Aquest 2011 s’ha valgut 
de diferents vies:

Difusió de materials de divulgació 

Eines 2.0: web: http://www.resilis.org i bloc: bloc.plataformaeducativa.org

Enguany a més, 

Hem participat en el projecte Cibercorresponsales, un projecte on els propis infants i joves 
eren els protagonistes i que ha esdevingut un marc de comunicació innovador,

Els joves del CA Mas Garriga elaboren i publiquen la revista del centre ‘De Pas’,

joves i que permet mantenir el contacte entre els educadors i els joves del servei,

Des de l’Espai Jove i els voluntaris de l’associació ACCIONA’T editen la revista INFOJOVE.

L’Entitat
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Fundació RESILIS dissenya i desenvolupa, de manera innovadora, projectes, programes i/o serveis, 
tant residencials com socials dirigits a l’atenció d’infants i joves en situació d’exclusió, risc o greus 

convenis o contractes de gestió.Fundació RESILIS treballa i disposa de diversos serveis en l’àmbit 
de l’educació social.

1.- SERVEIS D’ATENCIÓ RESIDENCIAL

CRAE - Centre Residencial d’Acció Educativa

Són serveis d’acolliment residencial per a la guarda i educació dels infants i joves, on resi-
deixen temporalment amb la mesura administrativa d’acolliment simple en institució.

Els CRAEs gestionats per la Fundació RESILIS són: CRAE Pla de la Selva (Sils), CRAE Ball 

de Cavallets (Reus), CRAE Sobrequés (Girona), CRAE Salt (Salt), CRAE Lo Carrilet (Tortosa) 

i CRAE l’Espurna (Rubí)

CREI - Centre Residencial d’Educació Intensiva

Són serveis residencials d’acolliment d’estada limitada que disposa de mesures estructur-
als de protecció per a la guarda i educació dels infants i joves tutelats per l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, i que tenen com a objectiu donar resposta educativa i as-
sistencial a adolescents i joves que presenten alteracions conductuals que requereixen de 
sistemes d’educació intensiva. Els CREIs gestionats per la Fundació RESILIS són: CREI El 

Guaret (Valls) i el CREI El Pedrenyal (Sta. Maria Palautordera) 

CA - Centre d’Acollida

És un servei residencial i educatiu d’estada limitada que té per objecte donar resposta im-

si ha de ser separat del seu nucli familiar i exercir la funció substitutòria temporal de la 

famílies per tal d’elaborar la proposta de mesura corresponent, quan és impossible o incon-
venient realitzar l’estudi en el territori. Fundació RESILIS gestiona el CA Mas Garriga (Juià).

SPAE - Servei de Promoció de l’Autonomia i l’Emancipació

d’emancipació. Està format per:

Servei de Pisos Assitits: Servei d’habitatge de caràcter assistencial i educatiu per a 
joves de 16 a 18 anys per a qui es considera necessari iniciar un procés de desinterna-

protecció de menors.Fundació RESILIS gestiona: PA majors de 18 anys Salt, PA majors 

de 18 anys l’Avinguda i PA joves de 16-18 anys dr. Bolós.

Servei de Seguiments Educatius en el Medi: És un recurs d’acompanyament i recolza-
ment socioeducatiu a aquells joves amb una major autonomia i que no resideixen en 

de Seguiment Educatiu en el Medi Resilis). Fundació RESILIS té aquest servei a Girona 
i Reus.
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ServeisServeis

2.- SERVEIS ESPECIALITZATS

Equip Tècnic Centre Acolliment i EVAMI (Equip de valoració del maltractament infantil)

L’equip de diagnòstic està format per un psicòleg, un treballador social i un pedagog que 
realitzen el diagnòstic dels casos atesos a la Llar Infantil La Misericòrdia de Girona.

És un Servei de Valoració de maltractaments infantils integrat per un/a psicoleg/a i un/a 
treballador/a social. Aquest equip assessora, valora i informa els casos de maltractaments 

3.- SERVEIS PREVENTIUS i COMUNITARIS

CO - Centres Obert

És un servei diürn i preventiu fora de l’horari escolar per a infants i joves en situació de risc 

suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la social-

socioeducatives de les persones ateses. RESILIS gestiona el Centre Obert de Salt.

Programa CICERONE - Projecte d’absentisme escolar

És un projecte de caràcter preventiu i de suport als i les menors en edat d’escolarització 
obligatòria que presenten indicadors de risc d’absentisme i/o adaptació escolar.

Programa de Medi Obert

-

estar la major part del temps al carrer.

Salt per afavorir els processos d’integració, socialització i participació ciutadana dels joves, 

temps lliure i que puguin presentar conductes individuals i grupals de risc.

Punt Òmnia

És un espai d’accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació per evitar la fractura 
digital i possibilitar, amb la participació de tots, la construcció i millora de la pròpia comuni-
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Persones

PATRONAT

La Fundació Resilis està governada per un patronat.

Aquest es reuneix de forma ordinària dues vegades l’any: al desembre, per l’aprovació dels pres-
supostos i al juny, per a l’aprovació de la memòria d’activitats i de l’auditoria comptable de l’any 
anterior. El patronat té delegada la gestió i direcció de l’entitat a una Direcció General.

 

DIRECCIÓ GENERAL

es reuneixen setmanalment en el marc de la reunió d’ “Equip de Direcció Estratègica” des d’on es 

La gerència de l’entitat es coordina de manera setmanal amb la coordinació tècnica i la respon-
sable d’administració.

La coordinació tècnica es reuneix mensualment amb totes les direccions dels serveis de l’entitat, 
ho fa tant conjuntament com de manera individual amb cada servei.
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Dades econòmiques

 
ORIGEN DELS FONS REBUTS

A quins projectes hem destinat els nostres ingressos
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racionsracionsracionsracionsracionsracionsracionsracionsracionsracionsracions
Col·laboracions

ENTITATS i EMPRESES COL·LABORADORES

de Fundació Resilis no serien possibles.

Us donem les gràcies per creure en els nostres projectes.
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racionsracionsracionsCol·laboraCol·laboraCol·laboraCol·laboraCol·laboraCol·laboraCol·laboraCol·laboraracionsracionsracions
Col·laboracions

Tarragona
FESBAL



www.bloc.plataformaeducativa.org

www.facebook.com/plataformaeducativa

www.twitter.com/plateducativa

www.youtube.com/plataformaeducativawww.resilis.org


