
    
 

BCN RESOL i Salut I Família signen un acord per a la prevenció de la 

violència de gènere en entorns familiars de risc 

 

 Gràcies a aquest acord, les dones ateses per l’Associació Salut i Família tindran a la 

seva disposició la solució tecnològica co-resol, que permet alertar de qualsevol 

conflicte amb un sol click i total confiança.  

 

 L’acord també suposa la col·laboració en matèria prevenció, resolució i tractament 

de conflictes i situacions de risc de famílies i adolescents, amb la participació en 

fòrums nacional i internacionals, així com en seminaris i jornades de l’àmbit d’interès 

comú. 

 

Barcelona, 18 de setembre de 2019-. La start-up BCN RESOL i l’Associació Salut i Família, 

entitat sense ànim de lucre que assisteix persones i famílies en risc d’exclusió social, han signat 

una acord de col·laboració per millorar l’atenció al col·lectiu dels infants i adolescents i les 

seves famílies. En concret, l’acord posa el focus en la prevenció de la violència de gènere en 

entorns familiars de risc i posa a la disposició d’aquestes famílies la solució tecnològica co-

resol, la qual permet alertar de qualsevol conflicte amb un sol click i total confiança.  

Segons Elvira Méndez, directora general de l’Associació Salut i Família, “aquest acord ens 

permetrà una promoció recíproca de les activitats de BCN RESOL i de l’Associació Salut i Família 

a favor de les famílies en situació de vulnerabilitat i especialment de les dones i les adolescents 

d’aquestes famílies. Obre una via d’innovació tecnologia per a una comunicació  més fluida i 

preventiva de conflictes entre les dones i les adolescents que han patit o estan patint violència 

de gènere i l’Associació Salut i Família. Més de 130 famílies, especialment dones i adolescents, 

que ja han patit o estan patint violència de gènere i reben atenció psicosocial del serveis de 

l’Associació Salut i Família podran gaudir de l’eina tecnològica de co-resol”.  

Per la seva banda, Josep Fígols, CEO i cofundador de BCN RESOL,  assegura que “la solució co-

resol serà una eina molt útil per a la tasca que està duent a terme l’Associació Salut i Família. 

No només perquè obre un canal de comunicació totalment segur entre les famílies i 

l’organització, sinó també perquè permetrà fer un seguiment exhaustiu de tots els casos i 

extreure’n conclusions i aprenentatges”.  

co-resol consta d’una app perquè les dones puguin denunciar un cas a la persona de 

l’associació amb qui tinguin més confiança ,i una web control per a la gestió dels incidents. La 

informació és totalment anònima i l’associació gestiona internament cadascun dels casos. 

L’acord signat per totes dues comprèn també tota una tasca en matèria de prevenció, 

resolució i tractament de conflictes i situacions de risc de famílies i adolescents. En aquest 

sentit, BCN RESOL i l’Associació Salut i Família participaran en fòrums nacional i internacionals, 

així com en seminaris i jornades que siguin d’interès per a totes dues parts.  

 



    
Sobre BCN RESOL ODR SOLUTIONS  

BCN RESOL neix al 2016 per unir la consciència social amb la innovació tecnològica. La start up ofereix 

solucions TIC que faciliten l’alerta de conflictes i la seva gestió en diferents entorns: b-resol, per centres 

educatiu i, esportius, i co-resol, per a organitzacions empresarials i administracions. En el 2018, la UOC 

entra en el capital social de l’empresa, el que permetrà dur a terme un ambiciós pla estratègic.  

http://www.bcnresol.com/  

Sobre l’Associació Salut i Família  

L’Associació Salut i Família És una entitat privada independent i sense ànim de lucre. La seva missió és 

assistir a les persones d’acord amb el principi d’imparcialitat, és a dir, independentment del seu origen, 

ètnia, sexe, nacionalitat, condició social i religió. Les famílies objecte de la finalitat de SALUT I FAMÍLIA 

són totes aquelles estructures primàries de suport per a la vida que cristal•litzen en formes plurals de 

convivència. 

Els programes i serveis desenvolupats per SALUT I FAMÍLIA s’adrecen principalment a garantir l’equitat 

d’accés als bens públics, com ara la salut, l’educació, l’habitatge i la justícia, de les famílies i persones 

que es troben en situació vulnerable ó en risc d’exclusió social. 

http://www.saludyfamilia.es/  

 

 

Per a més informació:  

Inés Solà / Xavier Barrachina 

The Almond Connection 

ines@thealmondconnection.com/  xavier@thealmondconnection.com  

617 56 22 20/ 606 55 08 25 
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