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Benvinguda

Benvolgut, benvolguda,
 
Ens  plau presentar-te la Memòria 2014 de Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials, entitat privada sense 
afany de lucre que va néixer l’any 2011 amb l’objectiu d’oferir programes i recursos socials per a persones en risc 
d’exclusió social. Compromesos doncs amb les persones més vulnerables de la nostra societat, dediquem atenció 
especial a les persones que pateixen problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual, les 
persones sense sostre i la infància i adolescència en risc.

L’any 2014 hem seguit treballant conjuntament amb Sant Pere Claver - Fundació Sanitària en els programes i 
serveis de salut, socials i residencials que s’ubicaran a Cal Muns (www.calmuns.org) quan entri en funcionament a 
principis del 2015. Aquest és doncs un equipament singular per la Fundació que neix amb la voluntat d’ampliar la 
nostra presència al barri de Sants, potenciant tot el treball comunitari amb les entitats i teixit associatiu del territori. El 
repte de futur és l’entrada en funcionament de les plantes residencials amb capacitat per a 46 places.

La Fundació ha iniciat el projecte My Life, en col·laboració amb una entitat anglesa que haurà de permetre crear 
a Barcleona, durant el 2015, el primer centre de capacitació My Life. El centre aplicarà una novedosa metologia 
que millora i desenvolupa el nivell d’autonomia per una vida més independent de les persones amb discapacitat 
intel·lectual o problemes de salut mental.  

És també motiu de satisfacció poder-te informar que el nostre model de gestió ha assolit les acreditacions en ISO 
9001 en gestió de la  qualitat i EMAS i ISO 14001 en gestió mediambental. En l’àmbit de les persones la fundació ha 
començat a treballar un model de gestió per Competències en base al Diccionari de Competències que s’ha definit 
amb una amplia representació de professionals. Aquest model ens ha de permetre millorar en la nostra feina diària, 
incorporant nous coneixements, habilitats i actituds. 

Els temps actuals són molt exigents i requereixen sumar esforços, per poder atendre necessitats creixents dels 
usuaris i amb menys recursos per part del sistema públic. És en aquest sentit que vull remarcar especialment  
l’esforç alt nivell de compromís de tots els professionals de la institució, que fan possible, dia a dia, el projecte de la 
fundació.

Confiem que aquesta Memòria 2014 sigui del teu interès i restem oberts a qualsevol suggeriment que ens permeti 
millorar. 

Moltes gràcies! 
Ben cordialment, 

Carles Descalzi         Alfed Moreno
Gerent          President  
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EIXOS de Treball

La Fundació Serveis Socials organitza tota la seva activitat en cinc grans eixos de treball:

1 Contribuir a la millora de la qualitat de vida. Promoure una bona salut

Detectar les necessitats dels nostres pacients per proporcionar un servei socio sanitari amb un 
acompanyament multidisciplinar i especialitzat.

Generar i compartir el coneixement dels nostres experts per acostar-lo a la societat a fi de millorar la 
informació sobre la seva malaltia.

Integrar les noves tecnologies en l’activitat assistencial per afavorir la recerca de nous estudis a nivell 
internacional.

2 Identificar i atendre noves demandes socials adreçades als col·lectius en risc 
d’exclusió social

L’actual context econòmic i social genera noves necessitats pels col·lectius en risc d’exlusió al mateix 
temps que està desencadenant noves necessitats socials dirigides a col·lectius que han quedat desemparats 
a causa de l’atur i la crisi: joves exposats a riscos socials i p sicològics, famílies desestructurades sense 
recursos ni ajudes socials.

Crear i gestionar els recursos que són més deficitaris pels col·lectius en risc d’exclusió. Buscar respostes 
als reptes que els canvis socials i l’entorn plantegen afavorint noves pràctiques i models d’atenció des del 
treball en xarxa amb diferents proveïdors i potenciant al màxim el vincle i treball amb la comunitat i el territori.

3 Incorporar l’usuari al centre de la pressa de decisions

Preveure com serà el malalt del futur (tipologia de pacient) i el futur professional (aptituds, formació, 
perfil) per anticipar i preveure quin model d’assistència caldrà desenvolupar i com es farà l’avaluació de les 
pràctiques assistencials.

Descentralitzar la pressa de decisions, treballar transversalment i incorporar a l’usuari com a persona 
clau en els processos de millora de la salut i dels serveis socials. L’apoderament de l’usuari i treballar per la 
seva corresponsabilitat en el procés, són aspectes claus per la millora de la seva salut.

Incorporar la tecnologia a la pràctica perquè repercuteixi en un millor servei i atenció als nostres pacients i 
usuaris. Accessibilitat, proximitat, equipaments dinàmics i oberts.
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Missió, Visió i Valors

Des de fa temps, el nostre compromís envers la societat i l’entorn l’hem enfocat a crear una cultura cada vegada més 
socialment responsable; redefinint el nostre model de gestió per fer-lo més competitiu i preservant, sempre, la nostra 
missió, visió i valors amb qualitat, rigor, ètica i eficiència.

4 Promoure l’ètica i la comunicació des de la prevenció i l’educació d’hàbits

Educar en la corresponsabilitat de la salut física i mental dels individus des de l’educació i prevenció 
d’hàbits saludables. Apostar per una medicina que incorpora nous rols i amb un servei més multidisciplinar.

Acompanyar i cuidar els pacients des d’una vesant integradora i completa. L’enfoc biopsicosocial de 
l’assistència on tingui també molta importància l’estat emocional de com viu el pacient el seu estat de salut.

Impulsar Consells de Participació i espais d’informació pensats per als usuaris i pacients, que 
complementin la relació entre els professionals i els pacients.

5 Recerca i Innovació aplicada al benestar social

Analitzar les futures expectatives dels nostres pacients i usuaris per ser capaços de provar noves fórmules 
assistencials que complementin el model actual, sobretot de cara a la població jove.
Adaptar la nostra organització a una nova cultura inspirada en la identitat del passat però amb la capacitat 
per ser competitius en el futur, i poder seguir atenent i sent útils als usuaris del futur.
Desplegar aliances estratègiques amb universitats, empreses i institucions per anar incorporant i incentivant 
les noves tecnologies a la salut. Apostar pel lideratge i la transmissió del coneixement.
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Patronat i Equip directiu

Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials

Patronat
President: Alfred Moreno 
Vice-President: Jordi Romeu 
Secretaria: Montserrat Fernandez 
Vocal 1: Isabel Montraveta 
Vocal 2: Serge L. Bourgeois

Gerent
Carles Descalzi, Gerent 

Equip Directiu
Joaquim Corral, Director de la Fundació Serveis Socials
Carles Descalzi, Gerent 
Marisa Garcia-Duran, Coordinadora Serveis Socials
Raúl Alcázar, Coordinador Recursos Residencials
Irene López, Secretaria de Direcció

Serveis Centrals
Carles Descalzi, Gerent 
David Llongueres, Coordinador Assistencial 
Irene López, Secretària de Direcció 
Jose Manuel Barbero, Director de Recursos Humans
Elena Rodriguez, Directora Jurídica
Elisenda Codina, Directora Financera
Elisabet Juan, Directora Tècnica
Laudina Tranche, Directora d’Infermeria 
Mariona Amorós, Directora d’Informàtica 
Marta Garcia, Directora de Serveis Generals i Manteniment
Jordi Burgarolas, Director Màrketing Social
Júlia Ribó, Directora de Comunicació 
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ORGANIGRAMA institucional

Direcció Fundació
Serveis Socials

Serveis Comunitaris

Serveis Residencials

Museu Art Brut

Residència Tres Pins

Centre de dia Tres Pins

Gerència

Servei de Voluntariat

Programa Sense Sabates

Xarxa Habitatges d’Inclusió

Programa Atenció a Casa

Programa Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar

Programa Defensa Jurídica dels Malalts Mentals

Club Social Ments Obertes Sants-Montjuïc

Servei Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats

Patronat

Sant Pere Claver
FUNDACIÓ SERVEIS  SOCIALS
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QUALITAT i Responsabilitat Social Corporativa

Des de l’Àrea de Direcció tècnica hem treballat durant el 2014 en:

· Seguiment del Pla Estratègic del Grup Sant Pere Claver 2012-2015, utilitzant el Model Europeu d’excel·lència 
“European Foundation for Quality and Management” (EFQM). Seguiment de les línies estratègiques definint i 
avaluant els Plans Anuals Operatius (PAO) dels responsables de serveis assistencials i serveis centrals 

· Assoliment de la Certificació en base a la Norma ISO 9001:2008 de les tres fundacions del Grup Sant Pere 
Claver (Sant Pere Claver- Fundació Sanitària, Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials i Fundació Lluís 
Artigues) 

· Realització de l’Auditoria de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) a les tres fundacions 

· Comitè d’Ètica Assistencial del Grup Sant Pere Claver (un òrgan consultiu creat pel Grup Sant Pere Claver, 
per analitzar i assessorar en la resolució dels possibles conflictes amb implicacions ètiques i deontològiques 
derivades de la labor assistencial) Realització de cursos de Bioètica per a tots els professionals de la institució

La institució segueix treballant en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa:

La política de RSC a Sant Pere Claver està liderada per una comissió multidisciplinar que integra varis professionals 
i s’estructura en tres àmbits: corporatiu, social i mediambiental. Tots aquests àmbits amb accions tant a nivell intern 
com extern pensades i dirigides als diferents grups d’interès.

Corporatiu
Conjunt d’iniciatives, algunes d’elles 
recollides ja en el Conveni XHUP i/o 
per llei, per a tot l’equip humà de la 
casa per afavorir la seva integració, 
motivació i qualitat de vida en relació 
a la institució. És a dir, vetllar per una 
bona conciliació, buscant que l’impacte 
de la nostra activitat reverteixi sobre 
la millora de vida dels professionals i 
orientada a satisfer al màxim les seves 
expectatives i necessitats.

Social
Conjunt d’accions dirigides, sobretot, 

al barri del Poble Sec i enfocades a 
millorar i complementar l’oferta de 
serveis que oferim al districte. Aquestes 
accions tenen com a finalitat convertir-
nos en una institució cada vegada més 
compromesa amb les necessitats i 
projectes de la comunitat.

Mediambiental
Aquest àmbit d’actuació està orientat a desplegar programes de 
sensibilització tant interns com externs per minimitzar l’impacte 
del nostre funcionament en el medi ambient i en un entorn més 
saludable i proper. En aquest sentit, s’ha iniciat una campanya de 
conscienciació dirigida a tots els professionals i usuaris per reduir el 
consum d’aigua i electricitat i aconseguir així un estalvi en el consum 
i una millor informació sobre el reciclatge.
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Des de la RSC tranversal en tots els serveis de la institució hem treballat durant el 2014 en:

Dins de l’àmbit Corporatiu hem desplegat unes millores socials per a tots els professionals del GRUP. Hem desplegat 
convenis de col·laboració i acords amb entitats per oferir als professionals, usuaris i familiars avantatges socials.

Dins de l’àmbit Social, hem desplegat les següents accions internes dirigides als professionals:

· Organització del cicle de Conferències d’Actualitat (Converses), xerrades divulgatives i gratuïtes adreçades als 
veïns/es del Poble-Sec

· Realització d’esdeveniments de proximitat al barri i districte Dia Mundial de la Salut Mental i Mostra d’entitats 
del Poble-Sec i el FiraSants

Dins de l’àmbit Mediambiental:
· Constitució de la Comissió de Seguiment del Sistema de Gestió Ambiental de l’EMAS que es reuneix 

bianualment amb finalitat d’establir i fer el seguiment dels objectius anuals de la nova política ambiental

· Durant l’any 2014, s’ha realitzat la primera Auditoria de medi ambient EMAS de l’equipament de Vila i Vilà 16, 
seu central de les tres fundacions amb l’obtenció de la certificació corresponent

· S’ha presentat la segona Declaració Ambiental de l’any 2013

· S’han realitzat accions internes de sensibilització, recull i anàlisis de les incidència en temes medi ambientals

· S’ha realitat formació en mediambient-EMAS a tots els professionals que treballen a l’equipament de Vila i Vilà 16

Campanya de Política Ambiental

Descarrega’t els cartells de la Política Ambientaldel Grup Sant Pere Claver

Sistema de gestió per competències
Una de les línies de treball de l’actual Pla Estratègic (2012-2015) és 
“Disposar de personal competent i motivat” i coherents amb aquest Pla, 
durant el 2014 la institució ha començat a treballar en la implantació 
d’un sistema de gestió per competències, de la mà d’una consultora 
externa experta en temes de desenvolupament del talent.  S’ha creat el 
diccionari de competències de l’entitat mitjançant  la participació de 
38 professionals en 4 reunions de treball focus grup i s’ha format a tots 
els directors/caps i coordinadors per realitzar l’anàlisi de competències 
dels seus equips.

El Sistema de Competències, incorporat en el nostre model de gestió, 
permetrà a la institució entre d’altres, planificar i acompanyar el 
desenvolupament dels equips professionals, identificar i potenciar el 
talent, facilitar el relleu generacional i elaborar un Pla de Formació.
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Pla Estratègic 2012-15

El Pla Estratègic 2012-2015 aposta per un missatge clau: “Consolidar el creixement i la projecció del Grup Sant Pere 
Claver, adaptant-nos als nous reptes” una estratègia organitzativa que engloba l’estratègia del Grup fins l’any 2015 
i del qual, se’n desprenen 11 línies estratègiques d’àmbit global que afecten a totes les entitats que integren el Grup 
Sant Pere Claver.

Paral·lelament el pla estratègic també defineix els valors, la missió i visió del Grup. Per a més informació, 
descarrega’t el document:

Pla Estratègic 2012-15
“Consolidar el creixement i la projecció del Grup 
Sant Pere Claver, adaptant-nos als nous reptes”

 

Mapa Estratègic
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REPTES de futur

Reptes de Futur de la Fundació Serveis Socials

Nous projectes 
Desplegar nous projectes socials per a persones en risc d’exclusió en col·laboració amb d’altres entitats del 
territori.  

Nou equipament de Cal Muns 
Entrada en funcionament de les plantes residencials (46 places) en el decurs del 2015. 

Projectes transversals 
Implementar projectes transversals i compartits amb Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i, molt 
especialment, amb els programes de salut mental.

Prevenció i educació
Iniciar projectes educatius, preventius i de sensibilització adreçats a persones amb problemes de salut mental 
amb l’objectiu d’afavorir la seva màxima autonomia en les seves tasques diàries. 

My life centre de capacitació
Entrada en funcionament del Centre de Capacitació MY LIFE, durant el segon semestre 2015. 



Memòria 201412

Les PERSONES que formem la institució

Equip humà contractat a 31 de desembre de 2014 a la Fundació Serveis Socials

Treballador social - 1

Metge - 1

Psicòleg - 1

Administració - 2

Monitors - 33

Direcció - 1

Infermeria - 1

Psiquiatre - 1

Coordinació voluntariat - 1

Treballador Familiar - 5

Total de la plantilla a 31/12/2014: 47 professionals
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INFORME de RENDICIÓ de comptes

Balanç de situació a 31 de desembre de 2014 a la Fundació Serveis Socials

Compte de pèrdues i guanys 2014 a la Fundació Serveis Socials

Passiu no corrent

Altres ingressos d’explotació

Actiu no corrent

Aprovisionaments

Altres despeses d’explotació

Passiu corrent

Ingessos prestació serveis

Actiu corrent

Despeses de personal

Patrimoni net

Dotació amortitzacions

Actiu

Despeses

Passiu

Ingressos

Les comptes anuals de l’exercici 2014 han estat examinades per la firma AETEC, S.L. Auditores Asociados, que ha emès un 
informe d’auditoria favorable.
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Canals de Comunicació

Web Cal Muns
www.calmuns.org

Web informativa dels serveis de l’edifici de Cal Muns.

en Portada web de Notícies del Grup Sant Pere Claver
www.santpereclaver.org/noticies

Plataforma de notícies que inclou informació de totes fundacions que integren 
el Grup Sant Pere Claver.

Web Grup Sant Pere Claver
www.santpereclaver.org

Espai de comunicació interna dirigida a tots els professionals que formen part 
de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i la Fundació Lluís Artigues. Aquesta 
eina té com a finalitat facilitar informació interna amb un calendari d’activitats i 
actes.

Web Museu d’Art Brut (mAB)
www.museuartbrut.com

Web del Museu d’Art Brut, iniciativa de Sant Pere Claver - Fundació Serveis 
Socials que persegueix amb aquesta iniciativa aconseguir la inserció social de 
persones amb problemes de salut mental.

Web Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials
www.spcsocial.org

Espai d’informació institucional que serveix per conèixer globalment la 
fundació; la seva missió, visió, valors, la seva estructura organitzativa i la 
cartera de serveis que presta.

Butlletí Sentits
Butlletins

El Butlletí electrònic ‘Sentits’ de periodicitat quadrimestral i en català, publica la 
seva primera edició al gener de 2010. Mitjançant el correu electrònic arribem 
als subscriptors. L’objectiu és potenciar la comunicació externa.
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Linkedin
Sant Pere Claver a Linkedin  

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària es troba també present a la xarxa social 
professional Linkedin. Una plataforma virtual que permet estar en contacte amb 
diferents persones i institucions per tal d’enriquir i fomentar el networking.

twitter
Sant Pere Claver a twitter

Xarxa d’informació que permet enviar missatges de només 140 caràcters per 
fer difusió de tot el que fem a la fundació o a d’altres organitzacions. L’objectiu 
és crear una comunitat virtual a nivell professional per aconseguir imatge de 
marca i seguir tant a individus com a institucions i/o viceversa.

YouTube
Sant Pere Claver a Youtube

Canal de comunicació extern en el qual hi dipositem tots els formats 
audiovisuals que edita la institució per donar a conèixer els seus serveis 
assistencials (vídeos), així com exposicions o actes públics que interessa fer 
ressò.

facebook
Sant Pere Claver a facebook

Des de setembre de 2010 la institució inicia els seus primers passos per 
endinsar-se en les xarxes socials. És una pàgina on informem de notícies, 
activitats, fem referència a articles d’interès, difusió de campanyes pròpies o 
d’altres organitzacions per crear una comunitat virtual i guanyar posicionament.

flickr
Sant Pere Claver a flickr

Xarxa social que utilitzem com canal de comunicació extern per publicar tots 
els àlbums fotogràfics amb accés lliure i públic des d’internet per compartir 
imatges d’actes, campanyes o promocions que organitza la institució.

Mi grano de arena
Sant Pere Claver a Mi grano de arena

Gràcies a l’acord de col.laboració, qualsevol persona pot crear-se el seu espai 
web, de forma gratuïta, amb l’objectiu de captar fons per a la institució.
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Serveis Comunitaris
FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS
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El Servei de Seguiment, Acompanyament i 

Suport a Joves Extutelats , SSASJE,  atén des 

de novembre de 2007 joves que compleixen 

els requisits descrits a la Llei 13/2006 de 

prestacions socials de caràcter econòmic. 

El Servei gestiona la percepció de la prestació 

econòmica prevista a la Llei 13/2006 

amb la finalitat de consolidar els seus 

processos personals cap a l’emancipació, 

mitjançant l’establiment d’un Pla de Treball 

Individualitzat (PTI) acordat amb cada jove. El 

Pla de treball contempla les àrees d’habitatge, 

formació, inserció laboral i seguiment 

socioeducatiu del procés engegat. 

Servei de Seguiment, Acompanyament
i Suport a Joves Extutelats (SSASJE) 

El PTI acordat amb cada jove té en compte la situació 
particular, interessos, l’entorn i expectatives, el treball 
realitzat per altres professionals que l’atenen i s’estableix 
també en funció de la capacitat del jove, en cada 
moment, d’establir compromisos i desenvolupar la tasca 
acordada.

Àrees del Pla de Treball
El Pla de treball contempla les àrees d’habitatge, 
formació, inserció laboral i seguiment socioeducatiu. 

A continuació es detallen les dades relatives a cadascun 
d’aquest àmbits d’intervenció.

Àmbit formatiu
Nivells d’estudi
El 49% dels joves atesos estan cursant estudis superiors 
o preparant-se per accedir-hi. 

Un 18% dels joves te el GES o l’està cursant en el 
moment de l’anàlisi de les dades.

Un 20% cursa formació ocupacional o programes 
adaptats. Aquesta elecció és fruit del treball educatiu 
orientat a reconvertir la manca d’oportunitats en el 
món laboral potenciant la capacitació professional 
com a vehicle d’inserció i promoció personal. Els joves 
assoleixen els objectius amb importants dificultats 

derivades de la manca d’habilitats, d’hàbits i la baixa 
motivació. Generalment, els joves realitzen diferents 
cursos sense una perspectiva d’inserció clara. Sovint, en 
finalitzar aquesta formació, el jove ja no té nous objectius 
formatius i centra el seu interès en la recerca de feina. 

Més del 12% restant no ha assolit cap formació reglada 
i prioritza l’activitat laboral. La reducció de les ofertes 
actuals i l’abandó precoç dels estudis d’alguns d’ells els 
dificulten trobar una alternativa formativa prou sostenible 
i competitiva.

En alguns casos però la formació es presenta com 
la única opció per a molts joves davant la sensació 
d’impossibilitat de trobar feina i això permet iniciar un 
objectiu formatiu ajustat a les característiques del jove, 
en aquests moments amb una oferta més limitada. 

Estudis 2014
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Aquells que no es plantegen cap alternativa formativa 
adaptada a les seves característiques i no assoleixen 
l’objectiu de trobar feina solen abandonar el PTI.

Àmbit laboral
Situació laboral del joves durant el 2014
Es manté el percentatge de joves que no treballen. Al 
llarg del darrer semestre del 2014 s’ha observat un major 
volum de joves que no tenen cap perspectiva formativa 
i que expressen desig de treballar però, donades les 
actuals circumstancies del mercat laboral, la seva 

inclusió és molt improbable. 

El treball d’una alternativa formativa i/o la millora de 
les habilitats per accedir al mon laboral, així com 
l’assessorament de les diverses sortides formatives/
laborals a les que poden tenir accés, és un dels objectius 
del Grup d’orientació que es preveu desplegar al 
llarg del 2015 i que atendrà setmanalment a aquells 
joves que no tenen un pla de treball definit o prou clar 
i mostren interès en iniciar un procés per concretar-lo 
progressivament. 

Àmbit d’habitatge

El 73% dels joves comparteixen habitatge i un 16% ho 
fan amb els avis seguit d’un 13% que comparteixen amb 
persones amb les que no tenen cap vincle (habitació 
de lloguer). El 2% comparteixen amb el pare o mare i 
es tracta de situacions en seguiment des dels serveis 
socials i  en les que el/la jove es converteix en el principal 
cuidador.

Àmbit socioeducatiu
Del total de joves actius un 48% estan fent seguiment a 
l’àmbit social o de salut.

Un 13% de joves atesos al SSASJE tenen fills al seu 
càrrec. Un percentatge alt d’aquests conviuen amb les 

famílies de les seves parelles. Respecte del total de 
casos amb fill a càrrec, un 3,13% de les mares/pares 
estan en seguiment a l’EAIA i estan subjectes a un 
compromís educatiu que té com objectiu afavorir les 
condicions més adequades per la criança del fill.

El 7% dels pares/mares no tenen seguiment administratiu 
i, si bé el seguiment educatiu lligat a la prestació segueix 
prioritzant els seus objectius personals cap a la inserció 
formativa – laboral, en moltes ocasions cal ajustar 
temporalment el seu pla de treball per afavorir l’atenció 
del seu infant. En els casos que la jove no compta amb 
suport familiar és en els que es centra més l’ajust a 
objectius de tipus socioeducatiu que tenen com a prioritat 
el seguiment adequat de la criança del fill i l’accés a 
una guarderia que permeti a la mare continuar el seu 
projecte. 

En el moment d’accedir a la prestació econòmica la 
majoria dels joves que atenem acaben de complir 18 
anys. En aquests moment de transició del sistema de  
protecció cap a  l’autonomia l’equip educatiu atén a joves 
que tenen diferents circumstàncies i que poden fer front 
de diferent manera a aquest procés cap a l’emancipació. 

Caldrà tenir en compte els factors que els poden 
permetre continuar o engegar el seu projecte de futur 
(nivell d’estudis , habilitats socials i laborals assolides, 
estabilitat emocional i suport familiar o de la parella, 
capacitat d’autocura i gestió dels recursos al seu abast, 

Activitat laboral 2014

Convivència

Atenció sociosanitària

Joves amb fills a càrrec
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etc.), però també aquelles situacions que son un factor 
de risc afegit al moment en que es troba el jove i que 
ens obliguen a reflexionar sobre l’ajust a  la prestació 
i a dissenyar un pla de treball a mida, inicialment 
adreçat a cobrir allò que és mes bàsic per desplegar-
lo progressivament segons el jove pugui vincular-se i 
aprofitar-ho.

La majoria d’aquest casos, anomenats assistencials, 
responen a un perfil caracteritzat per un seguit de 
situacions que, sumades en major o menor proporció, 
dibuixen un perfil de més alta vulnerabilitat: 

· Joves sense estudis o estudis poc qualificats 
(abandó dels estudis al voltant dels 15 anys)

· Manca d’habilitats socials i laborals 

· Manca d’experiència laboral 

· Manca de suport familiar o família sense capacitat 
per acollir-lo

· Manca de perspectiva, sense projecte personal o 
molt allunyat de les seves possibilitats

 
Els joves d’aquestes característiques poden tenir afegits 
problemes de salut mental, presentar una discapacitat 
intel·lectual o tenir un patró d’abús de tòxics. 

Els joves amb antecedents de tractament psiquiàtric 
durant la infància i amb un diagnòstic de trastorn mental 
greu solen abandonar el tractament en fer la majoria 
d’edat. Consideren que els han donat l’alta i/o que ja no 
necessiten el tractament farmacològic, abans supervisat 
pels educadors dels CRAES. 

El percentatge de joves en tractament per abús de 
tòxics és molt reduït. Només un 1,67% dels joves que 
consumeixen tòxics amb patró 
d’abús estan en tractament per 
aquest motiu. 

La vinculació d’aquests joves 
al SSASJE es veu força 
condicionada per aquest fet 
i en molts d’aquests casos 
la manca d’estabilitat i/o , la 
desestabilització progressiva 
per consum de tòxics o altres 
factors de risc, poden impedir la 
concreció d’un pla de treball o la 
seva interrupció, especialment 
en aquells casos en els que 
el jove està sol i/o no te cap 
recolzament familiar o social 
estable. En general presenten 
importants dificultats per gestionar 
la prestació econòmica i per 
mantenir la continuïtat del projecte 

formatiu o de millora, que pot veure’s seriosament 
compromès.

Fets destacats
· Dels 479 joves actius que hem ates al llarg de 

2014, 151 joves tenen certificat de discapacitat i 17 
d’aquest joves han arribat al SSASJE en situació 
de carrer 

· A nivell d’habitatge poden trobar-se en situació 
de carrer -del 0,76% al 2013 al 3,44% al 2014- , 
d’okupa (“pisos patada”) o itinerants -2,50%-  i 
amb importants dificultats per sostenir-se en una 
habitació de lloguer per les reiterades dificultats de 
convivència i d’autogestió. A alguns d’ells els han 
fet fora del domicili o son joves fugats de centres 
residencials educatius. Solen ser atesos pel SIS 
i, els que ho accepten, inicien estada a alberg o 
pensió mentre es concreta un pla de treball

· Destaca la manca de recursos d’habitatge pels 
joves amb discapacitat intel·lectual lleugera o 
amb Trastorn mental greu, especialment d’aquells 
que no tenen suport familiar estable. Si s’afegeix 
el consum de tòxics les dificultats per mantenir 
el vincle i el seguiment educatiu solen impedir la 
continuïtat del pla de treball 

· En el cas de les dones d’aquest perfil, la practica 
de relacions sexuals de risc o d’un embaràs 
afegeix dificultats a l’hora de concretar un projecte 
cap a l’emancipació

· Altres joves, majoritàriament nois,  poden estar 
atesos per la xarxa de justícia juvenil i  estan fent 
seguiment de mesures, sovint llibertat vigilada, 
amb un Tècnic de Medi Obert.  Altres, joves 
immigrants, majoritàriament magrebins, poden 
presentar irregularitats en la seva documentació 



Memòria 201420

i estar en unes circumstàncies que dificulten la 
gestió dels tràmits necessaris per resoldre aquesta 
situació

· Donades les dificultats d’aquests joves per 
gestionar-se en el dia a dia i la necessitat 
d’un seguiment intensiu en el seu medi es fa 
imprescindible la col·laboració amb altres equips 
educatius i assistencials i replanteja els límits d’una 
intervenció preventiva que disminueixi els factors 
de vulnerabilitat dels joves en arribar a la majoria 
d’edat

El programa en xifres 

En el moment de la recollida de dades consten actius 
572  joves dels quals 93 estan a l’espera de grup 
d’acollida - informatiu , primera entrevista o han iniciat 
entrevistes de valoració però encara no han signat un Pla 
de Treball Individual. 

Visites realitzades 
Al llarg del 2014 s’han realitzat 3.163 entrevistes amb els 
joves, d’aquestes un 6,80% son primeres entrevistes i un 
1,61% i un 2,37% corresponen a 1ers i 2ones citacions.

La mostra fa referència a 479 joves actius. 
(83% del total)

Dades globals del període del 2014:

Casos NOUS derivats al SSASJE: 265
Casos recurrents: 64
Casos Denegats: 98

            No compleix els requisits: 51
            No es presenta a les entrevistes: 47

Sovint els casos desestimats (277 durant l’any 2014) 
inicialment són aquells que no assisteixen a les primeres 
entrevistes i /o no poden aportar la documentació 
requerida dins dels terminis previstos per la Llei. 
Alguns dels casos denegats inicialment poden retornar 
com a recurrents en un altre moment. Les extincions 
majoritàriament son resultat del compliment dels 21 anys. 

Per tal de millorar la recepció de les noves sol·licituds en 
el termini de 15 dies i detectar aquelles situacions dels 
joves que requereixen d’un abordatge més específic o 
necessiten més suport inicial per definir una proposta de 
pla de treball s’ha organitzat la recepció de la següent 
manera a partir de gener de 2014: 

Es manté el grup d’acollida setmanal al que són 
convocats tots els joves que són derivats des de 
l’ASJTET.  A partir d’aquest espai d’acollida on els joves 
son informats del funcionament de l’equip i es revisa 
l’estat del seu expedient i els documents pendents i 
son convocats a una segona sessió amb la finalitat de 
completar l’expedient a nivell administratiu i acabar de 
concretar una proposta per part d’aquells que la tenen 
més perfilada. Els joves que no tenen clar una projecte  
son derivats al Grup d’orientació que pretén oferir un 
espai de suport on els joves puguin començar a definir 
cap a on volen anar i començar a concretar un pla de 
treball inicial.

Contacte
Cal Muns
C. Gavà, 70-72
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
info@spcsocial.org
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Club Social Ments Obertes Sants-Montjuïc

El Club Social Ments Obertes Sants – Montjuïc 

neix amb la voluntat d’oferir a les persones 

ateses al districte un espai d’oci inclusiu. El 

seu naixement va coincidir amb l’aprovació 

de la Llei de Serveis Socials 12/2007 de 

Catalunya en la qual ja es reconeixia aquest 

recurs com a servei social especialitzat per a 

persones amb trastorn mental sever.

El Club Social es constitueix com una estructura de 
suport social i té com a missió contribuir a que les 
persones amb trastorn mental utilitzin les activitats 
de lleure per assolir quotes de salut, independència i 
participació en i amb la comunitat, incidint i donant suport 
al projecte vital de la persona. El Club té una funció 
rehabilitadora i d’inclusió social i posa l’èmfasi en 
la participació activa de l’usuari, fomentant espais 
d’autogestió i d’ajuda mútua.

Donat el volum creixent de socis interessats en participar 
de les activitats proposades al Club ampliem a Mòdul 
B i iniciem un procés d’ampliació de l’oferta i de reflexió 
interna per tal de donar la millor resposta a la varietat 
de nivells d’autonomia i interessos de les persones 
ateses. Des de l’obertura del Club Social Sants Montjuïc 
ADEMM-JOIA s’ha diversificat la oferta al districte i això 
ha suposat una disminució progressiva de l’afluència 
de nous candidats al Club. Aquest fet ens ha portat a 
desplegar accions de millora a fi de millorar la captació 
de socis.

L’any 2014, el Club segueix treballant en la mateixa 
línea i col·laborant activament de les diferents accions 
comunitàries:

· Enllaç social i d’orientació comunitària, que permet 
incidir en la doble direccionalitat de la inclusió, és a 
dir, no només apropar a les persones amb trastorn 

mental a la comunitat sinó també tractar d’apropar 
a la comunitat a la realitat de les persones 
afectades

· Té una funció rehabilitadora si entenem com a 
intervenció rehabilitadora aquella que contribueix 
a “Millorar la qualitat de vida i ajudar les persones 
amb trastorn mental a assumir la responsabilitat de 
les seves pròpies vides, a actuar en la comunitat 
tan activament com sigui possible i a funcionar 
amb la major independència possible en el seu 
entorn social” (Gisbert. C. 2003)

Perfil dels socis i sòcies del Club
El Club Social està indicat per a persones amb el 
següent perfil:

· Persones majors de 18 anys que pateixin un 
trastorn mental

· Estabilitzades clínicament

· Atesos a la xarxa d’equipaments de salut mental

· És un servei social per a totes les persones que 
mantenen una motivació suficient per realitzar les 
activitats del Club Social i millorar el seu projecte 
de vida

El Club social s’adreça a persones amb trastorn mental 
que tenen dificultats d’inserció social al seu entorn. 
Atén una població amb perfils heterogenis, amb 
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diferents nivells d’autonomia, fet que implica disposar 
d’alternatives suficients per donar resposta a aquest 
ventall. Això vol dir persones amb cert aïllament social 
i dificultats per sostenir o ampliar xarxes relacionals de 
suport fins aquelles més autònomes que cerquen ampliar 
l’accés a noves activitats de lleure i culturals amb cert 
recolzament.

L’assistència al Club és compatible amb altres dispositius 
assistencials de la xarxa de Salut Mental.

El Club social Ments Obertes Sants - Montjuïc atén a 
tota la població que, complint aquestes característiques, 
visqui al Districte de Sants - Montjuïc, però està obert a 
persones d’altres barris de Barcelona.

Les vies d’accés al Club són: o bé per pròpia iniciativa 
de l’usuari que fa la sol·licitud directament, o bé per 
indicació o derivació des d’un recurs de les xarxes 
comunitàries, socials o sanitàries. En ambdós casos, es 
sol·licita que hi hagi un referent en el CSMA amb el qui 
poder mantenir contacte per conèixer el seguiment i/o en 
cas que sigui necessari.

Objectius específics
En relació als usuaris:

· Servei d’inclusió social i comunitària bàsic de la 
comunitat

· Potenciar i afavorir la utilització autònoma dels 
recursos de lleure i culturals de la comunitat

· Oferir un espai on potenciar les mancances 
cognitives: atenció, concentració, memòria, etc.

· Augmentar la xarxa social oferint un lloc de relació 
i dels vincles afectius

· Estimular l’interès i la motivació en la realització 
d’activitats, a fi de superar la tendència d’aïllament 
i la passivitat

· Fomentar i desenvolupar els interessos i les 
inquietuds personals

· Mantenir la motivació per aquests a llarg termini

· Col·laborar en el projecte d’atenció integral de 
l’usuari dissenyat entre tots els equipaments de la 
xarxa de salut mental que atenen la persona

En relació a les famílies:

· Disminuir l’estrès i la càrrega familiar

· Augment de la qualitat de vida dels diferents 
membres de la unitat familiar, de l’autonomia i de la 
xarxa de relacions socials

En relació a la comunitat:

· Sensibilitzar l’entorn comunitari immediat i afavorir 
la participació activa dels usuaris del Club en 
activitats i recursos propis de la comunitat

· Lluitar contra l’estigma de les malalties mentals

Activitats d’oci i lleure
Al llarg del 2014 les activitats realitzades han estat 
relacionades amb la cultura (coneixement de parcs i 
jardins, rutes del modernisme, concerts ...), l’esport 
(bitlles, bàsquet, tennis de taula, esport suau ...), les 
noves tecnologies (creació de la nostra pròpia pàgina 
web), assemblees (disseny de noves activitats, temes 
d’interès del mes), sortides fora (discoteques light 
inclusives, karaoke, per prendre alguna cosa, a menjar, 
fer un volt, a la platja/piscina, a sales recreatives ...). 
L’elecció d’aquestes activitats es realitza a través de 
l’assemblea de manera consensuada i, si cal a través 
del servei de voluntariat per a l’aprenentatge d’alguna 
activitat que no abastem.

En aquesta primera fase del projecte per a joves s’estan 
cercant i concretant espais comunitaris ocasionals o 
permanents on poder reunir-nos; el Centre Cultural 
Albareda, la biblioteca Francesc Candel, al Punt 
Multimèdia de la Casa del Rellotge, la sala Arena Clàssic, 
Karaoke Touch Music.

El servei en xifres
A data 31 de desembre del 2014 el Club Social Ments 
Obertes Sants – Montjuïc ha atès a 53 usuaris actius al 
llarg de l’any, 

dintre de les quals hi ha 9 persones que s’han incorporat 
noves. Per altra banda, també s’han realitzat 23 
entrevistes informatives.

Contacte
C. Mare de Déu del Port, 344
08038 Barcelona
Tel. 93 431 71 62
club@fhspereclaver.org
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El Programa de Suport a l’Autonomia a la 

Pròpia Llar està adreçat a persones amb 

disminució i persones amb problemàtica 

social derivada de malaltia mental, i té com 

a objecte contribuir al desenvolupament 

de la persona en les activitats de la vida 

diària, tant en la seva llar com en la 

comunitat, possibilitant la seva autonomia, 

mitjançant l’atorgament d’un ajut econòmic 

complementari per prestar-li el suport 

necessari per promoure la seva habilitació i 

integració social. 

Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar 
(PSALL)

Aquest és un programa contemplat a la Cartera de 
Serveis Socials  que depèn del Departament de Benestar 
Social i Família (Ordre BES/6/2002,modificada per 
l’ASC/123/2007), i Sant Pere Claver n’és una de les 
entitats col·laboradores acreditades des de l’any 2002. 
Des de finals del 2013 el programa pertany a Sant Pere 
Claver - Fundació Serveis Socials.

Al llarg del 2011 i 2012 la convocatòria del programa 
va romandre tancada el que va impedir la sol·licitud 
de nous casos i el curs de les sol·licituds aprovades. 
Al llarg del 2014 els professionals de BCNSM han 
treballat i presentat un document a l’ICASS  amb la 
finalitat d’esmenar desajustos i proposar millores del 
programa i reconversió en servei, així com integrar-lo a 
nivell territorial. La complexitat de la re definició tenint en 
compte la desigualtat territorial ha ajornat la resolució i es 
preveu treballar-hi al llarg del 2015. 

Durant l’any 2014 la convocatòria ha estat reoberta 
amb significatius canvis en els criteris d’accés el que 
ha suposat una restricció dels casos susceptibles de 
beneficiar-se del programa. Sant Pere Claver - Fundació 
Serveis Socials ha rebut 12 propostes de les quals 
4  casos han complert tots els requisits i  han estat 
acceptats. 

Perfil d’usuaris que atenem
El perfil de persones ateses en el PSALL és d’homes 
(56,52%) d’entre 55 i 65 anys,  normalment acostumen a 
ser solters amb diagnòstic de trastorn esquizofrènic (un 
83% de les persones ateses). L’usuari viu sol (69%) en 
un pis de propietat. El 26,8 % d’usuaris estan atesos des 
de fa entre 3 i 4 anys i un 39,43 % fa més de 5 anys. 

El programa en xifres
Al llarg del 2014 s’han ates 23 persones en el Programa 
PSALL.  Els 4 professionals destinats al programa han 
assumit una ràtio de 5’2 usuaris.  Els programa ha 
assumit l’atenció de 4 de les llars amb suport per tal 
de garantir el suport domèstic bàsic necessari per el 
manteniment adequat de la llar i l’adquisició d’hàbits 
relacionats amb les AVD  dels usuaris atesos en el 
programa LLARS. En aquest cas es tracta de 9 usuaris 
als que s’ha destinat una atenció de 4 hores setmanals 
a càrrec d’una TF de l’equip del PSALL (veure les 
gràfiques). En el darrer any, s’ha produït una baixa 
del programa per ingrés a comunitat terapèutica per 
persones amb toxicomania amb una previsió d’ingrés de 
6 mesos.  
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Programa de Voluntariat

El Servei de Voluntariat està destinat a la 

promoció de la participació de persones 

voluntàries en els programes desenvolupats 

per Sant Pere Claver i per donar resposta a 

les necessitats detectades en l’atenció dels 

usuaris atesos en la comunitat on viuen. 

El nostre àmbit d’actuació preferent és el 

districte de Sants – Montjuïc a partir de les 

necessitats de les persones en risc d’exclusió 

social vinculades a la Fundació Serveis 

Socials, la Fundació Sanitària i la Fundació 

Lluís Artigues.

El Servei de Voluntariat pretén desplegar tot un seguit 
d’intervencions necessàries i complementàries a les 
desenvolupades pels serveis i els professionals de la 
Fundació que intervenen en aquests col·lectius, de 
manera que l’atenció sigui el més integral possible i es 
potenciïn línies d’atenció comunitàries i associatives 
emmarcades dintre de l’originària ideologia de servei de 
l’entitat, amb l’objectiu de facilitar la integració social.

L’objectiu general del Servei de Voluntariat és el de 
fomentar, mitjançant les intervencions dels voluntaris, 
la promoció i el suport de les persones que es troben 
en risc o en situació d’exclusió social vinculades a la 
Fundació Serveis Socials, la Fundació Sanitària i la 
Fundació Lluís Artigues.

Durant el 2014, l’equip de voluntaris de Sant Pere Claver 
està integrat per 26 persones que s’han adherit als valors 
i les tasques de tot l’equip de professionals.

Les principals àrees d’intervenció
· Evitar l’exclusió social

· Potenciar la participació a l’entorn de forma activa 
i satisfactòria

· Potenciar les capacitats d’autonomia i autogestió

· Desenvolupar hàbits de vida saludables

· Promoure la salut

· Acompanyar en situacions d’aïllament i soledat

· Donar suport als processos de rehabilitació

· Suport a la vinculació a les xarxes d’assistència 
sanitàries i socials

· Facilitar l’ocupació del temps d’oci i lleure

Perfil d’usuaris que atenen els 
voluntaris/es
El Servei de Voluntariat està dirigit prioritàriament a 
persones amb una malaltia mental, amb discapacitat 
intel·lectual i/o trastorn de conducta, joves en situació 
vulnerable, i altres col·lectius en situació de risc, com ara 
immigrants, sense sostre o incapacitats legalment.

Contacte
Cal Muns
C. Gavà, 70-72
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
voluntaris@fhspereclaver.org
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Contacte
C. Vila i Vilà, 16
08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 91 / 607 615 159
sensesabates@fhspereclaver.org

És un programa de recollida de sabates 

noves i de distribució a entitats que atenen 

persones en situació d’exclusió social i 

persones sense sostre. Aquest programa 

té com a finalitat posar els excedents de 

sabates del mercat a disposició de les entitats 

que treballen amb col·lectius en risc més 

vulnerables.

Programa Sense Sabates

El programa
El calçat es destina principalment a la ciutat de Barcelona 
i les entitats privades i públiques que treballen amb 
persones sense sostre i en risc d’exclusió social. 
A mesura que el projecte es consolidi i n’augmenti 
la difusió, s’ampliarà l’abast territorial. El programa 
va adreçat a empreses, fàbriques, comerços i altres 
establiments que disposin d’un estoc de sabates que 
vulguin cedir gratuïtament. També va dirigit a entitats que 
treballin amb persones en risc d’exclusió i sense sostre 
interessades a rebre sabates.

El servei en xifres
Durant el 2014, el Programa Sense Sabates ha recaptat 
un total de 2.067 parells de calçat que procedeixen d’un 
sol donant. És en aquest sentit que les empreses que 
col·laboren amb aquest projectes reben els beneficis 
fiscals per donació amb un 25% en l’IRPF i del 35% 
en l’IS (Ley 49/2002, de 23 de diciembre de 2002, de 
régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales al mecenazgo, modificada per la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, 
administrativas y de orden social).
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El Centre de Dia Tres Pins és un equipament 

que ofereix fins a un total de 12 places 

d’atenció diürna especialitzada per a 

persones majors de 18 anys amb discapacitat 

intel·lectual i trastorn de conducta amb el 

100% d’ocupació. Les places són derivades 

des del Servei d’Atenció a les Persones del 

SISPAP, i l’adequació del perfil és estudiat 

conjuntament amb el CSSBCN i el SESM-DI. 

Centre de Dia Tres Pins

Es tracta d’un servei que pretén ser una alternativa a 
d’altres serveis d’atenció diürna per a persones amb 
discapacitat (CO, CET, empresa ordinària amb suport, 
etc). 

Particularment, està orientat a usuaris que no han pogut 
continuar assistint als seus anteriors serveis laborals o 
prelaborals donades les seves dificultats d’adaptació, o 
bé que, donades les seves característiques conductuals, 
ja no han estat admesos dins el circuit habitual 
ocupacional.
 
Àrees de treball
Pretén ser un espai on treballar hàbits previs a una 
inserció laboral adaptada o normalitzada, mitjançant 
el foment dels hàbits personals i la potenciació de les 
capacitats pròpies, així com un espai on dotar a les 
persones d’un major ventall de recursos de resolució dels 
seus propis conflictes.

En aquesta línia, aquest 2014 s’han continuat realitzant 
activitats que s’han vingut realitzant els anys anteriors, 
com són la Jardineria i l’Hort, activitats d‘estimulació 
cognitiva (llenguatge, memòria, càlcul, coneixements 
culturals, etc), assemblees i grups de reflexió i activitats 
esportives. Però, alhora, s’han potenciat dues altres 
línies: la realització de productes artesanals per a 
exposar a diferents mostres o esdeveniments festius 

(com a la mostra d’Entitats o el dia de Sant Jordi) i 
la participació activa dels usuaris en la organització i 
dinamització d’esdeveniments musicals oberts al barri, 
com és el cas del “Conciertem”.

Pel que fa referència a l’esport, no s’ha consolidat 
el projecte Hoquei Plus (Hoquei Herba adaptat) que 
tenien en paral·lel a l’equip en el que ja ve participant la 
Residència 3Pins, però sí s’ha conformat un equip de 
futbol, per iniciativa i motivació dels propis usuaris i amb 
la col·laboració i dinamització per part de l’Associació 
Esportiva BCN.

Consells de participació
Els familiars, mitjançant un representant, han participat 
de nou del Consell de Participació de Centre, constituït 
el 2013. Donat que el nombre d’usuaris ha augmentat, 
de cara al 2015 es faran eleccions per a escollir un nou 
representant del seus familiars al CPC, així com per a 
escollir 2 representants directes entre els usuaris. De la 
mateixa manera, les famílies han continuat participant de 
la Comissió d’Afectivitat i Sexualitat creada conjuntament 
entre professionals i familiars del centre. 

El centre actualment compta amb dos voluntaris regulars, 
i al llarg de l’any ha comptat amb la col·laboració puntual 
de persones que han realitzat tallers de curta durada 
(p.ex. taller de pintura amb aquarel·la, ioga, etc.)
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El Museu d’Art Brut (mAB) és una iniciativa 

de Sant Pere Claver - Fundació Serveis 

Socials, entitat sense ànim de lucre, que es 

va constituir a finals de l’any 2011 per donar 

cobertura a les persones més vulnerables i en 

risc d’exclusió social.

Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials 

persegueix amb aquesta iniciativa aconseguir 

la inserció social de persones amb problemes 

de salut mental i les considerades com 

outsiders que han trobat en l’art la manera de 

canalitzar les seves angoixes i fantasies.

Museu d’Art Brut (maB)

La realitat sociocultural ens mostra que alguns individus 
són considerats artistes, però d’altres, psicòtics, 
outsiders o marginals. Una situació que el mAB, membre 
de l’European Outsider Art Association, vol i pot 
canviar, mitjançant la difusió de les seves obres i el 
desenvolupament dels seus potencials artístics.
L’Art Brut, definit i impulsat al 1945 per Jean Dubuffet, 
ha anat evolucionant en paral·lel als canvis socials i 
culturals de cada moment, apropant-se cada cop més 
al que posteriorment es va definir com outsider art o art 
marginal, progressivament revaluat gràcies a artistes 
de reconegut prestigi internacional que l’han tingut com 
a referent per les seves creacions, apartant-se així de 
l’estigma de ser un art fet exclusivament per malats 
mentals.

Durant el 2014, el fons d’art del mAB ha recaptat 27 
obres procedents de la cessió per part de 2 artistes i 
un col·lectiu format per 22 artistes més. El procés està 
assessorat pels serveis jurídics de Sant Pere Claver 
- Fundació Serveis Socials, per tal de respectar amb 
rigor els drets d’autor legalment establerts. Les obres 
es troben enregistrades i emmagatzemades seguint les 
pautes museogràfiques habituals. A continuació s’ofereix 
una breu mostra del conjunt que recull el Museu.

Contacte
C. Vila i Vilà, 16
08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 91
mab@spcsocial.org 
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El Programa d’Atenció a Casa (PAC) 

proporciona mitjançant personal qualificat i 

supervisat, atenció a les persones i unitats 

familiars amb dificultats de desenvolupar-

se de forma autònoma a casa seva. Durant 

el 2014 el PAC ha atès 3 casos que, 

majoritàriament, procedeixen de la Fundació 

Lluís Artigues. El PAC és un servei privat, 

domiciliari i especialitzat. 

Serveis que ofereix el PAC 
· Promoció de l’autonomia personal en el domicili

· Suport a la inclusió comunitària. Evitar allunyar 
a les persones de la seva llar per garantir la millor 
qualitat de vida

· Desenvolupament de les capacitats personals. 
Promocionar hàbits de vida saludables

· Respir familiar. Suport i recolzament familiar en la 
seva relació de cura i atenció. Alliberar els familiars 
i cobrir períodes d’absència, visites mèdiques o 
hospitalàries

A quines persones s’adreça el PAC
· Persones amb un problema de salut mental mental

· Persones grans que necessiten suport per seguir 
realitzant activitats de la vida diària

· Famílies sobrecarregades

· Persones amb discapacitat intel·lectual lleu

Programa d’Atenció a Casa (PAC)

Contacte
Cal Muns
C. Gavà, 70-72
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
pac@spcsocial.org
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És un programa d’assessorament i 
defensa jurídica adreçat exclusivament a 
persones amb trastorn mental que s’han 

vist involucrades en actes il·lícits de 
caire civil o penal i la seva defensa i/o 
assessorament requereix la màxima expertesa 

dels professionals. També s’adreça als seus 

familiars, que sovint es veuen involucrats en 

la presa de decisions importants a favor del 

malalt.

El programa
El JURIMM és un programa especialitzat que s’ha creat 
per donar resposta a les mancances relacionades amb 
l’assessorament legal que pateixen les persones amb 
trastorn mental i per oferir recursos i suport als familiars 
i professionals; especialment als jutges que hagin de 
prendre decisions en casos d’actuacions presumptament 
il·lícites, aportant informes clínics o peritatges necessaris 
per resoldre el cas.

Davant la demanda creixent de consultes de tipus jurídic 
detectades des del SAF (Servei d’Atenció a Famílies) 
de la Federació SMC, al 2010 s’inicia una línia de treball 
conjuntament amb Salut Mental Catalunya. Aquest 
servei s’ha anat consolidant al llarg dels darrers 3 anys, 
amb l’objectiu de concedir un espai jurídic especialitzat 
i de referència destinat a cobrir la demanda creixent 
del sector de salut mental, oferint cobertura a totes 
aquelles consultes que periòdicament arriben al SAF de 

la Federació i que necessiten d’un assessorament jurídic 
especialitzat i la designació d’un advocat especialitzat en 
l’àmbit de la salut mental.

En el transcurs del 2012, el servei va experimentar un 
augment de demandes d’un 12,73%, amb un total de 89 
casos atesos. Actualment, durant el 2014, el programa 
ha atès un total de 82 casos. La defensa de tots aquests 
casos requereix de l’expertesa de juristes que coneguin 
bé les persones que pateixen trastorns mentals i de 
l’expertesa dels professionals de la salut mental que 
coneguin bé l’àmbit judicial i forense.

Perfil d’usuaris
Les problemàtiques i necessitats més freqüents 
s’originen quan algunes persones amb problemes de 
salut mental es troben immerses en un procediment 
judicial per causa d’una actuació insòlita de caire 
delictiu o bé per causa d’haver estat les víctimes.

Programa d’Assessorament legal a persones amb un 
problema de salut mental i les seves famílies (JURIMM)

Contacte
C. Vila i Vilà, 16
08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 91
info@spcsocial.org
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La Residència Tres Pins és un equipament 

que ofereix servei d’acolliment residencial 

amb caràcter permanent o temporal a 

persones majors de 18 anys amb discapacitat 

intel·lectual i trastorn de conducta.

El centre començà a funcionar el 9 de gener 

del 2012 i des de finals d’aquell mateix any i 

al llarg del 2013 i 2014 ha anat atenent a 27 

usuaris (el 100% de les places de que disposa 

el centre), als quals se’ls hi proporciona 

atenció integral a les activitats bàsiques de la 

vida diària, atenció especialitzada per millorar 

la seva qualitat de vida i, sempre que sigui 

possible, per que retornin i s’integrin al medi 

comunitari habitual.

Residència Tres Pins

Àrees de treball
El treball que es realitza intenta fomentar el 
desenvolupament personal millorant els hàbits 
d’autonomia personal, la inclusió social mitjançant 
activitats integradores a la comunitat, la normalització 
de la relació familiar, la dotació d’eines alternatives de 
conducta vers els trastorns conductuals que presenten, 
etc.

Durant el 2014, tercer any de funcionament del centre, 
es consoliden aquelles activitats que han resultat més 
motivadores pels usuaris i s’estructuren en el Programa 
d’Activitats Anual. Es mantenen també aquelles que es 
consideren primordials per la potenciació de les Habilitats 
de la Vida Diària i milloria dels aspectes conductuals i 
relacionals.

Les activitats que es realitzen habitualment es poden 
resumir de la següent manera:

· Activitats de la Vida Diària (Higiene personal, 
Tasques setmanals de manteniment de la Llar, 
Cura de l’habitació i espais comuns)

· Estimulació cognitiva (Estimulació cognitiva a 
través de fitxes, Jocs de relació, Creació del 

conte, Dinàmiques teatrals, Tallers de relaxació, 
Assemblees, etc)

· Esport: Futbol i Petanca (amb l’Associació 
Esportiva BCN, es participa de campionats i de 
la Festa de l’Esport, el juny), Natació i natació 
adaptada (Piscines Picornell i Sant Boi), Passeig 
esportiu i jocs esportius

 
A més, s’ha continuat desenvolupant un projecte amb 
la col·laboració d’altres entitats, com és el Hoquei 
Plus (Hoquei Herba adaptat). Amb usuaris de les Llars 
Montjuïc pertanyent a la Fundació Hospitalitat, s’ha 
consolidat un equip que integra jugadors d’ambdues 
entitats, anomenant-se Poble Sec- FC Barcelona, 
comptant amb la col·laboració del Barça (posant 
l’entrenadora), de l’IMD (cessió material esportiu), 
del Consell Sectorial del Districte de Sants- Montjuïc 
(reserva d’espais). L’Equip de Hoquei ha participat de la 
primera lliga de Barcelona, integrant en aquest format els 
diferents torneigs que fins aleshores havien tingut lloc, 
com el de Poble Sec.

L’activitat “Posa’t en forma” (gimnàstica amb usuaris 
també de les dues entitats, de la Residència 3 Pins i 
de les Llars Montjuïc) finalitza al juliol i ja no es renova, 
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substituint-se per tallers de petit format realitzats a les 
instal·lacions de les Llars i sortides conjuntes d’Oci en 
cap de setmana. 

A més, s’ha fet el contacte amb el Ferran P.D. (del 
Departament de Protocol i Relacions Institucionals), el 
qual ens facilita regularment entrades per entrenaments 
de portes obertes del primer equip de futbol del FC 
Barcelona i entrades per partits de Barça B i de les 
diferents seccions esportives.

· Expressió Plàstica

· Vídeo Fòrum

· Activitats culturals i d’oci

· Tallers de manualitats. En aquest cas, igual que en 
el cas del Centre de dia 3 Pins però d’una manera 
més modesta, s’ha començat a participar de la 
realització de productes artesanals per a exposar 
a diferents mostres o esdeveniments festius (com 
a la mostra d’Entitats o el dia de Sant Jordi). 
Alhora, s’ha integrat de manera regular l’activitat 
de decoració i ambientació del centre segons 
les festivitats de l’any (carnestoltes, castanyada/
Halloween, Nadal, etc.)

Cal destacar la participació activa en l’organització i 
desenvolupament d’una jornada adreçada a fer difusió 
del Dia Internacional de les Persones Amb Discapacitat 
(3 de desembre), participant conjuntament amb d’altres 
entitats del districte com a voluntaris en el Gran Recapte 
d’Aliments, al novembre.

En quant a l’atenció i participació dels familiars de 
la dinàmica del centre, els familiars, mitjançant dos 
representants, com l’any anterior, han participat del 
Consell de Participació de Centre; en aquest també hi 
participa una representació d’usuaris, els quals ja han fet 
propostes que han estat ateses. De la mateixa manera, 
els familiars han participat de la Comissió d’Afectivitat 
i Sexualitat creada conjuntament entre professionals 
i familiars del centre. També s’organitza una sessió 

informativa sobre Incapacitats i Tuteles adreçada als 
familiars i tutors del usuaris que atenem sol·licitada 
en reunió general pel propis familiars. De cara a l’any 
2015 s’ha previst organitzar una altra relacionada amb 
el Procés de Dol i amb l’Atenció de situacions de crisis 
conductual al domicili.

Totes les famílies són entrevistades pel psiquiatre i la 
treballadora social de manera conjunta, mínim un cop 
l’any. Tanmateix la psicòloga les atén els dimecres per 
la tarda coincidint amb el dia de visita dels familiars, així 
com quan es concerta entrevista.

La Direcció Tècnica del centre ha atès a aquells familiars 
i entitats tutelars que han sol·licitat entrevista i ha 
participat de les coordinacions entre professionals i tutors 
quan s’ha cregut necessari la seva doble participació 
com a gestor i com a psicòleg.

Durant  el 2014 s’ha efectuat l’enquesta de satisfacció als 
usuaris de la Residència (Bianual) i s’ha creat el model 
d’enquesta per als familiars que es distribuirà el 2015 
entre aquestes.

Als  treballadors de la Residència aquest any se’ls hi ha 
ofert la següent formació:

· Hàbits saludables i nutrició en PADI. DINCAT. Hi 
participen 2 persones de l’Equip Tècnic.

· Curs Introducció a la Bioètica: Formació Interna. Hi 
participen 2 monitors

· Congressos:

- VIII Congrés Salut Mental i Atenció Primària. 
15 i 16 de maig

- Congrés ‘Emigrar en condiciones extremas 

y salud mental’. 18 i 19 de setembre· Vídeo 
Fòrum

- V Congrés internacional de bioètica. 25 i 26 
de novembre
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· Curs d’Ètica per a membres d’ERESS (desembre 
2013-gener2014). CSSBCN

· Conferències:

- Homenatge Michel Foucault. La biopolítica 30 
anys després. 07/03

- Conferència presentació Museu Art Brut amb 
Marabal. 16/07

- Chilhood trauma and youth mental health 
/ Engagins young people in mental health 
research. 25/07

· Seminari ID: ‘El comportament conflictiu 
a l’addolescència. el repte d’afavorir el 
desenvolupament’. 04/04 

· Cafè Obert: 

- 19/02. L’ONG Noves Tecnologies per a 
l’Àfrica

- 19/03. Xerrada - espectacle de màgia

- 16/04. El teatre i l’escriptura com a mitjans 
integradors

· JIP:

- 13/03. “Gestió del temps”

- 11/07. “Mindfulness: aplicacions en salut 
mental i en les relacions humanes”

- 19/11.  La vida de l’escriptor

· Jornada informativa Ebola. 23/10

Contacte
C. Dr. Font Quer, 9-11 
08038 Barcelona
Tel. 93 423 57 93 
residencia3P@fhspereclaver.org 

Fets destacats

· El 2014, la R3P ha comptat amb dos voluntaris 
de manera permanent (una persona fent un 
acompanyament individual a una usuària a un 
taller extern de pintura i acompanyament a una 
activitat setmanal de biblioteca i sortides culturals). 
A més, també hem comptat amb la col·laboració a 
dos tallers de durada determinada d’Art-teràpia i 
Música

· Hem disposat de tres  persones de pràctiques. 
Una d’elles fent les pràctiques corresponents als 
estudis de Treball Social,  una fent practiques d’Art-
Teràpia i una fent el CP Atenció Sociosanitària a 
les persones en el domicili

· Treballem per seguir ampliant el grau d’implicació 
en l’anàlisi ètic de les intervencions amb els 
usuaris. Per tant, no només es mantenen els 
representants al GRESS (Grup de Reflexió 
Ètica de Serveis Socials)  i CEA (Comitè d’Ètica 
Assistencial del Grup Sant Pere Claver) i amb 
l’execució de l’ERESS (Equip de Reflexió Ètica de 
la residència) al centre, sinó que un usuari de la 
R3P s’ha conformat com a membre permanent del 
GRESS i Sant Pere Claver . També s’ha involucrat 
com a coorganitzador del  V Congrés Internacional 
de Bioètica

· De tota aquesta feina, no només s’han derivat 
procediments generalitzats per a actuar, treballats 
a les sessions a partir de casos concrets, sinó que 
s’han introduït canvis en la pràctica habitual (com 
p.ex. alhora de fer abordatges, però també per 
exemple alhora d’uniformar-nos, traient colors o 
peces de roba amb connotacions hospitalàries pels 
usuaris)
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El Servei de Llars amb Suport està adreçat a 

persones amb problemàtica social derivada 

de malaltia mental, i constitueixen una 

alternativa residencial comunitària que 

promou l’autonomia i la integració social. 

Programa Llars amb Suport

Aquest és un programa que depèn del Departament de 
Benestar Social i Família (Ordre de 20 d’abril de 1998 
en la que s’estableix el Programa d’ajuts per a l’accés 
als habitatges amb serveis comuns per a persones 
amb problemàtica social derivada de malaltia mental  i 
la Fundació Sant Pere Claver n’és una de les entitats 
col·laboradores acreditades per la gestió de les llars i la 
concertació de places.

Des de l’any 2011 s’ofereixen places privades a les llars 
amb suport.
La Llar amb suport presta els serveis mínims següents:

· Acolliment i convivència

· Allotjament

· Suport personal i domèstic bàsic

Habitatges que gestionem
Al llarg del 2014 hem gestionat 9 llars amb places que 
suposen un total de 16 places (podrien ampliar-se a 18 
si en els pisos de zona franca visquessin dos parelles) 
dels quals 9 son places concertades amb l’administració  
i la resta s’ofereixen de forma privada i 1 pis privat que 
gestionem amb el PAC. 

· 4 LLARS AMB SUPORT  de 3 places amb un 
total de 12 places (durant l’any 2014 l’ocupació 
d’aquests pisos era del 66% ) 

· 4 LLARS SUPERVISADES a Zona franca (donada 
la major autonomia dels usuaris la necessitat de 
suport es mes baixa i per tant la dedicació de 
l’educador menor)

· 1 LLAR PRIVADA d’1 plaça (en règim de PAC que 
suposa una visita setmanal del psicòleg, una visita 
setmanal de l’educador i 2 visites del treballador 
familiar)
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Perfils professionals que fan supervisió directa
L’equip està integrat per un educador que acostuma a fer les visites setmanals en espai d’assemblea com a mínim a 
cada pis, subjecte a les incidències que es produeixen a cada pis i l’estabilitat clínica dels usuaris. Un psicòleg que 
fa intervenció puntual si s’escau, un treballador social que coordina l’equip setmanalment i realitza atenció directa i 
finalment, treballadors familiars que acostumen a fer dues visites per setmana d’una hora aproximada per supervisar 
aspectes del manteniment de la llar, ordre i higiene. En total són 4 hores setmanals del programa PSALL per les 4 
llars amb suport. 

Perfil usuaris atenem
El perfil de persones ateses en les llars amb suport correspon a un usuari de gènere masculí (87%), vinculat a la 
xarxa de salut mental i amb més de dos anys d’estada a la llar. Un 47% de les persones ateses tenen un trastorn 
esquizofrènic i del total d’usuaris un 21% presenten algun tipus de consum / abús de tòxics. El 40% dels usuaris estan 
incapacitats legalment.     

El programa en xifres
Durant el 2014, el programa ha atès 15 usuaris dels quals 3 han estat baixa al llarg de l’any, les derivacions provenen 
de l’ICASS i a nivell privat. 
                                        

Contacte
Cal Muns
C. Gavà, 70-72
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
info@spcsocial.org
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On treballem

Seu Central
Si desitges posar-te en contacte amb l’equip de la 
Fundació Serveis Socials, a continuació et facilitem les 
nostres dades de contacte.

Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 91
Fax 93 442 74 31
info@spcsocial.org
www.spcsocial.org

Serveis i equipaments
Programa d’Assessorament legal a persones amb 
una malaltia mental i les seves famílies
Tel. 93 324 88 91
info@spcsocial.org

Programa Sense Sabates
Tel. 93 324 88 91 / 607 615 159
sensesabates@fhspereclaver.org

Museu D’Art Brut (mAB)
Tel. 93 324 88 91
mab@spcsocial.org

Com arribar?
Metro Paral·lel 

Autobús 20, 21, 36, 57, 64, 91, 121 i D20, H14

Cal Muns
C. Gavà, 70-72 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
info@santpereclaver.org
www.calmuns.org

Servei de Seguiment, Acompanyament i 
Suport a Joves Extutelats
Tel. 93 490 46 22
info@spcsocial.org

Programa d’Atenció a Casa
Tel. 93 490 46 22
pac@spcsocial.org

Llars amb Suport
Tel. 93 490 46 22
info@spcsocial.org

Programa Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar
Tel. 93 490 46 22
info@spcsocial.org

Serveis de Voluntariat
Tel. 93 490 46 22
voluntaris@fhspereclaver.org

Com arribar?
Ferrocarril Magoria - La Campana
Autobús 9, 13, 37, 46, 65, 79, 91, 109, 115, 125 i 165

L2L3

Altres centres
Residència Tres Pins i Centre de Dia Tres Pins
C. Dr. Font Quer, 9-11 Barcelona
Tel. 93 423 57 93
residencia3P@fhspereclaver.org 

Club Social Ments Obertes Sants-Montjuïc
C. Mare de Deu de Port, 344 Barcelona
Tel. 93 431 71 62
club@fhspereclaver.org

Cal Muns Seu Central

Tres Pins

Club Social
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Moltes gràcies
Volem aprofitar per expressar el nostre agraïment als usuaris, familiars, professionals, voluntaris 
i amics, i també a totes les institucions i empreses, que amb el seu suport i acompanyament, han 
contribuït a fer realitat els nostres objectius.


