Cal Muns

Serveis de Salut, Socials i Residencials

L’equipament de Cal Muns
És un centre ubicat al barri de La Bordeta (Barcelona) del Grup
Sant Pere Claver i en el que hi tenen presència la Fundació
Sanitària i la Fundació Serveis Socials. És un dispositiu que
ofereix un conjunt integrat de serveis de salut, socials i
residencials destinat a diferents col·lectius amb especial
atenció envers les persones amb problemes de salut mental i
en situació de vulnerabilitat.
Cal Muns també ofereix una sala d’actes, un espai
multidisciplinari obert al barri i destinat a diverses activitats
docents, de formació i oci.

Serveis / Consultes
Planta Baixa
· Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
· Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Infants i Joves (UPPIJ)
Planta 1
· Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) Sants
· Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults (UPPA)
Planta 2
· Equip d’Atenció al Menor (EAM)
· Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves
Extutelats (SSASJE)
· Servei de Voluntariat
· Programa Llars amb Suport
· Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar (PSALL)
· Programa d’Atenció a Casa (PAC)
· Sala d’Actes polivalent (3 aules)

Cal Muns

Serveis de Salut, Socials i Residencials

Residència
Plantes 3, 4, 5 i 6

Recurs residencial d’estada limitada per a
40 persones en situació socialment vulnerable, que
precisen atenció continuada per causa dels problemes
de salut física que pateixen, i que puntualment
requereixen atenció especialitzada en els àmbits
psicològic i social.
El servei està concertat amb l’Ajuntament de
Barcelona i ofereix la cobertura de necessitats
bàsiques (allotjament, alimentació i higiene) i l’atenció
sòcio-sanitària.
L’accés al centre està restringit a aquelles persones
que manifestin la seva voluntat de desplegar un pla de
treball adequat a les seves circumstàncies, i l’entrada
i sortida de l’equipament és acompanyada.
L’estada mitjana dels usuaris/es serà entre 1-3 anys.

Més informació
Cal Muns
C. de Gavà, 70-72
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
www.calmuns.org
info@santpereclaver.org
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