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Grup Sant Pere Claver 
Memòria 2015

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials

Des de les diverses entitats que integren el Grup Sant Pere Claver em plau presentar-te els 
aspectes més rellevant de la nostra tasca l’any 2015, al servei dels col·lectius més vulnerables 
de la nostra societat, especialment infants i adolescents en risc d’exclusió social, les persones 
que pateixen problemes de salut mental i/o discapacitat intel·lectual així com les persones 
sense llar.

La nostra és una institució, privada i sense afany de lucre amb 70 anys de trajectòria històrica 
i molt arrelada i compromesa amb les necessitats del territori. És en aquest sentit, que el 2015 
la institució ha posat en funcionament l’equipament de Cal Muns que ens ha permès ampliar  
i millorar l’accessibilitat dels nostres usuaris i familiars. 

Aquest 2015 hem continuat desplegant també, malgrat les dificultats econòmiques de l’entorn, 
nous programes i serveis amb l’objectiu de consolidar una oferta amplia i diversificada 
 de serveis pels nostres col·lectius prioritaris d’acció. Considerem que la innovació ja no és  
una opció i valorem positivament dues experiències innovadores que hem iniciat durant aquest 
any: MY LIFE, projecte de capacitació per una vida amb major autonomia i el projecte Primer 
La Llar, en aliança estratègica amb d’altres entitats, per resoldre necessitats d’habitatge  
per a persones sense llar. 

Confiem que sigui del teu interès tot allò que trobaràs més detallat en aquesta Memòria, 
restem oberts a les teves consideracions i comentaris a la vegada que t’animem a col·laborar 
amb nosaltres compartint i difonent allò que fem.

Endavant!

Carles Descalzi 
Gerent

Memòria 2015
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Memòries 2015Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials

Tenim el plaer de presentar-te la Memòria 2015 de Sant Pere Claver – Fundació Serveis 
Socials, entitat privada sense afany de lucre que enguany celebra 5 anys des de la seva 
creació, amb l’objectiu d’oferir programes i recursos socials per a persones en risc d’exclusió 
social. La fundació ha anat responent, paulatinament, a les noves demandes socials des de la 
innovació i el compromís de les persones que hi treballem per acompanyar i millorar la qualitat 
de vida de les persones que atenem. 

Mantenim el nostre compromís amb les persones més vulnerables de la nostra societat, 
dedicant els esforços a l’ampliació dels programes que veníem gestionant i a la creació de 
nous programes i serveis adreçats preferentment a les persones amb problemes de salut 
mental, a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les persones sense llar.
Durant el 2015, hem desenvolupat un nou programa de Respir Familiar que fomenta l’oci i 
el gaudi de la cultura, ‘Temps per tu’; hem desplegat el Centre de Capacitació per la Vida 
Independent de les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb problemes de salut mental 
‘My Life’, hem col·laborat en el desenvolupament d’una aplicació que facilita que les persones 
amb limitació o afectació cognitiva puguin adquirir independència en els seus moviments per 
la ciutat ‘App & Town’. Gràcies a l’adjudicació de l’Ajuntament de Barcelona, i en aliança amb 
dues entitats més, hem desplegat un programa innovador a tot l’Estat que proveeix habitatges 
a persones sense sostre ‘Primer la Llar’.

Durant aquest any hem seguit treballant intensament per poder concretar i posar en marxa les 
46 places residencials que tenim a l’equipament de Cal Muns perquè, durant el 2016, sigui una 
realitat i tot el centre funcioni tal i com s’havia previst. 

També durant el pròxim any, a més de mantenir el ritme emprenedor i innovador que 
contribueix a l’ampliació i creació de nous programes, iniciarem l’estudi del Retorn Social de 
la Inversió (SROI) centrat en un dels equipaments més importants de la fundació, i intentarem 
obtenir el Segell d’Excel·lència Europea EFQM proporcionat pel Club Excel·lència en la Gestió.

Tot això no seria possible sense el treball, la motivació i el compromís dia rere dia de tot l’equip 
de professionals, voluntaris i familiars de les persones que atenem en el foment i la millora de 
la qualitat de vida dels nostres usuaris/es. I aquesta feina és possible gràcies als valors de la 
nostra organització: il·lusió, flexibilitat, compromís solidari, eficiència i sostenibilitat.  
 
Confiem que la Memòria 2015 desperti el teu interès i restem oberts a qualsevol suggeriment 
que ens permeti seguir millorant la nostra feina. 

Endavant!

Joaquim Corral  
Director

Fundació Serveis Socials 
Benvinguda



5

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials

Direcció Fundació
Serveis Socials

Serveis Comunitaris

Serveis Residencials

Museu Art Brut

Residència Tres Pins

Centre de dia Tres Pins

Unitat de Tractament Intensiu (UTI)

Gerència

Servei de Voluntariat

Xarxa Habitatges d’Inclusió

Patronat

Sant Pere Claver
FUNDACIÓ SERVEIS SOCIALS
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Centre Capacitació My Life

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

Programa Temps per tu

Programa Primer la LLar (UTE)

Fundació Serveis Socials 
Organigrama institucional

Memòria 2015
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Memòria 2015Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials

Patronat

President 
Alfred Moreno  

Vice-President 
Jordi Romeu 

Secretaria 
Montserrat Fernández  

Vocal 1 
Isabel Montraveta 

Vocal 2 
Serge L. Burgeois  

Gerència

Gerent 
Carles Descalzi

Equip Directiu

Director Fundació Serveis 
Socials Joaquim Corral

Coordinadora Serveis Socials
Marisa Garcia-Duran

Coordinador Recursos 
Residencials 
Raúl Alcázar

Coordinador Centre 
Capacitació MyLIFE
Eshel Herzog

Serveis Centrals

Director de Recursos 
Humans
Jose Manuel Barbero

Directora Jurídica 
Elena Rodríguez 

Directora Financera 
Elisenda Codina

Directora Tècnica 
Elisabet Juan

Directora d’Informàtica 
Mariona Amorós

Directora de Serveis  
Generals i Manteniment  
Marta Garcia

Director Màrqueting Social
Jordi Burgarolas

Directora de Comunicació 
Júlia Ribó

Coordinador Assistencial 
David Llongueres 

Directora d’Infermeria
Laudina Tranche

Secretari Departament  
de Salut Mental  
Jordi Allué

Secretaria de Direcció  
Irene López

Fundació Serveis Socials 
Patronat i equip directiu
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66+11+9+8+2+2+2Treballadors/es  
Socials 

Treballadors/es  
Familiars

Psicòleg/a  
Metge/essa

Monitors/es

Administració 5

4

4
1 1 1

31

31 de desembre de 2015 - 47 professionals

Infermer/a

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Fundació Serveis Socials 

Professionals de la institució
Memòria 2015
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Memòria 2015Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Fundació Serveis Socials 

Rendició de comptes 

Les comptes anuals de l’exercici 2015 han estat auditades per la firma Faura i Cases que ha emès un informe d’auditoria favorable.

Gràcies a la col.laboració amb la 
Fundació Joia hem ampliat el nombre  
de pisos del programa Llars amb Suport.  

Amb la subvenció rebuda per part  
de l’Ajuntament de Barcelona (Institut 
Municipal del Discapacitat) i l’Obra 
social “La Caixa” hem pogut obrir  
el primer Centre de Capacitació My Life 
a Barcelona.

Amb SUARA i GARBET hem fet una 
aliança mitjantçant una UTE que ens 
ha permès ser pioners juntament amb 
l’Ajuntament de Barcelona del Housing 
First (Primer La Llar).

77+8+4+4+3+2+1+1+L79,5%

4,1%

0,5%
0,2%

7,6%

2,7%

3,8%
1,7%

Residència  
i Centre de  
Dia Tres Pins

Temps per tu

MyLife
Altres

UTE Primer La Llar

Llars amb suport

Suport a la Llar

PAC

82,45%

Ingressos 
per Servei

Personal
1.022.319 

Altres 
381.472 

Aprovisionaments 
246.414 

Amortitzacions
1.457 1+15+19+65+LL Despeses

64,82%

19,46% 

0,09%
15,62%

Total 

1.651.66216+84+L Ingressos

84,53%

15,47%

Prestació de serveis
1.310.295 

Altres
314.329,20

Total

1.624.623,77

Finançament Públic 
1.278.027

Finançament Privat
346.596,89

16+84+L Finançament

17,55%

82,45%Total

1.624.623,77
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Memòria 2015Fundació Serveis Socials 
Reptes de futur

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials

Nous projectes 
Desplegar nous projectes socials per a persones en 

risc d’exclusió en col·laboració amb les diferents 
Administracions i amb d’altres entitats del territori, posant 

un major èmfasi en les TIC.

Nou equipament de Cal Muns 
Entrada en funcionament de les plantes residencials  

(46 places) en el decurs de 2016.
 

Projectes transversals 
Aconseguir una major impregnació en els programes 

socials del know-how desenvolupat pels serveis de salut 
mental i implementar projectes transversals compartits 

amb Sant Pere Claver – Fundació Sanitària.

Prevenció i educació 
Incrementar els projectes educatius, preventius  

i de sensibilització adreçats a persones amb problemes  
de salut mental, amb l’objectiu d’afavorir la màxima  

autonomia personal.
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Memòria 2015Serveis Comunitaris  
Acompanyament i Inclusió

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

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

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

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

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

Centre de Capacitació MyLife
C. Mineria, 58-60 esc.B 1er 2a. 
08038 Barcelona
Tel. 93 298 00 22
mylife@spcsocial.org

Museu D’Art Brut (mAB)
Tel. 93 324 88 91
mab@spcsocial.org
www.museuartbrut.com
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Suport a Joves  
extutelats  

 

El Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves ex Tutelats, 
gestiona la prestació econòmica prevista per la Llei 3/2016 per a joves ex 
tutelats, iniciada l’any 2007. El Servei proporciona als joves majors d’edat 

ex tutelats, ingressos econòmics que els permetin desenvolupar el seu 
projecte d’autonomia i independència de manera progressiva. 

L’equip realitza l’acompanyament, en major o menor intensitat, per tal 
que el jove assoleixi major autonomia i realitzi el seu projecte personal. 
El suport econòmic està obligatòriament lligat al desenvolupament d’un 
pla de treball individual i al Programa de Seguiment Socioeducatiu. La 

persona jove s’ha de comprometre a seguir aquest Pla, i rep el seguiment 
d’un/a professional del SSASJE. 

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials

Serveis Comunitaris  
Acompanyament i Inclusió
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Suport a Joves 
extutelats 

Serveis Comunitaris  
Acompanyament i Inclusió

Perfil d’Usuaris Atesos

· Edat: Els usuaris atesos al SSASJE són 
joves de 18 a 21 anys de tot Catalunya. 

· Situació formativa : El 45,50% dels joves 
atesos estan cursant estudis superiors o 
preparant-se per accedir-hi. Un 18,43% dels 
joves té el GES o l’està cursant. Un 25,15% 
cursa formació ocupacional o programes 
adaptats. L’11% restant no ha assolit cap 
formació reglada i prioritza l’activitat laboral. 

· Situació laboral: El 79% dels joves atesos no 
treballen front el 13 % que ho fan en jornada 
complerta o parcial. 

· Situació Convivència: El 59% dels joves 
comparteixen habitatge i un 16% ho fan amb 
els avis, seguit d’un 13% que el comparteixen 
amb persones amb les que no tenen cap 
vincle (habitació de lloguer). Del total de joves 
actius, un 63,89% estan fent seguiment a 
l’àmbit social o de salut. 

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials

Programes dins del servei

El Grup d’Acollida preveu la recepció de les 
noves sol·licituds en el termini de 15 dies, 
no generar llista d’espera i detecta aquelles 
situacions dels joves que requereixen d’un 
abordatge més específic o necessiten de més 
suport inicial.

Al Grup d’acollida 1 són convocats tots els 
joves que setmanalment són derivats des 
de l’ASJTET. Els joves són informats del 
funcionament de l’equip i es revisa l’estat del 
seu expedient i els documents pendents. I 
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 són convocats a la setmana 
següent a una segona sessió –Grup d’ acollida 
2-. D’aquesta sessió surten amb una entrevista 
amb el seu educador/a referent. 

Els joves que no tenen clar un projecte són 
derivats al Grup d’Orientació. 

Aquest grup està adreçat a joves: 

1. Sense proposta formativa clara o definida o 
que no poden concretar-la fins el proper curs, 
i/o  2. Joves sense perspectiva laboral definida i 
poc qualificat. 

És destacable la poca iniciativa dels joves en 
construir un projecte estable, bé sigui per falta 
d’interès o per desconeixement dels recursos 
existents en el territori. En aquest sentit, molts 
d’ells han pogut redefinir el seu projecte un cop 
conegudes aquestes possibilitats.

D’altra banda, la majoria de joves que arriben al 
G.O. són joves amb poc recolzament familiar o 
del seu entorn.

El Grup de Projecció està adreçat als joves 
que compleixen els 21 anys durant els següents 
6 mesos i pretén recollir aquells aspectes que 
preocupen els joves un cop deixin de percebre 
la prestació, les orientacions i el suport 
educatiu. Els aspectes més treballats són el 
d’orientació laboral i l’accés a l’habitatge. 
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Valoració Global 

1. Els joves que han finalitzat el seguiment al 
SSASJE en el 2015 són més responsables i 
madurs, tenen més autoconeixement de les 
seves capacitats i del món que els envolta.

2. La realitat socioeconòmica actual (manca 
d’ofertes laborals per persones amb mínima 
formació reglada) fa que la formació guanyi 
rellevància i que la prestació econòmica permeti 
als joves continuar estudiant. 

3. La creació del Grup d’Orientació ha permès 
ajustar una proposta de treball a mida d’alguns 
joves sense perspectiva formativa–laboral inicial 
i que podien haver quedat exclosos del servei. 

Quines dificultats han d’afrontar 
els joves

La situació de major vulnerabilitat d’alguns 
dels joves atesos requereix d’un abordatge 
psicosocial i educatiu més enllà del seguiment 
de la prestació econòmica, que implica la 
coordinació i el treball conjunt amb altres 
professionals dels diferents territoris. 

La manca d’habitatge temporal especialitzat per 
atendre joves amb problemes de salut mental, 
discapacitat intel·lectual, amb problemàtica 

conductual o mares/pares amb fills augmenta 
el risc de vulnerabilitat d’aquests joves i els 
dificulta el seu procés cap a l’autonomia i 
l’emancipació. 
 
S’han començat a desplegar serveis específics 
d’orientació formatiu - laboral – Programes de 
Garantia Juvenil- que facilitaran l’accés dels 
joves amb menys motivació a la concreció d’un 
projecte de futur i al món laboral. 

Arran de les noves polítiques municipals de 
promoció de l’habitatge social, molts dels joves 
que ocupen un habitatge buit –“pis patada”-, 
han iniciat amb els Serveis Socials del territori 
les gestions necessàries per legalitzar la seva 
situació i accedir a un lloguer social. 

Xifres globals del servei 

L’equip està format per tres educadors 
socials i una treballadora social i atenen els 
joves de tot Catalunya (Barcelona, Girona, 
Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre). 

Al llarg del 2015 s’han atès 663 joves al 
servei.

Serveis Comunitaris  
Acompanyament i Inclusió

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Suport a Joves  

extutelats  
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Reptes de futur i fets destacats  
del servei

• Potenciar l’accés als programes de 
Garantia Juvenil i establiment de circuits de 
col·laboració en els diferents territoris per 
disminuir el risc d’exclusió dels joves ex 
tutelats. 

• Reorganització i adaptació permanent de 
l’equip per donar una atenció de qualitat al 
volum de joves en seguiment, trobant l’ajust 
entre el procediment administratiu i l’atenció 
dels més vulnerables. 

• Incrementar la difusió del servei, la 
comprensió de les seves característiques i 
l’ajust de les expectatives dels joves, dels 
familiars i professionals. 

• Cercar estratègies per millorar la resposta 
en aquests casos:

- Joves sense suport familiar o mares joves 
que no tenen vivenda en el moment d’accedir 
a la prestació i no compleixen criteris d’accés 
a pisos assistits o no accepten: treballar la 
derivació dels casos amb antelació, acord 
amb pensions de la zona. 

- Joves que faran 21 anys i no han accedit a 
una activitat laboral estable i es poden veure 
abocats a abandonar els estudis: definir els 
casos susceptibles de rebre la RMI i altres 
suports socials. 

Serveis Comunitaris  
Acompanyament i Inclusió

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Suport a Joves 

extutelats 
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Club Social Serveis Comunitaris  
Acompanyament i Inclusió

El Club Social es constitueix com una estructura de suport 
social i té com a missió contribuir a què 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.

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials
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Perfil socis/es atesos

Programes dins del servei

Al llarg de l’any 2015 s’han realitzat 23 activitats 
de major o menor durada relacionades amb les 
4 àrees que es treballen al Club: 

• Activitats d’Ocupació significativa del temps
• Activitats d’autonomia personal 
• Activitats de socialització 
• Activitats d’Integració comunitària i prevenció 
de l’exclusió social 

Aquestes activitats es realitzen en el Club 
Social o en espais comunitaris del districte i 
poden comptar amb el recolzament del Servei 
de Voluntariat – Programa Club Social Ments 
Obertes:  “Compartint i aprenent”

a. Taller de conversa anglesa
b. Curtmetratge 
c. Activitats culturals
d. Activitat de tennis Club de Polo

Valoració global

Al llarg del 2015 s’ha publicat l’Ordre 
BSF/186/2015, de 5 de juny, del servei de 
club social per a persones amb problemàtica 
social derivada de malaltia mental que descriu 
com el treball comunitari en l’àmbit de la salut 
mental ha estat fonamental en l’estratègia del 
tractament de les persones amb un trastorn 
mental greu atès el seu caràcter marcadament 
preventiu. 

L’ordre ha suposat el reconeixement del Club 
Social com a Servei Social inclòs a la Cartera 
de Serveis Socials i ha modificat alguns 
aspectes pel que fa a l’accés de les persones 
interessades que ara fan una sol·licitud de plaça 
adreçada a Benestar Social. 

Des de l’equip del Club Social s’ha participat 
en les comissions específiques de Salut Mental 
Catalunya i de BCNSM que han treballat 
intensivament sobre les modificacions en la 
gestió de Club que ha introduït l’ordre, i ha fet 
difusió als serveis derivants de la xarxa sanitària 
i social.

Quines millores /dificultats 

En un 12% dels casos derivats s’observa una 
demanda poc definida i/o molt fràgil , en un 
context de greus dificultats d’aïllament social, i 
per tant, moltes dificultats per vincular-se. 

D’altra banda, la situació geogràfica del Club en 
el territori facilita l’accés als usuaris del barri de 
la zona franca i de la zona sud de Sants, però 
els resulta massa llunyà per aquells que viuen a 
Poble Sec o a la zona nord de Sants. 

Aproximadament el 50% de les baixes del 
Club es deuen a processos de participació 
comunitària molt positius que suposen 
l’ampliació dels vincles relacionals de l’usuari/a 
i el seu accés a nous espais d’oci alternatius al 
Club. 

Club Social Serveis Comunitaris  
Acompanyament i Inclusió

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials

2+2+11+11+74
2%

2%

74%

39%

Trastorns 
d’ansietat Altres

Trastorns de  
la personalitat

Esquizofrènia i altres 
trastorns psicòtics

Trastorns de  
l’estat d’ànim

11%

11%

Revistes editades pels socis del Club Social

Socis 2015

46
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Programa Llars 
amb suport

Serveis Comunitaris  
Acompanyament i Inclusió

Les Llars amb Suport són habitatges ubicats a la comunitat adreçats a 
persones amb problemes de salut mental amb la finalitat de promoure 
la seva autonomia i inclusió social. Els usuaris compten amb el suport 
dels professionals de l’equip educatiu, que ajusta la intervenció a nivell 

individual per assolir millores en la situació integral de salut de la persona. 
Les places són concertades i/o privades. 

Dins del Servei es desenvolupa el Programa de Suport a l’Autonomia 
a la Pròpia Llar i el Programa d’Atenció a Casa que ofereixen suports 

individuals i grupals a l’adquisició d’hàbits i habilitats d’autocura a aquells 
usuaris/es que ho requereixen i segons el seu pla de treball individual. 

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials
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3+5+10+12+19+23+24

Serveis Comunitaris  
Acompanyament i Inclusió

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Programa Llars 

amb suport

Perfil d’usuaris atesos

Les persones ateses tenen un trastorn mental 
greu o sever. La prevalença a nivell diagnòstic 
és: esquizofrènia, trastorn bipolar i trastorn per 
ansietat. La majoria dels usuaris són homes 
d’entre 20 i 53 anys.

Valoració global

En la mesura en que s’aconsegueixen millores 
i canvis a nivell individual i d’autocura, 
progressivament, s’observa un major nivell de 
participació i inserció de la persona dins de la 
comunitat, així com una millora de les seves 
relacions. 

La promoció de l’autonomia i el seguiment 
continuat de major o menor intensitat, segons 
sigui la situació de cada usuari, disminueix 
l’estigma social; la possibilitat de viure 
a la pròpia comunitat, en un lloc de vida 
desinstitucionalitzat recupera la idea de viure 
en un lloc no exclòs socialment. 

El suport a la vida independent millora la 
qualitat de vida amb un cost molt inferior 
al d’altres sistemes alternatius, com ara les 
residències.

Canvis que observem 

Les persones ateses en el Servei de Llars 
amb Suport fan un procés progressiu de 
coneixement del seu trastorn i de la seva 
situació personal, que els apropa a una 
òptima gestió de les pròpies dificultats i al 
progressiu desenvolupament de les seves 
capacitats. 

Un cop assolida aquesta consciència, 
s’observen canvis a nivell d’autocura, 
gestió de símptomes i dels fàrmacs i 
d’aspectes relacionats amb la salut integral 
(particularment; l’alimentació i els hàbits 
saludables). Conseqüent a aquest nivell 

de millora, apareix l’interès per una millor 
inserció psicosocial, ja sigui mitjançant la 
realització d’activitats com ara el desig de 
viure de forma més independent. En alguns 
casos es tradueix en la cerca d’un habitatge 
independent. 

Xifres del servei

El programa compta amb un educador  
social i un psicòleg. Places ocupades al llarg 
del 2015 23.

Reptes de futur  

Desplegar habitatges per dones.

Ampliar l’oferta de places per joves menors 
de 30 anys.

Facilitar la creació de grups d’autogestió o 
participació entre els usuaris del programa.

Crear un protocol – guia d’acollida i 
benvinguda a les llars, en col·laboració amb 
els usuaris.

Hi ha una tendència a plantejar el recurs de 
llar amb suport per a persones més joves i 
amb un objectiu preventiu i de millora de les 
seves relacions familiars.
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Acompanyament i Inclusió

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Servei de Voluntariat

El programa de Voluntariat té com a objectiu fomentar, 
mitjançant les intervencions dels voluntaris, la promoció i el 
suport de les persones amb trastorn mental, sense sostre, 

immigrants i joves de la comunitat que atenem i que es 
troben en risc o en situació d’exclusió social. 
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Servei de Voluntariat Serveis Comunitaris  
Acompanyament i Inclusió

Projectes

• Anem? El voluntari fa un acompanyament 
a l’usuari per afavorir la seva participació a la 
comunitat, realitzar gestions o, simplement, 
per fer-li companyia. 

• Voluntaritza’t Els voluntaris, que són 
usuaris dels serveis sanitaris o socials de 
Sant Pere Claver, participen en accions 
vinculades amb la Institució (Institut Docent, 
Mostres d’entitats o Jornades) o realitzen 
serveis puntuals amb altres usuaris. 

• Museu d’Art Brut Els voluntaris participen 
en les accions desenvolupades pel Museu 
d’Art Brut, ja sigui donant recolzament a 
nivell de gestió del fons d’art, d’organització 
d’exposicions o en el muntatge d’aquestes. 

• Dinamitza’t Els voluntaris dinamitzen l’espai 
de trobada del Club Social Ments Obetes, 
realitzen algun taller o donen suport a les 
activitats programades al Club. 

• Temps per tu Els voluntaris participen de 
les sortides de lleure programades de forma 
quinzenal pel programa de respir familiar i 
afavoreixen la participació i l’acompanyament 
dels usuaris. 

• Sense Sabates Un voluntari porta el 
Programa mantenint de forma periòdica 
el contacte amb les empreses donants de 
sabates, organitzant la recepció de noves 

donacions i cercant altres fonts de captació 
de sabates noves. Al llarg del 2015 no 
s’ha rebut cap donació al programa sense 
sabates. Tot i així, s’han iniciat gestions amb 
el Gremi de Sabaters per tal de fer difusió 
del programa i valorar possibles accions que 
potenciïn les donacions, ja que han disminuït 
molt els estocs de les empreses. 

• Compartint i aprenent Els voluntaris 
dinamitzen alguns tallers de la Residencia 
Tres Pins, donen suport a les activitats 
programades i poden fer acompanyaments a 
la comunitat a aquells usuaris que no poden 
fer-ho sols. 

Perfil persones que atenem des  
del Voluntariat 

El Servei de Voluntariat, a través dels seus 
voluntaris, atén persones incapacitades i no 
incapacitades amb els següents perfils: 

• Trastorn mental/problema de salut mental
• Discapacitat intel·lectual
• Trastorns neurològics

Es tracta, en general, de persones en risc 
d’exclusió social que, gràcies al suport i 
l’acompanyament del voluntari poden accedir 
als recursos proporcionats per la comunitat 
i/o realitzar activitats que afavoreixin el seu 
procés d’inserció.

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials
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Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials

Xifres servei i valoració global

Aquest 2015 hem atès un total de 40 usuaris, 
entre els acompanyaments individuals i els 
projectes que intervenen a nivell de grup i, per 
tant, els 8 programes que disposa el Servei 
abasten un major nombre de destinataris: 
usuaris del Club Social, Residència Tres Pins, 
Sense Sabates, Museu d’Art Brut...etc. 

En aquest sentit, hem rebut 25 peticions per 
fer de voluntaris a la nostra organització, de 
les quals, s’ha cobert el 68%. L’experiència 
ha estat positiva tant pels voluntaris 
participants com pels beneficiaris del servei 
i, el 60% dels serveis s’han mantingut per un 
període d’entre 4 i 6 mesos i per accions 
puntuals.

Reptes de futur 

Tenir un equip de voluntaris fidelitzat, sòlid, 
compromès i motivat. 

Oferir als voluntaris supervisions i seguiments 
de caire continu i de forma presencial.

Continuar oferint formació específica als 
voluntaris, que els permeti realitzar la seva 
tasca de forma òptima i satisfactòria i, 
fins i tot, aprofitar l’experiència per al seu 
desenvolupament personal.

Satisfer les demandes dels professionals de 
l’entitat amb agilitat i de la forma més ràpida 
possible, tenint en compte que es tracta d’un 
procés pautat, que requereix dedicació i un 
cribatge acurat.

Implantació en el territori (Sants- Cal Muns) 
per poder desplegar i oferir els nostres 
recursos així com per anar fent xarxa a nivell 
comunitari.

Servei de Voluntariat
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Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Centre de Dia 

Tres Pins

El Centre de Dia Tres Pins (novembre 2012) 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. 
L’any 2015 hem tingut una ocupació del 100% fins el mes de setembre, 

mes a partir del qual s’han anat produint 5 baixes per derivacions a 
d’altres recursos. 

Al finalitzar l’any es comptava amb 7 places ocupades i 2 casos en estudi 
per a noves incorporacions. Les places són derivades des del Servei 

d’Atenció a les Persones de la SISPAP, i molts provenen de ser atesos  
pel SESM-DI Barcelona. L’adequació del perfil és estudiat conjuntament 

amb el CSSBCN. 
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Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Centre de Dia  

Tres Pins

Perfil d’usuaris atesos

Durant el 2015, el promig d’edat dels usuaris 
atesos era de 27 anys.

Es tracta d’un servei que es crea com a 
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 pre-laborals 
donades les seves dificultats d’adaptació, o 
bé que, donades les seves característiques 
de conducta, ja no han estat admesos dins el 
circuit habitual ocupacional. 

Pretén ser un espai on es treballen hàbits previs 
a una inserció laboral adaptada o normalitzada, 
mitjançant el foment de les habilitats personals 
i es fomenta les capacitats pròpies, així com un 
espai on dotar a les persones d’un major ventall 
de recursos de resolució dels seus propis 
conflictes.

Principals activitats del centre

En aquesta línia, aquest 2015 s’han continuat 
realitzant activitats regulars 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, 
grups de reflexió i activitats esportives. 
Alhora, s’han fiançat 3 activitats lligades a 
esdeveniments anuals: 

-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)

-Conciertem. La participació activa dels 
usuaris en l’organització, dinamització i 
difusió d’un esdeveniment musical obert al 
barri i a d’altres entitats al C.C. Albareda

-Concurs de Poesia “Expressa’t”per Sant 
Jordi.

-Pel que fa referència a l’esport, s’ha 
consolidat l’equip de futbol, per iniciativa 
i motivació dels propis usuaris amb la 
col·laboració i dinamització per part de 
l’Associació Esportiva BCN. 

-Aquest any, la temàtica vertebradora de 
totes les activitats ha estat la dels ‘Hàbits 
Saludables’. En aquest sentit, s’han fet 
tallers al respecte i formacions per part de 
diferents professionals als nostres usuaris/
es. Les activitats regulars també s’han anat 
relacionant amb aquesta temàtica.

-Aquest any s’han escollit dos nous 
representants dels familiars per formar 
part del Consell de Participació de 
Centre (CPC), tot i l’any vinent es faran 
eleccions novament (donat que ingressaran 
nous 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. 
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Fundació  Serveis Socials Centre de Dia  

Tres Pins

-Arrel d’aquestes reunions, ha sorgit la 
demanda de realitzar més tallers artesans i 
més activitats col·laboratives amb els usuaris 
de la Residència 3Pins. Així, a partir d’aquest 
darrer punt comencem a fer tràmits per 
integrar usuaris del Centre de Dia a l’equip 
d’Hoquei Plus (Hoquei Herba adaptat) que ja 
té la Residència. També es valora que puguin 
participar de l’activitat de ‘Gossera’ on hi 
participen usuaris de la Residència.

-Tot donada la millora important d’un 
dels nostres usuaris, així com el seu nivell 
d’implicació amb l’entitat, s’ha pogut treballar 
la seva vinculació al nostre servei de 
voluntariat, participant a títol individual com 
a col·laborador en esdeveniments del Grup, 
com és el Dia Mundial de la Salut Mental. 
Pensem que en un futur, més usuaris del 
nostre servei es puguin inscriure. 

Col·lectivament sí han participat com a 
voluntaris del Gran Recapte d’Aliments que 
va tenir lloc a finals de novembre, sent molt 
gratificants per ells i oferint un bon servei a la 
comunitat.

Reptes de futur

De cara al 2016 es planteja seguir treballant 
l’evolució d’alguns dels nostres usuaris 
i poder oferir-los altes cap a serveis 
d’ocupació i habitatge independent o amb 
suport. En aquesta línia, s’estudien dos dels 
nostres nois/es per entrar a formar part del 
programa My Life.

El següent repte serà atendre la nova 
tipologia de casos que ens venen 
derivats, els quals es troben al llindar de la 
Discapacitat Intel·lectual/Intel·ligència Límit i 
on els trastorns de salut mental tenen cada 
cop més incidència.

També serà una prioritat pel centre poder 
ocupar totes les places vacants que s’han 
produït a finals d’aquest any.
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Centre de Capacitació  
My Life

Serveis Comunitaris  
Acompanyament i Inclusió

El Centre de Capacitació My Life és un servei pioner en 
l’acompanyament de processos de capacitació i promoció 

de l’autonomia en persones amb discapacitat intel·lectual i/o 
problemes de salut mental de Sant Pere Claver – Fundació 

Serveis Socials. 

L’objectiu principal és que les persones usuàries puguin  
viure de manera més independent i s’integrin plenament  

a la comunitat.

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials
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Perfil persones ateses

My Life està pensat per a persones entre 16 
i 45 anys amb discapacitat intel·lectual i/o 
problemes de salut mental que visquin en 
el domicili familiar, en una residència o en 
un habitatge protegit. El servei ofereix als 
usuaris l’aprenentatge estructurat i avaluable 
d’habilitats necessàries per a la vida a 
la societat i els acompanya en el procés 
individualitzat cap a una major autonomia. 
Comptem amb la motivació de l’usuari i el 
recolzament dels familiars i professionals 
derivants per dur a terme aquest procés.

La metodologia My Life compta actualment 
amb 21 mòduls que abasten diferents aspectes 
de la vida, com són: l’alimentació, la gestió del 
diners, l’habitatge, la higiene, la ciutadania o la 
salut i la seguretat. Cada mòdul conté unes 15 
sessions amb continguts teòrics, dinàmiques 
i jocs, com també pràctiques, que permeten 
la incorporació d’allò aprés al centre o la vida 
real de l’alumne, allà on visqui. Les sessions es 
realitzen en grups petits (fins a 5 participants) 
amb un tècnic format i fent ús del suport digital 
interactiu del que disposa la metodologia.

El treball focalitzat de les sessions es 
complementa amb activitats què responen 
a aspectes de gestió emocional, per 
acompanyar als usuaris en els moments de 
canvi i de creixement personal.

A més, es dóna atenció als familiars dels 
usuaris que visquin a casa, per tal de facilitar 
petites modificacions en la dinàmica familiar, 
necessàries perquè l’usuari pugui sortir de la 
seva zona de comoditat i experimentar rols i 
tasques noves al domicili i a la seva pròpia vida.

Les entrevistes individuals d’assessorament 
s’ofereixen als usuaris amb una freqüència 
que varia segons valoració de l’usuari i l’equip 
tècnic, per revisar el camí fet i replantejar 
nous objectius. És en aquest espai que, a 
més, es contempla la possibilitat de facilitar 
les derivacions i acompanyaments pertinents 
a altres serveis especialitzats (pre-laborals, 

CSMA, etc.) o la cerca de serveis normalitzats 
a la comunitat (oci, voluntariat, etc.), per assolir 
una atenció integral a l’usuari.

Valoració global

EEl Centre de Capacitació My Life Barcelona 
es va inaugurar el dia 15 d’octubre de 2015, 
desprès d’un treball prolongat de traducció dels 
continguts dels mòduls i la seva adaptació a 
la nostra cultura i context social i legislatiu. A 
més, es va realitzar una reforma i adequació 
de l’equipament, per disposar dels espais 
pertinents a l’activitat: l’habilitació de l’aula 
informàtica, una cuina completa, sala dinàmica 
per activitats esportives i joc, etc.

Actualment treballen al centre dos 
professionals, que durant l’últim trimestre del 
2015 han atès 11 usuaris, que han participat 
de les activitats del centre entre 1 i 3 cops 
per setmana, depenent del pla d’intervenció 
pactat.

A més, han atès als seus familiars, primer per la 
fase d’avaluació de les necessitats i de disseny 
del seu recorregut formatiu i, posteriorment, en 
una sessió mensual de seguiment.

També han realitzat 3 tallers sobre l’alimentació 
amb usuaris de diferents centres de dia i han 
rebut les visites de 15 entitats per plantejar 
derivacions i col·laboracions. 

Finalment, hem presentat el servei en diferent 
congressos i jornades, com per exemple en el 
‘Converses’ que organitza Sant Pere Claver- 
Institut Docent, sota el títol ‘Podrà el meu fill ser 
autònom algun dia?’.

Reptes de futur

Durant el 2016, el principal repte és la 
consolidació del servei, atenent a més usuaris i 
col·laborant amb més entitats del sector.

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials
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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 d’artistes 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.

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials
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Què és l’Art Brut?

Jean Dubuffet (1949) el va definir com l’art 
produït per persones que treballen fora 
dels límits de la cultura artística oficial i que 
expressen de forma extrema els seus estats 
anímics i mentals. 

Inicialment, el seu interès es dirigia cap a les 
manifestacions artístiques realitzades per 
persones internades en hospitals psiquiàtrics 
o en presons; segurament, per les limitacions 
que tenien per accedir a la cultura i recrear-
se amb alguns referents estètics. Amb el 
desenvolupament de les comunicacions, 
l’art brut s’ha anat estenent entre artistes i no 
artistes que, en produir una obra d’art, no se 
sotmeten als condicionants estètics de l’art 
clàssic, modern o contemporani.

A Dubuffet se li deu la divulgació de la col·lecció 
més important d’art brut i l’aparició de l’outsider 
art (art marginal) que, progressivament, han 
estat revaluats gràcies a artistes de reconegut 
prestigi internacional que l’han tingut com a 
referent per les seves creacions.

Objectius

Descobrir, exhibir, promocionar i preservar 
l’art produït per persones que inicialment no 
es reconeixen a sí mateixes com artistes, tot i 
utilitzar els mateixos recursos en el procés de 
creació artística, malgrat no tenir cap formació 

artística formal, inspirar-se en una visió personal 
intensa i utilitzar tècniques i materials molt 
diversos.

Difusió cultural de l’Art Brut
· Col·lecció permanent d’obres procedents de 
donació, cessió, préstec o compra.
· Exposicions temàtiques i temporals.
· Complement de l’oferta museística i cultural 
de la ciutat.

Desenvolupament dels potencials artístics
· Centre de Creació Artística (CCA) conduït per 
mestres i artistes reconeguts.
· Potenciant el talent artístic.

Implementació d’un recurs cultural  
únic a l’Estat
· Iniciativa cultural innovadora a Barcelona i a 
l’Estat Espanyol, que col·loca a la ciutat en peu 
d’igualtat amb altres capitals europeus i nord-
americanes.

El Servei en xifres

Durant el 2015,el fons d’art del mAB ha recaptat 
210 obres procedents de la cessió per part 
de 30 artistes, 10 més respecte l’any anterior. 
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.

Reptes de futur

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.

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials
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Salut Mental Catalunya
Tel. 93 272 14 51 
saf@federacio.salutmental.org
www. salutmental.org

C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 91
Fax 93 442 74 31
jcorral@spcsocial.org
www.spcsocial.org
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El Programa d’Assessorament legal a persones amb una malaltia 
mental i les seves famílies 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 de la persona malalta.
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Principals objectius del servei

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, des 
de l’any 2010 s’ha iniciat una línia de treball 
conjuntament amb Salut Mental Catalunya. 

Aquest servei s’ha anat consolidant al llarg 
dels darrers 6 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. 

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.

El servei en xifres

Durant els primers anys de funcionament 
del servei, el programa va experimentar un 
augment de demandes d’un 12,73%, amb un 
total de 89 casos atesos. Actualment, durant 
el 2015, el programa ha atès un total de 115 

casos. La defensa de tots ells 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. 

El JURIMM s’ha consolidat des dels seus inicis 
visitant un total de 500 casos.

Aquest projecte els ofereix informació i 
assessorament en qüestions civils, penals i 
laborals de forma personalitzada. A més, ofereix 
la defensa d’un procediment en el cas que la 
persona s’hagi vist involucrada en un acte il·lícit 
de caire civil, penal o laboral. El servei també 
s’adreça als seus familiars, que sovint es veuen 
involucrats en la presa de decisions importants 
a favor de la persona afectada. 

Al llarg de la seva història han ofert els 
seus serveis nou advocats (set advocats 
civils, un advocat laboral i un advocat 
penal). La consulta estrella d’aquest servei 
són les figures de protecció, com la tutela i la 
curatela. Altres dubtes que arriben al servei 
són aclarir qüestions relacionades amb els 
drets d’una persona amb problemes de salut 
mental, el testament, el carnet de conduir i les 
separacions, entre d’altres. Pel que fa a actes 
il·lícits hi ha molt poques preguntes.

Reptes de futur

De moment el programa JURIMM està molt 
focalitzat a Barcelona però es preveu estendre’l 
a tot el territori a través de l’Espai Situa’t, un 
punt d’informació i assessorament específic 
sobre el trastorn mental a tota la ciutadania. 

Qualsevol persona amb un problema de salut 
mental pot sol·licitar aquest servei a través de 
la Federació SMC, de l’associació de familiars i 
afectats del seu territori o per derivació d’algun 
servei en salut mental al qual estigui vinculat.

Serveis Comunitaris   
Defensa Jurídica

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials JURIMM
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Serveis Comunitaris  
Recursos Residencials

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

Residència Tres Pins
C. Dr. Font Quer, 9-11 Barcelona
Tel. 93 423 57 93
residencia3P@fhspereclaver.org
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Serveis Comunitaris   
Recursos Residencials

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials

El PSALL és un programa que té l’objectiu de promoure i 
millorar progressivament l’autonomia de les persones amb 

Trastorn Mental Greu o Sever. L’àmbit de treball és la pròpia 
llar i la comunitat on viu la persona atesa.

Es treballa al voltant dels objectius que concreta la persona, 
articulant-los amb els de la xarxa de salut mental i social  

en la què està atesa. 

Programa de Suport a 
l’Autonomia a la Llar
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Programa de Suport a 
l’Autonomia a la Llar

Serveis Comunitaris   
Recursos Residencials

Perfil pacients atesos
El percentatge d’homes atesos és superior al de 
dones; això s’explica perquè en general les dones 
acostumen a desenvolupar-se de forma més 
autònoma, sobretot pel que fa a les activitats de la 
vida diària. 

Parlem de persones que tenen un llarg recorregut 
en serveis de rehabilitació o amb una evolució 
de cronicitat de més de 15 anys. Es deriva poc a 
persones joves o poc cronificades, de manera que 
s’incideix poc a nivell preventiu. 

La majoria tenen un perfil socioeconòmic 
baix (compten amb una prestació econòmica 
inferior al salari mínim interprofessional) i en la 
seva trajectòria vital han sofert reiteradament 
diversos esdeveniments traumàtics (pèrdua de 
la feina, de la parella, dels cuidadors principals) 
i es caracteritza per situacions de gran solitud i 
aïllament social. 

Valoració global
Augment de la visibilitat de las necessitats de las 
persones ateses en els diferents dispositius de la 
Xarxa de Salut Mental.

Augment de la visibilitat i la utilitat del PSALL en la 
xarxes de salut, de salut mental i social.

La nostra intervenció centrada en la persona 
afavoreix la lluita contra l’estigma i la millora de les 
capacitats d’autodeterminació i d’inclusió social 
de les persones que atenem. 

Quines dificultats hem detectat?
L’equip està especialitzat i ha desenvolupat 
estratègies d’acompanyament adequades als 
diferents ritmes i moments dels usuaris atesos 
i s’ajusta a la xarxa de suport que la persona té 
dins de la seva comunitat (família, professionals 
referents, veïns). 

Una de les dificultats que observem és la dispersió 
geogràfica dels usuaris que atenem, fet que 
implica una major complexitat i intervenció dels 
dispositius diversos que hi intervenen així com un 
major repte de coordinació dins de la xarxa. 

Xifres servei
El Programa està format per 4 professionals i un 
coordinador de l’equip que atenen els territoris de 
Sants – Montjuic, Ciutat Vella i l’Hospitalet. Al llarg 
de 2015, s’han atès 20 usuaris en el servei PSALL 
i un total de 7 usuaris en el PAC. 

Programa d’Atenció a Casa
El PAC ofereix de forma privada el mateix servei 
que el PSALL i s’adreça al mateix perfil d’usuaris 
que el PSALL, però en aquest cas no cal que la 
personi compleixi els criteris per accedir -hi. 

Les característiques dels usuaris són similars a les 
del PSALL, a diferència del perfil socioeconòmic, 
que és més elevat (la majoria perceben pensió per 
invalidesa absoluta fruit de l’activitat laboral que 
han tingut previament). 

Reptes de futur 
Durant els propers anys, es preveu la conversió 
del Programa en Servei de cara al 2017-2018. Es 
preveuen 3 accions conjuntes amb les entitats 
components de BCNSM: 

• Jornada de treball dels professionals d’atenció al 
domicili i de suport a la vida independent 

• Accions de tipus formatiu 

• Treball i consens de la documentació bàsica 
(recull de dades dels usuaris, exploració, contracte 
assistencial i pla de treball individual)

I finalment potenciar accions dirigides a la 
vinculació de l’equip amb els grups de treball i 
noves experiències comunitàries i associatives que 
s’estan desplegant. 

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials
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Residència  
Tres Pins

Serveis Comunitaris   
Recursos Residencials

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 on, la majoria, presenten  
a més patologia dual.

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials
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Residència  
Tres Pins

Serveis Comunitaris   
Recursos Residencials

Perfil persones ateses

El centre es va posar en marxa el 9 de gener del 
2012 i des de finals d’aquell mateix any ha atén 
a 27 usuaris (el 100% de les places del centre). 
De les 27 persones ateses, 14 són homes i 13 
dones; el promig és de 37,5 anys.

Proporcionem atenció integral a les activitats 
bàsiques de la vida diària (a fi que millorin les 
seves habilitats), atenció especialitzada per 
millorar la seva qualitat de vida i, sempre que 
sigui possible, perquè retornin i s’integrin al 
medi comunitari habitual. També es treballa la 
normalització de la relació familiar i la dotació 
d’eines alternatives de conducta vers els 
trastorns de conducta que presenten.

Principals activitats

Durant el 2015, 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 promoció de les habilitats 
de la vida diària i millora dels aspectes de 
conducta 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 del centre).

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) Natació i natació adaptada 
(Piscines Picornell i Sant Boi)  Passeig 
esportiu i jocs esportius i altres com Hoquei 
Plus. A principi del curs 2015-16, la Residència 
3Pins entoma el repte de liderar en solitari 
l’equip que, fins ara, era compartit amb 
integrants de les Llars Montjuïc. Així, s’han 
incorporat usuaris del Centre de Dia 3Pins a fi 
de completar l’equip i competir en la lliga que 
comença el 2016, amb el nom: Poble Sec F.C. 
Barcelona. L’equip continuarà comptant amb la 
col·laboració del Barça (posant l’entrenadora) 
i de l’Institut Municial de les Persones amb 
Discapacitat (cessió material esportiu i reserva 
d’espais).

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials



37

Residència  
Tres Pins

Serveis Comunitaris   
Recursos Residencials

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials

Continuem comptant amb la col·laboració 
del Departament de Protocol i Relacions 
Institucionals del F.C. Barcelona, el qual ens 
facilita regularment entrades per entrenaments 
de portes obertes del primer equip de futbol del 
FC Barcelona i entrades per partits del Barça B 
i de les diferents seccions esportives. 
Amb l’Associació Esportiva BCN també 
participem el juny de la Festa de l’Esport, amb 
entitats de tota Barcelona. 

Creació Equip de Bàsquet: per iniciativa d’un 
grup d’usuaris, s’han fet gestions per crear 
un equip de bàsquet, a través també de l’A.E. 
BCN.

-Expressió Plàstica
-Vídeo Fòrum
-Activitats culturals i d’oci
-Tallers de manualitats. Hem realitzat productes 
artesanals per a exposar a diferents mostres 
o esdeveniments festius (com a la mostra 
d’Entitats o el Dia de Sant Jordi). S’ha integrat 
també de manera regular l’activitat de 
decoració i ambientació del centre segons les 
festivitats de l’any (carnestoltes, castanyada/
Halloween, Nadal, etc.)

En aquest sentit, 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 amb voluntaris 
pel Gran Recapte d’Aliments, celebrat el mes 
de novembre.

També s’ha començat a fer un voluntariat en 
caps de setmana a la Gossera de Caldes de 
Montbui.

Participació dels familiars  
i voluntaris en la dinàmica  
del centre

La participació dels familiars en la dinàmica 
del centre es canalitza a través de dos 
representants en el Consell de Participació de 
Centre. Els usuaris també hi participen per fer 
arribar propostes i suggeriments que afecten 
al funcionament i logística del centre. De la 
mateixa manera, els familiars també participen 
en la Comissió d’Afectivitat i Sexualitat creada 
conjuntament entre professionals i familiars 
del centre. També s’organitza una sessió 
informativa adreçada als familiars i tutors del 
usuaris que atenem, sol·licitada en reunió 
general pels propis familiars, sobre la temàtica 
del Dol, així com una altra sobre l’Atenció dels 
problemes de Conducta a la LLar. 

Totes les famílies són entrevistades pel 
psiquiatre i la treballadora social de manera 
conjunta, com a mínim una vegada l’any. La 
psicòloga també està oberta a poder facilitar 
trobades amb els familiars un dia a la setmana, 
coincidint amb el dia de visita dels familiars.
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Durant el 2015, s’ha efectuat l’enquesta de 
satisfacció als familiars i s’espera obtenir els 
resultats de l’anàlisi de les respostes durant el 
primer trimestre de l’any.

Als treballadors de la Residència se’ls han 
facilitat diversos espais de formació, apostant 
de nou per aspectes d’Ètica Assistencial. Així, 
s’ha tornat a oferir el curs d’Introducció a la 
Bioètica i una ampliació d’aquest per a aquells 
que ja l’havien realitzat. També s’ha enviat 
representació al Curs d’Ètica per a membres 
d’ERESS, organitzat pel CSSBCN.

En el camp de l’ètica, es mantenen els 
representants al GRESS (Grup de Reflexió Ètica 
de Serveis Socials) del qual en forma part un 
dels nostres usuaris; al CEA (Comitè d’Ètica 
Assistencial del Grup Sant Pere Claver), i s’ha 
continuat amb l’ERESS (Equip de Reflexió 
Ètica de la Residència). Sant Pere Claver, com 
a Grup, s’ha involucrat com a coorganitzador 
del  VI Congrés Internacional de Bioètica que 
ha tingut lloc els dies 26 i 27 de novembre on, a 
més, dos dels treballadors de la Residència han 
pogut presentar dues comunicacions.

El 2015, la Residència 3Pins ha comptat amb 
3 voluntaris permanents. A més, hem comptat 
amb la col·laboració d’una banda de música 
que ha realitzat un concert per la festa de 
Nadal. També hem comptat amb 5 persones 
de pràctiques. Una d’elles fent les pràctiques 
corresponents als estudis de Treball Social,  
dues fent practiques d’Art – Teràpia i dues fent 
pràctiques d’Infermeria.

Noves aliances estratègiques  
de la Residència Tres Pins

Fruit de la col·laboració amb l’Escola Elisava 
de Disseny i Enginyeria, vàrem tenir 6 alumnes 
observant i analitzant els nostres instruments de 
treball que ens van aportar diferents propostes 
de millora. Els tres projectes més destacats 
van ser: disseny de la sala T.O. amb diferents 

estímuls sensorials, sistemes de contenció 
física mitjançant instruments electromagnètics i 
pastillers programables.

La col·laboració ha estat especialment 
interessant fins al punt d’iniciar amb l’empresa 
Compagnon, el desenvolupament d’una 
aplicació mòbil ‘App&Town’, dissenyada com 
a eina que facilita l’ús del transport públic 
amb màxima autonomia a les persones amb 
discapacitat intel·lectual, que pròximament 
es posarà a disposició d’aquest col·lectiu a 
diferents ciutats del món, i també a aquells 
usuaris de la nostra entitat que estiguin en 
disposició d’utilitzar-la.

Reptes de futur

-Augmentar el nombre de voluntaris regulars

-Aconseguir una major implicació dels familiars en 
els actes de la residència

-Obtenir recursos residencials de menor intensitat de 
suport per als usuaris que han progressat en el camí 
cap a una Vida Independent.

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials
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Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Grup Sant Pere Claver 

Organigrama institucional
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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. Us presentem el Pla Estratègic 2012-15 que ha acabat aquest any:

MISSIó

Prestació de serveis en l’àmbit de 
salut, social i tutelar, amb vocació 
docent i de recerca, sense afany 
de lucre i amb una concepció 
integral de la persona.

VALORS

Il·lusió. Sentit de l’entusiasme,  
la proactivitat, el dinamisme,  
la creativitat i la passió.

Flexibilitat. Capacitat de seguir 
innovant i adaptant-nos als reptes.

Compromís solidari. 
Responsabilitat envers  
les persones, el territori  
i l’entorn pròxim i llunyà.

Eficiència. Capacitat 
d’aconseguir l’excel-lència  
fent un ús racional dels mitjans.

Sostenibilitat. Confluència de 
l’activitat econòmica, ambiental 
i social.

VISIó

Ser una institució referent, conso- 
lidada en el territori, compromesa 
amb la comunitat i amb una 
cartera diversificada de serveis 
assistencials, de recerca i de 
docència.

Línies estratègiques 
 
1

Ampliar i millorar l’oferta assistencial i de prevenció 

2
Ampliar l’oferta docent i integrar la recerca

3
Disposar de personal competent i motivat

4
Promoure la Responsabilitat Social Corporativa

5
Potenciar la projecció externa

6
Millorar el servei aplicant tecnologia

7
Informatitzar i digitalitzar la gestió

8
Aprofitar sinèrgies per optimitzar els recursos

9
Ampliar i adequar els equipaments

10
Aconseguir noves fonts de finançament

11
Consolidar el model de gestió i govern del Grup SPC

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Grup Sant Pere Claver 

Model de gestió
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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.

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.

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.

1  
Contribuir a la  
millora de la qualitat  
de vida i promoure  
una bona salut

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

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

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Grup Sant Pere Claver 

Eixos de treball
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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.

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.

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

5
Recerca i Innovació 
aplicada al benestar 
social

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Grup Sant Pere Claver 

Eixos de treball
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� Durant la segona fase del projecte es va 
realitzar l’anàlisi de la situació actual de la 
institució (DAFO). Aquest procés es va obrir 
a tot el personal de l’organització i les eines 
que es van utilitzar per recopilar i analitzar 
la informació van estar:

� Amb tota aquesta informació i fruit de 
la participació dels professionals de la 
institució, els equips de treball del nou 
pla estratègic van acabar definint 7 línies 
estratègiques que esdevenen el full de 
ruta de la institució pels propers anys. 
Finalment, el Patronat va aprovar a finals 
de 2015 el Pla Estratègic 2016-19, i el 
document final es va presentar a tots els 
professionals de la institució en una jornada 
de treball.

Des de l’Àrea de Direcció tècnica durant  
el 2015 hem treballat:

Tancament Pla Estratègic
� Tancament del Pla Estratègic del Grup 
Sant Pere Claver 2012-2015 mitjançant 
les línies estratègiques i definint i avaluant 
els Plans Anuals Operatius (PAO) dels 
responsables de serveis assistencials  
i serveis centrals.

Creació nou Pla Estratègic

� La creació del nou Pla Estratègic 2016-19 
que s’ha organitzat en diverses etapes. 
Inicialment es van constituir els següents 
equips de treball a qui se’ls va presentar  
el projecte:

1. Equip d’Anàlisi Estratègica, format per 
Caps de Servei i la Direcció, amb l’objectiu 
d’analitzar l’estat actual de la Institució des 
de tots els àmbits, tant des del punt de vista 
intern com extern. 

2. Equip de Planificació Estratègica, format 
per la Direcció i els Patrons, amb l’objectiu 
d’establir l’estratègia a seguir. 

3. Equip de Desplegament Estratègic, 
format per més de 30 persones, Caps  
de Servei i responsables intermedis, amb 
l’objectiu d’establir el pla d’acció de les 
diferents línies estratègiques. 

� Qüestionari estratègic on-line 
   a tot el personal 

� Informe de tancament de les línies 
   estratègiques del Pla Estratègic   
   2012-15 

� Informe de Clima laboral 2014 

� Informes d’Anàlisi Estratègica 

� Enquestes de satisfacció dels    
   usuaris/es 

� Informe sobre governança 

� Aportacions de les Jornades  
de Reflexió de Salut Mental

Pla Estratègic 
2016-2019

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Grup Sant Pere Claver 
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Norma ISO 9001:2008
� Assoliment de la Recertificació 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).

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

Comitè d’Ètica Assistencial
� 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) 

Curs Bioètica
Realització de dos cursos de d’Introducció 
a la Bioètica per a tots els professionals  
de la institució, i un curs de deliberació  
en bioètica per els membres del CEA. 

Responsabilitat Social 
Corporativa
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.

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Grup Sant Pere Claver 
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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. 

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

• Si tens fills menors de 12 anys 
pots fer festa 1 dels dies de lliure 
disposició de l’escola del teu fill.

• El dia del teu aniversari la institució 
te’l regala.

• Professionals amb 60 anys o més 
i mínim de 10 anys vinculats a la 
institució podran gaudir de 1 dia més 
de lliure disposició. 

• Permís per acompanyament 
mèdic a familiars fins a segon grau, 
disposaran de 14h laborables anuals.

• Allargar el permís per maternitat de 
les 16 setmanes actuals fins a les 18 
naturals.

• Allargar el permís per paternitat de 
13 (+3 dies naturals permís) fins a 20 
naturals.

Què hem fet
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 com 
el Dia Mundial de la Salut Mental, 
Dia Mundial de les persones amb 
discapacitat o les Mostres d’entitats 
del Poble-Sec i el FiraSants.

• Col·laboració en la producció 
d’un documental de sensibilització 
“Caure del Niu”, sobre la infància 
que emigra.

Què hem fet
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 2015, 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 2014.

• S’han realitzat accions internes 
de sensibilització, recull i 
anàlisis de les incidència en 
temes mediambientals (cartells 
informatius sobre bones pràctiques 
mediambientals a les sales 
d’espera i despatxos, protector de 
pantalles amb missatges sobre el 
mediambient).

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.

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

Corporatiu Social

RSC

Medioambiental

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Grup Sant Pere Claver 
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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 va començar 
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. 
 
Durant el 2014 es va crear 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.

Durant el 2015 s’ha realitzat la formació de tots els caps de servei i responsables d’àrees 
(uns 30 professionals), en la gestió de competències i en un treball personal mitjançant 
l’eina del Discovery Insights. Seguidament s’han realitzat individualment les entrevistes 
de desenvolupament a tots els professionals de la institució, i del resultat de les mateixes 
es crearà el Pla de Formació 2016-2019. Al finalitzar aquest procés s’ha realitzat una 
avaluació del procés de gestió per competències, per incorporar les millores en els anys 
següents.

Diccionari de Competències
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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 Sant Pere Claver - Fundació Sanitària
www.spcsalut.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.

Web Lluís Artigues - Fundació Tutelar
www.fla.cat
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.

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.

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 Cal Muns
www.calmuns.org
Web informativa dels serveis de l’edifici de Cal Muns.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Grup Sant Pere Claver 
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Seu central
 SPC. Fundació Sanitària

C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 442 39 03 / Fax 93 442 74 31
info@spcsalut.org / www.spcsalut.org

 Lluís Artigues Fundació Tutelar
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 91 / Fax 93 442 74 31
fla@fla.cat / www.fla.cat

 SPC. 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

 SPC. Institut Docent i Recerca
C. Vila i Vilà 16, 08004 Barcelona
Tel. 93 443 39 50 
info@spcdocent.org / www.spcdocent.org

Cal Muns
  

C. Gavà, 70-72 Barcelona
Tel. 93 490 46 22 / Fax 93 442 74 31
info@santpereclaver.org 
www.calmuns.org

Tres Pins
 Residència i Centre de Dia Tres Pins

C. Dr. Font Quer, 9-11 Barcelona
Tel. 93 423 57 93
residencia3p@fhspereclaver.org 
www.spcsocial.org

Hospital de Dia
  Hospital de Dia per a Adolescents 

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

MyLife
 Centre de Capacitació MyLife  

C. Mineria, 58-60 esc.B 1er 2a.  
08038 Barcelona  
Tel. 93 298 00 22 
mylife@spcsocial.org

Hospital de Dia

Cal Muns Seu Central

Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials Grup Sant Pere Claver 
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Nou Pla Estratègic 2016-2019
La institució ha aprovat recentment el Pla Estratègic 2016-19,  

on a través d’un procés altament participatiu, es defineixen les principals 
línies d’actuació pels propers anys. Sota el lema “Creixement sostenible 

al servei de les persones” volem posar al centre de les nostres accions els 
usuaris i familiars amb qui hem de seguir construint el projecte d’una forma 

participativa i transparent. 

Atenció a les persones més vulnerables
La crisi econòmica que pateix la societat des de fa ja bastants anys ha 
generat desigualtats econòmiques creixents impactant, especialment, 
en aquells col·lectius més vulnerables, com les persones que pateixen 

problemes de salut mental, les persones amb discapacitats intel·lectuals 
i la infància i adolescència en risc. El reptes i les necessitats per aquests 
col·lectius són immensos i és en ells que volem prioritzar la nostra tasca. 

Per això, caldrà buscar experiències innovadores i potenciar aliances amb 
d’altres entitats per treballar en xarxa i de forma interdisciplinar. 

Transparència i bon govern
Com a institució sense afany de lucre i altament compromesa amb la 

transparència i el bon govern ens correspondrà, també, seguir treballant 
en base models d’Excel·lència, amb evidències i resultats clars. Haurem de 
seguir promovent i fomentant la participació d’usuaris i familiars per atendre 

les seves necessitats, així com fent un exercici de rendició de comptes 
envers ells.  

Model de gestió
Per últim, i no per això menys important, en clau interna caldrà seguir 

apostant per un model de gestió i funcionament en què els professionals 
disposin dels màxims instruments possibles per sentir-se acompanyats en 
la seva tasca diària al servei de les persones que atenem. Serà des de la 
coherència i compromesos amb els valors que ens han sostingut durant 

aquests, ja gairebé 70 anys d’història, que emprenem aquesta nova etapa, 
plena de reptes, que confiem compartir amb vosaltres.

Grup Sant Pere Claver 
Reptes de futur

Memòria 2015Sant Pere Claver  
Fundació  Serveis Socials
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Moltes gràcies

Volem aprofitar per expressar  
el nostre agraïment als usuaris,  

familiars, professionals, voluntaris  
i amics.

 
També a totes les institucions  

i empreses, que amb el seu suport  
i acompanyament, han contribuït  
a fer realitat els nostres objectius.
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