MEMÒRIA D’ACTIVITATS

ATRA CLÍNIC: SALUT MENTAL
ATRA Clínic és una entitat constituïda l’any 2000, que
desenvolupa la seva activitat principal en el camp de la
salut mental. Un equip multidisciplinari de professionals
de l’àmbit sociosanitari aborda, des d’un model d’intervenció comunitari, el tractament dels usuaris de forma
integrada i coordinada, per garantir i consolidar la seva
màxima autonomia i integració social.

Durant el 2015, ATRA Clínic ha seguit treballant per a la
millora contínua dels seus serveis, i de la qualitat de vida
dels seus usuaris i llurs famílies. Ha contribuït activament
a vetllar per la rehabilitació i la integració social de persones en risc d’exclusió, oferint serveis en el camp de la salut
mental. I ha seguit compromesa amb les persones i amb
l’entorn.

SERVEIS I PROGRAMES D’ATRA CLÍNIC
- LLAR RESIDÈNCIA PÀDUA
- PISOS AMB SUPORT
· Pis Beatriu Claramunt
· Pis Peixateria
- PROGRAMA D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
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LLAR RESIDÈNCIA PÀDUA
La Llar Residència Pàdua és un recurs d’atenció psicosocial de
caràcter residencial per a persones amb malaltia mental crònica. És
un servei per a la rehabilitació i inclusió social de llarga estada, adreçat
a persones amb trastorn mental sever, que precisen d’una supervisió
per a les activitats de la vida diària.
Les persones beneficiàries d’aquest programa reben suport i atenció
psicosocial d’un equip multidisciplinari format per metge-psiquiatra,
psicòleg, educadors socials, treballador social, monitors i art-terapeuta. Les àrees d’intervenció del programa de tractament són: activitats bàsiques de la vida diària, activitats socio-terapèutiques i educatives, i activitats socials i comunitàries.
El treball educatiu i la supervisió constant fan possible que les persones amb malaltia mental adquireixin més autonomia personal i social,
augmentin la seva autoestima i millorin la seva qualitat de vida.
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PERSONES INGRESSADES
Unitat hospitalària
Vivia sol en
males condicions
Vivia amb la família
Altres

17 persones
9 persones
16 persones
8 persones

- ALTES PRODUÏDES
DURANT L’ANY

4 persones

1 p.

1 p.

1 p.

1 p.

Derivació a residència de gent gran
Trasllat a Llar amb Suport
Exitus
Canvi de residència
Cessament

96,15%

DE LES PLACES DISPONIBLES

- EDAT

- PROCEDÈNCIA DE LES

7

- DIAGNÒSTIC
PRINCIPAL
Esquizofrènia
Altres transtorns
T. de personalitat
Altres t. psicòtics
Trastorn bipolar
T.O.C.
Altres

27 persones
9 persones
4 p.
3 p.
3 p.
2p.
2 p.
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LLAR RESIDÈNCIA PÀDUA
ACTIVITATS COMUNITÀRIES

- ACTIVITATS SOCIALS I COMUNITÀRIES
Les activitats socials i comunitàries dutes a terme a la Llar
Pàdua estan encaminades a potenciar el desenvolupament
personal i l’autonomia dels seus usuaris, tot fomentant actituds participatives i aprenent a millorar les dificultats personals per tal de facilitar la integració en la comunitat.
ACTIVITATS EXTERNES
Residents

vinculats
Centre d’activitats
Club Social del Garraf				
13
Associació de Familiars i Afectats de Malalts
Mentals del Garraf (AFAMMG)			
10
Biblioteca Municipal				10
Centres Cívics					8
Comissió d’Organització del Dia de la Salut Mental
4
Voluntariat Recollida d’Aliments			
4
Voluntariat Associació Alè				
3
Complex Esportiu “Parc del Garraf”			
2
Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET)		
1
Escola Municipal d’Art i Disseny (EMAID)		
1
Escola d’Adults Teresa Mañé			
1
Casal Municipal Can Pahissa				
1
Escola de Música					1
Voluntariat Programa “Actua, tots per tots”		
1

- Celebració de la Diada de Sant Jordi i dels Jocs Florals
- Celebració del Dia de la Salut Mental
- Activitat d’artteràpia “Tots hi pintem molt”
- Assistència a l’obra de Teatre “Ella: El dret a perseguir un somni”
- Concert a la Plaça de la Vila
- Sortida a Barcelona per Visitar el Camp Nou
- Sortida amb les Famílies: Visita guiada a Vilanova i la Geltrú i berenar
al casal municipal d’avis de Can Pahissa

- Celebracions: Nadal, Carnaval, Tres Tombs, Castanyada, Festa Major
- Visita a l’exposició del pintor vilanoví Amaré i a l’exposició realitzada
per un dels residents de la llar al Centre Cívic Sant Joan

- Participació en el programa socioeducatiu “Apropa Cultura”
del Teatre Principal de Vilanova

- Participació a la campanya de recollida d’aliments
de Vilanova i la Geltrú

- Participació al VI concurs d’espots publicitaris contra la discriminació
en salut mental, organitzat per Obertament, amb el lema “Donem veu
a la Salut Mental”
- Participació al 4t Concurs de Postals de Nadal
de l’Associació Catalana de Llars de Salut Mental.

El Teatre Principal de Vilanova està adherit al programa socioeducatiu
“Apropa Cultura” i ofereix als residents de la Llar Residència Pàdua
localitats a preu molt reduït. Alguns residents de la llar, acompanyats
d’una educadora, han assistit a 4 obres de teatre durant el 2015.

En el marc dels diferents actes programats durant la celebració
del dia Mundial de la Salut Mental a Vilanova i la Geltrú, des de la
llar Pàdua es va organitzar una activitat creativa coordinada per
l’art-terapeuta Miquel Lligadas i anomenada “Tots hi pintem molt”.
Amb l’objectiu que la població conegués el servei, es va pintar de
manera conjunta un gran mural a la Plaça de la Peixateria. Hi van
participar tots els residents de la Llar Residència Pàdua i els socis
del Club Social el Garraf, així com amics, veïns, familiars i tot l’equip
de professionals. Van assistir a l’acte l’alcaldessa de la vila, Neus Lloveras, la regidora de serveis socials i el cap de salut de l’Ajuntament
de Vilanova i la Geltrú.
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PISOS AMB SUPORT

Des de l’any 2010, ATRA Clínic gestiona 2 pisos amb suport, el Pis Beatriu Claramunt i el Pis Peixateria. Aquests habitatges són recursos
per a persones amb trastorn mental sever de llarga evolució i capacitats suficients per dur a terme una vida autònoma. Aquests serveis
ofereixen allotjament, supervisió i suport professional per facilitar el
procés d’inclusió social dels seus residents, i tenen en compte les diferents àrees de la persona per garantir la seva plena integració: familiar, social i laboral.

- PROCEDÈNCIA DE LES
PERSONES INGRESSADES
Vivia amb la família
Vivia a la
Llar Residència
Vivia al carrer
Vivia en un centre per
a persones sense llar

4 persones
3 persones
1 p.
1 p.

- ALTES PRODUÏDES
- PERSONES ATESES

DURANT L’ANY
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9

5 Homes

4 Dones

- OCUPACIÓ DURANT L’ANY

99%

Pis Peixateria

DE LES PLACES DISPONIBLES

1 persona

100% Pis Beatriu Claramunt

Trasllat a llar amb suport més pròxima a la família

- EDAT
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36-45 anys

46-55 anys

56-65 anys

4 p.

1 p.

4 p.
- DIAGNÒSTIC
PRINCIPAL
Esquizofrènia
paranoide
T. psicòtic n.e.
Trastorn
esquizoafectiu

5 persones
3 p.
1 p.
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PISOS AMB SUPORT
ACTIVITATS SOCIALS I COMUNITÀRIES
ACTIVITATS D’OCI I TEMPS LLIURE
Residents

vinculats
Centre d’activitats
		
Club Social del Garraf				
8
Voluntariat Programa “Actua, tots per tots”		
4
Complex Esportiu “Parc del Garraf”			
4
Associació de Familiars i Afectats 			
2
de Malalts Mentals del Garraf (AFAMMG)
Voluntariat Associació Alè				2
Biblioteca Municipal				1
Taller de Pintura Amare				
1
Amics de la Gent Gran				
1

RECURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL I INSERCIÓ LABORAL
Residents

Centre d’activitats
		
vinculats
Centre Especial de Treball				
3
Institut Municipal d’Educació i Treball (IMET)		
2
Inserció Laboral Formativa				2
IVITATS COMUNITÀRIES

PROGRAMA D’ATENCIÓ
A LES FAMÍLIES
El programa d’atenció a les famílies té l’objectiu de fomentar la vinculació dels familiars en tot el procés de rehabilitació dels residents; així com oferir assessorament, suport
i atenció a les famílies per a la millora de les relacions i la
convivència en el nucli familiar.
Les activitats del programa estan centrades en l’atenció
individual i en promoure la implicació de les famílies a través d’activitats, jornades o sortides culturals.

PRESÈNCIA EN ESPAIS DE REPRESENTATIVITAT,
PLATAFORMES I XARXES PROFESSIONALS
DEL SECTOR
- Mesa d’Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú.
- Comitè Organitzador per a la celebració del Dia
Mundial de la Salut Mental.

- Membre fundador de l’Associació Catalana de Llars
de Salut Mental (ACLLSM).

- Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.
- Taula de Salut Mental: ATRA Clínic ha participat
en l’elaboració del protocol de la Comissió
de trasllats involuntaris.
- Associació Catalana de Recursos Assistencials
(ACRA).
- Participació en els tallers participatius del Pacte
Social i Pla de Xoc de Vilanova i la Geltrú.
Durant el 2015, ATRA Clínic ha participat en la “Diagnosi
de l’abordatge de l’atenció en Salut Mental a Vilanova
i la Geltrú”.

VOLUM ECONÒMIC
1.260.343,65 €

AGRAÏMENTS
- Apropa Cultura
- Can Pahissa
- Grup Bandeque
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Amb el suport de

Llar Residència Pàdua
C/ Pàdua 17-19
08800 - Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 933 037 – Fax 938 930 359
llarpadua@grupatra.org – www.grupatra.org

