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Atra Clínic
Constituïda l’any 2000, desenvolupa la 
seva activitat principal en el camp de la 
salut mental.

Un equip multidisciplinari  de professionals 
de l’àmbit sociosanitari abordem, des 
d’un model d’intervenció comunitària, el 
tractament de persones amb trastorn 
mental de forma integrada i coordinada, 
per garantir i consolidar la seva màxima 

autonomia i integració social.

A ATRA CLÍNIC treballem per millorar la 
qualitat de vida dels nostres usuaris i 
usuàries, proporcionant també atenció i 
suport a les seves famílies, i facilitem un 
entorn substitutiu de la llar en el qual es 
pugui potenciar el desenvolupament au-
tònom personal i social de les persones 
ateses.

• Atenció i tractament a persones 
en situació de vulnerabilitat i risc 
d’exclusió social, especialment 
derivada de la salut mental,  
per tal que assoleixin la seva  
màxima autonomia  i integració 
social. Sempre amb vocació de 
funció pública.

• Desenvolupar projectes innova-
dors compromesos socialment.

• Ser una organització eficient, 
flexible i transparent, formada  
per professionals amb alta ca-
pacitació.

• Buscar la millora contínua dels 
nostres serveis, i de la qualitat  
de vida dels nostres usuaris i 
usuàries i de llurs famílies. 

• Ser una organització referent 
en el camp de les addiccions i 
de la salut mental.
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Missió

Visió
la nostra

la nostra

Valors
els nostres

• Respecte

• Transparència

• Professionalitat 

• Entusiasme

• Implicació



58

34 22

Persones ateses als serveis

Famílies ateses

4

Professionals

2017 2

1
43
Homes

15
Dones

18
Dones

> Llar  residència  Pàdua      
    (V ilanova i  la  Gelt rú)

> Pisos amb supor t 
   (V ilanova i  la  Gelt rú)

   > Programa d'atenció  
      a  les  famíl ies

9
18
19
12

Persones de 18 a 40 anys

Persones de 41 a 50 anys

Persones de 51 a 60 anys

Persones de més de 61 anys

4
Homes

en xifres serveis

 programa
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Estudiants 
en pràctiques

1.020.486,39€  
Volum econòmic



Persones ateses

Persones ateses

9
13

5

16
3

11
1

Persones de 18 a 40 anys

Persones de 41 a 50 anys

Persones de 41 a 50 anys

Persones de 51 a 60 anys

Persones de 51 a 60 anys

Esquizofrènia paranoide
 24 persones
Altres trastorns esquizofrènics
13 persones
Trastorn bipolar
4 persones
Trastorn de personalitat
 2 persones

Altres trastorns psicòtics
2 persones
T.O.C
2 persones
Altres
2 persones

Esquizofrènia paranoide
6 persones
Trastorns psicòtics
2 persones
Trastorn esquizoafectiu
1 persona

DIAGNÒSTIC PRINCIPAL DIAGNÒSTIC PRINCIPAL

ALTES DURANT L’ANY

ALTES DURANT L’ANY

Derivació  residència gent gran  
1 persona
Trasllat a llar amb suport  
1 persona

Renúncia voluntària 
1 persona

Trasllat a pis familiar
1 persona

Ocupació  
durant l’any 100% 98%Pis Peixateria Pis Beatriu Claramunt 

Persones de més de 61 anys

La Llar Residència Pàdua i les Llars amb suport estan  
adherides al programa socioeducatiu “Apropa Cultura”.  
Aquest programa permet als usuaris i usuàries accedir  

a diverses activitats culturals a preu reduït.

Persones de més de 61 anys

Serveis  
Llar residència Pàdua

 
Pisos amb suport

En el marc del programa d’actes del Dia Mundial de la Salut Men-
tal, les persones residents a la Llar Pàdua van estrenar l’obra 
de teatre “Cafè Bohèmia”. El taller de teatre és una eina per po-
tenciar la comunicació, l’expressió corporal i les emocions; una 
activitat socio-terapèutica, educativa i de lleure que s’inclou i 
forma part del model integrador i comunitari del servei.

49 9 4
Homes39

Homes

10
Dones

5
Dones

Ocupació durant l’any

99,43%
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>  Mesa d’Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú

>  Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

> Taula de Salut Mental de Vilanova i la Geltrú: ATRA Clínic 
 ha participat en la Comissió de trasllats involuntaris,
 en la diagnosi de l’abordatge de l’atenció en Salut Mental 
 a Vilanova i la Geltrú i en la plenària.

> 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).

>  Participació en les següents Comissions Territorials: 
 Comissió d’Accés a l’Habitatge, Comissió Baix Llobregat- 
 Sant Boi-Hospitalet de Llobregat i Comissió Baix Llobregat-  
 Litoral i Garraf.  

Presència en espais
de representat iv itat ,  plataformes  
i  xar xes professional s  del  sec tor

Llar Residència Pàdua
62,5% de les famílies vinculades

famílies ateses
Pisos amb Suport

63% de les famílies vinculades 

 
d’atenció a les famílies

3429

5
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Programa



Amb el suport de

C/ Gran de Gràcia 239, 1r 1a
08012 - Barcelona
Tel. 932 376 824 – Fax 932 374 291
grupatra@grupatra.org – www.grupatra.org


