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PRESENTACIÓ

QUI SOM
Salut Mental Gràcia forma part de Grup
ATRA des de novembre de 2014. Es va crear
a partir de dues entitats del Grup, ATRA i
ATART, amb la constitució d’una UTE
especialitzada en l’àmbit de la salut mental.
Les nostres activitats se centren en l’atenció,
l’acompanyament i el tractament a persones
amb trastorn mental greu.
Treballem per millorar la qualitat de vida
dels nostres usuaris i usuàries, proporcionant
també atenció i suport a les seves famílies.
Vetllem per la rehabilitació i integració
social de les persones amb trastorn mental,
fomentant activitats de vinculació amb la
comunitat, treballant l’autonomia i
potenciant les relacions socials.

SALUT MENTAL GRÀCIA

SERVEIS I
PROGRAMES
5 Serveis:
Llar Residència Providència
Llar Residència Verntallat
Llars amb Suport
Servei Prelaboral Salut Mental Gràcia
Club Social Salut Mental Gràcia

2 Programes:
Programa “La meva Barcelona”
Programa “Horta amb Gràcia”
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PRESENTACIÓ

MISSIÓ

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

VISIÓ

VALORS

Ser una organització referent en el camp de la salut mental.
Desenvolupar projectes innovadors compromesos socialment.
Ser una organització eficient, flexible i transparent, formada
per professionals amb alta capacitació.
Buscar la millora contínua dels nostres serveis, i de la qualitat
de vida dels nostres usuaris i usuàries, així com de les seves
famílies.
Tenim el compromís d’actuar amb els valors i principis que
manifestem en aquesta declaració, davant de les persones
destinatàries de la nostra activitat, la societat i la pròpia organització:
Respecte
Transparència
Professionalitat
Entusiasme
Implicació

POLÍTICA DE
QUALITAT
La política de qualitat de Salut Mental Gràcia es
fonamenta en els següents compromisos:
Compromís amb els usuaris i les usuàries: al

servei de les persones i de les seves famílies, amb
respostes de qualitat planificades i professionals,
adequades a les seves necessitats, amb esperit
de millora contínua i actituds positives i
generadores de canvi.
Compromís amb els professionals i les

Compromís amb els associats i les
associades: vetllant pel seguiment dels

acords de l’Assemblea amb total
transparència d’informacions cap als
associats i les associades.
Compromís amb el compliment dels
requisits legals i reglamentaris: assegurant

el compliment dels requisits legals i
reglamentaris als serveis que oferim.

professionals: consolidant un equip de

Compromís amb la societat: contribuint

professionals qualificats i motivats. Fomentant la
participació, el respecte, la claredat, la solidaritat,
el treball en equip i la comunicació a tots els
nivells, així com la capacitació de l’equip amb
plans de formació continuada.

activament al desenvolupament de
programes i serveis orientats a la
rehabilitació i integració social de persones
amb trastorn mental i/o en risc de
vulnerabilitat social.
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2018 EN XIFRES

304

111
dones

homes

75

54

21

dones

homes

193

Persones ateses als nostres
serveis i programes

Professionals

112

Formacions
especialitzades realitzades
per professionals

11

4

5

dones

homes

Persones voluntàries
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SERVEIS I PROGRAMES

LLAR
RESIDÈNCIA
PROVIDÈNCIA
La Llar Residència Providència, ubicada
al districte de Gràcia de Barcelona, és un
servei d’atenció psicosocial de caràcter
residencial adreçat a persones amb trastorn
mental server i amb risc d’exclusió social.

49

persones ateses

Un equip multidisciplinari de professionals
(psiquiatres, treballadores i treballadors
socials, psicòlogues i psicòlegs, educadores
i educadors socials, monitores i monitors,
etc.) oferim atenció continuada a les
persones residents i suport a les seves
famílies; contribuint a que adquireixin més
autonomia personal i social, augmentin la
seva autoestima i millorin la seva qualitat
de vida.

34

famílies ateses

Dones
36.7%

Homes
63.3%

Edat

Diagnòstic principal
Esquizofrènia paranoide

40-49 anys

Altres trastorns esquizofrènics

50-59 anys

Altres trastorns psicòtics

60-69 anys

Trastorn de personalitat

+70 anys

Altres diagnòstics
0

5

10
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SERVEIS I PROGRAMES

LLAR
RESIDÈNCIA
VERNTALLAT

És un servei d’atenció psicosocial de
caràcter residencial adreçat a persones amb
trastorn mental crònic i en risc d’exclusió
social. Un equip multidisciplinari de
professionals oferim atenció les 24 hores del
dia a les persones residents i suport a les
seves famílies; amb l’objectiu d’aconseguir
la màxima autonomia personal i social de
les persones ateses, afavorir la seva
integració a la vida comunitària, augmentar
la seva autoestima i millorar la seva qualitat
de vida.

25

persones ateses
Dones
32%

Homes
68%

Edat

Diagnòstic principal
Esquizofrènia paranoide

25-40 anys

Altres trastorns esquizofrènics
41-50 anys

Altres trastorns psicòtics

51-60 anys

Trastorn de l'estat d'ànim
Trastorn esquizoafectiu

61-70 anys

Discapacitat intel·lectual
0

5
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SERVEIS I PROGRAMES

LLARS AMB
SUPORT
Les llars amb suport de Barcelona són
serveis que s’adrecen a persones amb
problemàtica social derivada del trastorn
mental. Són habitatges integrats en l’entorn
social, situats en un edifici amb comunitat
veïnal, i les persones que hi resideixen reben
supervisió i suport de professionals per
poder gestionar-se, ser més autònomes i
millorar la integració en la vida comunitària.

12

L’estada a l’habitatge és voluntària i
temporal, vinculada a un Pla d’Atenció
Individualitzat (PAI) que revisem i
actualitzem periòdicament tenint en
compte els objectius i les activitats de la
persona resident al llarg de l’estada al pis.
L’equip de professionals treballem amb els
usuaris i les usuàries diverses àrees:
autocura, habilitats domèstiques,
implicació en activitats socials i
comunitàries, habilitats de relació, gestió
econòmica, etc.

persones ateses

Dones
41.7%
Homes
58.3%

Edat

Diagnòstic principal

18-30 anys

Trastorns esquizofrènics

30-40 anys

Depressió major recurrent

40-50 anys

Trastorn bipolar maníac

50-60 anys

Personalitat esquizotípica

60-65 anys

Altres
0

1

2

3

4

0

2,5

5

7,5

10

*Hi ha persones amb més d'un diagnòstic
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SERVEIS I PROGRAMES

SERVEI
PRELABORAL
SALUT MENTAL
GRÀCIA

56

persones ateses

Dones
42.9%
Homes
57.1%

El Servei Prelaboral Salut Mental Gràcia és
un servei social orientat a habilitar i
capacitar persones amb trastorn mental
perquè puguin iniciar un itinerari d’inserció
sociolaboral que els permeti integrar-se en
un lloc de treball. Un equip interdisciplinari
de professionals treballem per a
l’elaboració i el seguiment dels programes i
les activitats de rehabilitació, així com per
oferir suport i atenció personalitzats als
usuaris i les usuàries. Actuem en
coordinació amb la Xarxa de Salut Mental,
els Serveis Socials i les famílies.

17

persones inserides
laboralment

Sector laboral
ordinari:

Sector laboral
protegit:

5 dones
5 homes

2 dones
5 homes

Diagnòstic principal
Edat

Trastorns esquizofrènics
Depressió major recurrent

18-30 anys

Trastorn bipolar

30-40 anys

Agorafòbia amb crisi d'angoixa

40-50 anys

Trastorn obsessiu compulsiu
Trastorn límit de la personalitat

50-60 anys
0

5

10 15 20 25

Personalitat esquizotípica
Altres
0
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SERVEIS I PROGRAMES

CLUB SOCIAL
SALUT MENTAL
GRÀCIA
104

És un servei social especialitzat en inclusió
comunitària dirigit a persones majors
d’edat amb trastorn mental. Els nostres
objectius són els de fomentar els vincles
afectius, la relació amb l’entorn i oferir
eines a les persones usuàries per adquirir
habilitats i competències personals. Per ferho possible, oferim un ventall d’activitats
inclusives de vinculació amb la comunitat,
així com un treball individualitzat de
seguiment en coordinació amb la persona
usuària mitjançant un Pla d’Intervenció
Individualitzat per a cada persona.

persones sòcies
Dones
37.5%

Homes
62.5%

Activitats
23 activitats internes:
Activa la Ment, Alperroverde, Anglès, Artteràpia,
Ball, Celebració de festes, Cinema, Club de lectura,
Concert, Espai lliure, Expressió corporal, Fet a mà,
Grup d’acollida, Habilitats socials, Ioga, Jocs de
taula, Karaoke, Musicoteràpia, Senderisme, Taller
de ràdio, Tallers lúdics, Teatre, TICs.

Edat
18-30 anys
31-40 anys

13 activitats externes:
Activitats comunitàries, Bàsquet, Cafè, Cuina,
Emissió de ràdio, Escacs, Escriptura creativa,
Guarniments de festes de Gràcia, PsicoMusicoteràpia, Passejades, Sortides culturals,
Sortides lúdiques, Vacances.

41-50 anys
51-60 anys
61-65 anys
+65 anys
0

10 20 30 40 50

3 activitats autogestionades:
Assemblea, Cinema obert, Tennis.

Diagnòstic principal
Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics
Trastorns de l'estat d'ànim
Trastorns d'ansietat
Trastorns de personalitat
0
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SERVEIS I PROGRAMES

PROGRAMA
"LA MEVA
BARCELONA"
La meva Barcelona, des dels ulls de la
inclusió és una activitat comunitària dirigida
a l’apoderament de persones amb trastorn
mental. Té com a objectiu millorar les
habilitats socials i comunicatives,
l’autoestima i el sentiment de pertinença
de persones amb trastorn mental,
potenciant el seu procés d’integració social.

19

Amb aquest projecte volem donar a
conèixer i apropar la ciutat a persones amb
trastorn mental, així com formar-les sobre
patrimoni, cultura i turisme perquè,
posteriorment, puguin transmetre aquest
coneixement i se sentin integrades en el
seu entorn comunitari. Alhora, treballem
per combatre l’estigma associat al trastorn,
a través de la realització de visites guiades
dutes a terme per les persones que han
rebut aquesta formació.

persones ateses
Dones
36.8%

Homes
63.2%

Xifres clau
2 edicions de la formació.
40 hores de formació teòrica i pràctica.
2 itineraris dissenyats per les persones participants: “De les Germanetes dels pobres a
la Plaça del Nord” i “De la Virreina al Sol”.
14 visites guiades a diferents col·lectius, en les que tot l’alumnat ha participat
activament.
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SERVEIS I PROGRAMES

PROGRAMA
"HORTA AMB
GRÀCIA"

"Horta amb Gràcia" és un hort urbà
comunitari que ha recuperat un espai buit i
en desús, transformant-lo en una zona
verda on el conreu d’hortalisses, herbes
aromàtiques i plantes medicinals ha
esdevingut el protagonista. És un espai
d’aprenentatge hortícola que fomenta la
biodiversitat basada en criteris ecològics i
mediambientals, tot desenvolupant una
formació destinada al col·lectiu de
persones amb trastorn mental.

39

persones ateses
Dones
25.6%

Homes
74.4%

Xifres clau
2 edicions de la “Formació en horticultura ecològica”.
200 hores de formació (60 h teòriques + 140 h pràctiques).
10 participants a les formacions en horticultura ecològica.
12 participants a l’aproximació al món de l’horticultura “Tastet d’hort”.
17 participants a l’hort comunitari, un espai d’horticultura urbana comunitària, obert
al barri, de participació veïnal, on compartir activitats d’interès relacionades amb
l’agricultura ecològica, l’alimentació sana, la sostenibilitat i el reciclatge.
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PRESÈNCIA EN ESPAIS DE
REPRESENTATIVITAT, PLATAFORMES I
XARXES PROFESSIONALS DEL SECTOR
La nostra activitat està sempre inserida en l’entorn comunitari. El treball en xarxa i la
col·laboració amb altres entitats i plataformes formen part de la nostra essència.
Cooperem amb els diversos agents del sector i en diferents nivells de participació: social,
cultural, acadèmic, ciutadà, professional, etc. Volem formar part de manera activa del
que ens envolta i la cooperació en xarxa dinamitza aquesta participació.

Comissió Territorial d’Accés a
l’Habitatge AIS Barcelona
Dreta.
Consell de Salut del Districte
de Gràcia.
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya
Fòrum Salut Mental
Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya
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C/ Gran de Gràcia 239, 2n 2a
08012 - Barcelona
Tel. 932 376 824 – Fax 932 374 291
grupatra@grupatra.org
www.grupatra.org

Amb el suport de:

