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L'essència
Missió, visió i valors

Dades clau

Llar Residència Pàdua
Llars amb Suport
Servei d'Habitatges d'Inclusió Social de Sitges

Activitat dels serveis

Presència en espais de representativitat, plataformes i
xarxes professionals del sector
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CONTINGUT



ATRA Clínic som una entitat
constituïda l’any 2000, que
desenvolupem la nostra 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 inclusió social. 

Des d'aquest 2019 també realitzem
acompanyament a famílies en
situació d’exclusió residencial, en el
nou Servei d'Habitatges d'Inclusió
Social de Sitges. Les persones
residents reben suport
socioeducatiu i atenció integral per
garantir la seva inserció sociolaboral
i assolir la plena autonomia
personal i social.
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PRESENTACIÓ

Fomentant
l'autonomia, la
qualitat de vida i
l'empoderament
des del
compromís amb
la diversitat



MISSIÓ

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

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 i de llurs
famílies.
Ser una organització referent en el camp de la salut
mental.

VISIÓ

Respecte
Transparència
Professionalitat
Entusiasme
Implicació

Davant les persones destinatàries de la nostra activitat, la
societat i la pròpia organització ens guien els següents valors:

VALORS

PÀGINA 04ATRA CLÍNIC



PÀGINA 05ATRA CLÍNIC

DADES CLAU

 30 Professionals
24 dones
6 homes

2 Estudiants en
pràctiques

1 Comitè d'ètica
1 Pla d'igualtat

35 Formacions a
professionals

43 homes - 1 infant

16 dones - 1 infant

61 persones ateses als
nostres serveis

 32 Famílies
ateses

5 Participacions en
plataformes i xarxes

professionals del sector

1 Nou programa:  Servei
d'Habitatges d'Inclusió

Social de Sitges

Participació a la VIII
Jornada del Dol

“Ajudar a viure el final
de la vida”



SERVEIS 

LLAR RESIDÈNCIA PÀDUA

Situada al centre de Vilanova i la Geltrú, la Llar
Residència Pàdua és un centre adreçat a persones
amb problemàtica derivada del trastorn mental sever,
que precisen de suport per realitzar les activitats de la
vida diària. 

El treball educatiu i l’acompanyament fan possible
que les persones ateses adquireixin una major
autonomia, augmentin la seva autoestima, millorin la
seva qualitat de vida i assoleixin nivells
d’independència suficients per dur a terme una vida
integrada i normalitzada.
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LLARS AMB SUPORT 

Les Llars amb suport, Pis Beatriu de Claramunt i
Pis Plaça Peixateria ubicades a Vilanova i la
Geltrú, són recursos residencials de caràcter
comunitari per a persones amb trastorn mental i
capacitats suficients per dur a terme una vida
autònoma. Estan integrades a l’entorn social i
situades en un edifici amb comunitat de veïns.

38 homes 

11 dones 

49 persones ateses 

5 homes 

4 dones 

9 persones ateses 



SERVEIS 

SERVEI D'HABITATGES D'INCLUSIÓ SOCIAL
DE SITGES

PÀGINA 07ATRA CLÍNIC

Aquest 2019 s'ha iniciat el Servei d’Habitatges
d’Inclusió Social de Sitges, destinat a atendre famílies
en situació d’exclusió residencial. 

Els pisos d’inclusió social són recursos d’allotjament
temporal per a famílies que necessiten un espai
d’acompanyament, per tal de desenvolupar les seves
capacitats i habilitats. Suposen també un entorn
acollidor que permet a les famílies establir una
dinàmica de criança, cura i estima dins el nucli
familiar.

Els objectius d’aquest servei són promoure
l’autonomia i la inclusió social de les persones
residents, establir una relació d’ajuda que permeti a la
persona assolir una inserció laboral, social i
comunitària, proporcionar eines per desenvolupar les
capacitats i habilitats de la persona, i adquirir recursos
i competències de relació personal per a la
convivència, la vida familiar i la participació
comunitària.

1 infant

1 dona - 1 infant 

3 persones ateses 

NOU!



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.

Aquestes són algunes de les col·laboracions més destacades:
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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.
Comitè Organitzador per a la celebració del Dia
Mundial de la Salut Mental.
Participació a les següents Comissions Territorials:
Comissió d’Accés a l’Habitatge, Comissió Baix
Llobregat-Sant Boi de Llobregat-Hospitalet de
Llobregat i Comissió Baix Llobregat-Litoral i Garraf.



C/ Gran de Gràcia 239, 1r 1a
08012 - Barcelona

Tel. 932 376 824 – Fax 932 374 291
grupatra@grupatra.org 

www.grupatra.org

Amb el suport de:


