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Presentació

L'essència
Missió, visió i valors

Dades clau

Llar Residència Providència
Llar Residència Gràcia
Llars amb Suport
Servei Prelaboral Salut Mental Gràcia
Club Social Salut Mental Gràcia
Programa “La meva Barcelona”
Programa “Horta amb Gràcia”

Activitat dels serveis i programes

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



Aquest 2019 a Salut Mental Gràcia
hem complert 5 anys de vida. 5
anys centrats en l’atenció,
l’acompanyament i el tractament a
persones amb trastorn mental
greu. 5 anys treballant per millorar
la qualitat de vida dels nostres
usuaris i usuàries, proporcionant
també atenció i suport a les seves
famílies. 5 anys vetllant 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. 5 anys fent camí,
fent comunitat i fent xarxa al barri
de Gràcia de Barcelona. 5 anys
creixent, projectant nous horitzons
i assumint amb il·lusió nous reptes i
canvis. 5 anys plens d'emocions i
de molta energia per seguir posant
la vida al centre de tot el que fem.
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PRESENTACIÓ

Treballem per
la inclusió
social i per una
societat lliure
d'estigmes



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
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DADES CLAU

71 Professionals
53 dones
18 homes

23 Estudiants en
pràctiques

1 Comitè d'ètica
1 Pla d'igualtat

34 Impactes a mitjans
de comunicació

Estrena de l'espectacle de
teatre inclusiu "La nit de

Sant Joan"

91 Formacions a
professionals

1 Reconeixement:
Premi "Actius de

l'Acord" al programa
"Horta amb Gràcia"

157 homes 

105 dones 

262 persones ateses
als nostres serveis

26 homes 

13 dones 

39 persones participants
als nostres programes

9 Persones 
voluntàries



SERVEIS I PROGRAMES

LLAR RESIDÈNCIA PROVIDÈNCIA

A la Llar Residència Providència 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.
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LLAR RESIDÈNCIA GRÀCIA

El setembre de 2019 les persones residents a la
Llar Residència Verntallat es van traslladar a la
nova Llar Residència Gràcia, una recent estrenada
ubicació amb unes instal·lacions excepcionals!

28 homes 

19 dones 

47 persones ateses 

18 homes 

8 dones 

26 persones ateses 



SERVEIS I PROGRAMES

LLARS AMB SUPORT

Durant el 2019, diverses Llars amb suport van
traslladar-se a noves ubicacions, amb instal·lacions i
equipaments fantàstics. Totes les llars 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.
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SERVEI PRELABORAL SALUT MENTAL GRÀCIA

Durant 2019 es va dur a terme el projecte
d'Aprenentatge i Servei “Mans a Terra”, coordinat
per Horta amb Gràcia i el Servei Prelaboral de Salut
Mental Gràcia, i realitzat conjuntament amb l’Escola
Baldiri i Reixac. “Man a Terra” és un projecte que
sorgeix de la voluntat d’apropar l’Economia Social i
Solidària (ESS) als centres educatius. 
 
El setembre de 2019 "Mans a Terra" es va presentar
amb gran èxit al I Simposi Aprenentatge Servei i
Servei Comunitari Ambiental, realitzat al
CosmoCaixa de Barcelona.

21 homes 

13 dones 

34 persones ateses 

36 homes 

20 dones 

56 persones ateses 

Sector laboral ordinari: 2 dones i 6 homes      
Sector laboral protegit: 2 homes

Persones inserides laboralment:

https://www.youtube.com/watch?v=nRsX0hIgg-8&feature=youtu.be
http://www.escolesxesc.cat/index.php/simposi-aprenentatge-servei-i-servei-comunitari-ambiental


El 25 de novembre de 2019 es va estrenar al Teatre El Cercle de
Gràcia l’espectacle de teatre inclusiu “La Nit de Sant Joan”, de Dagoll
Dagom i Jaume Sisa. En aquesta representació hi van participar
persones usuàries de diversos serveis de Salut Mental Gràcia, que
durant mesos van treballar amb molta dedicació i orgull en aquesta
peça. La producció d’aquesta obra ha constituït una oportunitat única
per fer visible la diversitat des de la inclusió, per treballar per una
societat lliure d’estigmes i per teixir xarxa comunitària. 
La producció va despertar un gran interès i diversos mitjans van fer-ne
seguiment. Us en deixem algunes mostres:

SERVEIS I PROGRAMES
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CLUB SOCIAL SALUT MENTAL GRÀCIA

54 homes 

45 dones 

99 persones ateses 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=Qj4-xsOGL3s&app=desktop#dialog
https://www.teatral.net/salut-mental-gracia-grup-atra-presenta-el-musical-inclusiu-la-nit-de-sant-joan/
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/ladaptacio-mes-especial-de-la-nit-de-sant-joan/video/5965486/
https://www.independent.cat/2019/12/01/el-teatre-i-la-vida/
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/1702560-revetlla-saludable.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=botons&utm_campaign=com_epanoticies
https://beteve.cat/cultura/salut-mental-gracia-estrena-musical-nit-sant-joan/
https://www.grupatra.org/salut-mental-gracia-presenta-lespectacle-la-nit-de-sant-joan/


SERVEIS I PROGRAMES

PROGRAMA "HORTA AMB GRÀCIA"

El setembre de 2019 Horta amb Gràcia va rebre el
distintiu “Actius de l’Acord”, que proporciona visibilitat
i difusió de les bones pràctiques impulsades per les
entitats socials, així com reconeix l’esforç d’aquelles
organitzacions o projectes que estan treballant més
activament per promoure el compromís social ciutadà.
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PROGRAMA "LA MEVA BARCELONA"

Han estat molts els col·lectius que durant aquest
2019 ens han fet costat i han vingut de ruta amb
nosaltres: el grup de dones del centre cívic La Violeta
de Gràcia, els i les alumnes de P5 de l’escola La Salle
Gràcia, els amics i les amigues d’acidH, els companys i
les companyes de les Llars Residències de Salut
Mental Gràcia, els socis i les sòcies del Club
Social Salut Mental Gràcia o els equips d’informatius
d’El Punt Avui TV i de Betevé, entre d’altres.

16 homes 

4 dones 

20 persones participants

10 homes 

9 dones 

19 persones participants

https://beteve.cat/societat/persones-trastorn-mental-guies-turistics-gracia/
https://www.elpuntavui.tv/video/332530224-25042019-informatiu-barcelona.html
https://www.social.cat/noticia/10638/la-festa-major-de-gracia-aposta-un-any-mes-per-la-inclusivitat
http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/actiusacord.html


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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AMMFEINA
Comissió Territorial d’Accés a l’Habitatge AIS
Barcelona Dreta.
Consell d'accessibilitat del Districte de Gràcia.
Consell de Salut del Districte de Gràcia.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat de Catalunya.
Fòrum Salut Mental.
Grup de salut del Consell Municipal de Benestar
Social.
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya.



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:


