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L'ESSÈNCIA

MISSIÓ

VALORS

A ATRA CLÍNIC oferim atenció i
tractament a persones en situació de
vulnerabilitat i risc d’exclusió social,
especialment derivada dels problemes de
salut mental. Treballem per tal que
assoleixin la seva màxima autonomia i
integració social, sempre amb vocació de
funció pública.

Davant les persones destinatàries de la
nostra activitat, la societat i la pròpia
organització ens guien els següents
valors:
respecte
transparència
professionalitat
entusiasme
implicació

VISIÓ
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.
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PRESENTACIÓ

ATRA Clínic som una entitat constituïda l’any
2000, que desenvolupem la nostra activitat
principal en el camp de la salut mental a la
província del Garraf.
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.
2020 ha estat l'any marcat per la pandèmia
de la Covid-19. I malgrat les limitacions que
ha imposat aquesta situació, els i les
professionals i les persones usuàries han donat
el millor de sí mateixes, convertint les
dificultats en oportunitats d'aprenentatge.
Hem incorporat les noves tecnologies per
afavorir la comunicació entre persones que es
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trobaven aïllades i acompanyar-les en els
moments d'incertesa, hem ofert espais
de trobada individual i grupal, i hem
aconseguit no aturar cap dels processos
de recuperació.
En definitiva, ha estat un any de reptes
que ha comportat adaptar tots els
programes i ha posat en valor la
creativitat, la flexibilitat i la relació
interpersonal, que són l'essència de la
nostra tasca.

Des del compromís
amb la diversitat,
fomentem l'autonomia,
l'empoderament i la
inclusió social.

3

DADES CLAU
FAMÍLIES ATESES

32

PERSONES ATESES

57

14
Dones

43

PROFESSIONALS

Homes

23

26

1

Dones

3
Homes

PLA D'IGUALTAT

1

18
FORMACIONS A PROFESSIONALS

COMITÈ D'ÈTICA

5

4

PARTICIPACIONS EN
PLATAFORMES I XARXES
PROFESSIONALS DEL SECTOR

APARICIONS
A MITJANS
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SERVEIS I
PROGRAMES

LLAR RESIDÈNCIA PÀDUA

11

38

PERSONES ATESES

dones

homes

La Llar Residència Pàdua és un centre
adreçat a persones amb problemàtica
derivada del trastorn mental sever,
que precisen d’una supervisió i/o
d’ajuda per realitzar les activitats de la
vida diària. Oferim atenció i
tractament psicosocial les 24 hores
del dia mitjançant un equip
interdisciplinari d’especialistes.

L’objectiu de la llar residència és
aconseguir la màxima autonomia
personal i social de les persones
ateses, de manera que la durada de la
seva estada depèn del temps
necessari per aconseguir aquest
objectiu.

49
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SERVEIS I
PROGRAMES

LLAR RESIDÈNCIA PÀDUA
Nombre de persones segons edat i sexe

Diagnòstic principal
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SERVEIS I
PROGRAMES

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 de llarga evolució i
capacitats suficients per dur a terme
una vida autònoma.

PIS BEATRIU DE CLARAMUNT

4

Estan integrades a l’entorn social i
situades en un edifici amb comunitat
de veïnat. Aquest servei ofereix
allotjament, supervisió i suport a
persones que necessiten ajuda o
recolzament per finalitzar amb èxit el
seu procés d’inclusió social.

PIS PLAÇA PEIXATERIA

4

PERSONES ATESES

PERSONES ATESES

2

2

1

3

dones

homes

dona

homes
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TREBALL
EN XARXA

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:
Mesa d'Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú.
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya.
Taula de Salut Mental del Garraf.
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.
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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:

