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Què entenem per diversitat funcional?

Quan parlem de diversitat funcional ens referim a les diferents capacitats físiques, intel·lectuals,
sensorials o mentals que presenten les persones. Tothom funciona d'una manera diferent
i necessitem de l'entorn per poder desenvolupar-nos; així mateix, al llarg de la vida anem
modificant la nostra forma de funcionar. Les diferències funcionals en interacció amb el
medi social han de ser en igualtat d'oportunitats per evitar qualsevol tipus de discriminació.
La diversitat s'ha d'entendre com un valor afegit de la nostra societat, que ha de prendre el
compromís de treballar per respectar la dignitat i la llibertat de tothom desenvolupant béns,
serveis i productes universals i accessibles que garanteixin l'exercici dels drets individuals en
condicions d'igualtat, seguretat i confort.

Com podem fer servir aquesta guia de recursos?

La guia ofereix informació estructurada dels recursos, serveis i prestacions en matèria de
diversitat funcional que s'ofereixen a Badalona. En fa una breu descripció, específica qui se’n
pot beneficiar i s'hi afegeix un apartat amb la informació de contacte.
Està estructurat per blocs temàtics:
Entitats i associacions
Gestions bàsiques
Ocupació
Accessibilitat i mobilitat
Habitatge
Sanitat

Atenció a necessitats socials
Educació i formació
Esport, oci i lleure

Trobareu unes icones que indiquen el perfil d’edat

12 - 18 anys

18 - 64 anys		

+ 64 anys
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Qui hi pot accedir?
A cadascuna de les fitxes trobem el perfil de diversitat funcional a qui s'adreça cada servei:
• Físic
• Intel·lectual
• Orgànic
• Sensorial
• Mental
En l’àmbit de la diversitat funcional s'utilitzen moltes sigles i termes tècnics que fem servir en
aquesta guia. Us ajudem a entendre les més rellevants!
ABS (àrea bàsica de salut). Comprèn una zona territorial d’entre 5.000 i 25.000 persones i
és atesa per un equip d’atenció primària, format per professionals de medicina familiar i comunitària, pediatries, infermers, treballadors socials i personal administratiu de suport. S’articula al voltant d’un CAP (centre d’atenció primària). (Font: ICS)
CET (centre especial de treball). Empreses que asseguren un treball remunerat a les persones
amb diversitat funcional i els garanteixen la seva integració laboral. L'objectiu d'aquests centres és
productiu, com el de qualsevol altra empresa, però la seva funció és social. (Font: treball.gencat.cat)
Centre ocupacional. Equipaments d'acolliment diürn que ofereixen atenció rehabilitadora a
persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual en edat laboral. L'objectiu és capacitar les persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de
l'ocupació activa. (Font: treball.gencat.cat)
Certificat de reconeixement de discapacitat. Document administratiu que acredita legalment el grau de discapacitat (%) i facilita l’accés a diversos drets, serveis, programes i prestacions que tenen com a objectiu compensar els desavantatges socials derivats de la discapacitat o de les barreres socials que limiten la participació plena i efectiva en la societat. Quan la
discapacitat o malaltia crònica és legalment reconeguda en un percentatge igual o superior al
65% també se sol anomenar certificat d’invalidesa. (Font: treball.gencat.cat)
CSMA (centre de salut mental d’adults). Són serveis bàsics d’atenció ambulatòria
especialitzada en atenció psiquiàtrica i salut mental, adreçats a les persones, majors de 18
anys, que presenten un trastorn mental, en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia i
que per la seva gravetat i/o complexitat no poden ser atesos únicament pels serveis d’atenció
primària de salut. (Font: Institut Pere Mata)
CSMIJ (centre de salut mental infantil i juvenil). Per a menors d’entre 3 i 18 anys. (Font:
Institut Pere Mata)
CDIAP (centre de desenvolupament infantil i atenció precoç). Per a infants de 0 a 3 anys.
(Font: Institut Pere Mata)
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EAP (equip d'assessorament i orientació psicopedagògica). Serveis educatius que donen
suport al professorat dels centres docents per tal d'oferir la resposta educativa més adequada als alumnes, especialment als que presenten discapacitats o més dificultats en el procés
d'aprenentatge, a les seves famílies, als centres educatius i al sector.
EVO (equip de valoració i orientació laboral). Organisme de la Generalitat que té com a
principal funció valorar la capacitat laboral de la persona amb diversitat funcional, a partir
dels 16 anys, i orientar-la cap a un servei (SOI, STO o CET) o cap a la empresa ordinària.
LGD (Llei general de drets de les persones amb discapacitat). Aprovada com a Reial
decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, és la llei que obliga a les empreses públiques i
privades amb cinquanta o més treballadors i treballadores a reservar un mínim del 2% de la
seva plantilla a persones amb discapacitat; d’aquesta manera col·laboren en la seva inserció
laboral, social i cultural. Aquesta llei recull i amplia el contingut de l’anterior Llei d'integració
social del minusvàlid o LISMI (Llei 13/1982 de 7 d'abril). (Font: Femarec)
OTL (oficina tècnica laboral). Veure SIL.
PII (pla individual d’intervenció/inserció/integració). Pla de treball individual realitzat en els serveis
laborals adreçats a les persones amb diversitat funcional (CET, STO, SOI, etc.), per mitjà del qual es
pretén aconseguir un ajustament personal i social.
SESM-DI (servei especialitzat en salut mental per a la discapacitat intel·lectual). Servei integrat a la
xarxa sanitària pública que ofereix assistència ambulatòria especialitzada a persones amb discapacitat
intel·lectual que presenten problemes de salut mental i/o alteracions conductuals associades.
SIL (serveis de suport a la integració laboral). Recurs especialitzat que dona suport a les
persones amb discapacitat que volen incorporar-se al món laboral ordinari. En el cas de
persones amb problemes de salut mental el recurs rep el nom de oficina tècnica laboral (OTL).
L'objectiu principal dels SIL és aconseguir la integració laboral i social de les persones amb
discapacitat mitjançant l'orientació laboral, la formació i l'acompanyament. (Font: ECOM)
SOI (servei ocupacional d’inserció). Alternativa a la integració laboral d'aquelles persones
amb diversitat funcional intel·lectual que, tot i que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als centres especials de treball per manca de formació laboral o
d'oferta de treball. Per tant, aquest servei esdevé un pas intermedi entre els centres ocupacionals i els centres especials de treball. (Font: treball.gencat.cat)
STO (servei de teràpia ocupacional). Alternativa des de l'àmbit dels serveis socials a la integració de
les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari,
quan no poden assolir un nivell de productivitat suficient. (Font: treball.gencat.cat)
USAP (unitats de suport a l’activitat professional). Servei dins dels CET que vol facilitar, donar
suport i adaptar el lloc de treball a la persona amb discapacitat. (Font: ACUDAM Associació)
Algunes definicions que us mostrem, malgrat ser les oficials que fa servir la Generalitat , ja no són les que
es porten a la pràctica. És el cas dels serveis d’ocupació, que estan basades en el model rehabilitador.
Actualment, els centres ocupacionals i els serveis de suport a la inserció estan pensats en la planificació
basada en la persona, on l’usuari o usuària està al centre.
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SIGUES CONSCIENT DELS TEUS DRETS

Les persones amb diversitat funcional en ocasions poden tenir dificultats per exercir els seus
drets, pot ser per causes laborals, econòmiques o socials de l’actitud d’altres persones. En el nostre país s’han aprovat bones lleis i normatives que reconeixen i defensen els drets de les persones
amb diversitat. Però sovint aquestes lleis i normatives no s’apliquen. En aquestes ocasions és
important comunicar-ho per escrit i denunciar-ho en els òrgans pertinents.

Defensor de la ciutadania de Badalona

C. Francesc Layret, 86 - 90, 1a planta (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 17 a 20 hores (dimarts i dijous)
T. 93 389 55 02
A/e: dfciutadania@badalona.cat

Síndic de greuges
Pg. de Lluís Companys, 7 (Barcelona)
De dilluns a divendres, de 8.30 a 18 hores
T. 900 124 124
A/e: sindic@sindic.cat

Observatori de drets de la federació - Dincat
C. Joan Güell, 90 - 92 (Barcelona)
T. 93 490 16 88
A/e: observatoridrets@dincat.cat

Federació salut mental Catalunya
C. Nou de Sant Francesc, 42 (Barcelona)
T. 93 272 14 51
A/e: federacio@salutmental.org

Oficina de atención a la discapacidad
Formulari per comunicar la vulneració:

http://www.oadis.mscbs.gob.es/consultaDenunciaQueja/home.htm

T. 91 822 65 12 - 91 822 65 13
A/e: oadis@msssi.es

Consulta la guia pràctica per defensar els drets de les persones
amb diversitat funcional
www.tiny.cc/drets
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
ASPACE
Qui som
La Fundació ASPACE Catalunya som una fundació d’atenció integral a les persones amb
paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament, així com a les seves famílies. A
Badalona, oferim serveis de teràpia ocupacional, esports, serveis de respir, entre d’altres. La
resta de serveis que oferim els podeu consultar a la web.
Qui hi pot accedir?

21 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic o intel·lectual (persones amb paràlisi
cerebral i patologies del desenvolupament).
Adreça i horari d'atenció
ASPACE Badalona · Av. del Marqués de Mont-roig, 58, entresol (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 17 hores
Contacte
www.aspace.cat
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ASPANIN
Qui som
ASPANIN som una associació i fundació pro persones amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies. Oferim serveis residencials (llar-residència i programa de suport a l’autonomia
en la pròpia llar), gestionem tuteles, pretuteles, assessorem les famílies, i comptem amb un
club d’oci i temps lliure.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual o trastorn mental i les seves
famílies.
Adreça i horari d'atenció
ASPANIN · C. de Sant Miquel 55, 1r (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 19 hores
Contacte
www.aspanin.cat
T. 93 384 63 04
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FUNDACIÓ AMIBA
Qui som
És una organització sense ànim de lucre que va néixer l’any 1995 com a resultat de l’interès de
diversos col·lectius amb discapacitats per crear una entitat capaç d’abordar i donar solucions
a problemes específics de les persones amb diversitat funcional i per cuidar i atendre la
nostra gent gran..
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional i gent gran.
Adreça i horari d'atenció
Fundació AMIBA · C. de Liszt, 47, baixos (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8 a 18 hores
Contacte
www.amiba.org
T. 93 460 89 50
A/e: amiba@amiba.org
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FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ
Qui som
Badalona Capaç som una fundació, sense ànim de lucre, que oferim diferents alternatives
i serveis ocupacionals (CET, SOI, STO i SIOAS), ja sigui terapèutica, laboral protegit o
acompanyament per a la inserció.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de qualsevol mena que tinguin reconegut un grau de
discapacitat igual o superior al 33%. En edat laboral.
Adreça i horari d'atenció
Fundació Badalona Capaç · C. de Julio Galve Brusson, 108-124 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 17 hores
Contacte
www.bdncapac.cat/
M. 607 910 010
A/e: fundacio@badalonacapac.org
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LLAR DE PERSONES SORDES DE BADALONA
Qui som
La Llar de Persones Sordes de Badalona, és una entitat sense afany de lucre i declarada
d’utilitat pública, dedicada a la defensa dels drets de les persones sordes i al trencament
de les barreres comunicatives. Assessorem a les persones sordes i a les seves famílies,
organitzem activitats lúdic-culturals i esportives.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones sordes (diversitat funcional de caràcter sensorial).
Adreça i horari d'atenció
Llar de persones sordes de Badalona · C. del General Weyler, 188-182 (Badalona)
Dilluns i dimecres, de 16.30 a 19.30 hores i dijous, de 9 a 12 hores
Contacte
www.larsordbadalona.blogspot.com
T. 93 383 12 29
A/e: llarsordbad@gmail.com
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ASSOCIACIÓ MARENOSTRUM
Qui som
Marenostrum, associació pro persones amb discapacitat intel·lectual, és una entitat dedicada
a l’ajut, atenció i protecció de persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual i
de les seves famílies, situada a la ciutat de Badalona. La nostra finalitat principal és donar
resposta a les necessitats d’oci per tal que les persones que atenem gaudeixin del seu lleure,
i, d’aquesta manera, puguin normalitzar la seva situació.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual, amb perfil actitudinal no agressiu
cap a si mateix o cap als altres.
Adreça i horari d'atenció
Associació Marenostrum (local del GAM)
Av. del Marquès de Mont-roig, 218, baixos (Badalona)
Horari en funció de l’activitat
Contacte
www.associaciomarenostrum.org
M. 651 69 16 99
A/e: informacio@associaciomarenostrum.org
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ONCE
Qui som
ONCE som una organització sense ànim de lucre d’àmbit estatal, per a l’atenció a persones
cegues o amb discapacitat visual greu. Comptem a Badalona amb vora 340 afiliats i afiliades.
Oferim serveis socials per a les persones cegues, suport a l’ocupació, activitats socials pels
afiliats, i derivació a altres serveis de l’ONCE.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter sensorial (visual i sordceguesa), definida com
un 10% de visió o menys, o un camp visual de 10 graus o menys.
Adreça i horari d'atenció
ONCE Badalona · C. República Argentina, 86 - 88 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8 a 14 hores
Contacte
www.once.es
T. 93 388 29 50
A/e: jood@once.es
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PLATAFORMA DEIXEM DE SER INVISIBLES (DSI)
Qui som
A la Plataforma Deixem de Ser Invisibles treballem per un model social inclusiu en diversitat,
llibertat i dignitat, en el que tothom hi càpiga. Recorrem els carrers per denunciar les barreres,
demostrant així que la “discapacitat” no està en la persona sinó en l’entorn. Busquem solucions
per millorar l’accessibilitat de Badalona en tots els aspectes.
Participem en la vida festiva i associativa de la ciutat fent activitats de sensibilització vers la
diversitat funcional. Col·laborem amb qualsevol persona, entitat, empresa o govern per tal de
crear espais de cohesió i participació des del respecte per la diversitat.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Qualsevol persona resident a Badalona pot participar..
Adreça i horari d'atenció
Plataforma Deixem de Ser Invisibles · Av. d'Eduard Maristany, 122 (Badalona)
Amb cita prèvia. De dilluns a divendres, d'11 a 13 h
Contacte
www.dsi.cat
M. 680 835 076
A/e: badalonadsi@gmail.com
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
SALUT MENTAL BARCELONÈS NORD
Qui som
L’Associació Salut Mental Barcelonès Nord som una entitat sense afany de lucre que ofereix
serveis i orientació amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes
de salut mental i les seves famílies. Oferim serveis de capacitació prelaboral, assessorament
jurídic, clubs socials i activitats de voluntariat.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb trastorn mental i les seves famílies.
Adreça i horari d'atenció
Associació SMBN · Av. del Doctor Bassols, 62 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores
Contacte
www.assocsmbn.org
T. 93 383 58 39
A/e: administracio@assocsmbn.org
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
FUNDACIÓ SIQUE!
Qui som
SIQUE! Som una fundació amb una doble missió: oferim suport i serveis (residencials,
psicològics, d’oci i lleure, jurídics) a les persones amb diferent capacitat intel·lectual; i
assessorem i acompanyem als pares o tutors legals.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual i les seves famílies.
Adreça i horari d'atenció
Fundació SIQUE! (oficines) · C. de Sant Isidre, 76 (Badalona)
Dilluns a divendres, de 8 a 18.30 hores
Contacte
www.fundaciosique.org
T. 93 384 29 06
A/e: fundaciosique@fundaciosique.org
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ENTITATS I ASSOCIACIONS
OBAIDO ASSOCIACIÓ
Qui som
Obaido és una associació sense ànim de lucre que pretén oferir lleure i activitats
socioeducatives adaptades a les necessitats dels infants i joves amb diversitat funcional
de la ciutat de Badalona i rodalies. Ens definim com una associació oberta i en continua
construcció, ja que pretenem anar cobrint les necessitats que vagin sorgint a mesura que
puguem anar creixent totes juntes.
La tasca social que es planteja l’entitat parteix del respecte per la individualitat, descobrint
i potenciant les capacitats de cadascuna de les persones que en formen part. Som una
entitat que es defineix com un espai segur i agradable per a tots i totes, on la comunicació,
l’estructuració i l’anticipació esdevenen un pla d’acció i intervenció professional i adaptada
la persona.
Qui hi pot accedir?

5 - 17 anys

18 anys

Adreça i horari d'atenció
Obaido associació · C. de Sant Joan de la Creu, 70 (Badalona)
Activitats entre setmana: els dimarts, de 17.30 a 19 h
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SERVEI D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (SAC)
Qui som
El Servei d’atenció al ciutadà són les dependències municipals on es recullen les sol·licituds i
realitzen els tràmits a petició de la ciutadania, de manera presencial, telefònica i per internet.
Què fem
Es poden fer tràmits i gestions relacionats amb:
• Registre general de documents
• Ajudes i prestacions als ciutadans
• Tributs
• Vehicles i transport
• Instància general de l'Ajuntament de Badalona presencial
• Qualsevol altra consulta o tràmit propis de cada municipi
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Població general de Badalona.
Adreça i horari d'atenció
Ajuntament de Badalona - Edifici El Viver · Pl. de l'Assemblea de Catalunya, 9-12, baixos (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 hores i dijous, de 16 a 18.30 hores (1 d'oct. al 31 de maig).
I dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 hores i dijous, de 16 a 18 hores (1 de juny a 30 de setembre).
Nadal, Setmana Santa i agost, dijous tarda tancat.
Contacte
www.ajuntament.badalona.cat
T. 93 483 26 00
A/e: sac@badalona.cat
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LLEIS D’INTEGRACIÓ LABORAL: LISMI I LGD
Definició
La LISMI és la Llei d'integració social del minusvàlid, Llei 13/1982 de 7 d'abril, que estableix per
a les empreses públiques i privades, amb una plantilla superior a 50 treballadors, l'obligació
de contractar un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al 2% amb l'objectiu
d'impulsar i fomentar la seva integració laboral.
Posteriorment, l'any 2000, amb l'objectiu de facilitar a les empreses el compliment d'aquesta
obligació, es van establir una sèrie de mesures de caràcter excepcional a la LISMI que es
troben recollides en el Reial decret 27/2000 del 14 de gener. Són les anomenades Mesures
Alternatives. I més endavant, l'any 2014, es produeix una unificació de diverses normatives
que donen com a resultat l'actual Llei general de discapacitat (LGD) – Reial decreto legislatiu
1/2013 de 29 de Novembre.
La LGD, Llei general de discapacitat és la refundició en un únic text legal que regularitza,
aclareix i harmonitza 3 normes: la LISMI, la LIONDAU i la Llei d'infraccions i sancions,
principals disposicions legals de caràcter general vigents concebudes per atendre els drets
de les persones amb diversitat funcional.
Enllaços d'interès
Llei LISMI:
www.lismi.es
Llei LGD:
www.mscbs.gob.es/ssi/discapacidad/informacion/leyGeneralDiscapacidad.htm
Explicació de LISMI i LGD planer:
www.fundacionadecco.org/azimut/de-la-lismi-a-ley-general-de-discapacidad-lgd
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REFORMA DEL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ JUDICIAL
DE LA CAPACITAT
En què consisteix?
La Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat, aprovada a Nova
York el 13 de desembre de 2006 per l'Assemblea General de Nacions Unides, estableix que
les persones amb qualsevol discapacitat han de gaudir de tots els drets humans i les llibertats
fonamentals. La Convenció també aclareix com s'han d'aplicar els drets a les persones amb
discapacitat i identifica les àrees en què s'han d'adaptar els ordenaments jurídics perquè les
persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets de manera efectiva.
La Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 129 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya,
té competència exclusiva en matèria de dret civil, amb l'excepció de les matèries que reserva
a l'Estat l'article 149.1.8a de la Constitució espanyola. D'acord amb aquesta competència, el
Parlament de Catalunya ha dut a terme una tasca important en l'àmbit del dret de la persona
i de la família, que va culminar amb l'aprovació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre
segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.
El nou règim que estableix aquest Decret llei pren com a fonament la modificació de l'actual
institució de l'assistència, que a partir d'ara reemplaça a Catalunya les tuteles i curateles, les
potestats parentals prorrogades i rehabilitades i altres règims tutelars.
La reforma introduïda per aquest Decret llei permet aplicar-la amb tot el ventall de facultats
que la persona concernida pugui necessitar i incorpora com a novetat que es pot designar la
persona que ha de prestar l'assistència tant per la via judicial, com fins ara, com mitjançant
l'atorgament d'una escriptura pública notarial. Aquesta segona via permet avançar vers la
desjudicialització efectiva de la vida de les persones amb discapacitat i de les seves famílies,
i descongestionar l'activitat dels jutjats, sense perjudici de les funcions de control i supervisió
que en tot cas pertoquen a la fiscalia i a l'autoritat judicial.
A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, per tant, la tutela, la curatela i la potestat
parental prorrogada o rehabilitada ja no es poden constituir en relació amb les persones majors
d'edat. Se'ls ha d'aplicar, si escau, el règim de l'assistència. A més, mentre no es produeixi la
futura reforma del conjunt d'institucions de protecció de la persona, la tutela i la curatela
s'han d'aplicar només a les persones menors d'edat, sense perjudici que el règim legal del
càrrec de la tutela resulti aplicable supletòriament a l'assistència en tot allò que no s'oposi al
règim que li és propi.
Més informació
DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a la reforma
del procediment de modificació judicial de la capacitat.
LEY 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a
las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
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PRESTACIÓ PER FILL/A A CÀRREC AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
En què consisteix?
És una assignació econòmica de la Seguretat Social que es reconeix per cada fill a càrrec
del beneficiari menor de 18 anys amb una discapacitat igual o superior al 33%, o major de
18 anys afectat per una discapacitat igual o superior al 65% amb independència legal de la
seva filiació, així com per als menors acollits en acolliment familiar, permanent o preadoptiu.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

Les persones que resideixen legalment en territori espanyol i que tenen a càrrec fills amb una
discapacitat i amb els quals conviuen.
Adreça i horari d'atenció
INSS · C. de Margarida Xirgu, 33-39 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.
Contacte
www.seg-social.es
INSS T. 93 384 13 11 - 93 384 17 15
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EXEMPCIÓ O REDUCCIÓ DEL COPAGAMENT FARMACÈUTIC
En què consisteix?
Les persones amb diversitat funcional en funció de la seva condició socioeconòmica i
discapacitat, poden acollir-se a l'exempció d'aquest copagament o, amb caràcter excepcional
i temporal, a una reducció amb un límit màxim d'aportació mensual per usuari, sempre que
s'acompleixin els requisits establerts.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

Les persones exemptes de pagament són:
• Persones afectades de síndrome tòxica.
• Persones perceptores de rendes d'integració social i de la LISMI.
• Persones perceptores de pensions no contributives.
• Persones en atur que han perdut el dret a percebre el subsidi d'atur.
• Persones que reben tractaments derivats d'accidents de treball i malaltia professional.
Per acollir-se a una reducció temporal cal tenir un grau igual o superior al 65% i/o complir una
sèrie de requisits a valorar en cada cas. Si se sol·licita als centres d’atenció primària poden
facilitar la informació de manera personalitzada.
Adreça i horari d'atenció
Cal adreçar-se al centre d’atenció primària de referència:
CAP Martí Julià (BDN1)
CAP Dr. Robert (BDN2)
CAP Progrés / Raval (BDN3)
CAP Gorg (ABS BDN4)
CAP Sant Roc (ABS BDN5)
CAP Llefià (ABS BDN6)
CAP Gran Sol (ABS BDN7A)

CAP La Salut (ABS BDN7B)
CAP Nova Lloreda (BDN 8)
CAP Apenins / Montigalà (BDN9)
CAP Nova Lloreda / Montigalà (BDN10)
CAP Bufalà / Canyet (BDN11)
CAP Morera / Pomar (BDN12)

Contacte
Demanar visita via CatSalut respon:
www.gencat.cat/ics/usuaris/visites.htm
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PROGRAMA D’AJUDES D’ATENCIÓ SOCIAL: PUA
En què consisteix?
L’objectiu d’aquesta prestació és contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de
productes i actuacions destinades a promoure l’autonomia personal de les persones amb
diversitat funcional, per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la integració social.
Hi ha tot un ventall d'ajudes derivades del PUA:
• Mobilitat i transport
• Autonomia personal
• Comunicació
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

Persones que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% i que reuneixin
les condicions i els requisits establerts a la normativa aplicable.
Adreça i horari d'atenció
CAD · Av. del Marquès de Montroig, 58-62
De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
Contacte
T. 93 387 41 08
A/e: cad9.tsf@gencat.cat
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OCUPACIÓ
Com saber a quin recurs dirigir-me?
Hi ha diferents recursos destinats a l’ocupació de les persones amb diversitat funcional.
T’expliquem quin és el que més s’escau a la teva situació!
Empresa ordinària 		
Les empreses de més de 50 treballadors/es han de cobrir un 2% dels llocs de treball amb
persones amb discapacitat.
Suport per a la inserció
Orientació, recerca laboral activa, acompanyament en el procés. Va dirigit a la integració en
el mercat laboral ordinari o en un CET.
Inserció laboral
Centres especials de treball (CET) dirigits a persones que tenen un reconeixement del 33%
de discapacitat.
Tots els CET compten amb una Unitat de Suport a l’Activitat Professional i un pla d’intervenció
individual.
Centre ocupacional
Destinat persones que difícilment trobarien integració en el mercat laboral. Es fan activitats
orientades al creixement personal i el desenvolupament d’habilitats.
Us ajudem a demanar tots els requisits
Als CETs i al Servei d’Integració Sociolaboral es fa acompanyament i assessorament a les
famílies per al tràmit del reconeixement de discapacitat i la sol·licitud de la Llei de Dependència.
En aquests serveis també poden accedir persones que tenen resolució d’invalidesa encara
que no hagin tramitat la discapacitat del 33%, pel qual us poden ajudar a tramitar!
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CET CALTOR (FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ)
Qui som
El CET Caltor som una empresa d’iniciativa social i sense afany de lucre de la Fundació
Badalona Capaç. Treballem per la integració social i laboral de les persones amb discapacitat
intel·lectual i/o malaltia mental, acompanyant a les persones en el seu pla de desenvolupament
personal i professional, afavorint la inserció laboral a l’empresa ordinària, establint un sistema
de suports individualitzat partint dels interessos de la persona i que possibilitin l’adaptació i
el manteniment del lloc de feina.
Què fem
Les persones hi fan treball remunerat en dos tipus d’activitats productives:
• Manipulats industrials
• Serveis a empreses: neteja, jardineria, distribució...
Es fa acompanyament en el dia a dia mitjançant USAP (unitat de suport a l’activitat
professional) i Pla d’Intervenció Individual
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones en edat laboral amb diversitat funcional de caràcter Intel·lectual, trastorn mental
i amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Prèvia selecció (enviar currículum
vitae).
Adreça i horari d'atenció
CET Caltor · C. de Guifré, 751-757 (Badalona)
A manipulat industrial: de dilluns a divendres, de 6 a 14 h i puntualment torns de tarda.
A serveis: horaris en funció del servei a realitzar.
Contacte
http://bdncapac.cat · M. 607 910 010 · A/e: fundacio@badalonacapac.org
Per enviar el curriculum vitae: a/e: cv@badalonacapac.org
Si ets una empresa i vols requerir els nostres serveis també ens pots contactar!
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CAN CET - CET
Qui som
Can Cet - CET som una empresa social que treballem per promoure la inserció social i laboral
del màxim nombre de persones amb algun tipus de discapacitat, garantint el seu dret a un
treball digne i remunerat.
Què fem
Les persones hi fan treball remunerat en les següents activitats productives:
• Neteja viària i de mercats, neteja d’edificis
• Jardineria d’interiors i exteriors
• Serveis auxiliars: consergeria, recepció, atenció al client, documentació i altres
Es fa acompanyament en el dia a dia mitjançant USAP (unitat de suport a l’activitat
professional) i Pla d’Intervenció Individual
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones en edat laboral amb diversitat funcional de caràcter físic, intel·lectual, sensorial i
trastorn mental. Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Prèvia selecció (enviar
currículum vitae) i a través de col·laboració amb altres entitats. Màxim 200 places.
Adreça i horari d'atenció
Can Cet - CET · C. de Manuel Fernández Márquez, 21 (Badalona)
De dilluns a dijous de 8 a 14 h i de 15 a 17 h i divendres de 8 a 15 h
Juliol i agost, horari intensiu de 8 a 15 h
Contacte
www.cancet.org · T. 93 468 54 30
Per enviar currículum vitae: a/e: info@cancet.org
Si ets una empresa i vols requerir els nostres serveis també ens pots contactar!
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URBACET - CET D'URBASER
Qui som
URBACET (CET d’Urbaser) som una empresa creada amb la finalitat principal d’efectuar un
treball productiu per a persones amb diversitat funcional, i per tal d’assegurar als treballadors/
es un treball remunerat i adequat a les seves característiques i capacitats, amb l’objectiu
d’aconseguir el seu màxim desenvolupament personal i social.
Què fem
Les persones hi fan treball remunerat en el sector de la jardineria, la neteja viària i de platges
i manteniment de mobiliari urbà,
Es fa acompanyament en el dia a dia mitjançant USAP (unitat de suport a l’activitat
professional) i Pla d’Intervenció Individual.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones en edat laboral amb diversitat funcional de caràcter físic, intel·lectual, sensorial i
trastorn mental. Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Prèvia selecció (enviar
currículum vitae) i a través de col·laboració amb altres entitats. Màxim 94 places.
Adreça i horari d'atenció
URBACET · C. de Fogars de Tordera, 73 (Badalona)
De dilluns a divendres de 7 a 15 h
Contacte
T. 93 398 46 46
Si ets una empresa i vols requerir els nostres serveis també ens pots contactar!
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CET GUREAK MARKETING
Qui som
Gureak Marketing som un centre especial de treball que tenim l’objectiu de generar
oportunitats laborals, estables i adaptades a les capacitats de les persones amb discapacitats.
Què fem
Som un proveïdor integral de serveis de màrqueting i externalització de serveis que dissenyem,
gestionem i desenvolupem tots els processos de la cadena de valor d'una campanya de
màrqueting o de comunicació. T'acompanyem en la gestió integral dels teus projectes amb
la participació de professionals especialitzats en diferents disciplines. Tot el que puguis
necessitar Individual. en una sola empresa i amb un sol interlocutor.
Es fa acompanyament en el dia a dia mitjançant USAP (unitat de suport a l’activitat
professional) i Pla d’Intervenció.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones en edat laboral amb diversitat funcional de caràcter físic, intel·lectual, sensorial i
trastorn mental. Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Prèvia selecció (enviar
currículum vitae) i a través de col·laboració amb altres entitats. Màxim 42 places.
Adreça i horari d'atenció
Gureak Marketing · Av. del Llenguadoc, 31 (Pol. Ind. Bonavista, Badalona)
De dilluns a dijous, 8.30 a 14 h i 14.45 a 17.30 h i divendres, 8 a 15 h
Contacte
T. 93 465 53 83
Si ets una empresa i vols requerir els nostres serveis també ens pots contactar!
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CET MANSOL
Qui som
MANSOL som una empresa de serveis que ofereix llocs de feina a persones en exclusió
social i amb discapacitat reconeguda per possibilitar la inclusió laboral i social.
Què fem
• Projectes industrials: feines relacionades amb el muntatge industrial per a diversos
sectors productius
• Destrucció certificada de documentació confidencial
• Projectes de manteniment de pisos i oficines (petits arranjaments, pintura i obres menors)
• Projecte agrosocial Horta de Santa Clara
• Projecte avícola
• Serveis d’inserció laboral: Làbora i Incorpora
• Assessorament i acompanyament de persones en atur i en risc d’exclusió social
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones en edat laboral amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual i trastorn mental.
Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Risc d’exclusió social. Prèvia selecció (enviar
currículum vitae) i a través de col·laboració amb altres entitats. Derivació d’Ajuntament i
Serveis Socials.
Adreça i horari d'atenció
Mansol Badalona · C. de Muntaner, s/n (Badalona)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 18.15 h i divendres de 8.30 a 15 h
Contacte
www.mansol.cat
T. 93 497 03 50
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ÍNDEX

OCUPACIÓ
ONCE (SUPORT PER A LA INSERCIÓ)
Qui som
ONCE som una organització sense ànim de lucre d’àmbit estatal, per a l’atenció a persones
cegues o amb discapacitat visual greu.
Què fem
Suport a l’ocupació a les persones amb diversitat funcional, es publiquen ofertes específiques
de forma periòdica dirigides a aquest col·lectiu.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones en edat laboral amb diversitat funcional de caràcter sensorial (visual i sordceguesa).
Persones amb 10% de visió o menys o camp visual de 10 graus o menys. Certificat de
discapacitat igual o superior al 33%. Prèvia selecció (enviar currículum vitae). Les places són
en funció de les necessitats de l'entitat.
Adreça i horari d'atenció
ONCE Badalona · C. de la República Argentina, 86-88 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8 a 14 h
Contacte
www.once.es
T. 93 388 29 50
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ÍNDEX

OCUPACIÓ
FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ (SUPORT PER A LA INSERCIÓ)
Qui som
El servei d’inserció de Badalona Capaç pretén oferir suport i recursos especialitzats per
afavorir la igualtat d’oportunitats i la no discriminació en l’accés, permanència i qualitat en
l’ocupació de les persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental d’acord amb les
seves possibilitats, necessitats específiques i interessos, enfortint la seva autonomia personal
i la plena participació en la vida col·lectiva, a partir de la inserció en la empresa ordinària.
Què fem
El servei s’articula, en aquest moment, mitjançant dos programes;
• Servei integral d'orientació, acompanyament i suport (SIOAS) és un servei d’orientació
professional i suport intensiu en el procés d’inserció laboral a persones en tractament de
salut mental o amb discapacitat intel·lectual. Es realitza prospecció empresarial adaptada
al perfil de les persones adscrites al projecte per tal de facilitar la inserció laboral.
• Programa Incorpora: programa de l’Obra Social de la Fundació Bancària la Caixa que té
com a objectiu la integració laboral de persones en situació o risc d’exclusió social, oferint
a les empreses la promoció de la responsabilitat social empresarial a través de la inserció
de persones amb discapacitat intel·lectual així com facilitar el compliment de la LGD.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones en edat laboral amb diversitat funcional de caràcter físic, intel·lectual, orgànic,
sensorial i trastorn mental. Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. . Per SIOAS hi
ha un màxim de 12 places i amb una prèvia selecció (enviar currículum vitae). Per el Programa
Incorpora, no té limit de places i amb accés general.
Adreça i horari d'atenció
SIOAS I PROGRAMA INCORPORA · C. de Guifré, 750 ( Badalona)
De dilluns a divendres, de 7 a 15 h
Contacte
http://bdncapac.cat/ · T. 607 910 010 · A/e: fundacio@badalonacapac.org
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ÍNDEX

OCUPACIÓ
SERVEI PRELABORAL BÈTULA - SALUT MENTAL BARCELONÈS NORD
(SUPORT PER A LA INSERCIÓ)
Qui som
El Servei Prelaboral (SPL) Bètula és un servei d’entrenament dels hàbits de treballi capacitació
laborals que té per objectiu facilitar la inserció en el mercat de treball de persones amb
diagnòstic de trastorn mental.
Està gestionat per Salut Mental Barcelonès Nord-Associació, una entitat sense afany de
lucre dedicada a la millora de la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut
mental i les seves famílies.
Què fem
El programa inclou formacions instrumentals en diferent sectors laborals (cuina, operari
industrial, digitalització, jardineria, neteja industrial, artesania, etc.).
Cada persona disposa d’un Pla individual per la rehabilitació i la inserció laboral, que
contempla intervencions de suport i ajustament personal (gestió de las simptomatologia,
tolerància al malestar, treball amb famílies, etc.).
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb trastorn mental greu (tenir diagnòstic mèdic, trobar-se en tractament i vinculat
a un servei de salut mental). Derivació de CSMA, serveis socials o altres dispositius de la
xarxa de salut mental. Màxim 25 places.
Adreça i horari d'atenció
Servei Prelaboral Bètula · C. del General Weyler, 77 baixos (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8.00 a 15.30 h
(l’horari que segueix cada usuari es marca en el seu pla individual)
Contacte
www.assocsmbn.org
T. 93 460 52 23 · A/e: spl@assocsmbn.org
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OCUPACIÓ
SERVEI DE INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL: INSTITUT MUNICIPAL
SERVEIS PERSONALS (SUPORT PER A LA INSERCIÓ)
Qui som
El SISL som un servei d’intervenció integral de l’Institut Municipal Serveis Personals vinculat
als Serveis Socials bàsics municipals per al suport a la integració social i laboral de persones
amb discapacitat i exclusió social amb Pla de Treball als Serveis Socials.
Què fem
El Pla de treball personalitzat pot incloure:
• Diagnòstic Sociolaboral
• Itinerari Prelaboral: competències personals
• Itinerari Formatiu: orientació i acompanyament a la formació ocupacional
• Itinerari laboral: competències professionals, orientació laboral
• Acompanyament fins a la inserció laboral i seguiment post-inserció
• Borsa de Treball, Sala d’autonomia en la recerca de feina
• Prospecció i intermediació laboral
• Clàusules socials
• Reforç al Pla de Treball dels Serveis Socials
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic, intel·lectual, sensorial i trastorn mental.
Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Poden accedir persones amb invalidesa
permanent total.
Persones amb grau de discapacitat de 33% a 64%: adreçar-se a la inserció laboral de Serveis
Socials Bàsics i Serveis especialitzats CSMAs, CAD, CAPs i Escoles d’Educació Especials.
Les persones amb grau de discapacitat a partir de 65%: Edifici el Viver.
Persones empadronades a Badalona.
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ÍNDEX

OCUPACIÓ
SERVEI DE INTEGRACIÓ SOCIOLABORAL: INSTITUT MUNICIPAL
SERVEIS PERSONALS (SUPORT PER A LA INSERCIÓ)
Adreça i horari d'atenció
Per a persones amb grau de discapacitat de 33% a 64% dirigiu-vos a:
• SBAS 1: C. de Jaume Solà, s/n
• SBAS 2: Can Cabanyes. Rambla de Sant Joan, 59-77
• SBAS 3: C. del Molí de la Torre, 91
• SBAS 4A/4B: Av. del Marqués de St. Mori, s/n
• SBAS 5: Av. d'Alfons XIII, 114 (Palau Municipal d'Esports)
• SBAS 6: Av. del Congrés Eucarístic, 16-20
Per a persones amb grau de discapacitat a partir de 65%:, dirigiu-vos a:
• Edifici el Viver: Pl. de l'Assemblea de Catalunya, 9-12
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h
Contacte
www.cwww.imsp.cat
Demanar cita prèvia:
Raquel Sáez (responsable SISL): T. 93 483 28 16
Mònica López (tècnica de persones amb discapacitat):
T. 93 483 27 67 · A/e: lopezq@badalona.cat
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OCUPACIÓ
OFICINA TÈCNICA LABORAL (SUPORT PER A LA INSERCIÓ)
Qui som
La OTL som un servei de l’Ajuntament que tenim com a missió atendre i prestar serveis a
persones amb un trastorn de salut mental, a fi de facilitar-ne la inserció laboral o millora de
l’ocupació amb una metodologia de treball específica adaptada a les seves necessitats.
Què fem
• Definició d’un itinerari d’inserció individual per a la persona d’acord amb la valoració de
la seva situació personal i sociolaboral (a partir d’entrevistes, accions de seguiment i
coordinació amb l’entorn de l’usuari/ària) i els seus interessos.
• Accions de capacitació (formació en competències transversals, formació professional….)
i tècniques de recerca de feina.
• Acompanyament a la inserció, és a dir, recerca activa de feina, tutories, gestió d’ofertes
de feina, etc.
• Accions per afavorir la inserció laboral dels participants de l’OTL Badalona mitjançant:
• La realització de tasques d’intermediació laboral per facilitar l’accés dels participants en el món laboral.
• Sensibilització empresarial vers el col·lectiu de persones amb malaltia mental.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones en edat laboral amb diversitat funcional de caràcter amb trastorn mental acreditat
i en tractament medicosanitari. Derivació dels Centres de Salut Mental d’Adults de Badalona
(CSMA).
Adreça i horari d'atenció
IMPO Alfons XII (Servei d'Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació)
C. d'Alfons XII, 691 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h
Contacte
T. 93 460 46 08 - 93 460 52 00

Ajuntament de Badalona · Amb el suport de la Diputació de Barcelona

39

GUIA DE RECURSOS PER A LA DIVERSITAT FUNCIONAL
Dirigida a la ciutadania amb diversitat funcional i les seves famílies
«

«

ÍNDEX

OCUPACIÓ
COINTEGRA (FUNDACIÓ BADALONA CAPAÇ) - CENTRE OCUPACIONAL
Qui som
Cointegra és el Centre Ocupacional de la Fundació Badalona Capaç. Vetllem per la inclusió
a la comunitat de les persones amb discapacitat intel·lectual majors d’edat i per la seva
igualtat d’oportunitats com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, potenciant al màxim les
capacitats de cada persona i tenint en compte els suports necessaris per a la consecució de
les seves fites i somnis.
Què fem
Ens organitzem en diferents serveis per tal de donar resposta a la persona en cada una de les
etapes de la seva vida i tenint en compte les seves necessitats específiques:
• SOI (Servei Ocupacional d’Inserció): És un servei adreçat a persones que es troben en
un període transitori formatiu. Acompanyament a la persona en la inserció.
• STO (Servei de Teràpia Ocupacional): És un servei adreçat a persones amb necessitats
de suport extens o generalitzat orientat a detectar els seus interessos, potenciar
capacitats i assolir fites personals.
Comptem amb una Unitat d’Envelliment Actiu i saludable, on conviuen les persones de més
edat i un servei d’atenció especialitzat per a persones amb espectre autista.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. EVO laboral i adjudicació a SOI o
STO. Sol·licitud Llei Dependència. Certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Màxim al
SOI: 64 places. Màxim al STO: 186 places. Han de portar la sol·licitud d’accés a la Generalitat
de Catalunya.
Adreça i horari d'atenció
Cointegra · C. de Julio Galve Brusson, 108-124 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 17 h
Contacte
http://bdncapac.cat/ · M. 607 910 010 · A/e: fundacio@badalonacapac.org

Ajuntament de Badalona · Amb el suport de la Diputació de Barcelona

40

GUIA DE RECURSOS PER A LA DIVERSITAT FUNCIONAL
Dirigida a la ciutadania amb diversitat funcional i les seves famílies
«

«

ÍNDEX

OCUPACIÓ
CENTRE OCUPACIONAL ASPACE
Qui som
Som un Centre Ocupacional que forma part de la Fundació ASPACE Catalunya, on hi
assisteixen joves i adults amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament.
Què fem
Activitats del centre ocupacional:
• Ajust personal i social: autonomia, teatre...
• Activitat ocupacional (àrees de treball): informàtica, vídeo, ràdio, ecoaula, cuina...
• Rehabilitació: fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia...
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic o intel·lectual (persones amb paràlisi
cerebral i patologies del desenvolupament). EVO laboral. Derivació de l’EVO laboral, des de
la nostra Fundació, de serveis mèdics o d’altres centres. S’abona el cost només dels serveis
opcionals. Màxim: 51 places.
Adreça i horari d'atenció
Centre Ocupacional d’Integració Social ASPACE-Badalona
Av. del Marqués de Montroig 58, entresòl (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 17 h
Contacte
http://aspace.cat/
T. 93 460 56 00
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ÍNDEX

ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
Què volem dir quan parlem... D’accessibilitat i mobilitat?
En aquest apartat hi presentem recursos que corresponen a diferents accepcions de
l’accessibilitat: accés a l’entorn, mobilitat autònoma i transport.
Accessibilitat
Fa un temps, l’accessibilitat s’associava amb la supressió de barreres físiques. Aquest
concepte ha anat evolucionant cap a una comprensió de la persona i el seu entorn com un tot.
La Llei 51/2013 la defineix com un dret ciutadà a que tots els espais, productes i serveis siguin
comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones, en condicions de seguretat,
comoditat i de la forma més autònoma i natural possible.
Molts recursos d’aquesta guia podrien estar sota l’etiqueta “accessibilitat”. En aquest
subapartat hi incloem només els recursos relacionats amb l’entrada, l’accés a l’entorn, la
comunicació, o la traducció simultània.
Mobilitat
Quan parlem de recursos per a la “accessibilitat” en termes d’accés a espais físics, estem
parlant sobretot de recursos per a la mobilitat.
En aquest subapartat hi apareixen els recursos que, sense ser específicament de transport,
són destinats a persones amb mobilitat reduïda: accés a l’aigua de mar i altres.
Transport
La majoria de recursos presents en la guia pel que fa a mobilitat es refereixen al transport
adaptat, places d’estacionament reservades, targetes de transport públic...

Fonts: El Observatorio de la Accesibilidad, Fundación ONCE
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ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
SERVEI D’ACOMPANYAMENT A L’AIGUA DE MAR PER A PERSONES
AMB MOBILITAT REDUÏDA
Qui som
L’Ajuntament de Badalona presta un servei d’acompanyament a l’aigua de mar per a persones
amb mobilitat reduïda.
Què fem
Aquest servei facilita l’accés fins dins la mar mitjançant l’ús de cadires amfíbies adaptades.
Permet que les persones amb mobilitat reduïda puguin banyar-se amb tota seguretat, tant
de flotabilitat com d’estabilitat, per mitjà d’una cadira adaptada.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic (amb mobilitat reduïda en general).
Adreça i horari d'atenció
Servei d’acompanyament a l’aigua de mar per a persones amb mobilitat reduïda
Consultar la temporada d’estiu a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona:
www.ajuntament.badalona.cat/
Contacte
Amb concertació telefònica.
Per contactar la utilització del servei, així com per saber si l’estat de la mar permet el bany,
es recomana trucar prèviament al numero que aparegui a la pàgina web de l’Ajuntament de
Badalona: www.ajuntament.badalona.cat/
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ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT COL·LECTIU D'ACCÉS A SERVEIS
EDUCATIUS I SOCIALS ESPECIALITZATS
Qui som
L’Institut Municipal Serveis Personals (IMSP) som un organisme autònom de l’Ajuntament
que gestiona els diferents serveis de titularitat municipal que s’han anat creant (d’educació,
benestar social, atenció dependència i de salut mental).
Què fem
Servei de transport adaptat col·lectiu, de persones residents a Badalona, amb un grau de
disminució física i/o psíquica reconegut que els impedeix la utilització dels transports
públics ordinaris autònomament, des del seu domicili fins a centres d’educació especial,
centres especials d’integració escolar, centres d’inserció ocupacionals i Centres de Dia per a
persones grans.
El servei es desenvolupa dintre del terme municipal de Badalona i àrea d’influència.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic i intel·lectual. Estar empadronat a Badalona
Certificat de reconeixement de discapacitats. Adreçant-se al mateix servei on assisteix.
Consultar cost al centre.
Adreça i horari d'atenció
Institut Municipal de Serveis a les Persones · C. de Laietània, 29-39 (Badalona)
Contacte
www.imspbdn.cat
T. 93 384 79 72
A/e: imsp@imspbdn.cat

Ajuntament de Badalona · Amb el suport de la Diputació de Barcelona

45

GUIA DE RECURSOS PER A LA DIVERSITAT FUNCIONAL
Dirigida a la ciutadania amb diversitat funcional i les seves famílies
«

«

ÍNDEX

ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
TAXI ADAPTAT
Qui som
L’Ajuntament de Badalona mitjançant conveni amb el Consell Comarcal del Barcelonès
prestem el servei de taxi adaptat, a través de l’empresa Taxi Amic.
Què fem
Servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat física. Transport per a la
realització d’un màxim de 8 viatges mensuals.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

A través de les Oficines Municipals de Districte de Badalona. A través e les oficines del
Servei d’Atenció al Ciutadà. Estar empadronat a Badalona. Certificat de reconeixement de
discapacitats. Superar el barem de mobilitat reduïda o persones amb agudesa visual bilateral
igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor
a 10 graus. Preu viatge equivalent a la tarifa del transport públic.
Adreça i horari d'atenció
Servei d’Atenció al Ciutadà (Ajuntament de Badalona)
Edifici El Viver · Pl. de l'Assemblea de Catalunya, 9-12, baixos (Badalona)
Contacte
Serveis socials: T. 93 483 26 00
Empresa TAXI AMIC: T. 93 143 48 75
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ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
TRANSPORT ADAPTAT AMIBA
Qui som
AMIBA som una fundació i associació qui lluitem per la integració sociolaboral de les
persones amb diversitat funcional , cuidant d’elles i de les persones grans.
Què fem
Servei de transport adaptat:
• Fix (destinant a col·legis, residències, centres de dia i centres laborals)
• Esporàdic
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic i intel·lectual. Parcialment finançat en
funció del servei. Màxim: 7 microbusos adaptats (d’entre 8-9 places).
Adreça i horari d'atenció
Fundació AMIBA · C. de Liszt, 47 baixos (Badalona)
De dilluns a divendres, de 6 a 19 h i el cap de setmana i/o festius a convenir
Contacte
www.amiba.org
T. 93 408 03 05
A/e: amiba@amiba.org
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ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
TARGETA BLAVA D’APARCAMENT
En què consisteix
La targeta d'aparcament per a persones que superin el barem de mobilitat reduïda, és el
document que dóna dret a aturar o estacionar el vehicle que els transporta a qualsevol lloc
de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants, d'acord amb el
que estableixin les ordenances municipals de la localitat corresponent. Hi ha tres modalitats:
targeta per a persones conductores, no conductores i pel transport col·lectiu.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Accés directe a la seu de l’Ajuntament de Badalona. Consultar cost al Servei d’Atenció al Ciutadà.
1. Targeta per al conductor/a. Persones majors de 18 anys, amb discapacitat reconeguda
igual o superior a 33% que superin el barem de mobilitat reduïda i tinguin el permís de
conduir.
2. Targeta per al no-conductor/a:
a) Majors de tres anys que superin el barem de mobilitat reduïda.
b) Menors de tres anys amb pluridiscapacitat que depenguin d’aparells tècnics imprescindibles per dur a terme les funcions vitals de manera continuada, amb informe que ho acrediti.
c) Majors de tres anys que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1, amb
correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus, amb
informe que ho acrediti.
Adreça i horari d'atenció
Servei d’Atenció al Ciutadà Ajuntament de Badalona
Edifici El Viver · Pl. de l'Assemblea de Catalunya, 9-12, baixos (Badalona)
» 1 d'oct. al 31 de maig: de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h i dijous, de 16 a 18.30 h
» 1 de juny a 30 de set.: de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h i dijous, de 16 a 18 h
Nadal, Setmana Santa i agost dijous tarda tancat.
Contacte
Serveis socials: T. 93 483 26 00
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ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
RESERVA D’ESTACIONAMENT INDIVIDUALITZADA
En què consisteix
Places d'aparcament reservades d'ús individual com a espais d'aparcament destinat per a
l’ús d'una persona determinada titular de targeta d'aparcament que reuneixi els requisits
establerts reglamentàriament. Les persones amb problemes de mobilitat reduïda poden
sol·licitar una reserva d'aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi.
Així mateix l’Ajuntament pot establir condicions addicionals en la regulació de les places
d'aparcament reservades d'ús individual.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i disposin de la targeta
d’aparcament. Accés directe a la seu de l’Ajuntament de Badalona. Consultar Servei d’Atenció
al Ciutadà.
Adreça i horari d'atenció
Servei d’Atenció al Ciutadà Ajuntament de Badalona
Edifici El Viver · Pl. de l'Assemblea de Catalunya, 9-12, baixos (Badalona)
» 1 d'oct. al 31 de maig: de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h i dijous, de 16 a 18.30 h
» 1 de juny a 30 de set.: de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h i dijous, de 16 a 18 h
Nadal, Setmana Santa i agost dijous tarda tancat.
Contacte
Cal cita prèvia amb Via Pública: T. 93 483 26 00
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ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
TARGETA DESCOMPTE RENFE I FGC
En què consisteix
Targeta daurada de RENFE: Targeta que dona dret a una reducció del 40% de l'import del
bitllet en trens regionals, rodalies o llarg recorregut (AVE), tots els dies de la setmana excepte
de divendres a diumenge. De divendres a diumenge, la reducció és d'un 25%. S'ha de renovar
cada any.
Targeta descompte de FGC: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Targeta amb la
qual els pensionistes i les persones amb diversitat funcional poden viatjar amb descompte.
Per viatjar amb un descompte del 75% sobre les tarifes ordinàries, cal no tenir una renda
superior al sou mínim interprofessional, si la renda és superior el descompte és del 50%.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

RENFE:
• Ser major de 60 anys, o major de 18 anys pensionista per incapacitat permanent total,
absoluta o gran invalidesa.
• Tenir un reconeixement de la discapacitat igual o superior al 65%.
FGC:
• Cal ser pensionista o tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
Ambdós serveis són extensibles també als acompanyants degudament justificats i amb les
acreditacions corresponents.
Adreça i horari d'atenció
Estació de RENFE Badalona · Pl. d'en Roca i Pi s/n (Badalona)
FGC · C. de l'Avenir, 6 (Barcelona)
Contacte
RENFE: T. 902 320 320
FGC: T. 93 205 15 15

Ajuntament de Badalona · Amb el suport de la Diputació de Barcelona

50

GUIA DE RECURSOS PER A LA DIVERSITAT FUNCIONAL
Dirigida a la ciutadania amb diversitat funcional i les seves famílies
«

«

ÍNDEX

ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
TARGETA ROSA TMB
En què consisteix
La targeta rosa és un títol de transport de tarificació social, personal i intransferible amb el
que es pot viatjar gratuïtament o amb tarifa reduïda en els següents serveis de transport
públic que operen en la zona tarifaria 1 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona:
· Línies d’autobús de TMB
· Línies d'autobús de TUGSAL
· Ferrocarrils de la Generalitat dins de la zona tarificació 1
· Metro
· Trambaix
· Trambesòs
· Funicular de Montjuïc
· Existeixen dues modalitats de Tarja Rosa:
· Tarja rosa
El carnet rosa metropolità: aquest carnet permet viatjar pagant una tarifa reduïda mitjançant
la compra de la tarja T-4.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Actualment, per sol·licitar la targeta rosa s’han de complir tots i cadascun dels següents requisits:
• Persones de 60 anys o més.
• Persones amb una discapacitat igual o superior al 33% acreditada mitjançant el certificat
de disminució de la Generalitat de Catalunya.
• Complir uns barems referents a les Unitats Familiars indicats a la web.
Existeixen dues modalitats de targeta que es basen en els ingressos bruts totals de la unitat
familiar (pensió, salari i tot tipus d’interessos): targeta rosa gratuïta i targeta rosa reduïda.
Depenent d’aquests ingressos s’optarà per una modalitat o una altra de targeta.
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ACCESSIBILITAT I MOBILITAT
TARGETA ROSA TMB
Adreça i horari d'atenció
Servei d’Atenció al Ciutadà Ajuntament de Badalona
Edifici El Viver · Pl. de l'Assemblea de Catalunya, 9-12, baixos (Badalona)
» 1 d'oct. al 31 de maig: de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h i dijous, de 16 a 18.30 h
» 1 de juny a 30 de set.: de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 h i dijous, de 16 a 18 h
Nadal, Setmana Santa i agost dijous tarda tancat.
Contacte
Com aconseguir la targeta rosa:
https://ajuntament.barcelona.cat/targetarosa/ca/com-aconseguir-la-targeta-rosa
Com sol·licitar la targeta rosa:
https://ajuntament.barcelona.cat/targetarosa/ca/qui-pot-sol%C2%B7licitar-la-targeta-rosa
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ÍNDEX

HABITATGE
Com saber a quin recurs dirigir-me?
Hi ha diferents recursos destinats a l’habitatge de les persones amb diversitat funcional.
T’expliquem el que més s’escau a la vostre situació:

–

Autonomia

Autonomia

+

Residencia: Serveis d'acolliment residencial per a persones amb necessitats de suport intensiu. Tenen una funció substitutòria de la llar. L'objectiu és l'atenció de forma integral per tal de
garantir una bona qualitat de vida. L’atenció és de 24 h.
Llar-residència: Serveis d'acolliment per a persones amb discapacitat que precisen d'una
llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva pròpia. Consisteixen en
petits habitatges amb serveis comuns i el suport d'un equip de professionals. L'atenció és
diürna i pot afegir-se a un servei d’atenció nocturna atorgat de 17 a 9 h.
Suport a l’autonomia a la pròpia llar: Servei de suport per a persones que plantegen necessitats
que no poden satisfer per elles mateixes. Té per objecte contribuir al desenvolupament de les
activitats de la vida diària de forma el més autònoma possible, tant a la seva llar com en la
comunitat. La tinença de la llar pot correspondre a la mateixa persona usuària. Valoració del CAD.

Què necessiteu per accedir?
• Valoració del CAD
• Reconeixement del grau de discapacitat (33% o superior)
• Orientació residencials llei de dependència
• Sol·licitud d’accés a servei residencial (en cas de les residències)
• Sol·licitud d’atenció diürna (en cas de llars residència)
Per sol·licitar els recursos residencials per diversitat funcional, han de tenir entre 18 i 65 anys.
Mínim 5 anys de residència a Catalunya.

Nota: Les entitats us poden assessorar sobre els tràmits, però és responsabilitat de les famílies interessades
fer-se’n càrrec.
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ÍNDEX

HABITATGE
RESIDÈNCIA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT FÍSICA
(INSTITUT MUNICIPAL SERVEIS PERSONALS)
Qui som
L’Institut Municipal Serveis Personals (IMSP) és un organisme autònom de l’Ajuntament
de Badalona que gestiona els diferents serveis de titularitat municipal en diferents àmbits
d’actuació (vellesa, serveis residencials, educació).
Què fem
Servei d'acolliment residencial, de caràcter permanent, per a persones amb necessitats de
suport intensiu que necessiten la provisió d’un servei substitutori de la llar. El servei es dona
de manera personalitzada i amb diferent intensitat de suport en l’atenció a les persones, en
funció de les seves necessitats individuals, i plans vitals.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic. Accés amb valoració del CAD, i derivació
del Departament d’Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Cost de la plaça
concertada segons renda del resident. Màxim: 14 places.
Adreça i horari d'atenció
Residència per a persones amb discapacitat física
Av. del Congrés Eucarístic, 14 (Badalona)
L’horari del servei és 24 hores els 365 dies de l’any
Contacte
https://www.imspbdn.cat/web/fonts/presentacio/fisics.php
Horari d'informació al públic: de dilluns i dimecres, de 9 a 14 h
T. 93 383 33 01
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HABITATGE
RESIDÈNCIA LA «BATLLÒRIA» (FUNDACIÓ APIP-ACAM)
Qui som
La fundació APIP-ACAM respon a la voluntat cívica de compromís amb la gent pel
recolzament a les persones i famílies en situació de necessitat, per manca de mitjans
econòmics i/o dependència física o intel·lectual, procurant la continuïtat dels tractaments,
de les metodologies i les avaluacions, a fi de col·laborar amb la capacitació, el foment de
l'assertivitat, l'empoderament de les persones i la recuperació de la seva xarxa social.
Què fem
S’ofereixen el s serveis bàsics d’allotjament, acollida convivència, atenció i cura personal així
com el foment d'hàbits d'autonomia personal i de les relacions interpersonals i socials , de
l’oci, el temps lliure i l’atenció conductual.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic. Accés amb valoració del CAD, i derivació
del Departament d’Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Cost de la plaça
segons renda del residents. Màxim: 24 places.
Adreça i horari d'atenció
Residencia la «Batllòria» · Camí de Sant Jeroni de la Murtra, 36 baixos (Badalona)
Oberta els 365 dies de l’any
Contacte
T. 93 497 20 10
A/e: batlloria@fundacioapipacam.org
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ÍNDEX

HABITATGE
RESIDÈNCIA «MONTIGALÀ» (FUNDACIÓ APIP-ACAM)
Qui som
La fundació APIP-ACAM respon a la voluntat cívica de compromís amb la gent pel
recolzament a les persones i famílies en situació de necessitat, per manca de mitjans
econòmics i/o dependència física o intel·lectual, procurant la continuïtat dels tractaments,
de les metodologies i les avaluacions, a fi de col·laborar amb la capacitació, el foment de
l'assertivitat, l'empoderament de les persones i la recuperació de la seva xarxa social.
Què fem
S’ofereixen el s serveis bàsics d’allotjament, acollida convivència, atenció i cura personal així
com el foment d'hàbits d'autonomia personal i de les relacions interpersonals i socials , de
l’oci, el temps lliure i l’atenció conductual.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual lleu o moderada i trastorn de
conducta. Accés amb valoració del CAD, i derivació del Departament d’Afers Socials i Família
de la Generalitat de Catalunya. Cost de la plaça segons renda del resident. Màxim: 24 places.
Adreça i horari d'atenció
Residencia «Montigalà» · Camí de Sant Jeroni de la Murtra, 40-42, baixos (Badalona)
Oberta els 365 dies de l’any
Contacte
T. 93 395 67 06
A/e: montigala@fundacioapipacam.org

Ajuntament de Badalona · Amb el suport de la Diputació de Barcelona

57

GUIA DE RECURSOS PER A LA DIVERSITAT FUNCIONAL
Dirigida a la ciutadania amb diversitat funcional i les seves famílies
«

«

ÍNDEX

HABITATGE
LLAR-RESIDÈNCIA JOSEP PADRÓS
(INSTITUT MUNICIPAL SERVEIS PERSONALS)
Qui som
L’Institut Municipal Serveis Personals (IMSP) és un organisme autònom de l’Ajuntament
de Badalona que gestiona els diferents serveis de titularitat municipal en diferents àmbits
d’actuació (vellesa, serveis residencials, educació).
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Serveis d'acolliment, temporal o permanent, per a persones amb discapacitat intel·lectual
que precisen d'una llar quan ha esdevingut impossible o desaconsellable viure a la pròpia.
Consisteixen en petits habitatges amb serveis comuns i el suport d'un equip de professionals.
Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. Màxim: 38 places.
Adreça i horari d'atenció
Servei d’habitatge Josep Padrós
C. del General Weyler, 77, 1r (Badalona)
C. de Mossèn Anton Romeu, 78 - 80, 1r - 2a, 2n - 1a i 2n - 2a (Badalona)
L’horari del servei és 24 hores els 365 dies de l’any
Contacte
http://www.imspbdn.cat/web/fonts /presentacio/sh_ josep_padros.php
T. 93 387 11 47 - 93 464 34 01
A/e: s.h.josep.padros@imspbdn.cat
Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h
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HABITATGE
LLAR-RESIDÈNCIA SALUT MENTAL SANT ROC
(INSTITUT MUNICIPAL SERVEIS PERSONALS)
Qui som
L’Institut Municipal Serveis Personals (IMSP) és un organisme autònom de l’Ajuntament
de Badalona que gestiona els diferents serveis de titularitat municipal en diferents àmbits
d’actuació (vellesa, serveis residencials, educació).
Què fem
La Llar-residència de Sant Roc és un servei d’acolliment per a persones amb problemàtica
social derivada de malaltia mental. Aquest acolliment pot ser temporal o permanent,
substitueix a la llar personal i compta amb assistència integral a les activitats de la vida
diària. L’objectiu d’aquest servei és facilitar un entorn substitutiu a la llar adequat i adaptat
a les necessitats d’assistència de la persona que permeti potenciar l’autonomia personal i
social, afavorint la integració a la vida comunitària.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional amb trastorn mental sever diagnosticat. Certificat de
discapacitat de 65% o superior. Menors de 65 anys. Persones que poen realitzar activitat de la
vida diària però amb supervisió externa (poden viure en règim obert). Sol·licitud d’acolliment
residencial. No requerir assistència sanitària continuada. Accés amb valoració del CAD, i derivació
del departament d’Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Màxim: 45 places.
Adreça i horari d'atenció
Llar residència Salut Mental Sant Roc · C. de Vélez Rubio, 23-31 (Badalona)
L’horari d’atenció als usuaris és de 24 hores
Contacte
http://www.imspbdn.cat/web/fonts/presentació/llar_residencia.php
T. 93 399 20 78
A/e: llar.residencia@imspbdn.cat
Horari d'informació al públic:
De dilluns a dijous, de 9 a 13 h i de 16 a 18 h. Els divendres, de 9 a 14 h
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ÍNDEX

HABITATGE
LLAR-RESIDÈNCIA “DALT LA VILA 1”
Qui som
ASSA és una associació de caràcter social, sense afany de lucre, que té com a missió millorar
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, fomentar
i organitzar l’ajut, la informació i l’assessorament dels membres associats, creant i mantenint
els serveis necessaris.
Què fem
Serveis d'acolliment per a persones amb discapacitat que precisen d'una llar quan ha
esdevingut impossible o desaconsellable viure a la pròpia. Consisteixen en petits habitatges
amb serveis comuns i el suport d'un equip de professionals.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. Accés amb valoració del CAD, i
derivació del Departament d’Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Cost de la
plaça concertada segons renda del resident. Màxim: 6 places.
Adreça i horari d'atenció
Llar Residència “Dalt la Vila 1”
Pl. de l'Assemblea de Catalunya, 5, 1r (Badalona)
La llar residència funciona 365 dies l’any. L’horari d’atenció de la llar residència comença a
les 17 h fins a les 9 h i caps de setmana, festius i vacances, les 24 hores.
Contacte
Seu ASSA · Via Trajana, 1 (Sant Adrià del Besòs)
M. 679 749 114 - T. 93 462 18 13
A/e: assa.santadria@gmail.com
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HABITATGE
LLAR-RESIDÈNCIA “DALT LA VILA 2” (FUNDACIÓ SIQUE!)
Qui som
SIQUE! Som una fundació amb una doble missió: oferim suport i serveis a les persones amb
diferent capacitat intel·lectual; i assessorem i acompanyem als pares o tutors legals.
Què fem
Serveis d'acolliment per a persones amb discapacitat que precisen d'una llar quan ha
esdevingut impossible o desaconsellable viure a la seva pròpia. Consisteixen en petits
habitatges amb serveis comuns i el suport d'un equip de professionals.
L’atenció és diürna i pot afegir-se a un servei d’atenció nocturna atorgat de 17 a 9 h.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. Accés amb valoració del CAD, i
derivació del Departament d’Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Màxim:
12 places.
Adreça i horari d'atenció
Llar Residència “Dalt la Vila 2” · Pl. de l'Assemblea Catalunya, 5, 2a i 3a planta (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8 a 18.30 h
Contacte
Fundació SIQUE! (oficines) · C. de Sant Isidre, 76 (Badalona)
www.fundaciosique.org
T. 93 384 29 06 - M. 636 203 496
A/e: fundaciosique@fundaciosique.org
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HABITATGE
LLAR-RESIDÈNCIA JOSEP NIUBÓ (GRUP ASPANIN)
Qui som
ASPANIN som una associació i fundació pro persones amb discapacitat intel·lectual, salut
mental i les seves famílies.
Què fem
Serveis d'acolliment per a persones amb discapacitat que precisen d'una llar quan ha
esdevingut impossible o desaconsellable viure a la pròpia. Consisteixen en petits habitatges
amb serveis comuns i el suport d'un equip de professionals.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual i trastorn mental. Accés amb
valoració del CAD, i derivació del Departament d’Afers Socials i Família de la Generalitat.
Cost de la plaça concertada segons renda del resident. Màxim: 8 places.
Adreça i horari d'atenció
Llar-residència Josep Niubó · C. del Torrebadal 10 (Badalona)
L’horari del servei és 24 hores els 365 dies de l’any
Contacte
ASPANIN · C. de Sant Miquel 55, 1r (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8 a 19 h
https://www.aspanin.cat/es/hogarresidencia
T. 93 384 63 04 - M. 693 816 413
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HABITATGE
LLAR RESIDÈNCIA TEB BADALONA
TEB HABITATGE SCCL (GRUP COOPERATIU TEB)
Qui som
Som una cooperativa sense ànim de Lucre que cerca la millora de la vida i la inclusió en la
comunitat de les persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual.
Què fem?
Activitats adreçades a la millora de la vida i la inclusió en la comunitat de les persones que
resideixen.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. Accés amb valoració del CAD, i
derivació del Departament d’Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Cost de la
plaça segons renda del resident. Màxim: 18 places (dues unitats de 9 places).
Adreça i horari d'atenció
Llar-residencia TEB Badalona:
Av. del Marquès de Sant Mori, 30-36 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 18 a 8 h. Dissabtes, diumenges i festiu les 24 h.
Contacte
https://ajuntament.barcelona.cat/tarwww.teb.org
Telèfon de la residència: 93 397 48 72 - Telèfon de l’entitat: 93 360 03 87
A/e: llar@teb.org
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HABITATGE
PISOS DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR-RESIDÈNCIA
(FUNDACIÓ SIQUE!)
Qui som
SIQUE! Som una fundació amb una doble missió: oferim suport i serveis a les persones amb
diferent capacitat intel·lectual; i assessorem i acompanyem als pares o tutors legals.
Què fem
Pisos de suport a l’autonomia a la pròpia llar per persones que són autònomes i tenen feina.
S’ofereixen en l’actualitat 34 places, tot i que cada any van augmentant a mesura que van
apareixent noves demandes. Aquest servei és obert a qualsevol persona que pugui ser
beneficiari segon la pròpia normativa d’accés. És un servei que s’ ofereix en pisos d’unitats
de convivència d’entre 1-4 persones.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual i trastorn mental. Accés amb valoració
del CAD, i derivació del departament d’Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Cost
de la plaça concertada segons renda del resident. Màxim: 34 places.
Adreça i horari d'atenció
Fundació SIQUE! (oficines) · C. de Sant Isidre, 76 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8 a 18.30 h
Contacte
www.fundaciosique.org
T. 93 384 29 06
A/e: fundaciosique@fundaciosique.org
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HABITATGE
PISOS DE SUPORT A L’AUTONOMIA A LA PRÒPIA LLAR-RESIDÈNCIA
(GRUP ASPANIN)
Qui som
ASPANIN som una associació i fundació pro persones amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies.
Què fem
Es proporciona suport en les activitats d’organització de la vida quotidiana: alimentació, cura de la salut
i utilització dels sistemes de protecció, així com en altres aspectes relacionats amb la capacitació, les
competències i les habilitats socials per millorar la convivència, les relacions socials i la participació.
Les àrees d’atenció en què es basa el programa de Suport a la Pròpia Llar són:
• Àrea personal i d’autocura : promoció de la cura personal, higiene, prendre la medicació…
• Àrea comunitària: promoure la integració comunitària i donar a conèixer els serveis que ofereix
la comunitat.
• Àrea de gestions de la pròpia llar: Persones que vulguin viure de forma autònoma o amb altres
persones, i que necessitin suport personal per al desenvolupament de la vida autònoma, però
sense necessitat de presència permanent d'un educador o educadora.
Es fa seguiment mitjançant un Pla de treball individualitzat.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic, intel·lectual i trastorn mental. Què puguin
desenvolupar activitats de la vida diària mitjançant el suport previst. Accés amb valoració del
CAD, i derivació del departament d’Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. Cost de
la plaça concertada segons renda del resident. Màxim: 25 places.
Adreça i horari d'atenció
ASPANIN · C. de Sant Miquel, 55, 1r (Badalona) · De dilluns a divendres, de 9 a 19 h (amb cita prèvia)
Contacte
https://www.aspanin.cat/es/progra ma-de-autonomia/
T. 93 384 63 04 - M. 693 81 63 93
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SANITAT
CAD BADALONA (CENTRE D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT)
Qui som
Organisme públic que pertany al Departament de Drets Socials de la Generalitat de
Catalunya. El CAD presta serveis d’informació, orientació a les persones amb discapacitat, a
les seves famílies i a la comunitat de professionals que ho requereixin.
Què fem
• Efectuar la valoració i establir el grau de discapacitat, requisit imprescindible per poder
accedir a les mesures establertes per garantir els drets de les persones amb discapacitat.
• Informar en relació amb la necessitat d'altre persona per als actes essencials de la vida diària.
• Determinar les dificultats de mobilitat per a utilitzar els transports públics.
• Elaborar els informes i dictàmens d'adequació d'accés serveis i prestacions especialitzades: centres de dia, residències, centres ocupacionals, suport a l'autonomia a la pròpia llar,
ajudes tècniques, ajuts per a mobilitat i transport i ajuts per a l'autonomia personal i la
comunicació.
• Emetre els certificats adreçats a altres organismes per accedir a prestacions o serveis:
jubilació anticipada, habitatge adaptat, aparcament, acompanyant, etc.
• Orientació per a la integració laboral (EVO laboral): realitzar la valoració laboral per tal
d’emetre certificat d’adequació a equipament i/o suport adient (empresa ordinària,
SCAPS, SOI, Ocupacional, altres).
• Realitzar orientacions cap a recursos sociolaborals.
• Emissió de certificat d’adequació a lloc de treball en processos d’oposicions a les administracions públiques, proves ACTIC i altres certificats que segons convocatòria correspon
emetre a l’EVO laboral.
• Emissió d’informe d’adequació a lloc de treball pel Departament d’Empresa i Ocupació, en
relació a contractes indefinits a persones amb discapacitat en empreses privades.
Qui hi pot accedir?

16 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic, sensorial, intel·lectual, trastorn del llenguatge i/o derivada de malaltia mental.
Contacte
T. 93 387 41 08 · A/e: cadgtsf@gencat.cat
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SANITAT
CSMA 1
Qui som
Els centres de Salut Mental d’adults (CSMA ) estem integrats a la xarxa d’assistència sanitària
pública del Servei Català de Salut. Els CSMA estem formats per equips professionals
interdisciplinaris amb psiquiatres, psicòlegs clínics, infermers i treballadors socials, amb
l'encàrrec d’atendre els problemes de salut mental, donar suport als professionals d’Atenció
Primària per atendre consultes menys greus, i afavorir l’assistència.
Què fem
Al CSMA 1 atenem als pacients de les següents ABS:
• Gorg (BDN 4)
• Sant Roc (BDN 5)
• Llefià (BDN 6)
• Gran Sol (BDN 7A)
• La Salut (BDN 7B)
• Dr. Barraquer (SAB 1)
El CSMA1 impulsa el Grup de Treball comunitari en Salut Mental “La Regadora” participat per
diversos professionals que treballen en l’àmbit de la salut mental del territori amb l’objectiu
d’aplegar esforços en el disseny i desenvolupament de projectes comunitaris.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter trastorn mental. persones majos de 18 anys
que presenten un trastorn mental que per la seva complexitat o gravetat ni poden ser atesos
exclusivament dins de l’àmbit de l’Atenció Primària de Salut. Derivació dels metges/sses de
capçalera o dels professionals de la xarxa hospitalària. Visita programada, només s’atenen
urgències durant el matí i de pacients amb historial obert al servei.
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SANITAT
CSMA 1
Adreça i horari d'atenció
CSMA 1 · C. de Torrebadal, s/n (cantonada carrer de Rivero) (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h i dimecres i dijous, de 15.15 a 18 h
Contacte
CSMA 1
T. 93 389 10 00
A/e: csm1@bsa.cat
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SANITAT
CSMA 2
Qui som
Els centres de Salut Mental d’adults (CSMA ) estem integrats a la xarxa d’assistència sanitària
pública del Servei Català de Salut. Els CSMA estem formats per equips professionals
interdisciplinaris amb psiquiatres, psicòlegs clínics, infermers i treballadors socials, amb
l'encàrrec d’atendre els problemes de salut mental, donar suport als professionals d’Atenció
Primària per atendre consultes menys greus, i afavorir l’assistència.
Què fem
Al CSMA 2 atenem als pacients de les següents ABP:
• Martí Julià (BDN 1)
• Centre / Dalt Vila (BDN 2)
• Progrés / Raval (BDN 3)
• Nova Lloreda (BDN 8)
• Apenins / Montigalà (BDN 9)
• Nova Lloreda / Montigalà (BDN 10)
• Bufalà / Canyet (BDN 11)
• Morera / Pomar(BDN 12)
• Montgat / Tiana (MT 1)
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter trastorn mental. Persones majos de 18 anys
que presenten un trastorn mental que per la seva complexitat o gravetat ni poden ser atesos
exclusivament dins de l’àmbit de l’Atenció Primària de Salut. Derivació dels metges/sses de
capçalera o dels professionals de la xarxa hospitalària. Visita programada, només s’atenen
urgències durant el matí i de pacients amb historial obert al servei.
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SANITAT
CSMA 2
Adreça i horari d'atenció
CSMA 2 · Av. del Doctor Bassols, 112-130 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8.30 a 14 h i dimarts i dimecres, de 15.30 a 17.30 h
Contacte
CSMA 2
T. 93 460 01 90
A/e: csm2@bsa.cat
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SANITAT
CSMIJ JOAN OBIOLS (INSTITUT MUNICIPAL SERVEIS PERSONALS)
Qui som
El CSMIJ, és un servei especialitzat d’atenció psiquiàtrica i salut mental i de suport a l’atenció
primària de salut, adreçats a la població infantil i juvenil, dels 0 als 18 anys que presenten
un trastorn de salut mental i que, per la seva gravetat i/o complexitat, no poden ser atesos
solament dins de l’àmbit dels serveis de l’atenció primària de salut
Què fem
Diagnostic i tractament:
• Recolzament a l’atenció primària de salut per l’atenció als trastorn mentals més
prevalents.
• Diagnostic, tractament i seguiment dels nens, nenes i adolescents que presenten
trastorn mental sever o greu i a les seves famílies.
• Continuïtat assistencial a través de la coordinació amb altres serveis sanitaris,
educatius i socials.
• Atenció, dins dels nostres horaris, a les urgències que poden presentar els pacients que
tenen història oberta en el centre.
Al CSMIJ atenem als pacients de les següents ABP:
• Martí Julià (BDN 1)
• Centre / Dalt Vila (BDN 2)
• Progrés / Raval (BDN 3)
• Nova Lloreda (BDN 8)
• Apenins / Montigalà (BDN 9)
• Nova Lloreda / Montigalà (BDN 10)
• Bufalà / Canyet (BDN 11)
• Morera / Pomar(BDN 12)
• Montgat / Tiana (MT 1)
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter trastorn mental. Menors de 18 anys. Cal portar
volant de derivació. Derivació de pediatre/metge de família o EAP del centre escolar.
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SANITAT
CSMIJ JOAN OBIOLS (INSTITUT MUNICIPAL SERVEIS PERSONALS)
Adreça i horari d'atenció
CSMIJ Joan Obiols · C. de Laietània, 25 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8 a 15 h. Els dimarts i dimecres, de 16 a 19 h
Contacte
CSMIJ Joan Obiols
T. 93 389 30 12
A/e: csmij.joan.obiols@imspbdn.cat
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SANITAT
CSMIJ CREU VERDA (INSTITUT MUNICIPAL SERVEIS PERSONALS)
Qui som
El CSMIJ, és un servei especialitzat d’atenció psiquiàtrica i salut mental i de suport a l’atenció
primària de salut, adreçats a la població infantil i juvenil, dels 0 als 18 anys que presenten
un trastorn de salut mental i que, per la seva gravetat i/o complexitat, no poden ser atesos
solament dins de l’àmbit dels serveis de l’atenció primària de salut
Què fem
Diagnostic i tractament:
• Recolzament a l’atenció primària de salut per l’atenció als trastorn mentals més
prevalents.
• Diagnostic, tractament i seguiment dels nens, nenes i adolescents que presenten
trastorn mental sever o greu i a les seves famílies.
• Continuïtat assistencial a través de la coordinació amb altres serveis sanitaris,
educatius i socials.
• Atenció, dins dels nostres horaris, a les urgències que poden presentar els pacients que
tenen història oberta en el centre.
Al CSMIJ atenem als pacients de les següents ABP:
• Gorg (BDN 4)
• Sant Roc (BDN 5)
• Llefià (BDN 6)
• Gran Sol (BDN 7A)
• La Salut (BDN 7B)
• Dr. Barraquer (SAB 1)
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter trastorn mental. Menors de 18 anys. Cal portar
volant de derivació. Derivació de pediatre/metge de família o EAP del centre escolar.
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SANITAT
CSMIJ CREU VERDA (INSTITUT MUNICIPAL SERVEIS PERSONALS)
Adreça i horari d'atenció
CSMIJ Creu Verda · Av. d'Alfons XIII, 468-470, entrada lateral (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8 a 15 h i dilluns, dimarts i dimecres, de 16 a 19 h
Contacte
CSMIJ Creu Verda
T. 93 460 75 20
A/e: csmij.creu.verda@imspbdn.cat
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SANITAT
SESM-DI
Qui som
Servei integrat en la xarxa sanitària pública que ofereix assistència ambulatòria especialitzada
a persones amb discapacitat intel·lectual que presenten problemes de salut mental i/o
alteracions conductuals associades.
Què fem?
• Diagnostic i avaluació
• Tractament farmacològic
• Psicoteràpia individual, grupal i familiar
• Suport i orientació social
• Suport, formació i orientació als professionals dels recursos de la xarxa DI
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual, trastorn mental i alteració
conductual. Derivació mèdica.
Adreça i horari d'atenció
CAP La Salut · Ptge. dels Encants, s/n (Badalona)
De dilluns a divendres, d'11 a 14 h
Contacte
CAP La Salut · T. 93 460 79 01
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SANITAT
PROGRAMA D’ATENCIÓ INTEGRAL
(SALUT MENTAL BARCELONÈS NORD)
Qui som
Salut Mental Barcelonès Nord som una entitat sense afany de lucre que ofereix serveis i
orientació amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de
salut mental i les seves famílies.
Què fem
Aquest programa proporciona acompanyament terapèutic i suport individualitzat i integral,
de forma coordinada amb els referents terapèutics de la xarxa sanitària, a persones que en
patir algun trastorn mental presenten dificultats per participar en recursos sociocomunitaris
i/o sociosanitaris o per dur a terme de forma autònoma les seves activitats quotidianes,
gestió i manteniment del domicili o altres aspectes de la seva vida.
El suport s’ofereix a través de professionals especialitzats i dins d’un pla de treball elaborat
conjuntament amb els referents assistencials dels CSMAs i acordat amb el propi interessat,
incidint en afavorir la continuïtat de l’atenció i el desenvolupament de la seva autonomia.
Això permet vetllar pels drets dels usuaris, tracta, en definitiva, de millorar la qualitat de vida
dels usuaris.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb trastorn mental i en seguiment de tractament. Cal que siguin derivats des del
centre de salut mental o altres dispositius de la xarxa de salut mental.
Adreça i horari d'atenció
CAP La Salut · Ptge. dels Encants, s/n (Badalona)
De dilluns a divendres, d'11 a 14 h
Contacte
CAP La Salut
T. 93 460 79 01
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SANITAT
SUPORT DE FISIOTERÀPIA- SFAEO
(INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS)
Qui som
L’Institut Municipal Serveis Personals (IMSP) és un organisme autònom de l’Ajuntament
de Badalona que gestiona els diferents serveis de titularitat municipal en diferents àmbits
d’actuació (vellesa, serveis residencials, educació).
Què fem
El suport de Fisioteràpia a Alumnes Escolaritzats a les Escoles Ordinàries (SFAEO) dóna
suport i atenció fisioterapèutica a aquells alumnes escolaritzats en escoles ordinàries de
Badalona que, per motius de patologies cròniques, normalment d’origen neurològic o de
tipus degeneratiu, pateixen alteracions o retards a niell motriu. A més a més, dóna suport a
les seves famílies i a les escoles ordinàries a on assisteixen.
Qui hi pot accedir?

5 - 16 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic. Alumnes escolaritzats a l’escola
ordinària de 5 a 16 anys. Derivació de l’Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic
(EAP). Màxim: 15 places.
Adreça i horari d'atenció
CDIAP Creu Verda · Av. d'Alfons XIII, 468-470, entrada lateral (Badalona)
De dilluns a dijous, de 16 a 20 h (cal concertar visita prèvia)
Contacte
T. 93 460 75 20
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SANITAT
CENTRE DE DIA AMIBA
Qui som
AMIBA som un fundació que lluitem per la integració sociolaboral de les persones amb
discapacitat, cuidant d’ells i de les persones grans.
Què fem
Centre de dia per gent gran dirigit a persones autònomes amb un cert grau de dependència.
Qui hi pot accedir?

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic, intel·lectual i sensorials majors de 65
anys. Accés amb valoració del CAD, i derivació del Departament d’Afers Socials i Família de
la Generalitat. Cost de la plaça concertada segons renda del resident. Màxim: 20 places.
Adreça i horari d'atenció
Fundació AMIBA · C. de Liszt, 47, baixos (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 18 h
Contacte
www.amiba.org
T. 93 305 46 00
A/e: amiba@amiba.org
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SANITAT
CENTRE DE REHABILITACIÓ AMIBA
Qui som
AMIBA som un fundació que lluitem per la integració sociolaboral de les persones amb
discapacitat, cuidant d’ells i de les persones grans.
Què fem
Servei destinat al tractament de tot tipus de lesions físiques, ja siguin provocades per una
discapacitat, per les causades en persones accidentades o en processos aguts.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic, intel·lectual i sensorials majors de 65
anys. Cost segons tractaments.
Adreça i horari d'atenció
Fundació AMIBA · C. de Liszt, 47, baixos (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 18 h
Contacte
www.amiba.org
T. 93 305 46 00
A/e: amiba@amiba.org
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SANITAT
CENTRE DE PSICOLOGIA (FUNDACIÓ SIQUE!)
Qui som
SIQUE! Som una fundació amb una doble missió: oferim suport i serveis a les persones amb
diferent capacitat intel·lectual, i assessorarem i acompanyem als pares o tutors legals.
Què fem
SEl centre de psicologia de la Fundació SIQUE! Pretén oferir solucions a partir de les
necessitats detectades de donar una atenció psicològica especialitzada a les persones amb
discapacitat intel·lectual
Actualment podem parlar em molts casos de persones amb una determinada disminució
psíquica i patologia mental associada. Així com a totes aquelles persones que presenten
dificultats per la integració social i altres limitacions.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual i trastorn mental. L’accés és
mitjançant la demanda a la Fundació SIQUE. Cost: quota privada, en funció de les necessitats.
Adreça i horari d'atenció
Fundació SIQUE! (oficines) · C. de Sant Isidre, 76 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8 a 18.30 h
Contacte
www.fundaciosique.org
T. 93 384 29 06
A/e: fundaciosique@fundaciosique.org
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ATENCIÓ A NECESSITATS SOCIALS
SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL
Qui som
Els serveis bàsics d’atenció social (SBAS) son equips tècnics que tenen com objectiu
conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben
en situació de risc o exclusió social.
Els equips estan formats per professionals de les disciplines del treball social i l’educació
social i atenen a la població des de la proximitat del seu territori.
Què fem
Les funcions més rellevants de cara a la diversitat funcional són:
· Oferir informació, orientació i assessorament a les persones en relació amb els drets i els
recursos socials i amb les actuacions sials a què poden tenir accés.
· Orientar l’accés als serveis socials especialitzats.
· Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
· Gestionar prestacions d’urgència social, el servei d’atenció domiciliari (SAD) i la teleassistència.
· Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant del maltractaments a persones dels
col·lectius més vulnerables.
· Gestionar la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal i
altres que li siguin atribuïdes.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys
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ÍNDEX

ATENCIÓ A NECESSITATS SOCIALS
SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL
Adreça i horari d'atenció
SBAS1 (Centre)
C. de Jaume Solà,3
SBAS 2 (Lloreda)
Rambla de Sant Joan, 59-77 (Can Cabanyes)
SBAS 3 (Bufalà)
C. del Molí de la torre, 91
SBAS 4A (La Salut)
Av. del Marqués de Sant Mori, s/n (Mercat de La Salut, 1a planta)
SBAS 4B (Llefià)
C. de la Mare de Déu de Lorda, 119
SBAS 5 (Gorg)
Av. d'Alfons XIII, 114 (Palau Municipal d’Esports)
SBAS 6 (Sant Roc)
Av. del Congrés Eucarístic, 16-20
Equip d’atenció a la dependència
Pl. de l'Assemblea de Catalunya, 11
Contacte
SBAS 1: T. 93 483 26 53
SBAS 2: T. 93 399 09 87
SBAS 3: T. 93 403 00 39
SBAS 4A: T. 93 387 94 38
SBAS 4B: T. 93 399 03 11
SBAS 5: T. 93 397 86 07
SBAS 6: T. 93 388 87 82
Dependència: T. 93 483 29 17
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ÍNDEX

ATENCIÓ A NECESSITATS SOCIALS
SERVEI DE TUTELA - FUNDACIÓ SIQUE!
Qui som
SIQUE! Som una fundació amb una doble missió: oferim suport i serveis a les persones amb
diferent capacitat intel·lectual, i assessorarem i acompanyem als pares o tutors legals.
Què fem
El servei de tutela de la Fundació SIQUE!, va dirigit a persones majors d’edats, amb discapacitat intel·lectual que no poden autogovernar-se i que necessiten d’una figura de suport i
protecció que vetlli per elles, en una o diverses àrees de la seva vida, ja que poden ser objecte
d’abús per part de tercers.
És la resposta a dues preguntes transcendentals: Qui vetllarà per a mi quan tot sol no pugui
fer-ho?. Qui cuidarà del meu fill i l’ajudarà quan jo no pugui?
Les persones destinatàries poden ser usuaris de la fundació, és a dir, persones que ja estiguin
vinculades a un dels recursos que ofereix SIQUE!, o bé persones externes a l’entitat que necessitin aquest suport.
A més, aquest servei ofereix orientació i assessorament als familiars, o als futurs tutors /es tant
de la fundació com externs.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones adultes amb discapacitat intel·lectual vinculades o no a l’entitat. L’accés és mitjançant la demanda a la Fundació SIQUE!
Adreça i horari d'atenció
Fundació SIQUE! (oficines) C. de Sant Isidre 76 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8 a 18.30 h
Contacte
https://wwwww.fundaciosique.org
T. 93 384 29 06
A/e: fundaciosique@fundacisique.org
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ÍNDEX

ATENCIÓ A NECESSITATS SOCIALS
SERVEI DE TUTELA - ASPANIN
Qui som
ASPANIN som una associació i fundació pro persones amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies.
Què fem
Acompanyem i donem suport individualitzats a les persones que ho requereixen d’un
tercer per gestionar i desenvolupar les diferents àrees de la seva vida (salut, economia,
desenvolupament personal, patrimoni, presa de decisions amb suport, benestar integral...).
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual i trastorn mental. Haver passat un
procés de modificació de la capacitat d’obrar, on es designi que requereixen una tutela o una
curatela segons sentència judicial.
Adreça i horari d'atenció
ASPANIN C. de Sant Miquel, 55 1er (Badalona)
Amb cita prèvia
Contacte
www.aspanin.cat
T. 93 167 19 33 - M. 693 816 419
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ÍNDEX

ATENCIÓ A NECESSITATS SOCIALS
SERVEI DE PRETUTELA - ASPANIN
Qui som
ASPANIN som una associació i fundació pro persones amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies.
Què fem
L’àrea de pretutela acompanya a persones susceptibles de requerir suport tutelar en un futur.
L’objectiu és establir un vincle amb la persona i el seu entorn i l’entitat tutelar, per tal de
conèixer a la persona al màxim per facilitar la relació tutelar i que la persona ja sigui partícip
i coneixedora de l’entitat que l’acompanyarà en l’exercici de la tutela quan sigui necessari.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual i trastorn mental.
Adreça i horari d'atenció
ASPANIN C. de Sant Miquel, 55 1er (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 19 h (amb cita prèvia)
Contacte
www.aspanin.cat
T. 93 384 63 04
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ÍNDEX

ATENCIÓ A NECESSITATS SOCIALS
SERVEI D’ASSESSORAMENT SOCIAL - ASPANIN
Qui som
ASPANIN som una associació i fundació pro persones amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies.
Què fem
Informació, orientació i assessorament, tant general com específic, en tots els casos de
diversitat funcional ( disc. Intel·lectual i trastorn mental) i les seves famílies.
Informació dels serveis especialitzats d’àmbit laboral, habitatge, d’oci, tutela...
Assessorament sobre ajudes i prestacions econòmiques, acompanyament en els passos a
realitzar i agilitació dels processos.
També donem suport a les famílies amb grups de trobada i la creació de xerrades.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual.
Adreça i horari d'atenció
ASPANIN C. Sant Miquel, 55 1er (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 19 h (amb cita prèvia)
Contacte
www.aspanin.cat
T. 93 384 63 04
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ÍNDEX

ATENCIÓ A NECESSITATS SOCIALS
SERVEI D’ACOMPANYAMENT - ASPANIN
Qui som
ASPANIN som una associació i fundació pro persones amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies.
Què fem
Donem acompanyament individualitzat per part d’un professional de la nostra entitat , per
desplaçaments , activitats concretes a fer amb la persona o situacions especifiques que es
puguin donar.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual i trastorn mental. Pot accedir-hi
tothom o venir derivat d’algun altre servei. Cost: 14,50 €/h.
Adreça i horari d'atenció
ASPANIN C. de Sant Miquel, 55 1er (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 19 h (amb cita prèvia)
Contacte
www.aspanin.cat
T. 93 384 63 04
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ÍNDEX

ATENCIÓ A NECESSITATS SOCIALS
ASSESSORAMENT JURÍDIC - AMIBA
Qui som
ASPANIN som una associació i fundació pro persones amb discapacitat intel·lectual i les
seves famílies.
Què fem
Assessoria jurídica ( advocada), suport a la gestió d’ajudes. Derivació cap a serveis socials
en cas de detecció de necessitats, es fa seguiment.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic, intel·lectual i sensorials. Cost segons
serveis.
Adreça i horari d'atenció
Fundació AMIBA C. de Liszt, 47 baixos (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 18 h
Contacte
www.amiba.org
T. 93 305 46 00
A/e: amiba@amiba.org
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ÍNDEX

ATENCIÓ A NECESSITATS SOCIALS
ASSESSORAMENT I ORIENTACIÓ SOCIAL I JURÍDICA
(SALUT MENTAL BARCELONÈS NORD)
Qui som
Salut Mental Barcelonès Nord som una entitat sense afany de lucre que ofereix serveis i
orientació amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de
salut mental i les seves famílies.
Què fem
El servei d’assessorament i orientació jurídica és una iniciativa de recent creació a l'associació
que ve a cobrir un buit en la defensa del dret dels usuaris, les seves famílies i també els
professionals que es troben amb dubtes legals associats a problemàtiques de salut mental.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional amb trastorn mental i les seves famílies. Accés general.
L’equip jurídic i social valora la idoneïtat de la situació. Per socis de l’entitat la primera
entrevista són 20 €, per no socis 30 €.
Adreça i horari d'atenció
Associació Salut Mental Barcelonès Nord · Av. del Doctor Bassols, 62 (Badalona)
Un dimarts al mes, de 16 a 18.30 h
Contacte
www.assocsmbn.org
T. 93 383 58 39
A/e: administracio@assocsmbn.org
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ÍNDEX

ATENCIÓ A NECESSITATS SOCIALS
ÀREA DE FAMÍLIES - FUNDACIÓ SIQUE!
Qui som
SIQUE! Som una fundació amb una doble missió: oferim suport i serveis a les persones amb
diferent capacitat intel·lectual, i assessorarem i acompanyem als pares o tutors legals.
Què fem
El grup de suport familiar de la Fundació SIQUE! té com objectiu oferir un espai per a tots
els pares i mares que tenen un fill/a amb discapacitat psíquica, per compartir experiències
i rebre informació del seu interès.
Es fan xerrades informatives i es crea un espai de debat. També es fan taller lúdics per als
familiars.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Familiars (pares, mares, germans...) de persones adultes amb discapacitat intel·lectual
vinculades o no a l’entitat. L’accés és mitjançant la demanda a la Fundació SIQUE!
Adreça i horari d'atenció
Fundació SIQUE! (oficines) C. de Sant Isidre 76 (Badalona)
Horari a convenir
Contacte
https://wwwww.fundaciosique.org
T. 93 384 29 06
A/e: fundaciosique@fundacisique.org
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ATENCIÓ A NECESSITATS SOCIALS
ONCE
Qui som
ONCE som una organització sense ànim de lucre d’àmbit estatal, per a l’atenció a persones
cegues o amb discapacitat visual greu.
Què fem
Serveis socials per a les persones cegues o amb discapacitat visual greu. Es deriva a
rehabilitació, serveis de tipus personal, econòmic, etc.
Derivació dins dels circuits de l’ONCE per serveis que s’ofereixen a Barcelona o altres parts
d’Espanya (gossos pigall, lectoescriptura en Braille,...).
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter trastorn sensorial (visual i sordceguesa) i
persones amb 10% de visió o menys o camp visual de 10 graus o menys. Serveis per afiliats
i sense cost per als afiliats.
Adreça i horari d'atenció
ONCE Badalona · C. de la República Argentina, 86-88 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8 a 14 h
Contacte
www.once.es
T. 93 388 29 50
A/e: jood@once.es
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ÍNDEX

ATENCIÓ A NECESSITATS SOCIALS
LLAR DE PERSONES SORDES DE BADALONA
Qui som
La Llar de Persones Sordes de Badalona, és una entitat sense afany de lucre i declarada
d’utilitat pública, dedicada a la defensa dels drets de les persones sordes i al trencament de
les barreres comunicatives.
Què fem
· Atenció directa i assessorament a persones sordes i/o familiars i professionals de
diversos àmbits.
· Gestió de documentació bàsica, tràmits i gestions de l’Administració.
· Informació i recerca de recursos educatius, formatius i de millora curricular.
· Informació i tramitació d’ajuts i prestacions pel que fa habitatge, família, atur...
· Assessorament psicosocial.
· Derivació a altres serveis, treball en xarxa amb altres entitats.
· Serveis d’interpretació de llengua de signes.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter trastorn sensorial (sordes) i població general.
Assessorament i informació gratuït per a tothom. Serveis d’interpretació en Llengua de Signes
només per a socis i sòcies.
Adreça i horari d'atenció
Llar de persones sordes a Badalona · C. del General Weyler, 188-182 (Badalona)
De dilluns i dimecres, de 16.30 a 19.30 h i dijous, de 9 a 12 h
Contacte
llarsordbadalona.blogspot.com
T. 93 383 12 29
A/e: llarsordbad@gmail.com
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ÍNDEX

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL LLEVANT
Qui som
L’escola d’educació especial Llevant és un centre de titularitat municipal que oferix un servei
per alumnes de 3 a 16 anys que presenten barreres a l’aprenentatge i a la participació o
que requereixen dels suports de l’educació especial. Oferim atenció personalitzada i suport
psicològic i educatiu en les etapes.
Què fem
· Continguts adaptats del currículum escolarització
· Logopèdia
· Fisioteràpia
· Suport psicopedagògic
· Escolaritat compartida
· Assessorament i suport especialitzat en l’entorn de l’escola ordinària
Qui hi pot accedir?

3 - 16 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. Disposar del dictamen de l’EAP i
la resolució del Departament d’Educació. Requisits d’acord amb les normes de preinscripció
i matriculació d’alumnes als centres docents públics i privats concertats. Derivació d’EAP.
El servei és gratuït. Tenen un cost els serveis de menjador, material, excursions i AMPA
(voluntari).
Adreça i horari d'atenció
EEE Llevant Av. d'en Marti Pujol, 110 (Badalona)
Horari escolar: 9 a 12 h i de 15 a 16 h. Horari del menjador: 12.30 a 15 h.
Contacte
T. 93 389 30 50
A/e: e.llevant @imspbdn.cat
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EDUCACIÓ I FORMACIÓ
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL CAN BARRIGA
Qui som
L’escola d’educació especial Can Barriga és un centre de titularitat municipal que oferix un
servei per alumnes de 12 a 21 anys que presenten barreres a l’aprenentatge i a la participació
o que requereixen dels suports de l’educació especial. Oferim atenció personalitzada i suport
psicològic i educatiu en les etapes.
Què fem
· Continguts adaptats del currículum escolarització
· Logopèdia
· Fisioteràpia
· Suport psicopedagògic
· Escolaritat compartida
· Assessorament i suport especialitzat en l’entorn de l’escola ordinària
· Programes de trànsit a la vida adulta
Qui hi pot accedir?

12 - 17 anys

18 - 21 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. Disposar del dictamen de l’EAP i
la resolució del Departament d’Educació. Requisits d’acord amb les normes de preinscripció
i matriculació d’alumnes als centres docents públics i privats concertats. Derivació d’EAP.
El servei és gratuït. Tenen un cost els serveis de menjador, material, excursions i AMPA
(voluntari).
Adreça i horari d'atenció
EEE Can Barriga Av. d'en Marti Pujol, 457 (Badalona)
Horari escolar: 9 a 12 h i de 15 a 16 h. Horari del menjador: 12.30 a 15 h.
Contacte
T. 93 397 71 81
A/e: e.can.barriga@imspbdn.cat
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ÍNDEX

EDUCACIÓ I FORMACIÓ
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL MAREGASSA
Qui som
Centre especialitzat en educació especial per a joves de 16 a 21 anys. Oferim formació
professional en el següents programes de formació i inserció (PFIs):
· Auxiliar de comerç i atenció al públic
· Auxiliar en vivers i jardins
· Auxiliar en activitats d’oficina
· Auxiliar de cuina i restauració
Què fem
· Formació en centres de treball
· Aprenentatge, servei a la comunitat
· Suport de psicòleg educatiu
· Suport psicopedagògic
· Competència social i suport conductual positiu
· Extraescolars
Qui hi pot accedir?

16 anys

18 - 21 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. Dictamen de l’EAP informes
escolars i psicopedagògics. No haver certificat l’ESO. Amb certificat de discapacitat o en
tràmit. Màxim: 72 places (unes 12 persones per grup).
Adreça i horari d'atenció
EEE Maregassa C. de Sant Lluc, 105-107 (Badalona)
Horari lectiu: de dilluns a divendres, de 9 a 14 h (amb cita prèvia)
Contacte
T. 93 397 78 50
A/e: e.maregassa@imspbdn.cat
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EDUCACIÓ I FORMACIÓ
OFICINA MUNICIPAL D’ESCOLARITZACIÓ
Qui som
L’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) és un servei que l’ajuntament de Badalona,
en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, ofereix als ciutadans i ciutadanes per a
acompanyar-los en el procés d’escolarització dels seus fills/es en centres finançats amb fons
públics (públics i concertats) a Badalona.
Què fem
L’OME atén consultes ciutadanes relatives a l’educació dels seus fills de de la llar d’infants fins
als estudis postobligatoris; col·labora en els diferents processos de preinscripció i matricula
(escoles bressol, educació infantil, primària i ESO), rep les sol·licituds d’escolarització durant
tot el curs i gestiona les assignacions de places escolars que fa la comissió de garanties
d’admissió amb rigor i transparència. També orienta i assessora els joves i les seves famílies.
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

Adreça i horari d'atenció
Ajuntament de Badalona - Edifici EL VIVER
Pl. de l'Assemblea de Catalunya, 9-12 baixos (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h i dijous, de 16 a 18.30 h
Tancat el mes d’agost
Contacte
T. 93 483 29 97
A/e:preinscripcioescolar@badalona.cat
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EDUCACIÓ I FORMACIÓ
CURSOS D'INFORMÀTICA - AMIBA
Qui som
AMIBA som un fundació que lluitem per la integració sociolaboral de les persones amb
discapacitat, cuidant d’ells i de les persones grans.
Què fem
Cursos d'informàtica trimestrals («connecta’t a l’ocupació) subvencionats per a l’ajuntament
de Badalona, en els quals es dona una visió i aprenentatge general en l'ordinador ( xarxes
socials, connectar-se a internet..) i són continguts adaptats les necessitats i capacitats de les
persones que hi assisteixen.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de qualsevol característica. Població en general i amb risc.
Derivats de serveis socials i/o IMPO. Màxim: 40 places per cada trimestre.
Adreça i horari d'atenció
Fundació AMIBA C. de Liszt, 47 baixos (Badalona)
De dilluns a dijous, de 10 a 12.30 h i de 15 a 18 h
Contacte
www.amiba.org
T. 93 305 46 00
A/e: amiba@amiba.org
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ESPORT, OCI I LLEURE
CLUB SOCIAL LA GINESTA
(SALUT MENTAL BARCELONÈS NORD)
Qui som
El club social La Ginesta s’adreça a persones que, per causa d’un trastorn mental, tenen
dificultats d’inserció social, d’integració comunitària al seu entorn natural i d’organització
del lleure. Té per finalitat, dins d’un marc de les relacions socials, augmentar la participació i
les diferents maneres de vinculació amb la comunitat mitjançant l’ocupació significativa del
temps lliure.
Què fem
Activitats i tallers de caire artístic, idiomàtics esportius i de noves tecnologies i es realitzen
sortides culturals, experiencial i educatives escollides entre tots els integrants.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional amb trastorn mental lleu. Adreçat a persones joves,
especialment d’entre 18 i 35 anys, i amb alt grau d’autonomia personal. Derivats dels centres
de salut mental o altres dispositius de la xarxa de salut mental. Els equips tècnics dels serveis
valoren la idoneïtat dels candidats. La persona pot sol·licitar directament l’accés al serveis.
Màxim: 30 places.
Adreça i horari d'atenció
Club social La Ginesta
C. de Mossèn Anton Romeu, 77 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 15.30 a 19 h i dissabte, de 9 a 13 h
Contacte
www.assocsmbn.org
T. 93 781 99 19 - M. 683 391 348
A/e: clubginesta@assocsmbn.org
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CLUB SOCIAL EL BADIU
(SALUT MENTAL BARCELONÈS NORD)
Qui som
El Club social El Badiu s’adreça a persones que, per causa d’un trastorn mental, tenen
dificultats d’inserció social, d’integració comunitària al seu entorn natural i d’organització
del lleure. Té per finalitat, dins d’un marc de relacions socials, augmentar la participació i
les diferents maneres de vinculació amb la comunitat mitjançant l’ocupació significativa del
temps lliure.
Què fem
Activitats i tallers de caire artístic, idiomàtics esportius i de noves tecnologies i es realitzen
sortides culturals, experiencial i educatives escollides entre tots els integrants.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter trastorn mental greu. Adreçat a persones joves,
especialment d’entre 18 i 65 anys, i amb baix grau d’autonomia personal. Derivats dels centres
de salut mental o altres dispositius de la xarxa de salut mental. Els equips tècnics dels serveis
valoren la idoneïtat dels candidats i és requisit indispensable seguir tractament. La persona
pot sol·licitar directament l’accés al serveis. Màxim: 70 places.
Adreça i horari d'atenció
Club Social El Badiu · Av. del Doctor Bassols, 62 (Badalona)
De dilluns a divendres, tres matins de 10 a 13 h i de 15 a 19 h i dissabtes, de 9 a 13 h
Contacte
www.assocsmbn.org
T. 93 383 58 39 - M. 654 571 601
A/e: clubbadiu@assocsmbn.org
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CLUB LLEVANT - ASPANIN
Qui som
El Club Llevant és un servei d’oci diari i de caps de setmana. Està orientat a joves i adults
amb diversitat funcional. S’ofereix la possibilitat de participar en les diferents activitats i
ofertes d'oci i temps lliure, que emanen de la pròpia demanda dels participants, tenint en
compte les necessitats de suport e els grups que ja estan en marxa.
L’objectiu principal és fomentar l’oci i el benestar integral, des d’una perspectiva
d’autodeterminació i autonomia.
Què fem
· Activitats de voluntariat en diferents entitats socials, esportives, educatives, culturals i
de lleure del territori
· Activitats d’aprenentatge, lectoescriptura i càlcul, informàtica i cuina
· Activitats recreatives; colles de cap de setmana i entre setmana i sortides diverses
· Activitats esportives; ball i grup excursionista
· Programa de turisme en períodes de vacances
Qui hi pot accedir?

12 - 17 anys*

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. Accés general. Cada activitat té
un cost diferent. Màxim: variable (places obertes tot l'any i a totes les activitats en funció de
les necessitats de suport i l’activitat especifica).
*amb autorització paterna.
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CLUB LLEVANT - ASPANIN
Adreça i horari d'atenció
Club Llevant C. de Sant Isidre, 13 (Badalona)
De dilluns a divendres, principalment de tardes amb alguna activitat de matins.
Caps de setmana amb horari divers (en funció de l’activitat). Contactar per concertar cita.
Contacte
www.aspanin.cat
T. 93 384 60 00 - M. 693 816 415
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OBAIDO ASSOCIACIÓ
Qui som
Obaido és una associació sense ànim de lucre que pretén oferir lleure i activitats
socioeducatives adaptades a les necessitats dels infants i joves amb diversitat funcional
de la ciutat de Badalona i rodalies. Ens definim com una associació oberta i en continua
construcció, ja que pretenem anar cobrint les necessitats que vagin sorgint a mesura que
puguem anar creixent totes juntes.
La tasca social que es planteja l’entitat parteix del respecte per la individualitat, descobrint
i potenciant les capacitats de cadascuna de les persones que en formen part. Som una
entitat que es defineix com un espai segur i agradable per a tots i totes, on la comunicació,
l’estructuració i l’anticipació esdevenen un pla d’acció i intervenció professional i adaptada
la persona.
Què fem
L’esplai:
· Activitats dissabtes al matí cada 15 dies
· Colònies durant el curs escolar (2 cops l'any) i activitats socioeducatives entre setmana
· Infants: Creativitat i moviment
· Joves: Habilitats socials
Qui hi pot accedir?

0 - 18 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. Accés general. Cost: els dissabtes:
80 € al trimestre (activitats a part), colònies: 55 €, activitats entre setmana: 60 € al mes.
Places limitades (places obertes tot l’any i a totes les activitats en funció de les necessitats de
suport i l’activitat específica subjectes al número d’inscripcions).
Adreça i horari d'atenció
Obaido associació · C. de Sant Joan de la Creu, 70 (Badalona)
Els dimarts, de 17.30 a 19 h. Dissabte de 9 a 13 h.
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VOLUNTARIAT «ACTIVAMENT»
(SALUT MENTAL BARCELONÈS NORD)
Qui som
El programa de Voluntariat Activament és un programa de l'Associació de Salut Mental
del Barcelonès Nord. L’objectiu és facilitar un punt de voluntariat actiu i comunitari per a
persones interessades.
Què fem
Activitats de voluntariat en diferent entitats socials, esportives, culturals i de lleure del
territori.
Qui hi pot accedir?

14 - 17 anys*

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. Accés general (la persona pot
sol·licitar directament l’accés al programa de voluntariat. L’equip tècnic del programa
valorarà la idoneïtat dels candidats).
*amb autorització paterna.
Adreça i horari d'atenció
Voluntariat "Activament" Av. del Doctor Bassols, 62 (Badalona)
Horari en funció de l’activitat de voluntariat
Contacte
www.assocsmbn.org
T. 93 383 58 39 - M. 654 571 601
A/e: clubbadiu@assocsmbn.org
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LLAR DE PERSONES SORDES DE BADALONA
Qui som
La llar de Persones Sordes de Badalona, és una entitat sense afany de lucre i declarada
d’utilitat pública, dedicada a la defensa dels drets de les persones sordes i al tractament de
les barreres comunicatives.
Què fem
· Organització d’activitat d’oci i culturals per a persones sordes de totes les edats.
• Activitats especifiques per a joves sords.
• Difusió de la Llengua de signes i de la comunitat sorda: organització de diades com
Sant Jordi i el dia Internacional de les Persones Sordes.
• Col·laboració amb el club esportiu de sords de Badalona ( futbol sala, voleibol, bàsquet,
pàdel).
Qui hi pot accedir?

0 - 17 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter sensorial (sordes). Participació en els equips
només per als socis i sòcies del club esportius. Activitat gratuïtes per als socis i sòcies.
Adreça i horari d'atenció
Llar de persones sordes de Badalona · C. del General Weyler, 188-182 (Badalona)
Dilluns i dimecres, de 16.30 a 19.30 hores i dijous, de 9 a 12 hores
Contacte
www.larsordbadalona.blogspot.com
T. 93 383 12 29
A/e: llarsordbad@gmail.com
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CLUB VADELLEURE - FUNDACIÓ SIQUE!
Qui som
La fundació SIQUE! tenim una doble missió. D’una banda oferim suport i serveis a les
persones amb diferent capacitats intel·lectual. Per un altra, assessorem i acompanyem als
pares o tutors legals.
Què fem
Tallers lúdics entre setmana: Lectoescriptura, informàtica, arts plastifiques, música, dansa i cuina.
Lleure de cap de setmana: Diferenciat per persones autònomes o persones me´s assistides. Es
troben els dissabtes i fan tres hores o excursions. També fem viatges i estades de cap de setmana.
Esport: Club de futbol, basquet i de natació. Fem els entrenaments a les instal·lacions del
club de futbol de Bufalà. La natació a les piscines de Llefià. Fan entrenaments entre setmana
i el cap e setmana fan competicions i campionats.
Agencia de viatge de turisme inclusiu: Organitzem viatges, estades, vacances al servei de
les persones amb discapacitat.
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. Accés general (els socis tenen un
carnet i condicions especials). Cada activitat té una tarifa diferent.
Adreça i horari d'atenció
Fundació SIQUE! (oficines) C. de Sant Isidre, 76 (Badalona)
Fundació SIQUE! (lleure) C. de Balmes, 4 bis (Badalona)
De dilluns a divendres, de 9 a 18 h
Contacte
https://www.fundaciosique.org
T. 93 384 29 06 - M. 695 57 91 96
A/e: vadelleure@fundaciosique.org
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ASSOCIACIÓ MARENOSTRUM
Qui som
Marenostrum, associació pro persones amb discapacitat intel·lectual, és una entitat dedicada
a l’ajut, atenció i protecció de persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual i
de les seves famílies, situada a la ciutat de Badalona. La nostra finalitat principal és donar
resposta a les necessitats d’oci per tal que les persones que atenem gaudeixin del seu lleure,
i d'aquesta manera, puguin normalitzar la seva situació.
Què fem?
Tallers setmanals que van canviant en funció de la demanda: manualitats, música i ball,
interpretació, teràpies diverses (art, foto...), cinefòrum, i també exteriors, com ara activitats
amb entitats de cultura popular catalana, sortides d’un dia.
Sortides de cap de setmana i vacances de setmana sant i estiu.
Espai TIC: Trencar la bretxa digital mitjançant tallers d'informàtica bàsica, d’accés
i aprofitament de les eines que oferix internet, fotografia digital, de gravació de vídeos o
d’iniciació a l’smartphone.
Intervenció amb famílies: És un espai de suport i acompanyament per tractar les necessitats
i dificultats del nucli familiar.
Qui hi pot accedir?

0 - 17 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual. Perfil actitudinal no agressiu cap
a si mateix o cap als altres. Cost depèn de l'activitat. Places per accedir al centre de lleure: 24
persones màxim, tallers: 10 persones màxim i sortides: 24 persones màxim.
Adreça i horari d'atenció
Associació Marenostrum Av. del Marquès de Montroig, 218 baixos (Badalona)
Horari a convenir en funció de l'activitat.
Contacte
www.associaciomarenostrum.org
Ivan Garcia: M. 651 691 699 · A/e: informacio@associaciomarenostrum.org
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FUNDACIÓ FEDAMAR
Qui som
Fundació Fedamar som una entitat sense ànim de lucre que va néixer al desembre de 2013,
amb l’objectiu principal de donar suport i servei esportiu a totes aquelles persones amb
alguna discapacitat intel·lectual i/o física i contribuir en la seva integració a la societat.
Què fem
· Bàsquet (en col·laboració amb el Club Joventut Badalona)
· Futbol
· Triatló
· Tennis taula
· Atletisme
· Boccia
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic i intel·lectual. Cost depèn de l'activitat.
Adreça i horari d'atenció
Seu Club Joventut de Badalona · C. de Ponent, 143 - 161 (Badalona)
Horaris en funció de l'equip
Contacte
www.fedamar.com
T. 93 792 18 35
A/e: fedamar@fedamar.com
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AMIBA
Qui som
AMIBA som una fundació i associació qui lluitem per la integració sociolaboral de les
persones amb diversitat funcional , cuidant d’elles i de les persones grans.
Què fem
· Club esportiu: petanca
· Activitats de lleure: ball, debat, projeccions...
· Sortides i excursions
· Taller de música
Qui hi pot accedir?

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter físic, intel·lectual i sensorial. Quota trimestral en
funció de l’activitat.
Adreça i horari d'atenció
Fundació AMIBA · C. de Liszt, 47 baixos (Badalona)
Horari depèn de l'activitat
Contacte
www.amiba.org
T. 93 305 46 00
A/e: amiba@amiba.org
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ONCE
Qui som
ONCE som una organització sense ànim de lucre d’àmbit estatal, per a l’atenció a persones
cegues o amb discapacitat visual greu.
Què fem
Activitats socials pels afiliats de l’ONCE.
Qui hi pot accedir?

0 - 17 anys

18 - 64 anys

+65 anys

Persones amb diversitat funcional de caràcter sensorial (visual i sordeceguesa), definida com un
10% de visió o menys, o un camp visual de 10 graus o menys. Actualment hi ha 340 afiliats.
Serveis per afiliats.
Adreça i horari d'atenció
ONCE · C. de la República Argentina, 86-88 (Badalona)
De dilluns a divendres, de 8 a 14 h
Contacte
www.once.es
T. 93 388 29 50
A/e: jood@once.es
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