
MEMÒRIA
2019/2020

LÍNIES
D’ACTUACIÓ
2021-2023



IN
DE

X
3 PRÒLEG

5 PRESENTACIÓ

6
PRINCIPIS BÀSICS I  MODEL
D’ACTUACIÓ

8 QUI SOM I QUÈ FEM

9 EN QUÈ CREIEM                             

10

11 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

12 ELS NOSTRES SOCIS                                          

13 JUNTA DIRECTIVA

14 SERVEIS I  PROGRAMES

16 PROGRAMES SOCIOCULTURALS I  COMUNITARIS

17

FINALITATS SOCIALS

15 S E R V E I S  E N  S A L U T  M E N T A L  C O M U N I T À R I A

INTERVENCIÓ EN SALUT MENTAL AMB LES
FAMÍLIES.  CONCEPTES BÀSICS

18 ALTRES PROGRAMES DE SUPORT

19 MOSTRA DE PROJECTES DESENVOLUPATS 2019/2020

20 PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I  REHABILITACIÓ
PSICOSOCIAL

22 NATURA ÉS CULTURA

23 JORNADES PARLEM OBERTAMENT

24 PROJECTES I  ACTIVITATS A GRÀCIA

26
MOSTRA D'ACTIVITATS DE DOCÈNCIA, FORMACIÓ I
RECERCA

27

31 DADES ACTIVITAT 2019-2020

34 DADES 1989 -  2020

35 INFORMACIÓ ECONÒMICA 2019-2020

36 PERFIL DE L'USUARI ATÈS

38 DISTRIBUCIÓ DE GÈNERE DEL PERSONAL 2019-2020

39

ACTIVITATS I  CONVENIS DE FORMACIÓ

37 PERFIL USUARI I GÈNERE

PROCESSOS D’ATENCIÓ: PROGRAMA INDIVIDUAL
DE REHABILITACIÓ I  REINSERCIÓ

40 COORDINACIÓ

41 LÍNIES D’ACTUACIÓ 2021-2023

45 SUPORTS, ALIANCES I  COL.LABORACIONS

46 CONTACTE



En un món en crisi, tant en la salut com en la riquesa per la pandèmia per un costat i la pèrdua
de valors i de compromís social per l’altre, en una etapa plena de pors i d’incerteses, redactem
aquest pròleg, amb un col·lectiu de persones d’una societat sacsejada, que té que reaccionar en
especial cap als mes vulnerables en Salut Mental (SM).

El Trastorn Mental (TM), tradicionalment era quelcom que passava al veí o al familiar d’un
conegut, al tenir assegurat per l’OMS, que 1 de cada 4 persones, desenvoluparà un problema de
SM, la societat está mès oberta per començar a donar respostes.

Tenim que superar el relat del drama i pensar amb persona afectada, com a un ser social, que
necessita el seu rol per aconseguir el seu Benestar.

Sens dubte, la societat de la Informació, l’exigència, la pressió, la competitivitat, són mitjans
agressius per a les persones més vulnerables.

Volem aprofitar l’avinentesa, per citar unes xifres, que ens poden ajudar a reaccionar sobre la
Discapacitat (D) en general, la Salut Mental (SM) en particular i el Malalt Mental (MM) en
especial:

·450 milions de persones al món estan afectades per un TM.

·Els TM, seran la principal discapacitat en el món en l’any 2030.

·Una de cada 4 persones patiran un TM al llarg de la seva vida.

·Més d'un 1% de la població desenvoluparà un tipus d'esquizofrènia.

· Un 50% dels TM, començant abans dels 15 anys i un 75% dels 18 anys.

·El suïcidi, és la segona causa de mort entre els 15 i 30 anys, fins a 1 milió de morts a l’any al
món.

Segons l’OMS, un 10% de la població té algun tipus de problema en SM i un 25% el tindran en
algun moment de la seva vida. Uns 25 milions de persones pateixen esquizofrènia al món.

Pròleg
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A Espanya, més d'un 3% de la població adulta pateix un TM, superen el milió de persones, el seu
cost social són 3500 milions d'euros i el TM és el major cost amb un 35% de la despesa total.

8 de cada 10 persones amb TM no tenen feina, estan a la cua de la desocupació en la
Discapacitat.

A Catalunya, en plena ressaca post procés, les últimes dades recollides per l’IDESCAT: Els
Discapacitats són un total de 582.027 persones, dels que 113.886 són per MM i de cada 6
causes de Discapacitat 4 són per Trastorns Neuropsiquiàtrics.

En una època de definició històrica i de permanent transformació de la Salut Mental es va
desenvolupar el “Model Comunitari en Salut Mental”, per a potenciar no només els nivells primari
i secundari sinó en especial el terciari, “A la Comunitat i amb la Comunitat” en una intervenció en
“Rehabilitació Psicosocial Integral del Malalt Mental”.

Segons Sòcrates: “El coneixement comença en el que ens sorprèn, l’únic veritable coneixement
és saber que no sabem res”.

En aquest moment neix ARAPDIS, per desenvolupar una experiència pionera i avantguardista,
des de fa 31 anys, en la seva constitució al 1989, 11 anys després d’altres etapes de gestió
d’altres entitats per part del seu fundador, que és quan es crea aquesta experiència completa i
integral, fins als actuals 42 anys de trajectòria professional.

Amb un model assistencial ampli i complet amb diferents recursos integrats i coordinats de tipus
Psicosocial, Pluridisciplinar i Comunitari, per crear consciència de malaltia i necessitat de
tractament, amb un “Model d'Intervenció Integral de Prevenció, Atenció, Rehabilitació,
Capacitació i Integració Sociolaboral i Cultural a la Comunitat i amb la Comunitat”.

Com deia Sigmund Freud: “He sigut una persona afortunada a la vida, res m’ha resultat senzill” i
així han passat per ARAPDIS durant aquests 31 anys, més de 5000 usuaris, dels quals 627
persones amb un contracte de treball als CET’s (Centres Especials de Treball), juntament amb
les seves famílies i el seu entorn, persones afectades per diferents problemes severs de Salut
Mental i dèficits Psicosocials.

Com també deia Albert Einstein: “No es pot esperar que fent sempre el mateix obtinguem millors
resultats, sinó que tenim que crear nous projectes per cercar nous reptes”.

El dia en què la societat entengui, que la “Igualtat en la Diversitat” de la funció mental i personal,
es un signe de riquesa i creixement, podrem afirmar que l’Estigma s’ha superat.

Per acabar, i això sí que ho diem nosaltres per tancar aquest pròleg: El que ens queda no és
només el que hàgim pogut fer nosaltres, sinó tot el que els altres puguin aprendre i desenvolupar
sobre les limitacions del nostre passat, les dificultats del present cap a un futur millor i de mes
“Igualtat en la Diversitat”.

Dr. Ramon BLASI I RAS
Fundador i President ARAPDIS
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ARAPDIS, es va constituir com entitat social sense ànim de lucre, el 28 d’agost de 1989.

Amb aquest nom i sigles, llarg i un tant difícil, es volia contemplar, l’extensió i heterogeneïtat,
de les necessitats amb que es troben les persones amb una discapacitat, prioritàriament
deguda a una problemàtica de salut mental. 

I del ventall d’intervencions que s’han de dur a terme, per poder donar resposta a aquestes. 
I així, ho recull, amb les seves finalitats i objectius socials, fixats als seus estatuts.

Les persones, amb un trastorn mental, han d’enfrontar-se, en el seu dia a dia, amb una
doble dificultat: amb els símptomes del seu propi trastorn i amb els efectes/conseqüències
de l’estigma social.

Els efectes o inconvenients, derivats de la pròpia malaltia, són episòdics i poden ser tractats,
amb una adequada atenció sanitària (tractaments psicofarmacològics, ingressos per
descompensació...), i sempre combinats amb Programes de Rehabilitació psicosocial.

Però els efectes/conseqüències de l’estigma social, associats al seu propi problema de Salut
mental, acaben generant l’auto estigma.

Per això, amb l’objectiu de facilitar camins per a la inserció social i laboral, i pal·liar les
conseqüències de l’estigma social, es va desenvolupar, de forma progressiva, en el barri de
Gràcia de Barcelona, un projecte assistencial, que es va anomenar ARPIC Àrea de
Rehabilitació Psicosocial, Integral i Comunitària,

Basat, en un model d’intervenció comunitària, centrat en la persona, atenent a la seva
evolució i diversitat, amb un abordatge integral.

Incidint, en l’augment de l’autoestima, el seu enfortiment i apoderament personal i social, i el
màxim nivell de recuperació de la seva malaltia.

PRESENTACIÓ
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PRINCIPIS BÀSICS I MODEL D’ACTUACIÓ

Base Model Principis
ATENCIÓ CENTRADA
EN LES PERSONES 

GARANTIR EL
CONTÍNUUM
ASSISTENCIAL

PARADIGMA DE LA
RECUPERACIÓ 

ABORDATGE INTEGRAL I
HOLÍSTIC

INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA

TRANSVERSALITAT

PLANIFICACIÓ AMB
PERSPECTIVA
TERRITORIAL

TREBALL I COORDINACIÓ
INTERSECTORIAL

Enfoc, des de la perspectiva de la salut, capacitats, fortaleses i
expectatives, no només, des de la perspectiva de malaltia, els

trastorns i les discapacitats     

Perspectiva, paradigma recuperació-inclusió comunitària 

El centre de l’activitat, és millorar les capacitats globals de la
persona, per poder desenvolupar el seu projecte personal, la
consciència i autogestió de la seva malaltia i problemàtica.

Planificació de les actuacions des d’una vessant, preventiva i
proactiva
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Des de la nostra const i tució,  l ’any 1989, hem anat conf igurant una estructura

de recursos intermediar is i  comunitar is integrats i  coordinats amb la Xarxa de

Salut  Mental  Públ ica i  amb al t res recursos de la Xarxa Social  i  Comunitàr ia,

Públ ica i  Pr ivada.

S’han creat Espais d’atenció integral  i  Programes específ ics de Rehabi l i tació

Psicosocial ,  Capaci tació i  Inserció Laboral  i  Comunitàr ia,  amb la f inal i tat  de

faci l i tar  e ls processos de rehabi l i tació i  integració de totes les persones, amb

igual tat  per la seva diversi tat ,  a la nostra comunitat .

Ofer im recursos, a les persones, per sent i r -se integrades i  part íc ips de la

societat  d ’avui ,  tan canviant i  d iversa, mit jançant el  desenvolupament

d’accions de prevenció,  promoció,  or ientació,  atenció,  rehabi l i tació i  suport  a

la reinserció a la comunitat  i  amb la comunitat .

Ent i tat  social ,  sense afany de lucre,  amb el  reconeixement d’Ut i l i tat  Públ ica i

que, a l 'any 2019, va compl i r  e l  seu 30è Aniversar i .

 

Const i tuïda a l ’any 1989, pel  doctor Ramon Blasi  i  e l  seu equip,  l ’associació

vet l la per l ’atenció,  la rehabi l i tació,  la normal i tzació i  la inserció de les

persones afectades per algun t ipus de disminució en la seva capaci tat

d’ integració sociolaboral  i  comunitàr ia.

 

Està formada per un equip mult id iscipl inar i  de professionals de l ’àmbit ,  de la

Rehabi l i tació en Salut  Mental  Comunitàr ia,  psiquiatres,  psicòlegs, metges,

infermers,  t rebal ladors socials,  educadors,  monitors,  vet l ladors i  personal

d’administració,  gest ió i  serveis,  que trebal len perquè aquest projecte s igui

una real i tat .

QUI SOM

QUÈ FEM
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EN QUÈ CREIEM

Creiem, en la igualtat, en les capacitats
de les persones, respectant la diversitat i
hàndicaps

IGUALTAT

En la igualtat en la diversitat, a través de
models i tractaments integradors
alternatius, integrals i integradors

DIVERSITAT

En programes de creació i de
vinculació progressiva, amb una
metodologia que desenvolupa
tècniques cognitives i psicosocials
específiques que ens permeten
conèixer, entendre i empatitzar amb les
persones de la nostra comunitat

VINCULACIÓ

Que tota aquesta activitat assistencial
directe, però també indirecta de prevenció
i promoció, permet una integració
veritable a la nostra societat a les
persones, que mai havien de haver sortit.
I facilita, que puguin accedir, al mateix
que tenen les altres, una vivenda, una
feina, espais d’oci, culturals, de
participació social

INTEGRACIÓ
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FINALITATS
SOCIALS

El desenvolupament de Serveis, Espais i
Programes a la Comunitat, dins de
l’àmbit de la Salut Mental, dirigits a
facilitar la inserció social i laboral, amb
Programes de Rehabilitació Psicosocial,
d’Habitatge, Socioculturals i de
Capacitació i Inserció Sociolaboral.

Desenvolupament d’accions en l’àmbit
de la recerca, la docència, la formació, la
prevenció, la promoció i la sensibilització
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ORGANIGRAMA
INSTITUCIONAL
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Subàrea
Rehabilitació
Psicosocial

Subàrea
Habitatge

Subàrea
Inserció

Comunitària

Subàrea
Capacitació,
Formació i

Inserció
Sociolaboral

Àrea Docència,
Formació,
Recerca i

Digitalització

Àrea
Comunicació i

Relacions
Institucionals

Àrea
Socioeconòmica

Àrea Protecció
de Dades i

Prevenció de
Riscos Laborals

Subàrea
Administrativa i
Comptabilitat

Subàrea
Recursos
Humans

Àrea Clínico-
Assistencial

PRESIDENT
COMITÈ EXECUTIU

ASSEMBLEA ASSOCIACIÓ
JUNTA DIRECTIVA



Representen la base i essència de
l’entitat. I l’assemblea de socis constitueix
l’òrgan bàsic del seu funcionament.

La base de socis de l’entitat, des de la
seva constitució a 1989 i fins a l’actualitat,
està format majoritàriament, per famílies i
usuaris, vinculades als serveis i el món de
la salut mental.

De la resta, una part són persones
d’altres àmbits, sensibilitzades amb la
problemàtica de la salut mental, i d’altre,
professionals de la pròpia entitat i d'altres
objectius compartits.

Segons els Estatuts, poden formar part de
l’Associació totes les persones majors
d’edat residents en l’àmbit territorial
d’acció previst per l’Associació.

Presentaran la sol·licitud per escrit a la
Junta Directiva i aquesta resoldrà en la
seva primera reunió, podent-ne denegar
l’admissió del sol·licitant, si aquest no
reuneix les condicions d’admissió que fixi
l’Assemblea. 

A part dels membres fundadors i socis
numeraris, hi ha també socis
col·laboradors, protectors i honoraris o de
mèrit.

Famílies i 1ra. Persona (usuaris)
84.8%

Altres
10.1%

Personal
5.1%

ELS NOSTRES
SOCIS
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Josep Lluís Bonet Ferrer
President d’honor

Dr. Ramon Blasi Ras
President

Roser Vega Martínez 
 Vicepresidenta

Coordinació Assistencial
 

Raquel Yáñez Gordo
Vicepresidenta

Coordinació Econòmica
 

Vicenç López Coca
Vicepresident

Coordinació Institucional
 

Mariàngela Ramió
Tresorera

 Conxita Bargallò  
   Secretària

Evelyn Álvarez
Vocal

 
 

Eva Aranda
Vocal

Antonio Corral
Vocal

Dolors Casas
Vocal

 

Borja Pardo
Vocal

 

 

Junta Directiva
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Serveis i
Programes
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L’Associació ARAPDIS, mitjançant l’Àrea de
Rehabilitació Psicosocial Integral i Comunitària
(ARPIC), ha desenvolupat durant més de 30
anys de trajectòria una “Experiència Alternativa
en Prevenció Terciària a la Comunitat”.

Espais de Rehabilitació

Amb programes diferenciats i específics, dirigits
a diferents col·lectius, dins de l’àmbit de la
Salut Mental, mitjançant el Servei de
Rehabilitació Comunitari, del territori.
Servei, que facilita una atenció integral i
individualitzada, per facilitar el processos de
rehabilitació i la reinserció social, laboral,
cultural i comunitària.

Servei de Rehabilitació
Comunitària

Espais  de Convivència

Llar Residència i Llars amb Suport

Espais d’atenció i rehabilitació en recursos de
convivència a la comunitat, que funcionen com
lloc de vida, temporal o permanent.
Facilitant l’accés a itineraris i modalitats de
convivència més autònomes.

S E R V E I S  E N
S A L U T  M E N T A L
C O M U N I T À R I A
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PROGRAMES
SOCIOCULTURALS
I COMUNITARIS

Oferint una atenció Programes i activitats de vinculació i inserció sociocultural i
comunitària, vinculats als recursos de rehabilitació i convivència.

Treballem a/i amb la comunitat, teixit social-educatiu del barri, la
desestigmatització i prevenció.

Oferint una atenció centrada en la persona, amb un abordatge psicosocial integral
i comunitari.

La finalitat és potenciar els hàbits i les capacitats personals per afavorir la
inclusió social i comunitària.
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INTERVENCIÓ EN SALUT MENTAL
AMB LES FAMÍLIES

CONCEPTES BÀSICS
 

GRUP DE FAMÍLIES 2019 - 2020

• Disminuir les
expectatives (sobre
exigència) 
•Disminuir la
sobreestimulació
• Fixar objectius petits i
accessibles
• Donar estratègies de
convivència
• Equilibri Tolerància /
Límits
• Atendre les necessitats
de cada membre.
• Reforçar les fronteres
generacionals i familiars
• Exposar el paper de la
medicació

Crear un clima de baixa
tensió ambiental.
Revisió de les
expectatives.
Fer la "vista grossa" en
determinats moments 
tenir cura de la qualitat
de la comunicació.
Recolzar el règim de la
medicació 
Atendre els senyals
d'ajut o recaiguda
afrontar conductes
perturbadores.

ORIENTACIÓ
FAMILIAR

PREGUNTES MÉS
FREQÜENTS

Límits
Bogeria
Adolescència
Deliris
Medicació
Genètica
Solitud
Limitacions Socials, baix
contacte

Relacions afectives
Vida laboral
Sexualitat
Violència
Queixes a l'administració
Futur
Símptomes no específics 
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ALTRES
PROGRAMES DE
SUPORT

També, desenvolupen altres programes i activitats de suport als
diferents recursos i als seus professionals. Amb activitats de
formació continuada, recerca, promoció i prevenció de la salut,
difusió sociocultural, esport i lleure amb un recolzament continuat a
les famílies, l’entorn i d’altres col·lectius de persones afectades.

CONSTRUEIX EL
TEU FUTUR

GRACIA AMB LA
MARATÓ DE TV3

Itinerari d'emprenduria
per a joves

6ta. Festa Teixint
Connexions
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MOSTRA DE
PROJECTES
DESENVOLUPATS
2019/2020
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PROJECTES DE SENSIBILITZACIÓ I
REHABILITACIÓ PSICOSOCIAL

Els nostres projectes de sensibilització i
reintegració procuren el benestar dels nostres
usuaris i l'acceptació i naturalització dels trastorns
mentals a la societat. 

Es tracta d'una eina per a desenvolupar una vida
social amb normalitat al mateix temps que es
procura la integració entre usuaris i persones
d’altres col·lectius. 
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Col·laboració amb el Centre Educatiu Nou Patufet, en
diferents Projectes: 

“Planeta 6è millorem el món” classe de 6è del curs 18-
19.
  

Accions comunitàries del projecte
Projecte Salut i Art: pintem el mur exterior de l’escola,

acció amb l’alumnat de 6è i usuaris d’ARAPDIS

Xerrades sobre psicologia i salut
mental a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO

en col·laboració amb l’SRC Gràcia –
Associació ARAPDIS

Xerrada sobre tòxics/addicions, amb
l’alumnat de 4t ESO, i participació

d’usuaris d’ARAPDIS

 Trobades lúdiques entre l’alumnat de Nou
Patufet i els usuaris d’ARAPDIS,

participació en activitats, col·laboracions...
 

Taller de maquillatge entre l’alumnat de 3r
ESO i els usuaris d’ARAPDIS, en
col·laboració amb l’escola Thuya

“L'interès, més enllà de la classe de maquillatge que van rebre, va ser la possibilitat de trencar
prejudicis i acostar-se a gent que sembla que la societat arraconi i que associacions com
Arapdis s'encarrega de mostrar que són com tots nosaltres però amb circumstàncies molt
menys favorables”.

“De fet. maquillar algú altre té a veure (fixeu-vos en les fotos i els vídeos) amb cuidar-lo, i és
precisament això el que ens permeten aquest tipus de col·laboracions”    27.03.2019 Publicat fa
21st March 2019 per BLOG NOUPATUFET - GENERACIÓ 2004
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DESCRIPCIÓ
El projecte Natura és Cultura ofereix, als participants, la possibilitat de passar
una setmana fora dels seus llocs habituals de treball i residència, en contacte
directe amb la natura, treballant la creació artística individual i col·lectiva. Els
resultats són molt positius a nivell personal i també interessantíssims des del
punt de vista plàstic.
La finalitat d’aquesta acció és desestigmatizar la malaltia mental, visibilitzar la
problemàtica de les persones amb trastorns mentals i fer que els nens del
municipi s’identifiquin amb el bosc pintat i el facin seu.

L’exposició mostrarà els retrats dels participants, fets per Carles Rodríguez, a
més d’una instal·lació feta a partir de soques d’arbres. Aquesta mostra compta
amb el recolzament de l’Ajuntament de Manresa i l’Ajuntament d’Avinyó

EXPOSICIÓ

NATURA ÉS 

CULTURA

2 0 1 9
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Dia Mundial de la Salut Mental. 
 

Organització de les Jornades “Parlem Obertament: Aproximacions i Mirades a la Salut Mental”
Amb col·laboració amb: Cuida la Vida, Arapdis, Fundació Joia, Salut Mental Gràcia, Germanes
Hospitalàries, Obertament, Activament, la UB, la UAB i l'Ajuntament de Barcelona-Districte de

Gràcia.
 

Amb un micròfon, un sofà, amb una plaça oberta a parlar i escoltar,  reflexions, sobre la salut
mental, obrint horitzons, amb aquesta 2ª Jornada

 “Parlem Obertament”
 

JORNADES PARLEM
OBERTAMENT
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PROJECTES  I
ACTIVITATS A GRÀCIA

Col·laboració amb la Festa
Major de Gràcia, amb

l’Associació de veïns de la Plaça
del Nord

Guarniment i realització de
Tallers    per a nens 

 Projecte Hort Urbà, en
col·laboració amb JIWAR

Creacions, Centre Cívic La
Violeta, El Vergel de las Hadas i

el Districte de Gràcia 

 Taller de Biodanza a les
instal·lacions del SRC, en

col·laboració amb l’Associació
Cuida la Vida, oberta a usuaris de

Salut Mental, del Circuit.

 Espectacle “Origins” creat amb els
espais de Musicoteràpia, del SRC
Gràcia, amb l’Escola ArtemisaBcn

Multiespai Artístic 

 Dia internacional de les persones
amb discapacitat, amb col·laboració

amb altres entitats del barri i el
Districte de Gràcia
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"Cada dilluns a partir de
les onze del matí, el Club
Tennis La Salut ha
començat un taller amb
usuaris de l’Associació
APAPDIS (Associació per la
Rehabilitació i Adaptació
de Persones Disminuïdes)
amb l’objectiu de
convertir la pràctica del 

El Tennis La Salut col·labora a un taller amb
usuaris de l'Associació Arapdis

 

P U B L I C A C I Ó  D E L  D I A R I ,  L ’ I N D E P E N D E N T  D E
G R À C I A
D I M E C R E S ,  1 9  D E  F E B R E R  D E  2 0 2 0

Y así cerramos la
temporada del #karmayoga
en la fundación @arapdis
en Gracia, una asociación
dedicada a la
rehabilitación e
integración social de
personas con trastornos
mentales e igualdad dentro
de la diversidad."

Col·laboració amb la Escola Happy Ioga, oferim un
espai setmanal al SRC Gràcia.

"Cuando practicamos Yoga,
no importa cuál es nuestra
historia. Todos somos uno!
Gracias a l@s alumn@s por
asistir, por su entrega y
hacer posible este
espacio. Su esfuerzo y su
voluntad me enseñan
muchísimo. 

Muy agradecida!!

tennis amb una eina que
faciliti la rehabilitació,
la normalització i la
inserció de les persones
afectades per algun tipus
de limitació en la seva
capacitat d’integració
sociolaboral i
comunitària."

F A C E B O O K  F A N P A G E  E S C O L A  
H A P P Y  I O G A
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MOSTRA
D'ACTIVITATS DE
DOCÈNCIA, FORMACIÓ
I RECERCA  
 2019/2020
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ACTIVITATS I CONVENIS
DE FORMACIÓ 

UNIVERSITATS I
CENTRES EDUCATIUS

Desenvolupament de programes de Formació,
dirigits a joves, en programes de garantia social,
en col·laboració amb Fundació INCYDE i FSE

INCYDE i FSE

Universitat Autònoma de Barcelona, 
Fundació Pere Tarrés, 
Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC) dins del seu
Màster de Musicoteràpia.

Programa de Pràctiques especialitzades
en Rehabilitació Psicosocial i comunitària
en salut mental.

Dirigit a alumnes en el darrer curs de
Psicologia i Treball Social, alumnes de
Màster de Musicoteràpia i altres.

Amb manteniment de Convenis de
pràctiques amb: 

FORMACIÓ
CONTINUADA
Desenvolupament de Programes i
accions en l’àrea de docència, formació i
recerca, dirigida als professionals de la
entitat i obert a d’altres entitats.
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El divendres, 22 de març, la Fundació INCYDE i l'Associació ARAPDIS, van dur
a terme a Barcelona la signatura d'un conveni de col·laboració pel
desenvolupament de 2 Programes formatius de "Formació i Acompanyament.
Construeix el teu Futur"

Aquestes accions estan cofinançades pel Fons Social Europeu dins el Programa
Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) 2014-2020 que té com a principals objectius
el foment de l'esperit emprenedor i les iniciatives empresarials entre joves
menors de 30 anys no ocupats i no integrats en els sistemes d'educació o
formació. Per tant, es donarà suport i acompanyarà a aquests joves en la seva
transició, des de la seva situació actual d'atur fins a l'activitat laboral.

SIGNATURA CONVENI
ASSOCIACIÓ ARAPDIS I

FUNDACIÓ INCYDE

D. Javier Collado i Dr. Ramón Blasi
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Els cursos de formació, van dirigits a joves menors de 30 anys, no ocupats i no integrats
en els sistemes d’educació o formació, afectats per algun tipus de discapacitat i/o amb
dificultats en el seu procés d’inserció laboral. Oferint a més de la formació, l’orientació,
suport i acompanyament en el seu procés, des de la situació actual d’atur fins l’activitat
laboral.

PROGRAMES “CONSTRUEIX EL
TEU FUTUR”

S’HAN REALITZAT 8 CURSOS AMB LA

PARTICIPACIÓ DE 163 ALUMNES

AL 2020, A CAUSA DE LA PANDEMIA, ELS

DARRERS CURSOS ES VAN REALITZAR

MITJANÇANT PLATAFORMA DIGITAL
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I ressalten les paraules del president d’Associació ARAPDIS, Dr. Ramon Blasi,
assenyalant la importància del treball conjunt d’organismes i entitats per la consecució
de la plena inclusió tant social como laboral, que tant precisen aquests col·lectius.

Jose Luís Bonet
Pte.  Cámara de Comercio de España

Pte. Fundación Incyde 
Pte. de honor de Arapdis

Manel Palou
Pte.  DINCAT

Dr. Ramón Blasi
President ARAPDIS

Pere Navarro
Delegado Consorcio 

Zona Franca - Barcelona

Col·laboració amb Fundación Incyde de las Cámaras de Comercio de España, El
Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB); Dincat, representant del sector de la
discapacitat intelectual a Cataluña; en la promoció de 4 beques, emmarcades en el
Foro Incyde School Barcelona 2020: Emprender en la Discapacidad. 

L’objectiu d’aquestes accions, és fomentar la no discriminació i el reconeixement del
dret de totes les persones amb discapacitat a viure de forma independent i en igualtat
de condicions.

2020: EMPRENDRE EN LA DISCAPACITAT 

Jose Luís Bonet
President INCYDE
President Honorari
ARAPDIS

Vincenç López
Vicepresident
ARAPDIS

Dr. Ramón Blasi 
Presidente
ARAPDIS

Ráquel Yañez 
Vicepresidenta
ARAPDIS

Roser Vega 
Vicepresidenta
ARAPDIS
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D A D E S  A C T I V I T A T  2 0 1 9 - 2 0 2 0

Pot ser beneficiari dels recursos i programes
desenvolupats, qualsevol persona que
presenti una discapacitat, principalment
deguda a un Trastorn Mental i que acompleixi
els requisits d’accés als diferents Serveis i
Programes.

Els requisits, per beneficiar-se dels diferents
recursos i programes, són els establerts pels
diferents Organismes en la regulació d’accés
als Serveis (Servei Català de la Salut,
Departament de Treball, Afers socials i
Família...) i els consensuats pels diferents
recursos que configuren la Xarxa de Salut
Mental.

És mitjançant el Servei d’Orientació,
Valoració i Acollida, que es realitza la
valoració de la idoneïtat de la indicació,
dels usuaris derivats des dels diferents
recursos de la Xarxa de Salut Mental,
Serveis Socials i d’altres més
especialitzats d’inserció laboral, formació
ocupacional, d’atenció a la dona,
d’atenció a persones amb risc d’exclusió
i col·lectius més desfavorits.
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73 23

2553

SRC-CENTRE
DE DIA

 

SERVEIS
HABITATGE

 

PROGRAMES
D'INSERCIÓ

SOCIOCOMUNITÀRIA

SERVEI DE
VALORACIÓ I

ACOLLIDA

1026
PROGRAMA

VOLUNTARIAT
SALUT MENTAL

PROGRAMA
INTERVENCIÓ/

SUPORT
FAMÍLIES

 

15
ALTRES

PROGRAMES DE
SUPORT

4
ESPAIS DE

CAPACITACIÓ

D A D E S  2 0 1 9  
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75 23
SRC-CENTRE

DE DIA
 

SERVEIS
HABITATGE

 

1026
PROGRAMA

VOLUNTARIAT
SALUT MENTAL

PROGRAMA
INTERVENCIÓ/

SUPORT
FAMÍLIES

 

15
ALTRES

PROGRAMES DE
SUPORT

5753
PROGRAMES
D'INSERCIÓ

SOCIOCOMUNITÀRIA

SERVEI DE
VALORACIÓ I

ACOLLIDA

4
ESPAIS DE

CAPACITACIÓ

D A D E S  2 0 2 0  
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DADES 1989 - 2020

2.860

1.628

629

Serveis prestats a usuaris
assistits

SERVEIS HABITATGE
LLAR RESIDÈNCIA

PRE-PIS
LLARS AMB SUPORT

SERVEI REHABILITACIÓ
COMUNITÀRIA-CENTRE

DE DIA
SERVEI PRELABORAL

TALLERS ESCOLA
CENTRE ESPECIAL DE

TREBALL (CET)

CLUB SOCIAL
 PROGRAMES

D'INTEGRACIÓ I INSERCIÓ
COMUNITÀRIA

(PIIC)

DADES 1990-2019
ASSISTITS

1628 USUARIS

5117
Total
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Ingressos per Activitats
69.9%

Ingresos extraordinarios
15%

Altres Ingressos 
10.2%

Subvencions, donacions i legats traspassats
4.9%

Despeses de Personal
45.9%

Altres despesses de explotació
27.2%

Amortizacions
13.7%

Aprovissionament
6.7%

Despesses Financieres
6.4%

 2019
PROCEDÈNCIA DELS NOSTRES INGRESSOS 

1.359.451,64 €

Ingressos per Activitats                  949.786,51 €
Altres Ingressos                             139.106,74 €
Ingressos extraordinaris                 204.479,26 €
Subvencions, donacions                  66.079,13 €
i legats traspassats                          

DISTRIBUCIÓ DE LES NOSTRES DESPESES
   977.380,33 €

Aprovisionament                           65.832,42 €
Despesa de personal                  448.784,34 €
Altres despeses d’explotació      266.297,25 €
Despeses Financeres                   62.588,05 €
Amortitzacions                            133.878,27 €

Reinversió en compliment de les finalitats
socials de l'entitat

382.071,31 €

Ingressos per Activitats
81.5%

Ingresos extraordinarios
10.9%

Altres Ingressos 
2.1%

Despeses de Personal
44.7%

Altres despesses de explotació
27.5%

Amortizacions
14.6%

Aprovissionament
7.8%

Despesses Financieres
5.3%

PROCEDÈNCIA DELS NOSTRES INGRESSOS 
 1.198.008,94 €

 
Ingressos per Activitats                  976.070,81 €
Altres Ingressos                               25.439,40 €
Ingressos extraordinaris                130.217,55 €
subvencions, donacions                  66.281,18 €
i legats traspassats                          

DISTRIBUCIÓ DE LES NOSTRES DESPESES   
1.006.497,11 €

Aprovisionament                                78.528,06 €
gastos de personal                          450.207,49 €
Altres despeses d’explotació           276.838,94 €
Despeses Financeres                        53.684,70 €
Amortitzacions                                 147.237,92 €

Reinversió en compliment de les finalitats socials
de l'entitat

191.511,83 €
 

INFORMACIÓ ECONÒMICA

2020
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Fins l’actualitat, el diagnòstic principal
de las persones ateses ha estat
d’esquizofrènia i els serveis i
programes van dirigits principalment a
persones amb un Trastorn mental
greu.

Però, han anat creixent, les
derivacions d’altres tipus de
patologies, distímies, trastorns de
personalitat..., i altres associats al
deteriorament cognitiu i funcional, per
abús de substàncies i/o fàrmacs. Amb
d’altres problemàtiques, socials i/o
mèdiques afegides

PERFIL DEL
USUARI ATES

PERFIL GENERAL

DIAGNÒSTICS

Home
Entre 40 i 50 anys
Nascut a Barcelona
Solter i Sense Fills
Estudis Nivell Secundària
Actualment sense ocupació
Amb escassos antecedents laborals
Pensió No Contributiva o Pensions d'Invalidesa

Transtorn Psicòtic
Majoritàriament Esquizofrènia
Amb altres diagnòstics psiquiàtrics
Amb d'altres problemàtiques afegidas 

Comptem amb la col·laboració i l'associació de
diversos tallers i espais a la ciutat on els nostres
usuaris poden participar com a agents actius
laboralment en el desenvolupament d'algunes
activitats.

Malgrat la seva incapacitat, els usuaris estan
habilitats per al desenvolupament de certes
activitats que no comprometen el desenvolupament
organitzacional de l'entitat per a la qual treballen i
que, per contra, ajuda a contrarestar l'estigma
contra les persones amb malaltia mental.
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38 %

62 %

39 %

61 %

La bibliografia sobre gènere i salut mental, i
l’experiència clínica, constata que en el cas
d’esquizofrènia, es dona una prevalença major, en els
homes que en les dones, amb una aparició de la
malaltia, més precoç, en els homes ( mitjana de 20
anys en els homes, 40 en les dones), una millor
resposta als tractaments psicofarmacològics i un millor
pronòstic en les dones.

Recollint les dades de l’OMS. Organització mundial de
la Salut):

“La esquizofrenia afecta a más de 21 millones de
personas en todo el mundo, pero no es tan común
como muchos otros trastornos mentales. Es más
frecuente en hombres (12 millones) que en mujeres (9
millones). Asimismo, los hombres desarrollan
esquizofrenia generalmente a una edad más
temprana”.

Així fent un anàlisi des de la
perspectiva de gènere, la
prevalença d’homes en la
població atesa, concorda amb
les evidències estadístiques i
la clínica, i els factors d’índole
cultural. 
Però també, tenint en compte
els estudis i l’augment de
derivacions d’altres tipus de
patologies, depressions greus,
trastorns bipolars..., que es
donen amb major proporció en  
dones que en homes, amb
curs crònic, i els canvis
culturals quant al rol de la
dona, és previsible que vagi
augmentant la proporció de
dones que accedeixen a
aquest tipus de Serveis.
Es dona un augment
progressiu, encara que lleuger,
del percentatge de dones
ateses, seguint la línia de
l’exercici 2018.

PERFIL USUARI I  GÈNERE

USUARIS ATESOS 2019
 

USUARIS ATESOS 2020
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PLANTILLA
PROFESSIONALS I

GÈNERE

En quant al Personal de Suport, tècnics,
educadors, monitors, personal de Serveis
generals i administració, han estat
majoritàriament dones.

Continua havent un percentatge major de
dones treballant en l’àmbit sanitari i social i
més elevat als serveis de tipologia
residencial (com Llar Residència).

Promoció de les condicions
d’igualtat de tracte i d’oportunitats

entre dones i homes

Seguiment Protocols
d’abordatge de l’assetjament

sexual i per raó de sexe

Seguiment Protocol
d’abordatge ètic

61 %

39 %

74 %

26 %

2019 2020
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VALORACIÓ 
INTEGRAL

APLICACIÓ

PROCESSOS D’ATENCIÓ
PROGRAMA INDIVIDUAL DE

REHABILITACIÓ I REINSERCIÓ
PIRR

VALORACIÓ
PRÈVIA

01

02

04

05
SORTIDA

Recepció de la demanda
Primeres entrevistes de valoració
Presentació i discussió del cas

INTERVENCIÓ
Aplicació dels Programes
específics de Rehabilitació

03
PASO

DISSENY PIRR
Avaluació. Detecció de necessitats.
Planificació d’objectius i estratègies

d’intervenció. 

Actualització/Revisió 

Planificació de la sortida

SEGUIMENT

PASO

PASO

PASO

PASO
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COORDINACIÓ
 

XARXA SALUT MENTAL

Centre de Salut Mental d'Adults / Hospitalització d'aguts /
Hospitalització Sub-Aguts / Unitats d'ingrés de Llarga Estada /
Hospital de dia / Servei de Rehabilitació Comunitària

D’ALTRES

Privats i Recursos Especialitzats de Salut i d'inserció
Sociolaboral

SERVEIS SOCIALS

Equips de serveis socials,
Atenció a la dona, Gent gran, Disminuïts, Direcció General
d'Atenció a la Infància, Equips d'Atenció Infància, Justícia.

1

3

4

XARXA SANITÀRIA  

Centre d’Assistència Primària /  Hospitatlizació / Especialistes2

Impulsem la coordinació amb els diferents dispositius per a la
realització del nostre treball
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LÍNIES D’ACTUACIÓ
2021-2023

Continuïtat dels Serveis en
funcionament, amb el desenvolupament
de diversificació de les intervencions i

programes, per poder atendre la
heterogeneïtat dels perfils, més

complexes, que estan sent derivats

Organització de “II FORO 2021
SALUT MENTAL I

DISCAPACITAT”, en col·laboració
amb Fundació INCYDE i altres

accions dins dels marc del Foro.
Novembre de 2021

Projectes Comunitaris, de
sensibilització, prevenció i
promoció de la Salut, amb
augment i diversitat dels

programes.

Ampliació progressiva del Programa
de pràctiques especialitzades en

rehabilitació psicosocial
comunitària en salut mental, amb

convenis amb nous Centres
educatius i professionals.

Potenciació de les accions i
activitats de docència i

formació en l’àmbit de Salut
Mental, dirigit a professionals

de l’entitat i del sector.
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LÍNIES D’ACTUACIÓ
2021-2023

Continuïtat del treball a l’àrea de recerca, amb el desenvolupament, de dos línies de
treball:

 
1.Perfil psicosocial dels usuaris dels Serveis de Salut mental, Qualitat de vida i
impacte en la seva millora, de les intervencions amb un enfoc biopsicosocial i

comunitari.
 

Es tracta d’un estudi i anàlisi evolutiu retrospectiu i prospectiu, que es realitzarà en
diferents fases, amb diferents mostres, i objectius per poder avaluar:

-Anàlisi del Perfil psicosocial Integral, dels Usuaris atesos en els serveis d’ARAPDIS,
en diferents períodes de temps i d'estada 

-Evolució dels "Ingressos Psiquiàtrics" en els usuaris assistits en ARAPDIS, en
diferents períodes de temps i d'estada.

 
-     Comparació dels resultats obtinguts, amb les persones ateses a ARAPDIS, amb les
d'altres recursos i experiències comunitàries de Barcelona, a la resta dels barris de la

ciutat, a més dels recursos de les comarques de les 4 províncies de Catalunya.
 

2. Anàlisi del Perfil i situació d’ocupació de tots els alumnes que han passat pels
cursos del Programa de Formació “Programa construeix el teu futur. Itinerari

d’emprenedoria per a joves” abans i després de la realització de la formació, en
diferents períodes de temps. 

Programes cofinançats pel Fons Social Europeu, per mitjà de la Fundació INCYDE i la
col·laboració de l’Associació ARAPDIS i dirigits a joves en programes de garantia

social, amb dificultats per accedir al mercat laboral.
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LÍNIES D’ACTUACIÓ 
2021-2023

Ampliació de places en serveis
d’habitatge. Amb la posada en marxa
d’una llar residència i 4 Llars amb
Suport

Projecte d'adequació de 2 locals
nous, per traslladar la seu de l’entitat
i el Servei de Rehabilitació
Comunitària-Centre de Dia Gràcia.
Amb la posada en marxa i ampliació
dels serveis de rehabilitació psico-
social comunitària en salut mental,
Capacitació Prelaboral, 
Suport a la inserció sociolaboral i
comunitària
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LÍNIES D’ACTUACCIÓ
2021-2023

ACLLSM (Associació Catalana de Llars en Salut Mental), Constituïda al 2008,
participant en la seva creació.

AMMFEINA, Agrupació Catalana d’Entitats per a la inserció laboral de persones amb
malaltia mental. Soci, des de març del 2009

FEACEM (Federación Española de Centros especiales de Empleo)

FEARP (Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial).
Participant activament en la seva constitució i activitat.

FECETC (Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya)

SMC, Federació Salut Mental Catalunya. Soci, des dels inicis entitat

Federació Catalana del Voluntariat Social.  Participació en les Comissions,
d’accessibilitat, Salut... organitzades des del Districte, 

FUNDACIÓN INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa) 

UAB, UOC: Com entitat col·laboradora en el Programa de Pràctiques dels alumnes de
Psicologia.

Es continuaran desenvolupant i potenciant les seves finalitats socials, la seva tasca en el
camp assistencial, de la docència, recerca, prevenció i sensibilització, 

Mitjançant la participació en altres projectes assistencials i comunitaris, establint sinergies
i formant part com a soci actiu i/o establint convenis de col·laboració, amb diferents

entitats i organismes, com:
 

I altres entitats, de l’àmbit social, artístic, associatiu i cultural
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SUPORTS, ALIANCES I
COL·LABORACIONS

Gràcies!
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Més de 30 anys
treballant per la
Salut Mental !!

 

www.arapdis.org
www.facebook.com/arapdis

associacio@arapdis.org
Tel: (+34)934154617

C/ Verntallat, 13 
08024 Barcelona

On trobar-nos
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Igualtat en la Diversitat

tel:934154617

