
Directori de serveis i entitats per a la coordinació i 
orientació entre àmbits del districte d’Horta-Guinardó

Comissió Interserveis
Taula de Salut Mental d’Horta-Guinardó 



Introducció

A través de la Taula de Salut Mental d’Horta-
Guinardó es va detectar la necessitat d’articular
una millor coordinació entre els serveis dels 3
àmbits que intervenen en la promoció i
tractament de la salut mental (entesa des d’una
perspectiva àmplia, que no passa
obligatòriament per la presència de trastorn o de
diagnòstic), és a dir, l’àmbit sanitari, educatiu i
social. Aquesta coordinació hauria de servir per
conèixer i donar a conèixer entitats i serveis dels
3 àmbits, agilitzar la seva coordinació, millorar
l’assessorament entre aquests serveis, alhora
que es fomentaria el treball en xarxa i es faria
palès les eines i recursos disponibles en el
territori.

Per tal de donar resposta a aquesta necessitat,
es va decidir activar una Comissió Interserveis
per tal de dissenyar i acotar el directori
interserveis que té per objectiu aportar
informació que permeti operativitzar el
coneixement de les diferents entitats del districte
i que permeti operativitzar els primers passos a
l’hora d’orientar a una persona sobre un servei,
fer-ne una derivació o simplement compartir
informació entre els i les professionals dels
diferents serveis.

Els continguts que es presenten en aquest
document no pretenen ser una representació
ideal o una diagnosi exhaustiva sobre tots els
serveis que operen al districte Horta-Guinardó,
sinó que és un document fruit del treball
realitzat per la Comissió Interserveis de la
Taula de Salut Mental i aquest és el seu valor
afegit: ser un document creat de manera
col·lectiva fruit d’una necessitat col·lectiva.

Per acabar cal constatar dues coses. Una
primera té a veure en que el directori és un
document inacabat i viu que caldrà anar
actualitzant. Per això, la TSM es compromet a
fer-ho any rere any. Un segon aspecte a
destacar és que les entitats presents en aquest
document no són totes les entitats existents al
districte en els 3 àmbits, sinó que són totes
aquelles que, d’alguna manera o altra, s’han
pogut vincular a aquesta Comissió de treball.



Directori de serveis i entitats d’Horta-Guinardó



Àmbit del servei: Sanitari
Contacte: 93 3477439
Objectiu del Servei: Atendre, diagnosticar i tractar infants i les famílies de 0 a 6 anys amb trastorns del desenvolupament 
o en risc de patir-los.
Perspectiva del Servei: El model d’atenció està basat en el treball preventiu i la detecció com a elements primordials pel
diagnòstic i el tractament de problemes en els infants.
Programes i recursos que s’ofereixen:
• Programa d’acollida d’alumnat de pràctiques universitàries
• Projecte Interxarxes
• Programes de prevenció en el àmbit sanitari
Àmbits d’actuació:
• Clínic
• Malestar psicològic
Criteris accés:
• Tenir entre 0 i 6 anys, o tenir un fill/a d’aquesta edat
• Ser resident al districte
Territori actuació: Districte

Cost del Servei: No

CDIAP AGALMA



Àmbit del servei: Sanitari
Contacte per derivar: 932 541 130 
Objectiu del Servei: Atendre, diagnosticar i tractar la problemàtica de salut mental de la població infanto-juvenil de 5 a 17 
anys, i fer-ne el seguiment, així com la coordinació amb els diferents nivells i recursos assistencials de salut mental 
establerts al sector sanitari de referència i amb els diferents serveis públics infanto-juvenils dels Departaments 
d’Ensenyament, Benestar i Família, Serveis Socials, d’Atenció Primària, Salut pública, Justícia juvenil i altres dispositius 
comunitaris, en funció de les necessitats dels usuaris, per garantir tant el treball en xarxa com la continuïtat assistencial. 
Perspectiva del Servei: El model d’atenció basat en la recuperació, amb una visió comunitària que potencia cada cop
més les intervencions en el context real del jove.
Programes i recursos que s’ofereixen:
• Konsulta’m Horta-Guinardó (assessorament joves)

• Programa Adolescents en Risc (amb col·laboració amb Educació)

• Salut i Escola (col·laboració Salut-Educació)

• Programa de Suport a Atenció Primària

• Projecte Interxarxes

Àmbits d’actuació:
• Clínic
• Malestar psicològic
• Rehabilitació comunitària
Criteris accés:
• Ser major de 5 anys i menor de 18 anys.
• Derivació (EAP i pediatria)
Territori actuació: Districte

Cost del Servei: No

CSMIJ Horta – Guinardó



Àmbit del servei: Sanitari
Contacte: 93 428 16 42

Objectiu del Servei: Atenció especialitzada en salut mental individual, familiar, grupal i comunitària a persones majors de 18
anys. Es treballa per oferir una intervenció integrada pluridisciplinar, treballant transversalment amb els recursos sanitaris, socials
i comunitaris del territori per tal d’incidir en la prevenció i la recuperació de les persones amb patiment o patologia mental.

Perspectiva del Servei: Intervenció clínica i psicosocial a partir de programes especialitzats, tant a nivell ambulatori com amb
equips d’acció comunitària, que atenen a l’entorn més proper de la persona i la seva família per garantir la continuïtat assistencial
i la seva recuperació.

Programes i recursos que s’ofereixen:
• PSI (Programa de Seguiment individualitzat) (derivació xarxa sanitària o social)
• Pla d’Integració amb la Primària de Salut Mental (individual 7D, 7F, 7E i 7C i grup de relaxació 7D, 7F 7E) ) – Derivació ABS
• Programes amb derivació interna:

1. P. Psicoteràpia dinàmica sistèmica/cognitiu-conductual (individual i grupal) 6. P. Trastorn de la conducta alimentària
2. P. Trastorn mental greu (individual, grupal i familiar) 7. P. Psicogeriatria
3. P. Programa d’atenció Domiciliària Intensiva (PADI) 8. P. Psicosi incipient (individual i grupal)
4. P. Trastorn límit de la personalitat (individual, grupal i familiar)
5. P. Atenció a les famílies (individual i grupal)

Àmbits d’actuació:
• Salut Mental comunitària
Criteris accés:
• Ser major de 18 anys
• Derivació (ABS i Xarxa de Salut Mental i Addiccions)

Territori actuació: Barri (ser atès al ABS de referència):
Barcelona 7C - El Carmel Barcelona 7D - Lisboa
Barcelona 7E - Sant Rafael Barcelona 7F – Lisboa

Cost del Servei: No

CSMA Horta



Àmbit del servei: Sanitari
Contacte: 932195154

Objectiu del Servei: Atenció especialitzada en salut mental individual, familiar, grupal i comunitària a persones majors de
18 anys. Es treballa per oferir una intervenció integrada pluridisciplinar, treballant transversalment amb els recursos
sanitaris, socials i comunitaris del territori per tal d’incidir en la prevenció i la recuperació de les persones amb patiment o
patologia mental.

Perspectiva del Servei: Intervenció clínica i psicosocial a partir de programes especialitzats, tant a nivell  ambulatori com 
amb equips d’acció comunitària, que atenen a l’entorn més proper de la persona i la seva família per garantir la continuïtat 
assistencial i la seva recuperació.

Programes i recursos que s’ofereixen:
• PSI (Programa de Seguiment individualitzat) (Derivació xarxa sanitària o social)
• Pla d’Integració amb la Primària de Salut Mental (individual 7A, 7B, 7EG (Derivació ABS)
• Programes amb derivació interna:

1. P. Psicoteràpia dinàmica sistèmica/cognitiu- conductual (individual i grupal).
2. P. D’atenció a la Crisi (individual i grupal) 
3. P. Trastorn mental greu (individual, grupal i familiar)
4. P. Psicosi incipient (individual i grupal)
5. P. Trastorn de la conducta alimentària
6. P. Trastorn límit de la personalitat (individual, grupal i familiar)
7. P. Atenció a les famílies (individual i grupal)
8. P. Psicogeriatria

Àmbits d’actuació:
• Salut mental comunitària
Criteris accés:
• Ser major de 18 anys
• Derivació (pel metge de l’ABS i Xarxa de Salut Mental i Addiccions)

Territori actuació: Barri (atès per l’ABS)
• Barcelona 7A – Sanllehy Barcelona 7G - Baix Guinardó Barcelona 7B - Sardenya
Cost del Servei: No

CSMA Guinardó



Àmbit del servei: Educatiu
Contacte: 93 554 52 84.
Objectiu del Servei: Col·laborar amb els centres educatius per donar una resposta educativa adequada a les necessitats
de l’alumnat.
Perspectiva del Servei: Assessorament i orientació a través del treball col·laboració amb els professionals des de un
model constructiu i sistèmic, prioritzant el treball en xarxa.
Actuacions:
• Valoració psicopedagògica
• Atenció de necessitats educatives i socials específiques derivades de discapacitat, trastorns, dificultat d’aprenentatge,

altees capacitats,...
• Atenció a necessitats educatives que requereixen suport educatiu
• Assessorament i orientació a professors i centres en relació a les mesures educatives a adoptar (protocols sobre

convivència, assetjament, maltractaments, emergències socials,...)
• Assessorament i orientació a famílies
• Realització d’Informes específics d’escolarització, Reconeixement NEE, beques MEC...
Àmbits d’actuació:
• Malestar emocional
• Problemes d’aprenentatge
• Situacions d’emergències psicosocials i maltractaments
• Convivència problemàtica: cohesió de grups, situacions d'assetjament,...
Criteris accés: A partir de la demanda del centre educatiu o del Consorci d’Educació.
Territori d’actuació: Districte.
Cost del Servei: Gratuït.

EAP_Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica



Àmbit del servei: Social
Contacte: 93 291 52 20 

Objectiu del Servei: Equip tècnic que rep l’encàrrec de fer anàlisis de la situació familiar de risc greu dels infants o 
adolescents, per a realitzar posteriorment una proposta a DGAIA. Elaborar plans de millora per a l’infant i la seva família, 
realitzar el seguiment i tractament un cop s’hagin aplicat les mesures proposades, tant si estan en el nucli familiar com en 
una mesura de separació del nucli familiar (família extensa, família aliena o centre).

Perspectiva del Servei: L’atenció que s’ofereix és interdisciplinar, integral i global, en el que es preveu l’abordatge de les
necessitats i problemes principalment de la infància així com de la família de forma integrada, fet que comporta una
necessària interacció i col·laboració amb els serveis que intervenen en la família.
Àmbits d’actuació:
• Protecció infància en risc
Criteris accés:
• Menors de 18 anys i les seves famílies
• Risc de desemparament o situació de risc greu
• Derivació (DGAIA i SSB)
Territori actuació: Districte

Cost del Servei: No

EAIA Horta – Guinardó



Àmbit del servei: Social
Contacte: csshorta@bcn.cat

Objectiu del Servei: Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els 
ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d’accions 
professionals amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.
Perspectiva del Servei: Perspectiva sociocomunitària. Atenció universal. 
Programes i recursos que s’ofereixen:
• Interxarxes
• Respostes a les crisis (orientat a homes que han perdut la feina)
• Suport a dones que es troben en situació de violència masclista.
• Persones cuidadores
• La Re-Horta (adolescents i joves amb poca vinculació relacional)
• Aprenem al barri (suport reforç escolar/espai educatiu infants primària)
• RADARS (trencar amb la solitud no volguda persones més grans de 65 anys del barri d’Horta)
• Espai per famílies monoparentals
• Programa Con.nectes (projecte compartit amb CSS Vall d'Hebron)
• MIMA’T: Acompanyament a les mares en procés de criança.
• Suport a dones que es troben en situació de violència masclista
• Projecte Respostes a les Crisis

Àmbits d’actuació: Dirigit a tota la població en general que es trobi en una situació de vulnerabilitat o de risc social.
Realitzem la intervenció a la població mitjançant una atenció a nivell individual, familiar, grupal i comunitària.
Criteris accés:
• Territori
Territori actuació: Horta, Font del Gos i Font d’en Fargues

Cost del Servei: No

Serveis Socials Horta



Àmbit del servei: Social
Contacte: csscarmel@bcn.cat

Objectiu del Servei: Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els 
ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d’accions 
professionals amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.
Perspectiva del Servei: Perspectiva sociocomunitària. Atenció universal. 
Programes i recursos que s’ofereixen:
• Respostes a les crisis (orientat a homes que han perdut la feina)
• Junt Aprenem: reforç escolar i emocional per nen/es de primària.
• Fem pinya: afavorir la inclusió de noies adolescents nouvingudes entre 15 i 18 anys
• Posa’t en Forma: hàbits saludables en l’espai públic a través de l’esport, per joves entre 16 a a 25 a.
• Cultura Urbana: treball d’oci creatiu amb joves d’entre 12 a a 15 en situació de vulnerabilitat i risc social
• El Gran Hort: projecte dirigit a treballar la solitud no volguda i crear xarxa. Persones majors de 65 anys.
• Dones que Sumen: Espai de suport per dones mitjançant una activitats creatives
• MIMA’T: Acompanyament a les mares en procés de criança.
• Suport a dones que es troben en situació de violència masclista
• Programa Interxarxes
• Projecte Respostes a les Crisis

Àmbits d’actuació: Dirigit a tota la població en general que es trobi en una situació de vulnerabilitat o de risc social.
Realitzem la intervenció a la població mitjançant una atenció a nivell individual, familiar, grupal i comunitària.
Criteris accés:
• Territori
Territori actuació: Barri del Carmel

Cost del Servei: No

Serveis Socials Carmel



Àmbit del servei: Social
Contacte: cssvallhebron@bcn.cat

Objectiu del Servei: Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els 
ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d’accions 
professionals amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.
Perspectiva del Servei: Perspectiva sociocomunitària. Atenció universal. 
Programes i recursos que s’ofereixen:
• Respostes a les crisis (orientat a homes que han perdut la feina)
• Projecte RADARS MONTBAU.
• Projecte PROJECTE API (A Partir de l’IES), amb col·laboració amb l’IES Vall d’Hebron.
• Projecte ET CON.NECTES. Prevenció de conductes de risc als Instituts i Escoles.
• Projecte EQUIP FUTBOL FEMENÍ. Prevenció de conductes de risc en noies adolescents.
• Projecte REPTES. Prevenció de conductes additives en joves i adolescents.
• Projecte 3 STYLE BCN. Promoure l’acompanyament socioeducatiu amb els joves a diferents nivells (formatius, laboral,

salut) , a partir d’activitats entorn a la pràctica de l’Skate.
• MIMA’T: Acompanyament a les mares en procés de criança.
• Suport a dones que es troben en situació de violència masclista
• Programa Interxarxes
• Projecte Respostes a les Crisis
• Projecte d’intervenció amb famílies monomarentals

Àmbits d’actuació: Dirigit a tota la població en general que es trobi en una situació de vulnerabilitat o de risc social.
Realitzem la intervenció a la població mitjançant una atenció a nivell individual, familiar, grupal i comunitària.

Criteris accés:
• Territori
Territori actuació: Vall d’Hebron, Montbau, Sant Genís, La Teixonera, La Clota

Cost del Servei: No

Serveis Socials Vall d’Hebron



Àmbit del servei: Social
Contacte: cssguinardo@bcn.cat

Objectiu del Servei: Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els 
ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d’accions 
professionals amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.
Perspectiva del Servei: Perspectiva sociocomunitària. Atenció universal. 
Programes i recursos que s’ofereixen:
• Respostes a les crisis (orientat a homes que han perdut la feina)
• Avancem Juntes: dirigit a famílies monoparentals
• Cuida’t: Grup de cuidadors/es de persones dependents
• Algo nuestro: grup de noies adolescents
• Reforça’t: grup de persones grans que pateixen violència per part d’algun familiar.
• Motxilles preventives: Taller per famílies amb fills/es a primària.
• Bacuinetes: Espai relacional per persones grans que cuinen amb veïns/es del barri.
• Radars: Projecte comunitari per persones grans
• Bona Lletra: Projecte de reforç escolar per nens/es de primària i secundària.
• Aprofita-ho: Tallers de diverses temàtiques per famílies ateses per Serveis Socials.
• VINE: Sessions d’acollida grupals. Porta d’entrada a Serveis Socials.
• Horts: Projecte comunitari en construcció.
• Mulla’t: Projecte d’estiu a la piscina amb adolescents
• Club social: Sortides amb grup d’adolescents.
• Projecte de prevenció IES: Tallers de prevenció que els educadors/es realitzen als Instituts.
• MIMA’T: Acompanyament a les mares en procés de criança.
• Suport a dones que es troben en situació de violència masclista
• Programa Interxarxes
• Projecte Respostes a les Crisis
Àmbits d’actuació: Dirigit a tota la població en general que es trobi en una situació de vulnerabilitat o de risc social.
Realitzem la intervenció a la població mitjançant una atenció a nivell individual, familiar, grupal i comunitària.
Criteris accés:
• Territori
Territori actuació: Guinardó
Cost del Servei: No

Serveis Socials Guinardó



Àmbit del servei: Social
Contacte: cssbaixguinardo@bcn.cat

Objectiu del Servei: Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els 
ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d’accions 
professionals amb l’objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.
Perspectiva del Servei: Perspectiva sociocomunitària. Atenció universal. 
Programes i recursos que s’ofereixen:
• Respostes a les crisis (orientat a homes que han perdut la feina)
• Projecte Radars Can Baró. Es porta terme conjuntament amb voluntaris, veïns i veïnes, entitats i serveis del territori.
• Projecta Radars Guinardó i Baix Guinardó. Es porta a terme conjuntament amb voluntaris, veïns i veïnes, entitats i

serveis del territori. Projecte compartit amb CSS Guinardó.
• Projecte Xarxes. Reforç escolar i treball també amb voluntaris i famílies.
• Xerrades preventives als IES. Projecte compartit amb CSS Guinardó. Projecte Ulleres Brossa. Conjuntament amb el

grau d’Óptica de l’IES Brossa.

Àmbits d’actuació: Dirigit a tota la població en general que es trobi en una situació de vulnerabilitat o de risc social.
Realitzem la intervenció a la població mitjançant una atenció a nivell individual, familiar, grupal i comunitària.
Criteris accés:
• Territori
Territori actuació: Baix Guinardó, Can Baró

Cost del Servei: No

Serveis Socials Baix Guinardó



Àmbit del servei: Sanitari (integrat a l’Agència de Salut Pública de Barcelona)

Contacte: c_sacedon@aspb.cat

Objectiu del Servei: Donar atenció, valoració diagnòstica i tractament a persones adolescents i adults addictes a
substàncies i adolescents i joves fins a 21 anys a addiccions comportamentals (internet, pantalles, xarxes,...). És un
programa multicomponent on diferents professionals participen amb intervencions individuals i familiars o grupals. També
en coordinació amb altres recursos dels sectors sanitari, social i comunitari en benefici del pacient en funció de les seves
necessitats

Perspectiva del Servei: Els Programes assistencials tenen un objectiu de recuperació basats en l’abstinència, i alguns en 
la reducció de riscos/danys, treballant la prevenció de les recaigudes i amb un component d’integració comunitària

Programes i recursos que s’ofereixen:
• Programes assistencials segons substància. No fem tractament d’Opiacis
• Programa d’Adolescents i Joves a substàncies i a les socioaddiccions fins als 21 anys
• Programa de segon nivell per a la Cessació Tabàquica (cal derivació)

Àmbits d’actuació: 
• Addiccions
Criteris accés:
• Tenir més de 14 anys. Si són menors, cal una coordinació prèvia. 
• Per demanda pròpia, a través de la família o per derivació d’altres serveis o recursos
• Procedència del districte, i els Programes d’Adolescents i de Tabac són de ciutat
Territori actuació: Districte i Ciutat

Cost del Servei: No

Centre d’Atenció i Seguiment (CAS)



Àmbit del servei: Social
Contacte: 93 435 17 12 – 932 174 661

Objectiu del Servei: Acompanyament, assessorament, tractament psicològic, orientació a les demandes de les persones
que tenen problemes de salut mental i a les seves famílies a través de diferents serveis i recursos.

Perspectiva del Servei: Model d’atenció centrat en la persona des de la perspectiva de la recuperació.

Programes i recursos que s’ofereixen:
• Primera acollida a persones amb trastorn mental sever i familiars (gratuïta)
• Atenció psicològica individual i / o familiar.
• Grups de suport per primera persona: rehabilitació; terapèutic; ajuda mútua; dones; inserció comunitària; salut física;

apoderament, autoestima i confiança.
• Grups de suport per a familiars.

Àmbits d’actuació:
• Malestar psicològic
• Oci
• Inserció social
• Rehabilitació comunitària
Criteris accés:
• Malestar psicològic
• Ser major de 18 anys
Territori actuació: Barcelona Ciutat

Cost del Servei: Sí, el preu de fer-se sòcia de l’entitat (18€/mes)

Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya 
(ACFAMES - AFAMMCA)



Àmbit del servei:  Sanitari
Contacte: 93 429 3210

Objectiu del Servei: Acompanyament de persones adultes diagnosticades d’algun trastorn en Salut Mental des de 
diferents itineraris d’inserció (comunitaris, formatius i/o laborals), per promoure la seva participació, en col·laboració amb 
els diferents agents de la comunitat.

Perspectiva del Servei: El model d’atenció està centrat en la persona, treballem des del model de recuperació en salut 
mental i amb orientació comunitària.

Programes i recursos que s’ofereixen:
• Programes de recuperació en salut mental per a adults
• Accions socioeducatives a la Masia i entorns de Can Soler (visites escolars, espai de Salut i Natura)
• Programa Més amb Menys (taller de bricolatge) a l’Ateneu popular de de Nou Barris
• Baccuinetes Carmel, promovent l’acció solidària i el voluntariat a través de la transformació de donacions en menús 

saludables per a persones en situacions de vulnerabilitat.
Àmbits d’actuació:
• Inserció formativa
• Oci
• Inserció social
• Rehabilitació comunitària
• Habitatge – Suport a la vida independent
Criteris accés:
• 18 a 65 anys
• Tenir diagnòstic en salut mental.
• Vinculació amb la xarxa de Salut Mental o altres entitats i equipaments de salut mental comunitària. Derivació
Territori actuació: Barcelona Ciutat - Districte Horta -Guinardó

Cost del Servei: No

Servei Rehabilitació Comunitària - Fundació Tres Turons



Àmbit del servei:  Sanitari i social
Contacte:  93 215 83 25. joves@els3turons.org

Objectiu del Servei: Acompanyament de persones joves diagnosticades d’algun trastorn en Salut Mental des de diferents 
itineraris d’inserció (comunitaris, formatius i/o laborals), per promoure la seva participació, en col·laboració amb els 
diferents agents de la comunitat.

Perspectiva del Servei: El model d’atenció està centrat en la persona, treballem des del model de recuperació en salut 
mental i amb orientació comunitària.

Programes i recursos que s’ofereixen:
• Programes de recuperació en salut mental per a joves
• Accions socioeducatives a la Masia i entorns de Can Soler (visites escolars, espai de Salut i Natura)
• Programa de suport a centres educatius a la plataforma d’educació Martí Codolar
• Programes d’Inserció laboral per a Joves
• Baccuinetes Carmel, promovent l’acció solidària i el voluntariat a través de la transformació de donacions en menús 

saludables per a persones en situacions de vulnerabilitat.
Àmbits d’actuació:
• Inserció laboral
• Inserció formativa
• Oci
• Inserció social
• Rehabilitació comunitària
• Habitatge – Suport a la vida independent
Criteris accés:
• 16 a 29 anys
• Tenir diagnòstic en salut mental.
• Informe de derivació. Preferentment, vinculació amb la xarxa de Salut Mental o altres entitats i equipaments de salut 

mental comunitària i/o de la xarxa de serveis socials. 
Territori actuació: Barcelona Ciutat
Cost del Servei: No

Servei Rehabilitació Comunitària per joves - Fundació Tres Turons



Àmbit del servei: Social 
Contacte: 93 429 32 10 suportpisos@els3turons.org

Objectiu del Servei: Promoure la recuperació de les persones ateses en el seu lloc de vida i/o en el seu entorn més
immediat donant preferència especialment a les persones que pateixen processos d'exclusió residencial del territori com a
conseqüència del malestar psicològic/trastorn mental que pateixen

Perspectiva del Servei: El model d’atenció està centrat en la persona, treballem des del model de recuperació en salut
mental i amb orientació comunitària dirigida a garantir els drets de les persones que pateixen malestar psicològic / trastorn
mental

Programes i recursos que s’ofereixen:
• Servei de Llar amb Suport
• Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia Llar
• Servei de Suport a la Vida Independent
• Habitatges d’inclusió
Àmbits d’actuació:
• Inserció social
• Habitatge – Suport a la vida independent
• Rehabilitació psicosocial
Criteris accés:
• 18 a 65 anys
• Tenir diagnòstic en salut mental.
• En funció del servei. 
Territori actuació: Barcelona Ciutat

Cost del Servei: En funció del servei pot existir un co-pagamanet.

Servei de Suport a la Vida Independent



Àmbit del servei: Clínic i Educatiu
Contacte: 93 213 38 99
Objectiu del Servei: promoure l'educació, la salut mental i l'atenció psicològica. 
Perspectiva del Servei: intervencions basades en una perspectiva psicodinàmica, sistèmica i constructivista.
Programes i recursos que s’ofereixen:
• Assessorament per a pares i mares (ASPM): intervenció preventiva adreçada a infants entre 0 i 8 anys, basada en 

l’atenció a la família i l’infant. 
• Assolim: potenciar les habilitats comunicatives i acadèmiques en joves d'origen immigrant, en un context educatiu no-

formal.
• Projecta’t: prevenir l’abandonament escolar en estudiants de Batxillerat i CFGM

Àmbits d’actuació:
• Educatiu
• Clínic
• Malestar psicològic
• Protecció infància en risc
• Inserció social
• Vulnerabilitat social
• Protecció adults

Criteris accés:
• En funció del projecte. Accés directe o derivat d’altres serveis.
Territori actuació: Barcelona ciutat

Cost del Servei: en funció dels serveis o els projectes, de pagament o gratuïts.

Fundació PRESME



Àmbit del servei: Social
Contacte: 934351579

Perspectiva del Servei: Es basa en el model d’atenció centrat en i amb la persona per promoure l’autonomia, la identitat
personal i respecte.

Programes i recursos que s’ofereixen:
• Residència Avis en Família: per a gent gran amb diagnòstic en salut mental i que tenen un nivell d’autonomia reduïda

per al desenvolupament de les activitats de la vida diària.
• Llar Residència Salut Mental Mascaró: per a persones amb malaltia mental i problemàtica social, menors de 65

anys en el moment d’accés al servei.
• Llar amb Suport Segle XX: habitatge amb suport per a persones amb malaltia mental que permet fer un pas endavant

cap a una vida independent i autònoma.
• Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar, per a persones amb malaltia mental que viuen a la seva pròpia

llar amb l’objectiu de possibilitar un desenvolupament autònom en totes les esferes de la seva vida quotidiana (llar i
comunitat).

Criteris accés:
• Més de 18 anys i menys de 65 anys. 
• Acreditar residència legal i domicili a Catalunya.
• Poder desenvolupar les activitats de la vida diària només amb supervisió externa i poder viure en règim obert.
• Necessitar un acolliment residencial en un habitatge per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia 

mental.
• Tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% pel que fa a la malaltia mental i tenir valorada la situació de 

dependència.
• Complir les característiques pròpies d'un trastorn mental sever.
• No requerir una atenció sanitària continuada.
Àmbits d’actuació:

•Educatiu
•Inserció laboral
•Inserció social
•Discapacitat
•Malaltia Mental

Territori actuació: Ciutat i altres poblacions

Cost del Servei: Sí (segons normativa)

Fundació Via Activa



Àmbit del servei: Social
Contacte: 934351579

Perspectiva del Servei: Es basa en el model d’atenció centrat en i amb la persona per promoure l’autonomia, la identitat
personal i respecte.

Programes i recursos que s’ofereixen:
• Programa Ments Despertes. Programa formatiu adreçat als centres educatius per a la prevenció i promoció de la

malaltia mental i trencar estigmes. L’eix central són les ponències, tot i que hi ha altres accions com visites als recursos
o el Concurs de Cinema.

• Programa Canvi d’Aires. Capacitació i aprenentatge d'habilitats quotidianes per a facilitar a les persones amb
discapacitat la possibilitat de viure de la forma més autònoma possible. Persona, necessitats, desitjos i preferències són
el centre.

Criteris accés:
• Tenir un diagnòstic de malaltia mental
• Compromís setmanal com a voluntari/a 
• Consciència de la malaltia per parlar en públic als centres educatius 
• Autonomia als desplaçaments en  transport públic

Àmbits d’actuació:
• Educatiu
• Inserció laboral
• Inserció social
• Discapacitat
• Malaltia Mental
Territori actuació: Ciutat i altres poblacions

Cost del Servei: Sí (segons normativa)

Fundació Via Activa



Àmbit del servei: Social
Contacte: 934 56 24 95
Perspectiva del Servei: Es basa en el model d’atenció centrat en i amb la persona per promoure l’autonomia, la identitat
personal i respecte.
Programes i recursos que s’ofereixen: ofereix serveis com a entitat tutelar per a persones amb trastorn mental, gent
gran i persones amb la capacitat d’obrar judicialment modificada.

Àmbits d’actuació:
• Educatiu
• Inserció laboral
• Inserció social
• Discapacitat
• Malaltia Mental
Criteris accés:
• Més de 18 anys i menys de 65 anys. 
• Grau de discapacitat (igual o superior al 33%)
• Diagnòstic en salut mental
• Poder viure en règim obert

Territori actuació: Ciutat i altres poblacions

Cost del Servei: Sí (segons normativa)

Fundació Viaclara



Àmbit del servei: Sanitari
Contacte: 93 427 52 50
Perspectiva: Model d’atenció integral, multidisciplinari, comunitari, de participació social i d’avaluació de necessitats en la
població atesa i la seva família.
Programes i serveis que s’ofereixen:
• Llar residència

* Objectiu: Atendre persones amb malaltia mental de llarga evolució i problemàtica social en un servei residencial
d’acolliment temporal o permanent.

• Unitat de Subaguts i Patologia Dual
* Objectiu: Abordar el tractament de la malalties psiquiàtriques i de patologia dual dels i les pacients que

compleixen els criteris d'inclusió de manera integral, multidisciplinària, des d'una perspectiva bio-psicosocial.
• Hospital de dia

* Objectiu: Abordar el tractament global de persones diagnosticades d’algun trastorn mental greu en situació de
vulnerabilitat que requereixen un abordatge intensiu però sense risc previsible de trastorns de conducta greus.

Criteris accés: En funció de cada servei.
Territori actuació: Depèn del servei, pot ser sectorialitzat o un servei de ciutat
Cost del Servei: Depèn del servei, pot existir un copagament o ser gratuït per la persona.

Serveis de Psiquiatria - Hospital de la Mercè



Àmbit del servei: Sanitari
Contacte: 93 427 52 50
Perspectiva: Model d’atenció integral basat en la persona, abordatge multidisciplinari i comunitari.
Programes i serveis que s’ofereixen:
• Unitat d’Hospitalització

* Objectiu: Dur a terme un control, diagnòstic i tractament de trastprn de conducta en pacient psicogeriàtric.
• Hospital de dia

* Objectiu: Atendre de manera integral al o la pacient afectada d’un trastorn cognitiu i de conducta per tal de
millorar i potenciar la seva autonomia.

* Criteris accés: En funció de cada servei
Territori actuació: En funció de cada servei pot existir sectorialització.
Cost del Servei: A la Unitat d’Hospitalització hi ha copagament però a l’hospital de dia, no hi ha cost per la pacient.

Serveis de Psicogeriatria - Hospital de la Mercè



Àmbit del servei: Sanitari
Contacte: 93 427 52 50
Perspectiva: Model d’atenció integral, multidisciplinari i assumint una perspectiva bio-psicosocial, tenint en compte les
necessitats en la població atesa i la seva família.
Programes i serveis que s’ofereixen:
• Unitat d’hospitalització

* Objectiu: Abordar el tractament de la simptomatologia neuropsiquiàtrica de manera integral.
• Hospital de dia

* Objectiu: Potenciar la rehabilitació cognitiva de la simptomatologia cognitiva derivada d’un dany cerebral
sobrevingut, d’origen tòxic, per neurodegeneració precoç o malaltia de Huntington. .

Criteris accés: En funció de cada servei
Territori actuació: Ciutat
Cost del Servei: No

Serveis de Neuropsiquiatria - Hospital de la Mercè



Àmbit del servei: Sanitari

Contacte: 93 427 52 50

Perspectiva del Servei: Model d’atenció integral, multidisciplinari i d’avaluació de necessitats en la població atesa i la
seva família.

Programes i recursos que s’ofereixen:

• Unitat Funcional Interdisciplinari Sociosanitària de Trastorns cognitius i demències (UFISS)
* Objectiu: Diagnòstic integral i seguiment especialitzat dels pacients a nivell ambulatori, suport a les famílies i

cuidadors principals.
* Criteri accés: ser major de 65 anys amb presència d’un d’alteracions de la memòria o de qualsevol altra àrea

cognitiva

• Servei d’Atenció Integral a la Malaltia de Huntington i Demències d’inici precoç (SAHID)
* Objectiu: Fer una valoració i tractament ambulatori de simptomatologia de la malaltia de Huntington o altres

demències d’inici precoç en pacients neuropsiquiàtrics.
* Criteri accés: ser menor de 65 anys amb presència d’una patologia psiquiàtrica que afecta al sistema nerviós.

Territori actuació: Ciutat

Cost del Servei: No

Unitats Ambulatòries - Hospital de la Mercè



Àmbit del servei: Sanitari, Educatiu i Social
Contacte: 93 427 52 50
Perspectiva del Servei: Model assistencial centrat en la persona i les seves cures pal·liatives. 
Programes i recursos que s’ofereixen:
1.- Programa d’Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES)

• Objectiu del Servei: Dur a terme una atenció al domicili d’una persona que pateix una patologia oncològica,
crònica o de demència en fase terminal. Dur a terme el control de símptomes, tractament i seguiment fins al final
de la seva vida.

• Criteris accés:
• Pacients amb diagnòstic de malaltia oncològica, crònica o demència en fase terminal
• No disposar d’un o una cuidadora al domicili. 

• Territori actuació: Districte d’Horta-Guinardó. Atenció a EAP Horta 7D i 7F i EAP Sant Rafael.
2.- Servei d’Atenció domiciliària al pacient psicogeriàtric en situació de crisi

• Objectiu del Servei: Atendre a persones en situació de crisi en el seu domicili on es realitza un treball amb
xarxa amb els diferents dispositius, fonamentalment, amb Atenció Primària, CSMA i dispositius d’urgències
hospitalàries.

• Criteris accés:
• Pacients majors de 65 anys
• Diagnòstic en Salut Mental, Trastorn Cognitiu, Demència amb alteracions conductuals greus i 

comorbiditat. 
• Territori actuació: Ciutat

Cost del Servei: No

Equips de Suport Domiciliària - Hospital de la Mercè



Entitats

Àmbit Criteris accés Territori Cost

Social Educ. Sanitari Diagnòstic Adults Joves Infants Derivació Districte Ciutat Barri Sí No

CDIAP Agalma ● ● ● ●

CSMIJ Horta-Guinardó ● ● ● ● ●

CSMA Horta ● ● ● ● ● ●

CSMA Guinardó ● ● ● ● ● ●

EAP Horta-Guinardó ● ● ● ●

EAIA Horta-Guinardó ● ● ● ●

CSS Horta ● ● ●

CSS Carmel ● ● ●

CSS Vall d’Hebron ● ● ●

CSS Guinardó ● ● ●

CSS Baix Guinardó ● ● ●

CAS ● ● ● ● ●



Entitats

Àmbit Criteris accés Territori Cost

Social Educ. Sanitari Diagnòstic Adults Joves Infants Derivació Districte Ciutat Barri Sí No

ACFAMES-AFAMMCA ● ● ● ● ●

SRC Tres Turons ● ● ● ● ● ● ●

SRC Joves 3 Turons ● ● ● ● ● ● ● ●

Suport Vida Independent ● ● ● ● ● ●

Fundació Presme ● ● ● ● ●

Fundació Via Activa ● ● ● ● ●

Psiquiatria Hosp. Mercè ● ● ● ● ● ●
Psicogeriatria   
Hosp.Mercè ● ● ● ● ● ● ●

Neuropsiquiatria 
Hosp.Mercè ● ● ● ● ● ● ●

Ambulatòries 
Hosp.Mercè ● ● ● ● ● ● ●

Domiciliàries 
Hosp.Mercè ● ● ● ● ● ● ● ●


