
Guia d’entitats i serveis per a persones 
amb discapacitat i malalties cròniques 
del districte d’Horta-Guinardó.

Horta-Guinardó

Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia (ACAEBH). Associació Esclat. 

Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya (AFAMMCA). Associació 

Juvenil Catalana Comkedem. CEE La Ginesta. CEE Mare de Déu de Montserrat. 

Centre d’Atenció Diürna Edifici Espinalb. Centre d’Atenció Diürna Especialitzada 

(CADES). Centre d’Atenció Especialitzada Oràlia. Centre Especial Carrilet. Centre 

de Vida Independent (CVI). CPEE Dr. Folch i Camarasa. Centre Especial de Treball 

Esclatec. Centre Ocupacional Esclat 2. Centre Ocupacional - Taller Escola Sant 

Camil. Centres Residencials d’Estades Temporals de la Diputació de Barcelona 

(Respir). Club Esportiu Minusvàlids San Rafael. Escola d’Aprenents Sant Genís 

dels Agudells. Escola Rel SCCL. Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts 

Psíquics (ACELL). Fundació EIR - El Niu. Fundació Els Tres Turons. Fundació Pri-
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El districte d’Horta-Guinardó gaudeix d’una dinàmica vida associativa que, 
especialment en l’àmbit de l’atenció i defensa dels interessos de les per-
sones amb discapacitats o amb malalties cròniques, presenta una gran 
diversitat. El treball d’aquestes entitats se suma al dels nombrosos serveis 
i equipaments del districte que comparteixen l’objectiu de millorar la qua-
litat de vida de les persones ateses i les del seu entorn.

Conscient de la importància d’aquesta tasca, el districte d’Horta-Guinardó 
ha editat aquesta guia per informar de manera clara els possibles usuaris 
i usuàries de totes les possibilitats que tenen a l’abast. També constitueix 
una referència per a les pròpies entitats, que disposen així d’una pràctica 
eina per relacionar-se i treballar en xarxa, ja que els permet conèixer els 
àmbits d’actuació i els serveis de les altres associacions.

Volem donar les gràcies a totes les entitats, serveis i equipaments que 
han col·laborat en l’elaboració d’aquesta guia i esperem que contribueixi a 
facilitar el magnífic treball que duen a terme.

Elsa Blasco   Montserrat Ballarin

Regidora del Districte  Presidenta del Districte
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Associació Catalana d’Espina Bífida 
i Hidrocefàlia (ACAEBH)

Sorolla, 10, baixos  |  08035 Barcelona
Tel.: 93 428 21 80  |  Fax: 93 428 19 34
acaebh@telefonica.net  |  www.espinabifida.cat

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb espina bífida i/o hidrocefàlia i els seus familiars.

Serveis
• Serveis per a persones amb espina bífida i hidrocefàlia i familiars: acollida a famílies, 

escola de pares, grups d’ajuda mútua, servei d’assessorament i informació.
• Activitats d’oci: colònies per a nens i nenes, vacances per a joves, sortides…
• Activitats formatives: tallers, cursos, xerrades…
• Promoció d’activitats esportives adaptades.

Objectius
La finalitat de l’Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia és millorar la qualitat de 
vida de les persones nascudes amb espina bífida i hidrocefàlia i la dels seus familiars.

Els objectius principals de l’ACAEBH són cobrir les necessitats de suport de les persones amb 
espina bífida i les seves famílies i orientar-les i informar-les per intentar aconseguir la seva parti-
cipació social i una plena normalització en tots els àmbits: personal, familiar, social i laboral.

Altres reptes de l’Associació són informar i sensibilitzar la població sobre la situació de les 
persones amb espina bífida, així com incidir en la importància de la prevenció per evitar 
aquesta malformació.  

Altres serveis
Servei d’Autonomia Personal: tre-
ball individualitzat en un pis de què 
disposa l’entitat al barri de Glòries 
per a la millora de l’autonomia per-
sonal i la normalització cap a una 
vida independent.
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Associació Esclat

Rambla de la Muntanya, 61  |  08041 Barcelona 
Tel.: 93 455 54 35 |  Fax: 93 456 02 46
esclat@esclat.info  |  www.esclat.info

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb paràlisi cerebral 
i altres discapacitats similars.

Serveis
• Centre Ocupacional Esclat 2
• Centre d’Atenció Diürna Especialitzada (CADES) 
• Centre Especial de Treball Esclatec

Objectius
• Potenciar al màxim les possibilitats de desenvolupament de les persones amb paràlisi cere-

bral i altres discapacitats similars. 
• Afavorir-ne la inclusió familiar i social. 
• Promoure serveis per a l’atenció i integració social de les persones amb paràlisi cerebral i 

discapacitats similars al llarg de totes les etapes de la vida. 

En definitiva, millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies.

Altres serveis
Escola Esclat: Carrer Guitard, 80-92 (interior plaça). 08014 Barcelona (Les Corts)
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Associació de Familiars de Malalts 
Mentals de Catalunya (AFAMMCA)     
Art, 7 i 9, baixos  |  08041 Barcelona
Tel.: 93 435 17 12  |  Fax: 93 436 07 46
afammca@terra.es  |  www.afammca.voluntariat.org

Col·lectiu de persones ateses
Familiars i amics de persones que pateixen alguna malaltia mental.

Serveis
Com a associació de familiars oferim:

• Atenció i recolzament a les famílies
• Assessorament sobre recursos socials, sanitaris i jurídics 
• Grups d’ajuda mútua
• Espai per a voluntariat
• Club social per als usuaris 

Objectius
Millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen una malaltia mental i la dels seus 
familiars. 
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Associació Juvenil Catalana Comkedem                                                          

Casal de Barri Can Travi
Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 45  |  08035 Barcelona
Tel.: 669 720 969 (contestador)
comkedem@telefonica.net  |  www.comkedem.org

Col·lectiu de persones ateses
Nens i joves, dels 7 als 27 anys, amb discapacitat física (de lleus a severes) i els seus familiars 
o amics de similar edat sense discapacitat.

Serveis
• Tallers, festes i trobades (Can Travi)
• Sortides lúdiques i culturals per Barcelona
• Excursions
• Colònies i viatges

Objectius
Des del 2004, Comkedem promou la participació en igualtat en el lleure i en l’esport de nens 
i nenes i joves mitjançant activitats esportives i d’esplai dissenyades segons les necessitats 
dels seus usuaris:

•  Adequació de les activitats segons el grau de discapacitat de cadascú.
• Monitors que, a més d’organitzar activitats, fan d’assistents personals.
• Adaptació dels espais sense barreres arquitectòniques i disponibilitat dels mitjans  

tècnics necessaris.

Altres serveis
Hoquei en cadira de rodes electrònica:

•  Escola d’iniciació a l’hoquei 
 (nens i nenes de 7 a 17 anys)
•  Equip de competició d’hoquei

Escola Sagrat Cor de Sarrià
Dissabtes, de 12 a 14 hores
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CEE La Ginesta              

Pg. de la Vall d’Hebron, 171  |  08035 Barcelona
Tel.: 93 402 28 57  |  Fax: 93 402 28 57
cee-laginesta@xtec.cat  |  www.bcn.cat/laginesta

Col·lectiu de persones ateses
Infants i joves amb discapacitat psíquica que cursen:

• Primària i Secundària
• Programa de formació per a la transició a la vida adulta

Serveis
• Centre d’educació especial
• Logopèdia
• Fisioteràpia
• Activitat extraescolar: piscina

Objectius
S’estableix un projecte individualitzat que té en compte tant l’accés al coneixement i a la 
cultura com el creixement i el desenvolupament personals. L’orientació i l’acompanyament 
en els processos de transició esdevenen eixos clau per tal que cada alumne i alumna acon-
segueixi la preparació professional i la maduresa que els permeti fer el pas al món laboral o 
continuar la formació en altres centres reglats. 
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CEE Mare de Déu de Montserrat                                                             

Varsòvia, 162  |  08041 Barcelona
Tel.: 93 455 76 25  |  Fax: 93 455 76 25
a8014012@xtec.cat  |  www.xtec.cat/escmarededeudemontserratee

Col·lectiu de persones ateses
Alumnes amb necessitats educatives especials que, per causa de llurs trastorns emocionals, 
de la personalitat, de maduració, de psicomotricitat, de ritme..., no poden seguir la seva edu-
cació a l’escola ordinària.

Serveis
• Educació especial • Activitats extraescolars
• Escolaritat compartida •  Casal d’estiu
• Suport a les famílies • Centre d’esplai (dissabtes)
• Assesorament psicopedagògic • Coral

Objectius
• Fer que la persona atesa obtingui o recuperi la seguretat en ella mateixa, sovint tan malpa-

rada a causa de l’elaboració de complexos acumulats pels seus fracassos successius. 
• Assolir una sòlida formació humana, integral, utilitària i pràctica que permeti a la persona 

atesa desenvolupar plenament i harmònicament la seva personalitat i preparar-se per a 
l’exercici responsable de la llibertat, inspirant-se en el concepte democràtic de la vida i 
l’esperit de convivència i tolerància.

• Establir un bon equilibri psicoafectiu, tantes vegades malparat per conflictes interns i externs.
• Assolir uns coneixements bàsics que ajudin la persona atesa a estructurar la personalitat i 

estimular la intel·ligència.
• Fomentar la inclusió de la persona atesa en la vida social.
 

Altres serveis
Programes de qualificació professional inicial (PQPI) 
i trànsit a la vida adulta (TVA)
c. Sospir, 30. 08026 Barcelona (Clot)
Tel.: 93 433 40 96. Fax: 93 433 40 97



12

Centre d’Atenció Diürna 
Edifici Espinalb 

Vayreda, s/n  |  08035 Barcelona
Tel.: 93 402 24 38  |  respir.info@diba.cat 

Col·lectiu de persones ateses
Programa especialitzat d’atenció socioeducativa de la Diputació de Barcelona per a persones 
majors de 16 anys que pateixen una discapacitat psíquica profunda i viuen amb la seva família 
dins de l’àrea metropolitana de Barcelona. Capacitat: 30 places en servei de mitja pensió. 

Serveis
Programes individualitzats socioeducatius  
per a l’autonomia personal de necessitats 
bàsiques i quotidianes de les persones ateses: 

• Taller de comunicació
• Taller de socialització
• Taller d’estimulació i rehabilitació
• Taller comunitari
• Assessorament i orientació a les famílies

Objectius
• Millorar l’autonomia, comunicació, rehabilitació i estimulació, així com la possibilitat de per-

cebre l’entorn i interactuar-hi.

• Donar respostes a les necessitats bàsiques de la persona amb discapacitat psíquica profun-
da, en tots els aspectes que ajudaran a aconseguir una bona qualitat de vida, desenvolupant 
una tasca integral i compensadora, per a una adequada integració i normalització de la per-
sona amb la participació de la família.
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Centre d’Atenció Diürna Especialitzada 
(CADES)

Rambla de la Muntanya, 59  |  08041 Barcelona 
Tel.: 93 450 11 50  |  Fax: 93 456 02 46
cades@esclat.info  |  www.esclat.info

Col·lectiu de persones ateses
Persones adultes amb greus discapacitats tan físiques com intel·lectuals, és a dir, amb 
pluridiscapacitat. 

Serveis
• Suport familiar
• Revista Esclat

Objectius
L’objectiu principal del CADES és millorar l’autonomia personal, la integració social, la comu-
nicació, la relació i, sobretot, la qualitat de vida de les persones amb pluridiscapacitat, a partir 
d’una atenció personalitzada.
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Centre d’Atenció Especialitzada Oràlia              

Eduard Toda, 51, baixos  |  08031 Barcelona
Tel.: 93 427 55 95  |  Fax: 93 428 60 86
cae_oralia.benestar@gencat.cat

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten un suport generalitzat.

Serveis
• Acolliment diürn i convivència
• Manutenció/alimentació 
• Atenció personal en les activitats de la vida diària
• Atenció personal en els hàbits d’autonomia
• Prevenció i manteniment de les funcions físiques i cognitives
• Dinamització sociocultural
• Atenció familiar 
• Seguiment i prevenció de la salut
• Fisioteràpia

Objectius
El Centre d’Atenció Especialitzada Oràlia és un servei d’acolliment diürn i atenció integral a 
les activitats bàsiques de la vida diària per a persones que no poden fer ús de cap altre servei 
diürn de la xarxa. 

Els objectius generals del centre consisteixen a donar una atenció individual integral de qua-
litat a les persones amb discapacitat intel·lectual que requereixen suport generalitzat i donar 
suport a les famílies per afavorir el manteniment en el propi domicili.

Altres serveis
Transport.
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Centre Especial Carrilet    

Campoamor, 5  |  Salses, 15  |  08031 Barcelona
Tel.: 93 427 74 19  |  Fax: 93 427 72 94
carrilet@carrilet.org  |  www.carrilet.org

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb TGD (trastorn generalitzat del desenvolupament) / TEA (trastorn de l’espectre au-
tista), trastorn mental greu, trastorns de conducta i trastorn de la relació i la comunicació. 

Serveis
Centre d’educació especial específic en TEA (trastorn de l’espectre autista):
• Escolarització en centre específic o en modalitat d’escolaritat compartida.
• Psiquiatria, psicologia i farmacologia, logopèdia, psicomotricitat, musicoteràpia, piscina, 

activitats complementàries (esport, equinoteràpia), activitats d’integració a l’entorn social 
pròxim, sortides i excursions, colònies, esbarjo i menjador.

Centre de Tractaments i Formació:
• Diagnòstic, orientació i/o derivació d’usuaris.
• Tractaments: psicoteràpia, logopèdia, psicomotricitat, artteràpia, joc terapèutic, farmaco-

lògic, musicoteràpia, teràpia familiar.
• Grups de suport familiar i autoajuda.
• Formació, assessorament i supervisió de professionals.

Objectius
El Centre Especial Carrilet, SCCL va ser creat l’any 1974 
(constituït com a cooperativa el 1978) per un grup de 
professionals preocupats per la falta d’atenció a infants 
amb autisme i el seu entorn familiar. Des dels seus ini-
cis, el centre ha posat tot el seu esforç a millorar les 
condicions de vida, des de la salut fins l’educació, dels 
nens i nenes afectats i dels seus familiars tal com re-
flecteix l’article segon dels nostres estatuts.
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Centre de Vida Independent (CVI)                                                      

Pg. de la Vall d’Hebron, 159-169  |  08035 Barcelona 
Tel.: 93 511 27 03  |  Fax: 93 511 27 14
cvi@cvi-bcn.org  |  www.avi-bcn.org

Col·lectiu de persones ateses
Persones grans amb qualsevol grau de dependència. Persones discapacitades, tant nens 
com adults. Persones que presentin una discapacitat transitòria.

Serveis
• Servei de diagnòstic i assessorament en productes de suport i tecnologia assistencial per a 

persones amb discapacitat i dependència al llarg de la vida. Elaboració d’informes tècnics 
per part de l’equip assistencial. 

• Assessorament i orientació en ajuts socials de l’administració. 
• Servei d’orientació i assessorament en l’accessibilitat de la llar i control de l’entorn. Visites 

a domicili per a l’elaboració de projectes arquitectònics. 
• Formació a discapacitats per a la millora de l’autonomia personal en activitats de la vida 

diària, mobilitat, comunicació o accés a l’ordinador. 
• Servei de recerca, desenvolupament i innovació de productes tècnics. 
• Formació a diferents tipus de professionals de l’àmbit de la discapacitat i gent gran.

Objectius
La finalitat del Centre de la Vida Independent és augmentar l’autonomia de la persona en el 
seu entorn habitual amb productes de suport. L’equip interdisciplinari (logopeda, fisiotera-
peuta, treballadora social i informàtic), amb el suport d’un arquitecte expert en accessibilitat 
i un metge, presta suport i orientació per prescriure les eines més adequades amb relació a 
les necessitats reals de la persona amb discapacitat i la gent gran.

Un espai de valoració, configurat com una llar digital 
accessible, on es mostren tots els productes de su-
port i tecnologia per a les activitats de la vida diària, 
mobilitat i comunicació. Procurant en tot moment 
promocionar l’autonomia personal, CVI dóna formació 
a les entitats i professionals del sector, així com a les 
persones amb situació de dependència.
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CPEE Dr. Folch i Camarasa

Ventura Rodríguez, 16  |  08035 Barcelona 
Tel.: 93 428 21 20  |  Fax: 93 428 21 20
a8040357@xtec.cat

Col·lectiu de persones ateses
Alumnat amb pluridiscapacitat i discapacitat visual.

Serveis
• Activitats extraescolars amb monitors i monitores especialitzats: descans-pati
• Casal-respir el mes de juliol amb monitors especialitzats (només per a l’alumnat de l’escola)

Objectius
• Iniciar l’estructuració de la pròpia personalitat i la formació del jo a partir de la diferenciació 

de l’altre i de l’entorn.

• Desenvolupar les capacitats de relació i comunicació, d’orientació a l’espai, de la percep-
ció hàptica (reconeixement amb el tacte), l’alimentació, les activitats quotidianes (vestir-se, 
menjar, netejar-se, etc.).
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Centre Especial de Treball
Esclatec                                                     
Plaça del Guinardó, 8  |  08041 Barcelona 
Tel.: 93 433 40 66  |  Fax: 93 433 40 67
esclatec@esclatec.com  |  www.esclatec.com

Col·lectiu de persones ateses
Treballadors que pateixen una greu discapacitat i tenen risc d’exclusió laboral.

Serveis
• Suport familiar
• Club esportiu
• Revista Esclat
• Departament de R+D+I

Objectius
• Desenvolupar productes innovadors que faciliten la vida diària de les persones.
• Crear llocs de treball de gran qualitat per a un col·lectiu de persones en situació  

d’exclusió laboral.
• Satisfer les necessitats de tots els treballadors i clients. 
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Centre Ocupacional Esclat 2

Rambla de la Muntanya, 61  |  08041 Barcelona 
Tel.: 93 455 54 35  |  Fax: 93 456 02 46
esclat2@esclat.info  |  www.esclat.info

Col·lectiu de persones ateses
Persones majors de 18 anys amb paràlisi cerebral o altres discapacitats similars. Els usuaris 
del centre són persones amb poques probabilitats d’integrar-se en el món productiu, atès el 
grau de dificultats a què s’enfronten. Per això es realitzen activitats prelaborals, per treballar 
tots els aspectes del món laboral, com la responsabilitat, la qualitat, el treball en equip, etc.

Serveis
• Suport familiar
• Club esportiu
• Revista Esclat

Objectius
L’objectiu fonamental del Centre Ocupacional Esclat 2 és aconseguir el grau màxim d’integració 
social de les persones ateses, així com el seu progrés personal, des del punt de vista global, 
mitjançant una assistència integrada que abasti tant les seves necessitats personals com les 
de tipus familiar o social.
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Centre Ocupacional - 
Taller Escola Sant Camil                                                             
Ercilla, 57  |  08041 Barcelona
Tel.: 93 455 07 66  |  Fax: 93 435 29 82
taller.escola.sant.camil@gmail.com

Col·lectiu de persones ateses
Disminuïts psíquics adults que estan en edat laboral i que, havent acabat el període de forma-
ció escolar, no tenen la capacitat de treball suficient per poder accedir al món laboral o a un 
centre especial de treball.

Serveis
• Servei de teràpia ocupacional
• Servei ocupacional d’inserció

Objectius
Facilitar als usuaris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis 
de teràpia ocupacional i d’inserció, a fi que puguin assolir, dins les possibilitats de cadascú i a 
través d’un programa individual de rehabilitació, la seva màxima integració sociolaboral. 
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Centres Residencials d’Estades Temporals 
de la Diputació de Barcelona (Respir)                                                    

Pg. de la Vall d’Hebron, 171  |  08035 Barcelona
Tel.: 934 022 586  |  Fax: 934 022 934
respir.info@diba.cat  |  www.diba.es/servsocials/centres/curta.asp

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb dependència, concretament gent gran (majors de 65 anys) i persones amb dis-
capacitat psíquica (d’entre 6 i 65 anys). Qualsevol família que faci la sol·licitud ho haurà de fer 
a través del seu municipi (serveis socials de primària del seu ajuntament).

Serveis
Serveis que s’ofereixen al mateix centre residencial, tant a gent gran com a persones discapa-
citades psíquiques:

• Estades residencials en règim de pensió completa
• Atenció mèdica permanent
• Atenció a les necessitats bàsiques de la vida diària dels residents
• Assessorament i orientació social als residents i a les seves famílies
• Programes de fisioteràpia i rehabilitació (tractaments específics, gimnàstica, etc.)
• Servei de bugaderia
• Cuina pròpia
• Programes d’atenció socioeducativa i personalitzada
• Programes d’estimulació sensorial
• Programes d’activitats esportives, lúdiques i terapèutiques

Objectius
Respir és un programa d’atenció residencial temporal 
per a persones amb un determinat grau de dependèn-
cia per raons d’edat i/o discapacitat. Té com a finalitat 
millorar la qualitat de vida dels cuidadors, proporcio-
nant-los un temps de descans i donant resposta a de-
terminades situacions familiars imprevistes. 

El programa Respir de la Diputació de Barcelona, en la 
seva modalitat de centre residencial, s’adreça a aque-
lles famílies residents a la província de Barcelona. 
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Club Esportiu Minusvàlids San Rafael                                                             

Pg. de la Vall d’Hebron, 107-117  |  08035 Barcelona 
Tel.: 93 247 84 56 (matins)  |  93 354 30 17 (contestador)  |  Fax: 93 354 30 17
info@sanrafael.cat  |  www.sanrafael.cat 

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb discapacitat física.

Serveis
• Curset d’estiu de natació per a nens i adults amb discapacitat 
• Classes de tennis en cadira de rodes

Objectius
Per tothom és conegut que les propietats de l’esport són moltes i els seus beneficis són més 
que provats. La natació, per la ingravidesa que proporciona l’aigua, dóna una llibertat de mo-
viments que permet realitzar treballs de rehabilitació, especialment indicada per a persones 
amb discapacitat.

També es pot practicar esport convencional en una cadira de rodes. Per exemple, el tennis és 
una forma saludable de divertir-se.

L’objectiu del club és proporcionar una experiència satisfactòria en el contacte amb l’esport 
adaptat i donar eines per conèixer els límits de cadascú. 

Observacions
Per enviar un correu postal, escriviu a l’apartat de correus 19109, 08080 Barcelona.
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Escola d’Aprenents Sant Genís 
dels Agudells       
Saldes, 3  |  08035 Barcelona
Tel.: 93 211 66 42  |  Fax: 93 253 11 90
info@aprenents.cat  |  www.aprenents.cat

Col·lectiu de persones ateses
Joves de 14 a 20 anys amb dificultats d’aprenentatge. 

Serveis
Escola d’educació especial.
Cursos de formació ocupacional (cuiner i cambrer) per a joves de 16 a 25 anys.

Objectius
• Ajudar adolescents amb dificultats d’aprenentatge en el procés de maduració com a perso-

nes, ciutadans i treballadors.

• Oferir-los un ensenyament-aprenentatge professional que els permeti una integració social 
i laboral digna.

• Facilitar-los un espai i ambient acollidor que els estimuli a assumir hàbits, actituds i habili-
tats necessàries per incorporar-se al món sociolaboral. 

• Portar a terme un model de formació centrat en l’activitat laboral, social i personal.

• Oferir una educació integral de la persona dins d’una perspectiva cristiana, oberta a qualse-
vol cultura o creença.

• Formar el personal de l’escola per aconseguir una 
millora continuada del funcionament de l’Escola.
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Escola Rel SCCL             

Montserrat de Casanovas, 44  |  08032 Barcelona
Tel.: 93 420 79 05  |  Fax: 93 420 79 06
escolarel@xtec.cat  |  www.escolarel.com

Col·lectiu de persones ateses
Alumnes amb discapacitat psíquica de 5 a 21 anys. 

Serveis
• Centre d’educació especial
• Programa de qualificació professional inicial
• Escolaritat compartida
• Activitats extraescolars 
• Casal d’estiu

Objectius
Volem preparar els nostres alumnes perquè s’integrin en la societat i puguin autogestionar-
se i viure amb la màxima independència. 

Aquestes fites ens obliguen a pensar quins són els recursos bàsics que necessitaran en la 
vida adulta i començar a treballar per aconseguir-los des del mateix moment que arriben al 
nostre centre. 

En el currículum dels nostres alumnes hi ha presents molts continguts del currículum es-
colar ordinari. Destaquem els que considerem més importants: lectura, escriptura, sistema 
numèric, recerca d’informacions, comunicació verbal, resolució de vida quotidiana, respon-
sabilitat en el desenvolupament de la feina, respecte per les normes de convivència i unes 
bases culturals generals que els facin interessar pel que succeeix en la societat.

Altres
Escola federada a l’APPS i a l’AEC.
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Federació Catalana d’Esports per a 
Disminuïts Psíquics (ACELL)

CEM Mundet  |  Pg. de la Vall d’Hebron, 171  |  08035 Barcelona
Tel.: 93 428 27 50  |  Fax: 93 428 23 75
poliesportiu.mundet@federacioacell.org  |  www.federacioacell.org

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb discapacitat intel·lectual.

Serveis
Entrenaments esportius de natació, bàsquet, futbol sala, handbol…

Objectius
Fomentar, organitzar i regular la pràctica de l’esport per a persones amb discapacitat 
intel·lectual, adaptant-la, sempre que sigui necessari, a les seves capacitats, condicions i 
preferències.

Altres serveis
Escoles esportives de gimnàstica esportiva, gimnàstica rítmica i tennis de taula. També es 
realitzen sessions d’educació física, psicomotricitat, aeròbic, steps i manteniment físic al 
gimnàs situat a les nostres oficines centrals, a la Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 9a 
planta.
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Fundació EIR - El Niu              

Ramiro de Maeztu, 12, torre  |  08024 Barcelona
Tel.: 93 219 56 99  |  Fax: 93 219 56 99
fundacio-eir@telefonica.net  |  www.xtec.cat/esc-fundacioeir

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb necessitats educatives especials i les seves famílies.

Serveis
• Escola d’educació especial (piscina, menjador, transport)
• Escolaritat compartida
• Suport a l’escola ordinària

Objectius
• Donar suport a alumnes amb necessitats educatives especials per afavorir-ne el desenvo-

lupament emocional i cognitiu.

• Donar suport a l’escola ordinària per desenvolupar estratègies metodològiques que facili-
tin la inclusió d’aquests alumnes a l’escola ordinària.

Altres serveis
Logopèdia i atenció psicopedagògica 
després de l’horari escolar.
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Fundació Els Tres Turons              

Fastenrath, 208-212, baixos  |  08032 Barcelona
Tel.: 93 429 32 10  |  Fax: 93 420 86 96
fundacio@els3turons.org  |  www.els3turons.org

Col·lectiu de persones ateses
Persones joves i adultes amb dificultats greus de salut mental.

Serveis
• Servei de rehabilitació comunitària
• Club Social POL+
• 4 pisos amb suport
• Servei de suport a la pròpia llar

Objectius
L’objectiu principal de la Fundació és la promoció i el suport a la salut mental comunitària. 
Aquesta pràctica es realitza en les seves diferents vessants: preventives de lluita contra 
l’exclusió social, assistencials, rehabilitadores, formatives i d’integració social i laboral en 
l’entorn comunitari.
 
És inherent als objectius de la fundació realitzar la nostra tasca de forma participativa, co-
munitària i no discriminatòria, potenciant la solidaritat i la capacitat crítica i fomentant el 
desenvolupament dels drets de ciutadania de les persones amb malaltia mental.

Altres serveis
• Servei de joves. 
• Serveis d’inserció sociolaboral.
• Empresa d’inserció Passar Via (serveis de re-

partiment, jardineria i forestal, pintura, neteja, 
arts gràfiques). El Turonet. Parada 35 del Mercat 
Municipal d’Horta.   
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Fundació Privada Hadama                                                             

Castillejos, 365-367  |  08025 Barcelona
Tel.: 93 450 83 31  |  Fax: 93 450 83 31
administracio@hadama.org  |  www.hadama.org

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb qualsevol tipus de discapacitat i amb risc d’exclusió social.

Serveis
Centre obert:
• Activitats socioludicoeducatives
• Àrea formativa
• Pretallers laborals
•  Inserció laboral

Objectius
El nostre objectiu és la millora de la qualitat de vida dels col·lectius amb necessitats especials 
(discapacitats i/o risc d’exclusió social), oferint serveis i programes de formació i inserció per 
a la seva inclusió social i laboral en un entorn “normalitzat”, així com programes d’oci per al 
temps de lleure. 

Altres serveis
Hadamar: Projecte social per a la inserció laboral 
de col·lectius amb necessitats especials (discapa-
citats i/o risc d’exclusió social).

Hadama Viatges: 
Oferir activitats de turisme accessible 
per a qualsevol col·lectiu, buscant des-
tins adaptats i oferint el servei de moni-
toratge, guies-intèrprets...
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Fundació Privada Viaclara              

Segle XX, 63 - 65  |  08041 Barcelona
Tel.: 93 456 24 95  |  Fax: 93 435 15 79
info@fundacioviaclara.org

Col·lectiu de persones ateses
Persones grans, persones amb malaltia mental i persones amb discapacitat intel·lectual.
Àmbit geogràfic: s’adscriu al territori de la comunitat autònoma de Catalunya. 

Objectius
La Fundació Privada Viaclara és una entitat tutelar sense cap afany de lucre, ubicada a Barce-
lona, amb esperit de servei i sotmesa a la supervisió de l’Administració Pública, del jutge i del 
fiscal. Sempre actuarà amb caràcter substitutiu de la família, facilitant el desenvolupament 
de la persona, la seva integració social i la protecció del seus béns.

• Generals, de millora de qualitat de vida dels drets del tutelat, desenvolupant les funcions 
tutelars de la forma més rigorosa i professional.

• Sobre la informació i els drets del tutelat, fonament de la creació d’un programa de volunta-
riat i de control constant del grau de satisfacció de les persones ateses.

• De coordinació amb entitats i sectors que incideixen en la vida de la persona tutelada, ges-
tionats per un equip multidisciplinari i que garanteixi polítiques de formació continuada.

Principis d’actuació vers la persona tutelada:

• No-discriminació 
• Globalització
• Personalització
• Confidencialitat de les dades personals
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Grupdem                                                             

Cartellà, 175, baixos  |  08031 Barcelona 
Tel.: 93 420 66 67  |  93 420 73 64  |  Fax: 93 420 73 64
co@grupdem.com  |  www.grupdem.com

Col·lectiu de persones ateses
Persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

Serveis
• Centre ocupacional:
 - Servei de teràpia ocupacional (STO)
 - Servei ocupacional d’inserció (SOI)
• Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar
• Grup de lleure Gínjol

Objectius
Grupdem, cooperativa sense afany de lucre creada l’any 1971, està formada per professionals 
que uneixen els seus coneixements i esforços en el camp de la iniciativa social. Té com a 
objectiu l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual i col·lectius en risc d’exclusió 
social mitjançant la creació i gestió de serveis de qualitat com centres ocupacionals, serveis 
de suport a la pròpia llar i centres especials de treball per desenvolupar les seves habilitats 
laborals, personals i socials millorant la qualitat de vida i facilitant la integració social.

Altres serveis
• Centre Especial de Treball (Montmeló)
• Centre ocupacional El Trencadís (Montmeló)
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Institut Mèdic Pedagògic Dr. Córdoba                                                             

Dr. Cadevall, 26-52  |  08041 Barcelona
Tel.: 620 036 938  |  93 436 47 53  |  Fax: 93 436 72 92
tocordoba@yahoo.com

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb discapacitat psíquica.

Serveis
• Centre residencial 24 hores / 365 dies l’any 
• Assistència psicològica
• Assistència psiquiàtrica
• Assistència social
• Activitats dirigides
• Sortides terapèutiques
• Sortides d’oci de cap de setmana
• Cuina pròpia

Objectius
Des de la seva fundació per part del Dr. Córdoba l’any 1915, l’Institut és un centre residencial 
per a estades de llarga i curta durada. Els objectius del nostre equip professional es fonamen-
ten en les necessitats dels nostres usuaris. Pensem sempre en el seu benestar físic i psicolò-
gic. Organitzem activitats variades durant el dia, tallers educatius, jardineria, cura d’animals, 
piscomotricitat, sortides setmanals…

Altres serveis
• Perruqueria i depilació
• Podòleg
• Amplis jardins (5.000 m2)
• Horticultura
• Jardineria
• Sala de TV/DVD
• Karaoke
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Llar-Residència Mascaró                                                    

Mascaró, 26  |  08032 Barcelona 
Tel.: 93 435 15 79  |  93 435 15 79
info@proavis.org  |  www.proavis.org

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb malaltia mental menors de 65 anys.

Serveis
• Llar-Residència Salut Mental Mascaró

Objectius
La Llar-Residència Mascaró és un servei de l’Associació Pro Avis en Família, entitat privada 
d’iniciativa social, no lucrativa, que inicia la seva activitat l’any 1994, la finalitat de la qual és la 
gestió integrada de serveis assistencials en els àmbits de la gent gran i de la salut mental i per 
a la promoció de l’autonomia personal i per a l’atenció a les persones amb dependència.

Es tracta d’un servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o permanent que té una 
funció substitutòria de la llar per a persones amb disminució derivada de la malaltia mental, 
de menys de 65 anys en el moment d’accés al servei, que poden desenvolupar les activitats de 
la vida diària només amb supervisió externa, i que amb l’ajut d’un equip de professionals mul-
tidisciplinari treballen amb l’objectiu de la integració i normalització social.

Altres serveis
• Residència Avis en Família, residència per a persones grans ubicada al districte de Sant 

Gervasi.

• Durant l’any 2009 ha creat la Fundació Privada Via Assistencial, la finalitat de la qual és 
la gestió integrada de serveis assistencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i 
l’atenció a les persones amb dependència.
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Obra Benèfico-Social Nen Déu                                                     

Passeig Maragall, 185  |  08041 Barcelona 
Tel.: 93 435 24 04  |  Fax: 93 347 89 11
inendeu@terra.es

Col·lectiu de persones ateses
Persones discapacitades psíquiques.

Serveis
• Consultoris mèdics
• Escola Nen Déu
• Centre de dia Sant Francesc d’Assís

Objectius
Dispensaris Mèdics: 
 • Atendre els alumnes i les famílies del centre Nen Déu amb discapacitat física o psíquica i 

amb pocs recursos econòmics.
 • Oferir un servei sanitari a tots els usuaris que s’adrecen al nostre dispensari i donar respos-

ta a les demandes d’atenció mèdica amb una visió social i benèfica des d’una perspectiva  
cristiana.

Escola i centre de dia:
 • Donar una formació integral als nostres alumnes des del respecte a la persona humana en 

totes les seves dimensions –física i espiritual– per tal que descobreixin la seva filiació divina.
 • Orientar les famílies a trobar, junts, solucions comuns als problemes que es poden presen-

tar en relació amb els seus fills. 

Altres serveis
• Taller ocupacional Verge de l’Alegria (Tiana) 
• Llar Mare Carme (Tiana)
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Servei de Teràpia Ocupacional Guru              

Vinyals, 16-18, baixos  |  08041 Barcelona
Tel.: 93 435 36 47  |  Fax: 93 433 43 59
direcciosto@institucio-guru.cat

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb discapacitat intel·lectual amb un 
diagnòstic d’autisme i/o psicosi. Han de tenir una 
orientació i valoració laboral per part de l’EVO de 
servei de teràpia ocupacional.

Serveis
• Ajustament personal: es promou l’autonomia personal i/o social i l’equilibri emocional.
• Ocupació terapèutica: es promouen hàbits, aptituds i actituds de tipus laboral. Comprèn el 

taller de manipulació de fusta, paper, pintura, bijuteria, manteniment i comercialització. 
• Atenció psiquiàtrica, psicològica i social amb les famílies. 
• Servei de càtering.

Objectius
El Servei de Teràpia Ocupacional Guru es va crear l’any 1993 com a centre ocupacional espe-
cífic de persones adultes amb un diagnòstic de trastorn generalitzat del desenvolupament: 
autisme i psicosi infantil. Està subvencionat per l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania. 

Aquest servei dóna una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, amb l’objectiu de poten-
ciar i mantenir les capacitats de 42 usuaris, que estan repartits en 6 aules-tallers, en funció 
del grau d’afectació i del seu desenvolupament intel·lectual, i sempre atesos amb relació a la 
seva màxima integració social i/o laboral.

Altres serveis
El Servei de Teràpia Ocupacional Guru pertany a la Institució Neuro-Psico-Pedagògica Guru. 
Altres serveis que disposa la institució Guru són:
• Centre d’Educació Especial Guru (c/ Bisbe Català, 38. Barcelona. Tel.: 93 203 78 82) 
• Llar Guru I (c/ Vilafranca, 18. Barcelona. Tel.: 93 284 89 30)
• Llar Guru II (c/ Còrsega, 597, 7è 4a. Barcelona. Tel.: 93 435 36 44)
• Llar Guru III (Gran Via Corts Catalanes, 569, pral. 1a. Barcelona. Tel.: 93 451 64 42)
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Sense Traves
Associació de Discapacitats del Carmel

Santuari, 27  |  08032 Barcelona
Tel.: 93 358 60 08  |  Fax: 93 358 60 08
annofe@annofesaro.e.telefonica.net

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb discapacitats intel·lectuals.

Serveis
• Taller de lleure Gaudeix del teu barri
• Atenció social
• Grup de família
• Servei de voluntariat

Objectius
L’Associació de Discapacitats del Carmel Sense Traves neix l’any 1994 amb els objetius de:

• Defensar els drets de les persones amb discapacitat.
• Oferir informació dels drets, serveis i prestacions.
• Reivindicar la supressió de barreres arquitectòniques.
• Integrar les persones amb discapacitat en els recursos i serveis del barri.

Volem millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i de les seves famílies mit-
jançant la informació i l’orientació pel que fa als aspectes socials, econòmics, etc. Així mateix, 
donem suport a les famílies en l’atenció dels seus fills.

Fomentem la participació dels socis en el funciona-
ment de l’Associació. Potenciem la normalització de 
les persones amb discapacitat intel·lectual i de la seva 
inclusió en la dinàmica del barri.
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Vocalia de Persones Discapacitades 
de l’Associació de Veïns d’Horta
La Plana, 10, 1r 2a  |  08032 Barcelona
Tel.: 93 407 20 22 
horta@telefonica.net

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb qualsevol tipus de discapacitat.

Serveis
Espai de lleure La Llavor d’Horta, al carrer Horta, 71, per a persones adultes discapacitades, 
els dimecres i diumenges a la tarda. Es realitzen activitats de caire educatiu però alhora 
divertit. Els dimecres a la tarda es troben els pares i mares de les persones amb discapa-
citat que participen en el grup de lleure per compartir les seves experiències i situacions 
personals.

Objectius
La Vocalia de Persones Discapacitades de la Associació de Veïns i Veïnes d’Horta s’ha pre-
ocupat des de la seva creació per la problemàtica de les persones amb discapacitat del barri 
d’Horta i per les dificultats en l’accessibilitat en general (via pública, equipaments, trans-
ports…), i per assolir millores en aquest sentit:

• Hem impulsat campanyes de sensibilització i hem creat un espai de lleure per a adults  amb 
discapacitat, que ofereix al mateix temps un punt de trobada dels familiars perquè hi puguin 
compartir opinions i necessitats individuals.

• Treballem amb les administracions (Ajuntament, Diputació, Generalitat, etc.) per la conse-
cució d’equipaments i serveis, l’eliminació de totes les barreres arquitectòniques, trans-
ports adaptats i un millor servei del porta a porta. 

• En el seu moment vam col·laborar a impulsar la constitució del Consell Sectorial de Perso-
nes amb Discapacitat del Districte d’Horta-Guinardo.

• Formem part de les Comissions de Participació Ciutadana de l’Institut Municipal de Perso-
nes amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

• Hem fomentat una vocalia homònima a la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona 
(FAVB) per participar en iniciatives legislatives, com la Llei de serveis socials de Catalunya, i 
vetllar pel seu compliment.



Entitats per a 
malalts crònics
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Associació Catalana d’Afectats 
de Fibromiàlgia (ACAF)                                                            
Centre Cívic Can Basté
Pg. Fabra i Puig, 274  |  08031 Barcelona  |  Tel. 699 426 469
ang_avilag@infonegocio.com  |  www.fibromialgia.cat

Col·lectiu de persones ateses
Malalts de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica.

Serveis
• Grups d’ajuda mútua (GAM). Els divendres, de 18 a 20 hs., ens trobem al Centre Cívic del 

Guinardó, (Ronda Guinardó 113-115 ).
• Activitat ludocognitiva (jocs i exercicis per exercitar la memòria i la concentració)

Objectius

• Informar els afectats i afectades de fibromiàlgia (FM) i donar-los suport. 
• Organitzar i realitzar activitats que tinguin com a finalitat la millora de la qualitat de vida de 

les persones afectades de fibromiàlgia i de llurs famílies. 
• Difondre informació sobre la fibromiàlgia i sobre les nostres activitats.
• Informar les administracions de les necessitats i reclamacions de les persones afectades 

de fibromiàlgia i de llurs famílies.
• Intercanviar informació i establir col·laboracions amb tots aquells grups i organitzacions 

que treballin per als mateixos fins o que puguin contribuir a assolir-los.

Altres serveis
• Musicoteràpia
• Tai-txi
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Associació Catalana de Fibrosi Quística

Passeig Vall d’Hebron, 208, 1r 2a  |  08035 Barcelona
Tel.: 93 427 22 28  |  Fax: 93 427 22 28
fqcatalana@fibrosiquistica.org  |  www.fibrosiquistica.org

Col·lectiu de persones ateses
Afectats de fibrosi quística i els seus familiars.

Serveis
• Servei d’informació, acompanyament  

i assessorament.
• Servei de pis d’acollida.

Objectius
• Aconseguir la participació activa dels afectats i famílies en la lluita contra la FQ, mitjançant 

la informació, la formació i l’organització.

• Millorar la vida quotidiana dels afectats i les seves famílies mitjançant el suport, l’acom-
panyament i l’assessorament.

• Contribuir a la millora en el diagnòstic, el tractament i la recerca mitjançant el suport a la 
investigació, la formació de professionals, la consolidació de les unitats de FQ… i altres acti-
vitats que es vegin necessàries.

• Contribuir a la lluita contra la FQ, la millora de la sanitat pública i dels drets dels disminuïts, 
mitjançant la coordinació amb altres entitats similars.

• Millorar la situació dels afectats i associacions de països en condicions més precàries vehi-
culant iniciatives solidàries.

• Aconseguir la implicació del conjunt de la societat en el nostre anhel, mitjançant la divulga-
ció, la relació amb altres professionals implicats (mestres, treballadors socials…) i la com-
plicitat d’entitats públiques i privades en els nostres projectes.



40

Associació Catalana de Pacients amb Malaltia 
Respiratòria Avançada i Trasplantament 
Pulmonar (AIRE)                                                   
Marcel·lí, 4, baixos  |  08032 Barcelona  |  Tel.: 669 358 438
aire@airetxp.org  |  www.airetxp.org

Col·lectiu de persones ateses
Pacients i familiars de persones trasplantades de pulmó o en llista d’espera per trasplan-
tament, així com els malalts de diverses patologies que, a la llarga, desembocaran en un 
trasplantament pulmonar.

Serveis
• L’Associació ajuda tots els malalts i els familiars que ho necessitin a trobar allotjament en cas 

d’estades molt llargues a l’hospital.
• Canalitza les queixes per possibles deficiències en algun aspecte del servei de trasplantament.
• Assessora en temes d’invalidesa, demanda d’informació sobre el procés mèdic i quirúrgic, etc.

Objectius
Entre d’altres, els nostres objectius són:

• Servir com a punt de trobada de tots els col·lectius implicats (malats, familiars, metges, inves-
tigadors) en el qual es tracti tant la millor qualitat de vida dels pacients com les alternatives 
terapèutiques en medicació que vagin sorgint.

• La sensibilització de l’opinió pública i de les institucions públiques i privades vers la donació 
d’òrgans.

• L’organització de reunions de consens entre professionals sanitaris i familiars per millorar 
l’atenció psicològica als pacients trasplantats.

• Totes les altres activitats no contemplades als 
nostres estatuts que afavoreixen la promoció, de-
fensa i integració social i laboral de les persones 
amb malaltia crònica, com són els pacients tras-
plantats en general i els de pulmó en particular.
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Associació d’Ajuda per la Fibromiàlgia 
de Catalunya 2004                                                     
Tossa, 13, local 2  |  08032 Barcelona 
Tel.: 93 429 28 86  |  620 90 94 33
afibrocat@hotmail.com  |  www.afibrocat.com

Col·lectiu de persones ateses
Totes aquelles persones sense límit d’edat i que 
es troben afectades directament o indirecta per la 
malaltia de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga 
crònica.

Serveis
• Informació i suport als afectats.

• Oferiment d’un ampli ventall de teràpies alternatives als nostres associats (actualment en 
diferents locals: Centre Cívic Matas i Ramis (c/ Feliu i Codina) i Parròquia Sant Marcel (c/ 
Petrarca - passeig Maragall).

• Divulgació, conscienciació social i reconeixement de les peculiaritats de la nostra malaltia i 
els seus tractaments per la sanitat pública estatal i autonòmica.

• Organització de conferències, trobades i xerrades informatives relatives a la malaltia i al seu 
entorn.

Objectius
Evitar l’aïllament de les persones que pateixen aquesta malaltia, vetllar pel seus interessos i 
donar-los l’ajuda humana necessària, procurant que tinguin l’atenció mèdica que necessiten, 
el reconeixement i el suport indispensables per conviure amb la pròpia malaltia i aconseguir 
l’harmonització de les seves necessitats amb l’entorn familiar i social.
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Fundació Uszheimer                                                     

Passatge Forasté, 11-13, 1r 2a  |  08022 Barcelona 
Tel.: 93 418 65 65  |  fundacio@fundaciouszheimer.org 
www.fundaciouszheimer.org

Col·lectiu de persones ateses
Gent gran amb dèficit cognitiu i demències tipus Alzheimer.

Serveis
• Centre de dia terapèutic, ubicat al c/ Rectoria, 11.

Objectius
Generals
• Oferir el programa de psicoestimulació integral Uszheimer a totes aquelles persones afec-

tades per una malaltia neurodegenerativa.
• Acompanyar a l’entorn del malalt en tot el procés que implica una malaltia d’aquestes ca-

racterístiques.

Específics
• Oferir el programa de psicoestimulació com a recurs socio-sanitari.
• Facilitar l’accés al programa a aquelles persones que, requerint d’ell, no ho poden fer pels 

seus propis medis.
 - Oferir el servei del grup de suport als familiars
 - Oferir el servei d’informació, orientació i assessorament a les famílies

Altres serveis
Disposem d’un Centre de Dia i una Unitat 
de Memòria al districte Sarrià-Sant Gervasi 
i un Centre de Día a Castelldefels.



43

Trasplantados Asociados de Corazón 
de Cataluña
Hospital de Sant Pau. Departament de Cardiologia
St. Antoni Ma. Claret, 167  |  08025 Barcelona  |  Tel.: 676 47 27 37  
tacec@tacec.net  |  www.tacec.net 

Col·lectiu de persones ateses
Persones amb trasplantament de cor.

Serveis
L’Associació organitza conferències i xerrades, impartides per personal qualificat, sobre te-
mes d’ajuda al pacient (alimentació, anatomia, gimnàstica pel trasplantat...). 

Es fan reunions quinzenals al Centre Cívic Guinardó (carrer Mare de Déu de Montserrat, 134) 
per intercanviar experiències.

Objectius
La principal funció de TACEC és donar ajuda moral i psíquica a les persones necessitades de 
trasplantament de cor, abans i després de la intervenció quirúrgica, promoure campanyes 
de donació d’organs i col·laborar-hi, i vetllar per una assistència sanitària correcta, així com 
mantenir un contacte periòdic amb els trasplantats.

Organitzar activitats físiques d’ajuda a les persones trasplantades, així com activitats lúdi-
ques i recreatives.
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Entitats i sErvEis pEr a pErsonEs amb discapacitat

Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia (ACAEBH)  

Associació Esclat  

Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya (AFAMMCA)  

Associació Juvenil Catalana Comkedem           

CEE La Ginesta                                               

CEE Mare de Déu de Montserrat 

Centre d’Atenció Diürna Edifici Espinalb  

Centre d’Atenció Diürna Especialitzada (CADES)       

Centre d’Atenció Especialitzada Oràlia   

Centre Especial Carrilet

Centre de Vida Independent (CVI)   

CPEE Dr. Folch i Camarasa   

Centre Especial de Treball Esclatec    

Centre Ocupacional Esclat 2   

Centre Ocupacional - Taller Escola Sant Camil

Centres Residencials d’Estades Temporals de la Diputació de Barcelona (Respir)   

Club Esportiu Minusvàlids San Rafael    

Escola d’Aprenents Sant Genís dels Agudells

Escola Rel SCCL        

Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics (ACELL)   

Fundació EIR - El Niu  

Fundació Els Tres Turons   

Fundació Privada Hadama    

Fundació Privada Viaclara

Grupdem  

Institut Mèdic Pedagògic Dr. Córdoba

Llar-Residència Mascaró

Obra Benèfico-Social Nen Déu   

Servei de Teràpia Ocupacional Guru   

Sense Traves. Associació de Discapacitats del Carmel    

Vocalia de Persones Discapacitades de l’Associació de Veïns d’Horta  

Entitats i sErvEis pEr a malalts crònics

Associació Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia (ACAF)

Associació Catalana de Fibrosi Quística

Associació Catalana de Pacients amb Malaltia Respiratòria Avançada 

i Trasplantament Pulmonar (AIRE)

Associació d’Ajuda per la Fibromiàlgia de Catalunya 2004 

Fundació Uszheimer 

Trasplantados Asociados de Corazón
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altres serveis i activitats
adreçats a persones
amb discapacitat
ubicats al districte
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Espais de lleure especial per a infants, joves i adults 
amb discapacitat a Horta-Guinardó 

taller Gaudeix del teu barri
Entitat organitzadora
Associació Sense Traves
Santuari, 27, 1a planta  |  08032 Barcelona
Tel.: 93 256 33 33  |  annofe@annofesaro.e.telefonica.net 
Edat i perfil dels participants
Persones amb discapacitat psíquica de tipologies diverses majors de 18 anys. 
Horari de l’activitat
Dimarts i dijous, de 18 a 20 h.
activitats realitzades 
Balls, teatre, manualitats, psicomotricitat, psicoestimulació cognitiva, relaxació, caminades 
i trobades amb entitats del barri.
cost de l’activitat
6 euros mensuals.

Grup de lleure Gínjol
Entitat organitzadora
Associació de Pares de Grupdem
Petrarca, 14-16  |  08031 Barcelona
Contacte: Laura Mesa Vega  |  Tel.: 690 73 60 70  |  lauramesavega@hotmail.com
Edat i perfil dels participants
Persones majors de 18 anys amb discapacitat intel·lectual.
Horari de l’activitat
Dissabtes, de 16 a 19 h.
activitats realitzades 
Sortides lúdiques (ball, cinema, festes populars...), ecològiques (excursions, colònies...) i culturals.
cost de l’activitat
18 euros mensuals.
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comkedem
Entitat organitzadora
Associació Juvenil Catalana Comkedem
Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 45  |  Tel.: 669 720 969 (contestador)
www.comkedem.org  |  comkedem@telefonica.net
Edat i perfil dels participants
Infants i joves de 7 a 27 anys amb discapacitat física.
Horari de l’activitat
Dissabtes, matí o tarda.
activitats realitzades 
Hoquei en cadira de rodes electrònica (escola d’iniciació i equip de competició), sortides, 
tallers, festes, excursions, colònies (primavera, estiu i tardor) i viatges (estiu).
cost de l’activitat
Fer-se’n soci: 50 euros anuals (inclou totes les activitats ordinàries).
Quotes específiques per a colònies, viatges, excursions i hoquei.

Esplai montserrat
Entitat organitzadora
AMPA - CEE Mare de Déu de Montserrat
Varsòvia, 162  |  Tel.: 93 455 76 25 (matins)  |  a8014012@xtec.cat  
Edat i perfil dels participants
Nois i noies amb discapacitat intel·lectual lleugera de 10 a 18 anys. 
Horari de l’activitat
Dissabtes a la tarda.
activitats realitzades 
Sortides a diferents indrets lúdics de la ciutat, tallers, jocs, esports.
cost de l’activitat
Segons pressupost.

la llavor d’Horta
Entitat organitzadora
Vocalia de Persones Discapacitades de l’Associació de Veïns d’Horta
Horta, 71  |  Tel.: 93 429 21 30  |  seronellasmariadelcarmen@hotmail.com
Edat i perfil dels participants
Majors de 18 anys amb discapacitat física o intel·lectual.
Horari de l’activitat
Dimecres, de 18 a 19.30 h, i diumenge, de 17 a 20 h.
activitats realitzades 
Activitats manuals, sortides pel barri, al cinema, a les festes populars, colònies d’estiu...
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Espais d’esport adaptat a Horta-Guinardó 

olímpics centre municipal d’Esports vall d’Hebron   
Pg. Vall D’Hebron, 166-176

activitat: escola de bàsquet i escola de natació
Entitat organitzadora
Federació Catalana d’Esports per a Minusvàlids Físics
Tel.: 93 340 92 00  |  promocio@esportadaptat.cat
Edat i perfil dels participants 
Infants i joves amb qualsevol discapacitat física. 
Escola de bàsquet: de 6 a 18 anys. Escola de natació: de 6 a 14 anys.
Horari de l’activitat 
Escola de bàsquet: divendres, de 18 a 20 h. Escola de natació; dissabtes, de 12 a 14 h.

activitat: natació terapèutica
Entitat organitzadora
Olímpics Centre Municipal d’Esports Vall d’Hebron
Tel.: 93 428 39 52  |  olimpics@sltgrup.es
Horari de l’activitat 
De dilluns a divendres, d’11.15 a 12 h.
Dimarts i dijous, de 18 a 18.45 h.

velòdrom d’Horta   
Pg. Vall d’Hebron, 185-201

activitat: ciclisme adaptat
Entitat organitzadora
Genesis Cycling Team
Tel.: 93 450 10 55
genesis-cycling@wanadoo.es
Edat i perfil dels participants 
Persones amb qualsevol discapacitat física, a partir de 6 anys.
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pista poliesportiva montbau   
Carrer de l’Arquitectura, 21

activitats: bàsquet adaptat, fútbol sala adaptat
Entitat organitzadora
ACELL
Tel.: 93 428 27 50  |  esports@federacioacell.org
Edat i perfil dels participants 
Discapacitats intel·lectuals de 6 a 18 anys.

pavelló poliesportiu municipal mundet   
Pg. Vall d’Hebron, 171-183

activitats: handbol adaptat, natació adaptada
Entitat organitzadora
ACELL
Tel.: 93 428 27 50  |  esports@federacioacell.org
Edat i perfil dels participants 
Discapacitats intel·lectuals de 6 a 18 anys.

centre municipal de tennis vall d’Hebron   
Pg. Vall d’Hebron, 178-196

activitat: tennis en cadira de rodes
Entitat organitzadora
Federació Catalana de Minusvàlids Físics
Tel.: 93 427 65 00  |  promocio@esportadaptat.cat
Edat i perfil dels participants 
Discapacitats físics a partir dels 6 anys. 
Horari de l’activitat 
De 6 a 18 anys: dissabte al matí.
Adults: de dilluns a dijous, de 20 a 22 h.
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Altres

centre de desenvolupament infantil i atenció precoç: aGalma   
Castillejos, 421-423  |  08024 Barcelona 
Tel.: 93 347 74 39  |  Fax: 93 347 16 33 
serveis 
Atenció precoç de 0 a 6 anys.

oficina de l’Habitatge d’Horta   
Carrer Llobregós, 175-189  |  08032 Barcelona
Telèfon d’informació: 010 (horari: de dilluns a diumenge, de 8 a 24 h).       93 486 00 98
Preu establiment de la trucada: 0,45 euros. Preu trucada: 0,06 euros/minut, tarifat per segons. IVA inclòs.

www.bcn.cat/habitatge/bcn_oficina.shtml
Horari d’atenció 
Matins: dilluns a divendres, de 9 a 14 h. 
Tardes: dilluns, dimarts i dimecres, de 16 a 18 h. Dijous, de 16 a 19.30 h. Divendres tancat. 
serveis 
Ofereix informació referent a l’habitatge protegit i social, habitatges adaptats, ajuts per millorar 
l’accessibilitat d’edificis i vivendes, instal·lació d’ascensors…
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Entitats, serveis 
i pàgines web 
d’interès general
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Federacions esportives d’esport adaptat

federació catalana d’Esports de persones amb discapacitat física
Francesc Tàrrega, 48  |  08027 Barcelona
Tel.: 93 340 92 00 
info@esportadaptat.cat
www.esportadaptat.cat

federació Esportiva catalana de paralítics celebrals (fEcpc)
Rbla. Guipúscoa, 23-25  |  08018 Barcelona 
Tel.: 93 308 05 22 
fecpc@fecpc.org
www.fecpc.cat

federació Esportiva de sords de catalunya (fEsc)
Plaça de les palmeres, 5  |  08030 Barcelona
Tel. i fax: 93 312 08 95
esportsordscat@gmail.com 
www.esportsord.org

federació catalana d’Esport per a disminuïts psíquics 
Gran Via de les Corts Catalanes, 645, 9è  |  08010 Barcelona 
Tel.: 93 318 39 44 
administracio@federacioacell.org 
www.federacioacell.org 

federació Esportiva catalana de cecs i deficients visuals (fcEc)
Calàbria, 66  |  08015 Barcelona
Tel.: 933 259 200  |  Fax: 934 241 301 
fcecv@orange.es
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Serveis públics

servei d’atenció al públic 
de l’institut municipal de persones amb discapacitat
En aquest servei hi trobareu una atenció personalitzada de consultes sobre temàtiques, recursos, 
ajuts i serveis que afecten les persones amb discapacitat. 
Av. Diagonal, 233  |  08013 Barcelona   
Tel.: 93 413 27 75  |  Fax: 93 413 28 00  |  Missatges de text curt: 93 231 96 14    
sap@bcn.cat

departament d’acció social i ciutadania 
(Generalitat de catalunya) 
Plaça de Pau Vila, 1  |  08039 Barcelona (Palau de Mar)
Tel.: 93 483 10 00  |  Fax: 93 483 11 66  |  Tel. d’informació del Departament: 900 300 500
benestar@gencat.cat

centre per a l’autonomia personal (sirius) 
departament d’acció social i ciutadania
Calàbria, 147  |  Barcelona 08015
Tel.: 93 483 84 18
icass_sirius.benestar@gencat.cat 
Ofereix un assessorament individualitzat per a la supressió de les barreres arquitectòniques i 
l’adaptació de l’habitatge, i té, entre d’altres, una base de dades http://www.gencat.cat/benestar/
icass/sirius/pln01.htm, que permet obtenir informació general dels productes, amb continguts 
descriptius, una referència a la seva utilitat i aplicació, una orientació sobre el preu de venda, una 
indicació de les possibles línies de finançament i una imatge del producte.

centre d’atenció a persones disminuïdes (cad)
(Generalitat de catalunya) 
cad infantil Grassot 
Grassot 3, 4t  |  08025 Barcelona
Tel.: 93 458 99 08  |  Fax: 93 424 52 06 
Valoració i orientació d’infants amb discapacitat física, psíquica, sensorial i malalts mentals
de 0 a 16 anys.
cad badal 
Badal, 102 (entrada per Bonaventura Pollés)  |  08014 Barcelona
Tel.: 93 331 21 62  |  Fax: 93 331 27 70
Orientació d’adults amb discapacitat física, psíquica, sensorial i malalts mentals, 
a partir dels 16 anys.
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Webs d’interès

institut municipal de persones amb discapacitat
www.bcn.es/accessible
Espai virtual sobre accessibilitat i persones amb discapacitat a Barcelona: hi trobareu la Guia 
d’ajuts, prestacions i serveis per a persones amb discapacitat, informació referent a l’accessibilitat 
dels carrers i del transport, a l’educació, la participació, el treball, la formació, la cultura, el lleure, 
els esports…

departament d’acció social i ciutadania
www.gencat.cat/benestar
www.gencat.cat/benestar/persones/disminucio/index.htm
Hi trobareu informació específica sobre les prestacions i recursos per a les persones amb discapacitat.

federació Ecom 
www.ecom.cat
Moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física.

federació apps 
www.federacioapps.com 
Federació Catalana pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

fEcafamm 
Federació Catalana d’Associacions de Familiars i Persones amb Problemes de Salut Mental
www.familiarsmalaltsmentals.org 
Moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb problemes de salut mental.

acapps
Associació Catalana per a la promoció de les Persones Sordes
www.acapps.org
Federació de persones sordes oralistes.

fEsoca
Federació de Persones Sordes de Catalunya
www.fesoca.org
Federació de persones sordes signants.

accdv
Associació Catalana de Cecs i Disminuïts Visuals
www.accdv.org/ca/faq

fundación de ciegos manuel caragol 
www.funcaragol.org 

fafac
Federació d’Associacions de Familiars d’Alzheimer de Catalunya
www.fafac.info
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Altres webs d’interès

turisme accessible
www.turismeperatothom.com
www.habilinfo.com/ca/guia-de-turisme-accessible

portals amb informació general sobre discapacitats, legislació, 
recursos, enllaços d’interès...

www.discapnet.es
Portal amb continguts i serveis sobre discapacitat: notícies, formació, legislació, salut, etc. 
que pertany a la Fundació ONCE.

sid.usal.es 
Servei d’informació sobre discapacitat del Ministeri de Sanitat i Política Social.



Guia d’entitats i serveis per a persones 
amb discapacitat i malalties cròniques 
del districte d’Horta-Guinardó.

Horta-Guinardó

Associació Catalana d’Espina Bífida i Hidrocefàlia (ACAEBH). Associació Esclat. 

Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya (AFAMMCA). Associació 

Juvenil Catalana Comkedem. CEE La Ginesta. CEE Mare de Déu de Montserrat. 

Centre d’Atenció Diürna Edifici Espinalb. Centre d’Atenció Diürna Especialitzada 

(CADES). Centre d’Atenció Especialitzada Oràlia. Centre Especial Carrilet. Centre 

de Vida Independent (CVI). CPEE Dr. Folch i Camarasa. Centre Especial de Treball 

Esclatec. Centre Ocupacional Esclat 2. Centre Ocupacional - Taller Escola Sant 

Camil. Centres Residencials d’Estades Temporals de la Diputació de Barcelona 

(Respir). Club Esportiu Minusvàlids San Rafael. Escola d’Aprenents Sant Genís 

dels Agudells. Escola Rel SCCL. Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts 

Psíquics (ACELL). Fundació EIR - El Niu. Fundació Els Tres Turons. Fundació Pri-

vada Hadama. Fundació Privada Viaclara. Grupdem. Institut Mèdic Pedagògic 

Dr. Córdoba. Llar-Residència Mascaró. Obra Benèfico-Social Nen Déu. Servei de 

Teràpia Ocupacional Guru. Sense Traves, Associació de Discapacitats del Carmel.

Vocalia de Persones Discapacitades de l’Associació de Veïns d’Horta. Associació 

Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia (ACAF). Associació Catalana de Fibrosi Quís-

tica. Associació Catalana de Pacients amb Malaltia Respiratòria Avançada i Tras-

plantament Pulmonar (AIRE). Associació d’Ajuda per la Fibromiàlgia de Catalunya 

2004. Fundació Uszheimer. Trasplantados Asociados de Corazón de Cataluña...




