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Benvolguts i benvolgudes, 

La guia que us presentem, per una banda, vol ser un instrument de consulta per donar a conèi-
xer les entitats i els serveis que hi ha a la comarca del Berguedà destinats a persones amb 
diversitat funcional i malalties cròniques i, per altra banda,  vol reflectir la important tasca social 
que desenvolupen les persones que formen part de les entitats i dels serveis. 

La proposta d’editar una guia d’aquestes característiques sorgeix del treball que, a principis del 
2013, van iniciar el Consell Comarcal del Berguedà, les entitats i els serveis de la comarca amb 
la creació de la Taula de Diversitat Funcional, inclosa dins l’estructura de Berguedà en Xarxa.

Possiblement us preguntareu per què parlem de diversitat funcional, ja que habitualment 
s’acostuma a utilitzar el concepte de persones amb discapacitat. La nostra aposta posa l’ac-
cent en l’entorn que discapacita les persones que funcionem de manera diferent   i deixa de 
banda conceptes que poden denotar un to pejoratiu o despectiu. 

Poder comptar amb aquest important recurs i, sobretot, amb aquest gran actiu humà que 
representen les entitats i els serveis que es detallen en aquesta guia és un bon motiu pel qual  
ens podem felicitar.

Esperem, doncs, que aquesta guia compleixi la funció d’ajudar-vos i d’informar-vos, que creï 
ponts de convivència i de suport entre tots i totes, ja que les dificultats es poden superar millor 
quan es comparteixen. Tot esdevé una mica més senzill quan es treballa coordinadament per 
poder aprofitar els recursos comuns.

Josep Lara i Tristante
Conseller comarcal de l’Àrea d’Atenció a les Persones

introducció



  

L’Activament és un col·lectiu actiu de persones  amb l’experiència del trastorn mental, al Ber-
guedà s’organitza per donar suport mutu, defensar els seus drets i deures, lluita contra l’es-
tigma i la discriminació, atorgar veu al col·lectiu i en definitiva per millorar la qualitat de vida 
d’aquestes persones i fer d’aquesta una societat més justa i inclusiva.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones que pateixen o hagin patit un diagnòstic de trastorn mental.

SERVEIS

• Tallers
• Punt de trobada
• Grups d’ajuda mútua
• Sortides culturals 
• Gestió associativa
• Activament en Xarxa
• Lluita contra la estigma i discriminació

DADES DE contacte

Adreça: Pl. de  Doctor Saló, 6, 3a planta
Codi Postal: 08600   Municipi: Berga
Telèfons: 664 109 418
Adreça electrònica: bergueda@activament.org
Web: www.ActivaMent.org
Persona de contacte: Gemma Ber
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i de 17 h a 20 h

Activament
delegació 
berguedà
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Els objectius de l’Associació de Diabètics de Catalunya són informar, aconsellar, ajudar i defen-
sar la persona diabètica. Igualment l’Associació contribueix a impulsar la investigació, fomentar 
la qualitat de l’assistència pública i promoure la sensibilització de la resta de la societat de la 
problemàtica que afecta el diabètic i el seu entorn.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones diabètiques, tutors d’infants diabètics, familiars i col·laboradors sensibilitzats per al-
gun motiu amb els problemes que es deriven d’aquest trastorn.

SERVEIS

• Xerrades informatives
• Sortides culturals
• Caminades

requisits

Obert a tothom.

DADES DE contacte

Adreça: Pl. de  Doctor Saló, 6
Codi Postal: 08600   Municipi: Berga
Telèfons: 938 216 841 / 678 379 857
Adreça electrònica: adcbergueda@adc.cat
Web: www.adc.cat
Persona de contacte: Montse Serra
Horari d’atenció: els dilluns de les 11 h a les 13 h (telefònicament, de dilluns a divendres al 
matí al número 678 379 857)

02/
ADC
ASSOCIACIÓ DE DIABÈ-
TICS  DE CATALUNYA 



  

L’Oficina Tècnica Laboral (OTL) és un servei d’orientació i acompanyament a la inserció laboral 
de persones amb trastorns de salut mental.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones amb trastorn mental, en tractament medicosanitari, que vulguin accedir al mercat 
laboral o millorar la seva ocupabilitat.

requisits

La persona ha d’estar en tractament medicosanitari i vinculada a un centre de salut mental.

DADES DE contacte

Adreça: C. Lluis Millet, 33 bxs.
Codi Postal: 08600   Municipi: Berga
Telèfon: 938 247 700
Adreça electrònica: vilags@adbergueda.cat
Web: www.adbergueda.cat
Persona de contacte: Sara Vila Gutiérrez
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h (cita prèvia)

AGÈNCIA DE DESENVOLU-
PAMENT DEL BERGUEDÀ.

OTL-OFICINA TÈCNICA
LABORAL 
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Alcohòlics Anònims del Berguedà és una entitat que agrupa persones que comparteixen la 
seva experiència, fortalesa i esperança per resoldre els problemes d’alcoholisme i també ajuda 
altres persones a recuperar-se. L’únic requisit per ser membre de l’entitat és el desig de deixar 
la beguda.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones amb problemes d’alcoholisme.

DADES DE contacte

Adreça: C. de Cardona, 2  (Teatre Patronat)
Codi Postal: 08600   Municipi: Berga
Telèfon: 933 177 777 
Horari d’atenció: tots els divendres, no festius, de 19:30 h a 21:00 h 

04/
Alcohòlics Anònims 
del Berguedà



AMPA del Centre Espe-
cial de Treball Taller 

Coloma
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L’Associació de Pares i Mares i Tutors dels Treballadors del CET Taller Coloma  promou  la coor-
dinació i la col·laboració entre les famílies, els treballadors  i el mateix centre.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Familiars o tutors de persones treballadores del CET Taller Coloma.

DADES DE contacte

Adreça: Ctra. de Berga a Solsona, km 5
Codi Postal: 08610   Municipi: Avià
Telèfon: 938 212 471
Adreça electrònica: floripedra@yahoo.es
Persona de contacte: Ramon Cutal 



  

L’Associació de Mares i Pares de l’Escola d’Educació Especial promou la col·laboració entre 
famílies i escola per millorar l’atenció dels nens i les nenes escolaritzats al centre.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Famílies de l’alumnat escolaritzat al centre.

DADES DE contacte

Adreça: C. dels Elois, 1
Codi Postal: 08600   Municipi: Berga
Telèfon: 627 543 820
Adreça electrònica: ccamprub@xtec.cat 
Persona de contacte: Cecília Camprubí

06/
AMPA DE L’ESCOLA D’EE 
LLAR STA. 
MARIA DE QUERALT



  

a.R.a.D.a. va néixer l’any 2002 de mans de professionals de l’àmbit social i sanitari, conjun-
tament amb familiars de persones afectades de demències, i és fruit de la constatació que al 
Berguedà no hi havia cap servei específic per a aquest tipus de malalties.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

• Persones majors de 55 anys
• Persones amb queixes subjectives de pèrdua de memòria i altres capacitats cognitives
• Persones diagnosticades de demències en estadis inicials i intermitjos

SERVEIS

• Psicoestimulació: Activitats de manteniment i estimulació cognitiva per a persones afecta-
des de demència en estadis inicials. Es realitzen diferents activitats amb l’objectiu d’alentir 
el deteriorament cognitiu. 

• Psicomotricitat: Activitats per potenciar les habilitats més atenuades i mantenir les que 
estan preservades, per tal de millorar l’autonomia de les persones. 

• Tallers de memòria: Destinats a persones més grans de 55 anys que consideren que neces-
siten exercitar la memòria i altres funcions cognitives.

• Tallers per a cuidadors:  Destinats a persones cuidadores que tenen al seu càrrec a per-
sones grans i/o dependents. Ensenyar estratègies per a cuidar el malalt  tenint en compte la 
salut del cuidador. 

requisits

Per accedir als tallers, cal concertar una entrevista prèvia.

A.R.a.D.a. Associació 
Rural d’Atenció a les 

Demències i Alzheimer 
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DADES DE contacte

Adreça: C. de Balmes, s/n (Casa de Cultura) 
Codi Postal: 08680  Municipi: Gironella
Telèfon: 629 848 474 
Adreça electrònica: comunicacio.arada@gmail.com 
Web: www.arada.cat 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 15 h a 19 h



  

L’Associació té per objectiu proporcionar informació, orientació i suport als malalts mentals i 
als seus familiars.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones amb patologia mental, les seves famílies i qui estigui interessat en la salut mental.

SERVEIs

• Assessorament
• Grups d’ajuda mútua
• Tallers
• Xerrades

DADES DE contacte

Adreça: Pl. de Doctor Saló, 6
Codi Postal: 08600   Municipi: Berga
Telèfon: 630 189 841
Adreça electrònica: asfamberga@gmail.com
Web: www.asfamberga.org
Persona de contacte: Manela Quesada Soto

ASFAM SALUT MENTAL 
ASSOCIACIÓ DE 

FAMILIARS I AMICS
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L’Associació (AFABBS) des de fa dotze anys té la funció de donar acollida, suport psicològic i 
formació, a les persones afectades per la malaltia de l’Alzheimer o una altra de similar amb 
l’objectiu de millorar-los la qualitat de vida i la dels seus familiars. Augmentar la informació 
sobre la malaltia, donar-la a conèixer i sensibilitzar la població en general sobre què és la 
demència.
L’AFABBS col∙labora i es coordina amb les institucions per millorar els recursos assistencials.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

• Persones afectades per la malaltia de l’Alzheimer o altres demències.
• Familiars i cuidadors de les persones afectades.

SERVEIS

• Tallers de psicoestimulació
• Grups d’ajuda mútua
• Servei psicològic individual 
• Servei de podologia
• Cessió de material sanitari
• Formació i informació

DADES DE contacte

Adreça:  C. del Remei de Dalt, 5 (Hospital de Sant Andreu)
Codi Postal: 08241   Municipi: Manresa 
Telèfons: 938 772 650
Adreça electrònica: info@afabbs.com
Web: www.afabbs.com
Persona de contacte: M. Rosa Riera (Presidenta AFABBS)
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i dimarts i dijous de 16 h a 19 h

09/
Associació de Familiars de 
Malalts d’Alzheimer i Al-
tres Demències del Bages, 
Berguedà i Solsonès
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Associació Pro 

Disminuïts Psíquics del 
Berguedà

  

L’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà fou creada l’any 1972. És una entitat jurídica 
sense ànim de lucre. La seva finalitat és l’atenció a les persones amb disminució psíquica de 
la comarca del Berguedà.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones amb disminució psíquica de la comarca del Berguedà.

SERVEIS

• Els serveis es desglossen a les pàgines següents

DADES DE contacte

Adreça: C. dels Elois, 1 
Codi Postal: 08600   Municipi: Berga
Telèfon: 938 211 257 / 659 353 688
Adreça electrònica: fina.associacio@apdpb.org
Web: www.apdpb.org 
Persona de contacte: Fina Canal



 

És un centre privat concertat per la Generalitat de Catalunya, especialitzat en el desenvolupa-
ment infantil, integrat dins la xarxa de centres d’atenció precoç del Departament d’Acció Social 
i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. L’equip professional està format per: fisioterapeu-
tes, psicòlogues, pedagogues, logopedes, neuropediatre i treballadora social.
Treballem en: tasques de prevenció, detecció, orientació i suport a les escoles; elaboració d’un 
diagnòstic biopsicosocial; atenció terapèutica individual i/o grupal a l’infant; atenció, suport i 
assessorament a les famílies; seguiment i orientació de l’evolució dels infants; treball en xarxa 
amb els recursos d’infància de la zona; hipoteràpia; psicomotricitat; hidroteràpia.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Famílies amb infants de 0 a 5 anys, que presentin qualsevol trastorn en el seu desenvolupa-
ment, ja sigui d’origen orgànic, psicològic o social, o que es trobin en risc de patir-lo.

requisits

La família pot realitzar la demanda d’accés per iniciativa pròpia, o bé derivada pels serveis 
sanitaris, educatius, socials o altres.

DADES DE contacte

Adreça: Pl. d’Europa, 9 baixos  
Codi Postal: 08600   Municipi: Berga
Telèfons: 938 211 109
Adreça electrònica: cdiap@apdpb.org 
Web: http://cdiapb.blogspot.com/
Persona de contacte: Teresa Criach  
Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8 h a 14 h i de  15 h a 19 h.

Centre de 
Desenvolupament 
Infantil i Atenció Precoç 
del Berguedà (CDIAPB) 
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És un centre privat concertat per la Generalitat de Catalunya, creat a Berga l´any 1972. La 
finalitat de l’escola és oferir un entorn que faciliti al màxim el creixement i el desenvolupament 
personal d’infants i joves  amb discapacitat, i millorar, així, la seva qualitat de vida. L’acció 
educativa parteix de les potencialitats, les capacitats i les motivacions de la persona; per tant, 
es fa un plantejament de treball individualitzat i adaptat. Es prioritzen metodologies globals, 
metodologies de treball cooperatiu i de treball per projectes, sobretot els aprenentatges que 
siguin funcionals, contextualitzats i significatius per al nostre alumnat. El constructivisme, la 
comunicació augmentativa i alternativa i l’estimulació basal són alguns dels conceptes en què 
es basa la pràctica educativa.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Infants i joves de 3 a 20 anys amb necessitats educatives especials.

requisits

Tenir entre 3 i 18 anys, certificat de disminució, dictamen de l’EAP.

DADES DE contacte

Adreça: C. dels Elois, 1 
Codi Postal: 08600   Municipi: Berga
Telèfon: 938 211 257
Adreça electrònica: escola@apdpb.org
Web: http://eeellarsantamariadequeralt.blogspot.com/
Persona de contacte: Anna Córdoba 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 10 h a 13 h i de 15 h a 17 h
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Escola d’educació 

Especial Llar Santa 
Maria de Querlat



 

L’Esplai és el servei de lleure que s’ofereix principalment als usuaris del Taller Coloma. S’hi fan 
activitats cada tarda dins i fora del Casal. Informàtica, reforç, costura, relaxació, cuina, manua-
litats són alguns dels temes que s’hi treballen. 
Al mes de juliol s’ofereix casal d’estiu als matins per a l’alumnat de l’Escola Llar Sta. M. de 
Queralt. A les tardes del mes de juliol i agost per a les persones del Taller Coloma. 

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones amb discapacitat psíquica. 

requisits

Tenir certificat de disminució i una discapacitat intel·lectual.

DADES DE contacte

Adreça: C. del Roser 39, baixos   
Codi Postal: 08600   Municipi: Berga
Telèfons: 638 980 713
Adreça electrònica: esplai@apdpb.org
Web: www.apdpb.org 
Persona de contacte: Jennifer Real 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 17:00 h a 19:00 h i dissabtes de 17:00 h a 20:00 h

Esplai

10C/



10D/
Llar- Residència

  

L’objectiu de la Llar-Residència és atendre de forma global les persones que hi resideixen a fi 
que constitueixi el seu domicili habitual. A partir d’un treball de rehabilitació i habilitació es vol 
proporcionar als residents les eines i els suports necessaris perquè puguin desenvolupar-se 
amb la màxima normalitat i qualitat de vida. A cada persona atesa se li confecciona un pro-
grama individual elaborat i revisat anualment per l’equip educatiu de la Llar. El programa és 
realitzat juntament per l’equip d’atenció directa i la coordinadora del servei.
Les funcions principals del servei són: allotjament, activitats de la vida diària bàsiques i ins-
trumentals, acolliment i convivència, relacions interpersonals, manutenció, integració social, 
atenció personal, hàbits d’autonomia, descans i lleure.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones amb discapacitat intel·lectual.

requisits

• Tenir certificat de disminució i una discapacitat intel·lectual.
• Treballar al Taller Coloma.

DADES DE contacte

Adreça: C. de Prat de la Riba, 3, 1r 2a  
Codi Postal: 08600   Municipi: Berga
Telèfon: 938 222 064
Adreça electrònica: llarresidencia@apdpb.org 
Web: www.apdpb.org 
Persona de contacte: Sara Mayol
Horari d’atenció: de dilluns a divendres a partir de les 17 h  



 

El Programa de Suport en la Pròpia Llar és un servei que potencia la vida independent de les 
persones amb discapacitat psíquica. Les educadores treballen dins i fora del domicili fent un 
acompanyament educatiu en la vida quotidiana.  

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones amb discapacitat psíquica.  

requisits

Tenir més de 18 anys, certificat de disminució inferior al 65 % i tenir viabilitat econòmica.

DADES DE contacte

Adreça: Pl. d’Europa, 9, baixos 
Codi Postal: 08600   Municipi: Berga
Telèfons: 638 980 725
Adreça electrònica: suportllar@apdpb.org
Web: www.apdpb.org 
Persona de contacte: Teresa Criach  
Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 8 h a 21 h i divendres de 8 h a 20 h 

Programa de Suport a  
L’AUTONOMIA EN LA PRÒPIA 
LLAR
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Taller Coloma

  

El Taller Coloma té com a finalitat donar feina a persones afectades de disminució psíquica que 
estan en edat laboral i que resideixen a la comarca del Berguedà. Dins el Taller Coloma hi ha 
dos serveis diferenciats: 
• El Servei de Teràpia Ocupacional (STO), que té com a finalitat donar atenció a aquelles per-

sones que per la seva afectació física o psíquica no poden arribar a un determinat nivell de 
capacitat productiva i, per tant, no poden cenyir-se a una relació laboral. En aquest servei 
les activitats d’ocupació terapèutica que s’hi realitzen són feines del mercat  laboral ordinari. 
Destinen també una part del seu temps a fer activitats per millorar en l’autonomia personal, 
en la comunicació, en la salut i en l’autonomia social (música, fisioteràpia...). 

• I el segon servei és el Servei de Centre Especial de Treball (CET) que té com a finalitat rea-
litzar un treball productiu, participant regularment en les operacions de mercat i tenint com 
a objectiu  assegurar un treball remunerat. Dins del CET hi ha quatre seccions: bugaderia 
industrial, jardineria de boscos, manipulats i reciclatge.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones amb discapacitat psíquica.

requisits

Tenir certificat de disminució i una discapacitat intel·lectual. 

DADES DE contacte

Adreça: Ctra. de Berga a Solsona, km 5  
Codi Postal: 08610  Municipi: Avià
Telèfon: 938 230 375
Adreça electrònica: tallercoloma@apdpb.org  
Web: www.apdpb.org 
Persona de contacte: Carme Valletbò
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de les  9 h a les 17 h 



  

Som una entitat sense ànim de lucre dedicada a promoure el benestar i la qualitat de vida de 
les persones amb Trastorns de l’Espectre Autista i les seves famílies 

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Infants amb Trastorns de l’Espectre Autista i les seves famílies
Professionals de qualsevol àmbit que tinguin relació amb les persones amb Trastorn de l’Es-
pectre Autista i les seves famílies, des de mestres, vetlladors fins a dentistes i perruquers.
Voluntariat, estudiants i comunitat

SERVEIS

La nostra missió és proporcionar recursos i serveis  de qualitat per als nostres  infants perquè 
puguin millorar la seva qualitat de vida, físicament, socialment i psicològicament. També volem 
proporcionar eines i recursos útils per al seu entorn més pròxim (pares i escoles) i per a totes  
les persones vinculades a l’univers TEA (professionals de la salut o altres àmbits, estudiants), 
perquè se sentin que reben suport en la seva tasca i la puguin desenvolupar amb la màxima 
eficàcia possible.

Per últim, volem conscienciar les persones de l’existència d’aquest trastorn i promocionar el 
voluntariat en el nostre esplai; també  volem participar en les activitats de la comunitat, per 
fomentar  l’apropament entre l’entitat i la ciutadania.

CENTRE DE RECURSOS EN 
TRASTORN DE L’ESPECTRE 
AUTISTA CATALUNYA 
CENTRAL

11/



DADES DE contacte

Adreça: C. de Pau Casals, s/n 
(davant del Supermercat Llobet) Barri de la Parada
Codi Postal: 08243  Municipi: Manresa
Telèfon: 938 744 903 o 620 306 669 
Adreça electrònica: info@tea.cat
Web: www.manresa.tea.cat
Horari d’atenció: dilluns, dimecres i divendres de 9 h a 13 h. Dimarts i dijous de 15 h a 17 h. 
Dissabte de 9 h a 13 h (Esplai)



 

El CSMIJ atén la Salut Mental dels nens de 4 a 18 anys. Els equips que presten aquesta atenció 
són multidisciplinaris i estan formats per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal 
d’infermeria, entre d’altres. Al Berguedà presta el servei CSMIJ Manresa (servei ofert per Altha-
ia a través del concert amb CATSALUT) i els professionals que el formen són un psiquiatre (un 
dia a la setmana a Berga) i una psicòloga de dilluns a divendres.
Les patologies que des del servei se solen atendre poden ser: trastorns psicòtics, trastorns afectius, 
trastorns per ansietat, trastorns neuròtics, trastorns adaptatius, trastorns de conducta, retard mental, 
trastorns del desenvolupament, TDAH entre d’altres.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Infants i joves de 4 a 18 anys del Berguedà.

requisits

S’atenen les demandes que prèviament han fet el pediatre o metge de capçalera. A partir 
d’aquí es rep la família i comença el procés de recollida de dades, estudi -si correspon- orien-
tació diagnòstica i posterior tractament i seguiment del cas.

DADES DE contacte

Adreça: C. de Quim Serra, 1 (CAP BERGA)
Codi Postal: 08600  Municipi: Berga
Telèfons: 938 212 744
Adreça electrònica: mgonzalez2@althaia.cat 
Persona de contacte: Maite González
Horari d’atenció: dimarts i dijous de 9 h a 15 h i dimecres de 9 h a 19 h

Centre de Salut 
Mental Infanto Juvenil 
(CSMIJ)

12/



  

Des del Cicle Formatiu de Grau mitjà “ Atenció a les persones en situació de dependència” es 
promou la col·laboració amb les entitats socials del Berguedà atenent les seves necessitats i 
demandes. Al mateix temps es fomenta la participació de l’alumnat en la realització de pro-
jectes  de col·laboració, per tal que els alumnes puguin aplicar els coneixements apresos en 
un entorn real i afavorir la relació entre el cicle formatiu i les entitats i serveis del Berguedà..

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Entitats socials del Berguedà que atenen a persones en situació de dependència i/o diversitat 
funcional.

SERVEIS

• Voluntariat: es promou la participació de l’alumnat en activitats concretes (sortides, recollida 
d’aliments, etc.)
• Col·laboració en projectes: es fomenta la participació en projectes que s’estiguin realitzant 
en diferents entitats.
• Realització de projectes: es planifiquen i s’executen projectes relacionats amb l’àmbit de la 
dependència i la diversitat funcional. 

requisits

Obert a tothom que hagi obtingut la titulació de l’ESO i vulgui realitzar aquests estudis.

DADES DE contacte

Adreça: Camí de Pedret, 2
Codi Postal: 08600   Municipi: Berga
Telèfons: 938 210 618
Adreça electrònica: serveis.comunitat@iesgullembergueda.cat 
Web: http://apsd-guillembergueda.blogspot.com.es/ 
Persona de contacte: Anna Trullols
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i els dimecres de 15:30 h a 17 h

13/
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berguedà



  

Creu Roja és una organització humanitària i d’acció voluntària que treballa per a totes les per-
sones més vulnerables de la nostra societat.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones amb problemàtiques de mobilitat, discapacitat i també  infància, gent gran, joves ...

ServeiS

• Programes per a persones amb diversitat funcional:
- Transport adaptat
- Suport en el lleure
- Acompanyaments puntuals
- Banc d’ajuts tècnics

• Projectes per a la infància en dificultats socials
• Projectes per a la gent gran
• Programa d’ocupació
• Projectes de voluntariat
• Projectes de socors i emergències
• Projectes de drets humans i cooperació internacional

DADES DE contacte

Adreça: Pl. Europa, 10
Codi Postal: 08600  Municipi: Berga
Telèfon: 938 213 311
Adreça electrònica: bergueda@creuroja.org
Persona de contacte: Queralt Escobet i Rius
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de les 9:30 h a les 13:30 h i a hores concertades.

CREU ROJA BERGUEDÀ
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El Fòrum de Vida Independent és una associació que vetlla perquè les persones amb diversitat 
funcional puguin assolir una vida independent i tinguin autonomia personal.
SOLCOM és una associació sense ànim de lucre que defensa els drets de les persones amb diver-
sitat funcional davant dels tribunals, com per exemple: un nen a qui es nega l’educació inclusiva.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones amb diversitat funcional.

ServeiS

• El servei que ofereix el Fòrum de Vida Independent al Berguedà se centra a donar a conèixer 
la figura de l’assistent personal, amb l’objectiu que en un  futur més persones puguin benefi-
ciar-se’n. 

• També pot ajudar les famílies que tinguin alguna persona amb diversitat funcional, donant-los 
consells i guiant-los en el procés per assolir la vida independent.

• El servei que ofereix SOLCOM al Berguedà consisteix a articular una xarxa d’advocats col·la-
boradors que s’avinguin a defensar els drets de les persones amb diversitat funcional. També 
informa sobre les activitats que es realitzen i per últim dóna suport davant de qualsevol acte 
de discriminació relacionada amb la diversitat funcional.

DADES DE contacte

Adreça: C. de Mossèn Espelt, 13, Bloc 1, escala A, 2n 3a
Codi Postal: 08600  Municipi: Berga
Telèfon: 650 740 417
Adreça electrònica: xavier_pujols@hotmail.com
Web: http://www.forovidaindependiente.org/ 

http://www.asociacionsolcom.org/
Persona de contacte: Xavier Pujols Esponella
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de les 13 h a les 20 h 
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Independent I SOLCOM 



Fundació Portal – 
Portal Berguedà 
Empresa d’Inserció, SL

 

Portal Berguedà és una empresa social d’inserció promoguda per la Fundació Portal i que té 
com a objectiu donar suport a nois i noies amb patologies duals i a les seves famílies. L’entitat 
produeix iogurts i altres productes làctics amb la marca comercial Delícies del Berguedà

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Nois i noies en risc d’exclusió social afectats per patologies duals i les seves famílies.

ServeiS

• Borsa de treball
• Suport a les famílies

DADES DE contacte

Adreça: Ctra. C-16 Km 107, clinker II Nau 5
Codi Postal: 08698  Municipi: Cercs
Telèfon: 671 408 837
Adreça electrònica: info@fundacioportal.org
Web: www.fundacioportal.org
Persona de contacte: Joan M. Sala
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 8 h a 15 h 
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17/
FUNDACIÓ PRIVADA 

TUTELAR DEL BERGUEDÀ

 

La Fundació Privada Tutelar del Berguedà és una entitat que té per objectiu tenir cura, en tots els 
aspectes, de les persones discapacitades i incapacitades judicialment i que no tenen familiars que 
se’n puguin o vulguin fer responsables.                                   

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Discapacitats intel·lectuals  de la comarca del Berguedà.

requisits

Persones incapacitades intel·lectualment amb modificació de la seva capacitat d’obrar. 

ServeiS

• Informació
• Assessorament
• Pretutela i tutela

DADES DE contacte

Adreça: Pl. de Sant Pere, 11, 1er 
Codi Postal: 08600  Municipi: Berga
Telèfons: 699 424 246
Adreça electrònica: info@fundaciotutelarbergueda.cat
Web: www.fundaciotutelarbergueda.cat
Persona de contacte: Josep M. Clarà Vila
Horari d’atenció: El primer dijous de cada mes de 11 h a 12 h, en cas de festiu el proper dijous 
laborable



 

L’objectiu del Centre de Dia és donar assistència ambulatòria en salut mental, pública i gratuïta, a tota 
la població de la comarca del Berguedà. És un servei integrat a la xarxa d’assistència pública (concert 
amb el Servei Català de la Salut).

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones majors de 18 anys amb problemàtica de salut mental.

SERVEIS

• Rehabilitació psicosocial a pacients afectats generalment d’un trastorn mental sever.

DADES DE contacte

Adreça: Pl. dels Països Catalans, 4, baixos
Codi Postal: 08600  Municipi: Berga
Telèfons: 938 221 885 (9 h a 13 h /15 h a 16 h –dilluns 16 h a 17 h)
Adreça electrònica: mescobet@sagratcormartorell.org      
FAX: 938 221 885  
Persona de contacte: Montserrat Escobet  
Horari d’atenció: de 9 h a 17 h

18/a
CENTRE DE DIA 
L’ORENETA
SERVEIS DE SALUT 
MENTAL DEL BERGUEDÀ



 

El CSMA dóna assistència ambulatòria en salut mental, pública i gratuïta, a tota la població de la 
comarca del Berguedà. És un servei integrat a la xarxa d’assistència pública (concert amb el Servei 
Català de la Salut).

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones majors de 18 anys amb problemàtica de salut mental.

requisits

Derivació per part de l’Atenció Primària Salut (metges de capçalera) o Serveis Socials.

ServeiS

• Atenció integral a la persona que pateix un trastorn psiquiàtric i/o psicològic

DADES DE contacte

Adreça: Pl. dels Països Catalans, 4, 2n-1a
Codi Postal: 08600  Municipi: Berga
Telèfons: 938 212 286 (9 h a 13 h /15 h a 16 h – dilluns 16 h a 17 h)
Adreça electrònica: vbiarnes@sagratcormartorell.org      
FAX: 938 213 385      
Persona de contacte: Victòria Biarnés 
Horari d’atenció: de 8 h  a 17 h 

18/B
CENTRE DE SALUT 

MENTAL D’ADULTS DEL 
BERGUEDÀ (CSMA)



 

L’Hospital de Dia dóna assistència ambulatòria en salut mental, pública i gratuïta, a tota la població de 
la comarca del Berguedà. És un servei integrat a la xarxa d’assistència pública (concert amb el Servei 
Català de la Salut).

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones majors de 18 anys amb problemàtica de salut mental.

requisits

Derivació per part de professionals d’equipaments psiquiàtrics o d’altres professionals de la 
salut mental. 

ServeiS

• Unitat d’Hospitalització parcial diürna orientada a períodes de crisi del pacient, destinada a 
potenciar la seva recuperació i mantenir la permanència al nucli familiar i comunitari.

DADES DE contacte

Adreça: Pl. dels Països Catalans, 4, 2n 1a
Codi Postal: 08600  Municipi: Berga
Telèfons: 938 212 286 (9 h a 13 h /15 h a 16 h – dilluns 16 h a 17 h)
Adreça electrònica: mpuigpiquer@sagratcormartorell.org   
FAX: 938 213 385      
Persona de contacte: Mònica Puigpiquer (dilluns, dimecres, divendres) 
Horari d’atenció: de 9 h a 17 h 

18/C
HOSPITAL DE DIA  
SERVEIS DE SALUT 
MENTAL DEL BERGUEDÀ



 

És una associació de persones afectades de càncer que ofereix un espai  de reunió per informar les 
persones i donar-los suport. També ofereix un espai per fer propostes, per créixer personalment, per 
transmetre un enfocament positiu i participatiu de la malaltia. 

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones afectades de càncer.

requisits

Per ser soci/sòcia de l’entitat no cal estar afectat de càncer.

ServeiS

• Suport psicològic individual i grupal ofert per la neuropsicòloga Goretti Solà i la psicòloga 
Ester Giró.

• La fisioterapeuta Montserrat Noguera i Codina, ofereix una activitat grupal, gratuïta, el primer 
divendres de mes de 15 h a 16 h. Informació al telèfon de GINKGO.

• Coaching dirigit a superar situacions límits, a càrrec de Moisés González. 
• Assessorament en atencions oncològiques, dirigit per Ester Corrales, infermera especialit-

zada.
• Activitats de promoció i educació de la salut; marxa nòrdica, a càrrec de Rural Salut. Grup 

d’ajuda mútua.  
• Xerrades.
• Tallers.

19/
GINKGO – APAC del 

Berguedà



DADES DE contacte

Adreça: Mestre Pedret, s/n  Hotel d’entitats, despatx n2
Codi Postal: 08600  Municipi: Berga
Telèfons: 696 074 812    
Adreça electrònica: ginkgo.apacbergueda@hotmail.com
Web: www.ginkgoapacdelbergueda.blogspot.com 
Persona de contacte: Aurora Fernández i Malagon
Horari d’atenció: primer dimecres de cada mes i telefònicament tots els dies laborals de 10 
h a 20 h.



 

L’entitat té per objectiu ajudar tota persona discapacitada o amb problemes de salut mental i d’exclu-
sió social a sortir del possible aïllament en què es trobi, proporcionant-li feina i qualificació personal 
necessàries per a la seva incorporació al mercat laboral.
L’entitat vol desenvolupar un pla d’acció individual que ajudi a recuperar els hàbits personals, laborals 
i socials.
Vetllar per al treball integral en cada persona.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones amb problemes de salut mental, discapacitats i problemes d’exclusió social.

ServeiS

• Recollida gratuïta de roba, mobles, paper i altres objectes
• Manualitats (figures de La Patum i altres encàrrecs)
• Repartir cartells, fer bustiades i propaganda.
• Confecció (draps per a formatgeries i encàrrecs especials)
• Treballs diversos per a entitats i de temporada
• Restauració de mobles
• Reciclatge per a la posterior reutilització de roba, mobles, objectes de la llar, paper, etc. 
• Venda de materials reciclats a la botiga 
• Cobrir necessitats bàsiques derivades dels Serveis Socials i dels Serveis de Salut Mental

DADES DE contacte

Adreça: Pl. d´Europa, 3, baixos
Codi Postal: 08600  Municipi: Berga
Telèfons: 938 212 072 – 691 085 699  
Adreça electrònica: gruphberga@gmail.com
Web: http://gruphoritzoberga.org
Persona de contacte: Manela Quesada Soto
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 13 h i de 16 h a 20 h 

20/
GRUP HORITZÓ DEL 

BERGUEDÀ



 

Incorpora és un Programa de l’Obra Social de “La Caixa” (al Berguedà) que es porta a terme des de 
Càritas Berga i se suma al Servei Local d’Ocupació de Berga, l’Ocupa’t. L’objectiu és fer intermediació 
i integració laboral a persones en risc d’exclusió social i prospecció a les empreses del Berguedà per 
crear nous llocs de treball.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i amb transtorn mental. Altres col·lectius 
en situació de risc d’exclusió social.

requisits

Obert a tothom

ServeiS

• Servei personalitzat d’intermediació entre l’empresa i el futur treballador/a
• Intermediació i integració laboral a perones en risc d’exclusió social.
• Assessorament i orientació laboral.
• Prospecció d’empreses. Implicar el teixit empresarial en la pràctica de la responsabilitat 

social corporativa (RSC)
• Suport previ i seguiment a la contractació.
• Espai Feina al Servei d’Ocupació Local (Ocupa’t)

21/
incorpora



DADES DE contacte

Adreça: C. Anselm Clavé, 30
Codi Postal: 08600  Municipi: Berga
Telèfons: 938 223 155 
Adreça electrònica: mobradors@incorpora.org     
Web: www.incorpora.org
Persona de contacte: Mª Carme Obradors Solanich
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 h a 16 h, i dijous de 16 h a 19 h. Cal demanar 
cita prèvia al 938 223 155



 

Entitat prestadora de serveis socials adreçats als seus afiliats per facilitar-los l’autonomia personal i 
la integració laboral i social.

requisits

Cal estar afiliat a l’ONCE.

ServeiS

• Programes de rehabilitació bàsica i rehabilitació visual
• Programes d’accés a la informació
• Programes de voluntariat
• Programes d’atenció psicològica
• Programes de benestar social
• Programes de vacances socials
• Programes culturals i esportius
• Programes d’integració laboral
• Programes educatius

DADES DE contacte

Adreça: C. del Pujolet, 16
Codi Postal: 08242  Municipi: Manresa
Telèfons: 938 773 213       
Adreça electrònica: masf@once.es
Web: www.once.es     
Persona de contacte: Maite Siles Funes 
Horari d’atenció: de 8 h a 14:15 h

22/
ONCE DELEGACIÓ BAGES I 
BERGUEDÀ



23/
Residència per a persones 

amb discapacitat intel·lec-
tual SARquavitae

Mont Martí
 

Servei residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual. També ofereix servei residencial per 
a persones grans i servei de centre de dia. Disposa de places concertades amb la Generalitat de 
Catalunya.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Discapacitats psíquics

ServeiS

• Residència de persones amb discapacitat intel·lectual 

DADES DE contacte

Adreça: Ctra. de Casserres, 1 
Codi Postal: 08692  Municipi: Puig-reig 
Telèfons: 938 290 138    
Adreça electrònica: direccion.montmarti@sarquavitae.es
Web: www.sarquaevitae.es 
Persona de contacte: Ezequiel Martínez López 
Horari d’atenció: 24 hores 



24/a
CENTRE DE RECURSOS 
PER A DEFICIENTS AUDI-
TIUS (CREDA CATALUNYA 
CENTRAL) 

El CREDA és un servei educatiu específic de suport als centres educatius en l’adequació a les 
necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació, 
que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular. La seva intervenció 
es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat, i zona educativa. 

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Alumnat, famílies i centres

ServeiS

• Avaluació psicolingüística i audioprotètica
• Atenció de logopèdica
• Elaboració de materials didàctics
• Recursos específics
• Assesorament al professorat i famílies

DADES DE contacte

Adreça: Pl. dels Països Catalans, 4, 1r 7a
Codi Postal: 08600  Municipi: Berga
Telèfons: 692 170 935

Adreça seu Creda Catalunya Central:
Adreça: Crta. de Vic, 175
Codi Postal: 08243   Municipi: Manresa
Telèfons: 938 726 474
Adreça electrònica: creda-catcentral@xtec.cat
Web: http://xtec.cat/creda-catcentral
Persona de contacte: Marisa Fuster Muñoz
Horari d’atenció: divendres de 9 h a 14 h



  

L’EAP és un servei educatius que dóna suport al professorat dels centres docents per tal d’afa-
vorir la resposta educativa més adequada al conjunt de l’alumnat -especialment al que presen-
ta disminucions o més dificultats en el procés d’aprenentatge- i a les seves famílies. 
Els professionals de l’EAP treballen com a equip multidisciplinari a el seu àmbit en l’avaluació, 
el seguiment i l’orientació de l’alumnat -sobretot per als infants amb necessitats educatives 
especials- i en l’assessorament al professorat dels centres docents.

COL.·LECTIU DE PERSONES ATESES

Tot l’alumnat de la comarca del Berguedà dins l’etapa d’escolarització obligatòria.

ServeiS

• Valoració de l’alumnat amb necessitats educatives especials
• Suport als docents
• Orientació als alumnes i a les seves famílies      

DADES DE contacte

Adreça: Pl. dels Països Catalans, 4, 1r 7a
Codi Postal: 08600  Municipi: Berga
Telèfon: 938 214 190
Adreça electrònica: a8900259@xtec.cat 
Web: https://sites.google.com/a/xtec.cat/eap-del-bergueda/
Persona de contacte: Marta Pla i Llumà
Horari d’atenció: dimarts i dijous de 15 h a 18 h

24/B
EQUIP D’ASSESSORAMENT 

PSICODEGÒGIC (EAP)



 

L’Associació és una entitat sense ànim de lucre que està formada per pares i mares preocupats 
pel desenvolupament dels fills i que treballen perquè creixin millorant i tenint els recursos 
necessaris per poder superar els obstacles del dia a dia. 

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

Totes les persones des d’infants fins a adolescents que tinguin la síndrome d’Asperger o TEA 
d’alt funcionament.

ServeiS

• Tallers d’habilitat social (en grups petits o individuals)
• Seguiment escolar
• Reforç escolar
• Formació als docents
• Tallers i tertúlia de pares
• Assessorament a les famílies
• Sortides lúdiques amb totes les famílies
• Esplai per a nens i nenes de 4 a 14 anys*
• Centre de trobada per a adolescents i adults*
• Colònies*
(*) es fan conjuntament amb l’Associació Asperger de Barcelona

requisits

Cal tenir sospita d’aquestes patologies.

25/
TRASTORN D’ESPECTRE  
AUTISTA (TEA) - ASPER-
GER CATALUNYA CENTRAL  
(ATEA-ACC)



DADES DE contacte

Adreça: C. Alzines, 27 (ESPAI JOVE)   
Codi Postal: 08250   Municipi: Sant Joan de Vilatorrada
Telèfons: 692 170 935
Adreça electrònica: sac.catalunyacentral@gmail.com
Persona de contacte: Tamara Jiménez Reyes  (psicòloga)
Horari d’atenció: de dilluns a dijous de 10 h a 13 h



 

La USEE és un recurs de suport a l’escolarització d’alumnes amb necessitats educatives especials per 
afavorir-los la participació i la inclusió en un entorn escolar normalitzat.
Alguns dels objectius d’aquesta unitat són: garantir que tots els alumnes de la USEE siguin accep-
tats i formin part, en igualtat de condicions, de la comunitat escolar; prioritzar l’assistència màxima 
d’aquest alumnat a l’aula ordinària; preparar-lo per a la vida adulta, i ensenyar-li habilitats per a una 
bona socialització amb els altres.
L’equip de professionals que hi intervé fa l’acompanyament d’aquests alumnes. Les seves tasques 
són: donar una atenció individulatzada a aquests nois i noies, acompanyar-los físicament a l’aula or-
dinària, adaptar-los el material, fer sessions individuals i en grup per treballar competències bàsiques, 
fer el seguiment amb els professionals d’aquests alumnes i atendre les famílies.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES

• Alumnes d’Educació Secundària (ESO) de 12 a 18 anys amb retard mental moderat, retard en 
l’aprenentatge, trastorns del desenvolupament i/o amb alteracions de la conducta.  

• La majoria dels alumnes de la USEE són nois i noies que, en cas de no incorporar-se a l’ESO, 
haurien estat escolaritzats en un centre d’educació especial.

requisits

Els alumnes de la USEE han de disposar d’un dictamen d’escolarització signat per l’EAP. 

DADES DE contacte

Adreça: Pl. del Lladó, s/n 
Codi Postal: 08600  Municipi: Berga
Telèfons: 938 210 236
Adreça electrònica: lasalleberga@lasalle.net 
Web: www.berga.lasalle.cat 
Persona de contacte: Sandra Sánchez 
Horari d’atenció: de dilluns a divenres de 9 h 13:20 h i de 15 h a 17 h
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• ECOM moviment associatiu d’organitzacions de persones amb discapacitat física
www.ecom.cat

• IO Digital Catalunya: Comunitat virtual per a la promoció de la igualtat d’oportunitats de les 
persones amb discapacitat

 www.iodisgital-catalunya.cat

• Agrupació d’entitats que defensen els drets i donen serveis a persones amb discapacitat 
intel·lectual
www.d’incat.cat

• Organització Nacional dels Cecs d’Espanya
www.once.es

• L’Associació Catalana per a la Integració del Cec 
www.webacic.cat

• Federació de Persones Sordes
www.fesoca.org

• Federació d’Associacions  Catalanes de Pares i Persones Sordes
www.acapps.org

• Salut Mental Catalunya
www.fecafamm.org

• Coordinadora de Centres Profunds de Catalunya
www.coordinadoraprofunds.org

• Comitè Català de Representats de Persones amb Discapacitat  
www.cocarmi.cat

ENLLAÇOS
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