
                                   
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
                           
 
  



              

 

         
_____________________________________________________________________________ 

                              
 

Guia de centres d’atenció diürna per a persones amb diversitat funcional a la ciutat de Barcelona 2/43 

Guia de centres d’atenció diürna per a persones amb diversitat 

funcional a la ciutat de Barcelona 
Any 2021 

 

Presentació ................................................................................................................................... 3 

1. Els serveis especialitzats d’atenció diürna ............................................................................. 4 

       1.1 Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) ................................................................................ 4 

       1.2 Servei de Teràpia Ocupacional (STO) ............................................................................. 4 

       1.3 Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) ........................................................................... 5 

2. Requisits per accedir a un servei especialitzat d’atenció diürna 

per a persones amb discapacitat:........................................................................................... 5 

3. Tràmits necessaris ................................................................................................................. 6 

4. Procediment de valoració ....................................................................................................... 7 

5. Full de preinscripció ................................................................................................................ 7 

6. Sol·licitud d’accés ................................................................................................................... 7 

7. Assignació de plaça ................................................................................................................ 8 

8. Preguntes més freqüents ....................................................................................................... 8 

9. Informació específica dels centres d’atenció diürna ............................................................. 11 

       9.1 Centres Ocupacionals (CO) ........................................................................................... 11 

       9.2 Centres d’Atenció Especialitzada (CAE) ....................................................................... 37 

 

  



              

 

         
_____________________________________________________________________________ 

                              
 

Guia de centres d’atenció diürna per a persones amb diversitat funcional a la ciutat de Barcelona 3/43 

Presentació 

 

La Guia que teniu a les vostres mans vol donar a conèixer els centres d'atenció diürna 

per a persones amb diversitat funcional/discapacitat intel·lectual a la ciutat de 

Barcelona, per tal que les persones que finalitzen l'etapa escolar, i les seves famílies, 

disposin d'informació que els ajudi a decidir entre les diferents possibilitats existents.  

Vol ser també una eina per als professionals que els donen suport, principalment des 

dels centres educatius, però també per a professionals dels serveis socials en general. 

Hem demanat als professionals dels centres diürns que expliquin breument quins són 

els seus trets d'identitat més característics, informació que de ben segur ampliaran si 

concerteu una visita amb ells, sigui de forma presencial o telemàtica, en aquests 

moments per raons de la COVID-19.  

Hem ordenat la presentació dels centres d’acord amb el districte i barri on es troben 

ubicats. Tot i que és recomanable que les persones assisteixin a un centre a prop del 

domicili, això no és necessari.  

En aquest any de pandèmia s’ha posat en evidència que la proximitat del domicili de les 

persones ha facilitat que es poguessin reincorporar més fàcilment al centre d’atenció 

diürna que aquelles persones que havien de fer llargs desplaçaments per poder anar-hi. 

La Guia també informa dels procediments, tràmits i documents necessaris que cal 

seguir per poder accedir a una plaça d'atenció diürna, una vegada finalitza l'etapa 

escolar. 

Tots els serveis descrits en aquesta guia formen part de la Cartera de Serveis Socials, 

vinculada a la Llei 12/2007 de Serveis Socials. 

Confiem que aquest document segui una eina útil per a les persones que començaran 

una nova etapa en la seva vida i assistiran als centres d’atenció diürna, per a les seves 

famílies i per als professionals i les professionals, i que ajudi a tots i totes a prendre les 

decisions més encertades, d'acord amb les seves expectatives i necessitats. 

 

Barcelona, febrer de 2021 
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1. Els serveis especialitzats d’atenció diürna 
 
Els serveis d’atenció diürna estan adreçats a persones amb discapacitat / diversitat 

funcional que finalitzen l’etapa escolar. La Cartera de Serveis Socials determina el 

conjunt de prestacions de serveis, econòmiques i tecnològiques de la Xarxa de Serveis 

Socials d'Atenció Pública. D’acord amb el que preveu la Cartera de Serveis, les 

persones amb discapacitat poden accedir als serveis d’atenció diürna que es detallen a 

continuació:  

1.1 Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) 
 

D’acord amb la normativa està destinat a les persones amb discapacitat en edat laboral, 

que han acabat el període de formació escolar, amb capacitat d’integració laboral i que 

necessiten formació en hàbits i tasques laborals per accedir al món del treball, en 

empreses o centres especials de treball.  

És una alternativa a la integració laboral d'aquelles persones amb discapacitat que, tot i 

que tenen aptituds laborals i productives, encara no es poden incorporar als centres 

especials de treball per manca de formació laboral o d'oferta de treball.  

Teòricament, aquest servei esdevé un pas intermedi entre els centres ocupacionals i els 

centres especials de treball, i hauria de ser de caràcter temporal, però la realitat fa que 

siguin un servei de caràcter permanent per a moltes persones usuàries.  

Les persones usuàries del SOI no tenen contracte laboral ni perceben cap salari, sinó 

que l'activitat pretén mantenir i estimular les capacitats laborals mentre esperen 

l'oportunitat d'incorporar-se a una activitat remunerada.  

 

1.2  Servei de Teràpia Ocupacional (STO) 
 

Orientat a totes aquelles persones amb discapacitat/ diversitat funcional en edat laboral i 

que han acabat el període de formació corresponent. És l'alternativa des de l'àmbit dels 

serveis socials a la integració de les persones amb discapacitat que no poden 

incorporar-se al sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de 

productivitat suficient. Aquest servei té dues funcions principals:  
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a) Ocupació terapèutica: aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats, 

hàbits i conductes relacionades amb el treball i l'entorn laboral.  

b) Ajustament personal i social: inclou activitats relacionades amb l'habilitació 

personal i la millora de la relació amb l'entorn social. Les persones ateses 

amb major nivell d’afectació en el STO poden tenir el suport d’un auxiliar.  

 

1.3 Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) 
 

Està destinat a persones que, a causa del seu alt grau d'afectació, necessiten atenció i 

suport per a les activitats de la vida diària. Aquests serveis tenen cura dels aspectes 

sanitaris i rehabilitadors de les persones que hi assisteixen i vetllen perquè assoleixin el 

màxim grau d'autonomia personal i d'inclusió comunitària possible. 

 

2. Requisits per accedir a un servei especialitzat d’atenció 
diürna per a persones amb discapacitat: 

 
a) Tenir reconegut un 33% de discapacitat o més, segons resolució emesa 

d’acord amb el dictamen del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat 

(CAD).  

b) Dictamen d’orientació de l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Centre 

d’Atenció a Persones amb Discapacitat, que determina la tipologia de servei 

més adient a les necessitats de suport de la persona interessada. 

c) Tenir resolució de la valoració de dependència. 

Si bé per a l’accés a centres d’atenció especialitzada és necessari tenir 

reconegut un grau I, II o III, en el cas del servei de teràpia ocupacional (STO) i 

del servei d’orientació i inserció (SOI), no cal tenir reconegut cap grau de 

dependència. 

En qualsevol cas han de tenir resolució de dependència, encara que la 

resolució sigui de no grau.  

d) Tenir la residència legal i residir en un municipi de Catalunya. Cal tenir present 

que la llei 39/2006, de 14 de desembre, estableix que per ser titular del dret al 

tràmit de valoració de la situació de dependència s’ha de:  

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/12/16/pdfs/A03550-03564.pdf
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Residir en el territori espanyol i haver-ho fet durant cinc anys, dos dels quals 

han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. 

Les persones que no compleixen aquest requisit no tenen dret a la 

valoració de dependència i, conseqüentment, tampoc als serveis 

d’atenció diürna finançats amb fons públics.  

e) Tenir entre 18 i 65 anys en el moment d’accés. 

f) Presentar la sol·licitud de preinscripció que facilitarà el centre educatiu de 

procedència.  

g) Presentar la sol·licitud d’accés al servei d’atenció diürna.  

 

3. Tràmits necessaris 

Com a requisit principal cal tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 

33%. 

En cas de no tenir valorada la condició de la persona amb discapacitat es pot 

descarregar la sol·licitud al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la 

següent adreça:  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-o-revisio-

del-grau-de-la-discapacitat?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c 

Aquesta sol·licitud es pot presentar de manera electrònica, si disposeu de signatura 

electrònica o certificat digital, o en format paper davant de qualsevol dels registres 

autoritzats.  

En cas de persones ja valorades, amb un grau de discapacitat inferior al 33%, si la 

situació ha variat, es pot presentar una sol·licitud de revisió de reconeixement del grau 

de la discapacitat que es pot descarregar al mateix enllaç que figura en relació amb la 

sol·licitud de valoració de grau de discapacitat.  

Es recorda que cal tenir resolució de dependència i del dret a les prestacions, que us 

podeu descarregar a la següent adreça:  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-

situacio-de-dependencia?category=761239d4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-o-revisio-del-grau-de-la-discapacitat?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-o-revisio-del-grau-de-la-discapacitat?category=7614d1e8-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=761239d4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Reconeixement-de-la-situacio-de-dependencia?category=761239d4-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
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Igualment, cal tenir el dictamen d’orientació a serveis d’atenció diürna o sociolaborals 

per a persones amb discapacitat. En cas que no s’hagi presentat la sol·licitud es pot 

obtenir als següents enllaços o bé a qualsevol oficina OAC.  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99159.pdf  

Tots aquests tràmits es poden realitzar presencialment a qualsevol Oficina de registre 

autoritzat.1 

4. Procediment de valoració 

Un cop presentada la sol·licitud d’orientació, l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) del 

Centre d’Atenció a la Discapacitat (CAD) citarà a la persona interessada per realitzar la 

valoració i l’orientació al servei d’atenció diürna d’acord amb les seves necessitats de 

suport. El resultat es comunicarà per correu certificat a la persona interessada i alhora 

es proporcionarà la informació dels centres més adients a les seves necessitats.  

 

5. Full de preinscripció  

Aquest full el facilita l’escola. Cada persona pot optar a dos serveis assenyalant l’ordre 

de preferència. Tenint en compte les disponibilitats de places, des dels Serveis 

Territorials s’intentarà donar resposta a la primera opció i en cas que no sigui possible 

s’intentarà amb la segona.  

 

6. Sol·licitud d’accés  

Una vegada estigui feta l’orientació laboral, s’ha de formalitzar la sol·licitud d’accés a 

serveis d’atenció diürna i sociolaboral que es pot descarregar en el següent l’enllaç o 

que es pot demanar en qualsevol oficina OAC, on també la podeu presentar.  

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/15222.pdf 

 
 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/99159.pdf
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/02_tramits/formularis/15222.pdf
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7. Assignació de plaça  

En el moment que s’assigni la plaça es notifica a la persona interessada, mitjançant una 

resolució d’ingrés, per correu certificat. Al mateix temps el centre que acollirà aquesta 

persona rebrà una notificació d’assignació de la plaça.  

 

8. Preguntes més freqüents 

a) Una persona amb discapacitat que ha estat sempre escolaritzada en 

l’escola ordinària, un cop arriba a l’edat adulta, per què ha de tramitar el 

certificat de discapacitat? 

Si la persona amb discapacitat pot acreditar el grau de discapacitat, podrà 

beneficiar-se de tots els serveis de suport i acompanyament, així com les 

mesures d’acció positiva que preveu la legislació vigent. 

 

b) On puc adreçar-me si tinc dubtes sobre el contingut del dictamen 

d’orientació? 

Podeu adreçar-vos al Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat que us 

correspon territorialment. 

 

c) Si no hem sol·licitat encara la valoració del grau de discapacitat, podem 

presentar la sol·licitud d’orientació a serveis per a persones amb 

discapacitat? 

La valoració de la situació de discapacitat és un requisit imprescindible perquè 

es pugui fer l’orientació, però tot i això podeu presentar ambdues sol·licituds a la 

vegada. 

 

d) Si el meu/va fill/a ja té l’orientació de serveis per a persones amb 

discapacitat, l’he de tornar a sol·licitar? 

No, llevat que hagin variat les seves circumstàncies personals des de la data de 

la darrera orientació. En aquest cas, caldrà demanar una revisió de l’orientació.  
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e) Cal sol·licitar la valoració de la situació de dependència per assistir a un 

servei d’atenció diürna? 

Sí, és un requisit imprescindible. Sense valoració de dependència no s’hi pot 

accedir.  

No és necessari, però, assolir un grau de dependència determinat per a ser 

admès, tot i que sí s’ha de tenir una resolució de grau o no grau. 

 

f) On es farà la valoració de l’orientació als serveis per a persones amb 

discapacitat? 

La valoració de l’orientació es farà al Centre d’Atenció per a Persones amb 

Discapacitat que us correspongui d’acord amb el vostre lloc de residència, i la 

realitzarà l’Equip de Valoració i Orientació format per professionals de la 

medicina, psicologia i treball social.  

g) Com puc saber quins són els centres més adients per al/a la meu/va fill/a? 

L’Equip de valoració i orientació del CAD us informarà en el moment que es 

realitzi el dictamen d’orientació.  

 
h) Quin és el CAD de referència per a les persones que viuen a Barcelona 

Ciutat?  

 

CAD ADREÇA INFLUÈNCIA  ACTUACIÓ 

CAD 1 
PARAL·LEL 

Avinguda Paral·lel, 145 
08004 Barcelona 
Tel. 934252244 

Barcelona 
ciutat 

Informació, orientació i 
valoració d'adults amb 
discapacitat física, psíquica, 
sensorial i malaltia mental a 
partir dels 16 anys 

 

 

i) Quina documentació hem d’aportar el dia de la visita al CAD per fer 

l’orientació?  

El document acreditatiu de la identitat de la persona interessada, que ha de ser 

vigent, i tots els informes mèdics i psicològics actualitzats dels que disposeu. 
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j) Com hem de fer la preinscripció? 

Mitjançant el full de preinscripció que us facilitaran a l’escola i que haureu de 

presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) en el termini que l’escola us 

indiqui.  

 

k) Què he de fer constar al Full de preinscripció? 

Els dos centres que heu triat, per ordre de preferència.  

 

l) Puc visitar els serveis d’atenció diürna per tal de poder conèixer-los?  

Habitualment hi ha jornada de portes obertes. Podreu trucar al centre i concertar 

una entrevista.  

 

m) Com sabré la plaça atorgada definitivament?  

El centre assignat es posarà en contacte amb vosaltres i us informarà dels 

passos a seguir. Des dels Serveis Territorials de Departament contactaran amb 

vosaltres en el cas de no poder assignar els centres escollits per oferir-vos altres 

opcions. Una vegada que s’hagi formalitzat el tràmit, Serveis Territorials us 

enviarà la resolució en què s’indicarà el centre assignat.  
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9. Informació específica dels centres d’atenció diürna 

9.1 Centres Ocupacionals (CO) 
 
Districte: LES CORTS          Barri: Les Corts  
 
AIS: Esquerra 
 

CENTRE OCUPACIONAL LES CORTS 

Serveis que ofereix Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça 
Carrer Entença, 275 
baixos 

Telèfon 93.363.19.65 

Correu electrònic adm.lescorts@gmail.com Web del centre www.colescorts.org 

Horari d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 
9 a 17h. 

Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Bet Rodríguez  

 
Presentació del centre  
 
Servei de Teràpia Ocupacional adreçat a persones adultes amb discapacitat intel·lectual valorades 
per l'EVO com STO i STO auxiliar. L’objectiu prioritari d’aquest servei és que puguin assolir la 
màxima integració social través de les activitats d’ajustament personal i les activitats o tallers 
d’ocupació terapèutica. 
 
Servei Ocupacional d'Inserció adreçat a persones adultes amb discapacitat intel·lectual valorades 
per l'EVO com SOI i amb un grau igual o superior al 33%. L’objectiu prioritari d’aquest és potenciar 
i conservar les capacitats laborals i que puguin assolir la seva màxima integració social a través de 
les activitats d’ajustament personal i les activitats o tallers d’ocupació terapèutica. 
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Barri: Maternitat - Sant Ramon  
 
AIS: Esquerra 
 

 
  

TALLER OCUPACIONAL ARIADNA 
Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça 
Carrer Felipe de Paz, 
17-19 baixos. local 

Telèfon 93.162.95.72 

Correu 
electrònic 

 
toariadna@toariadna.org  

 
Web del centre 

http://blocs.xarxanet.org/toaria
dna/ 
www.toariadna.entitatsbcn.net  

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres 
de 9 a 17h. 

Persona de 
contacte per 
oferir 
informació 

Xavier Zaragoza  
Eva Martínez 

Presentació del centre  
 
Som un centre amb molta presència al barri, amb capacitat per donar atenció a 48 persones, 
adaptant-nos a les necessitats i preferències manifestades per cadascú, acompanyant a cada 
persona en el seu projecte de vida i procurant sempre mantenir una estreta comunicació i 
col·laboració amb les famílies i persones referents. 
 
Les activitats ocupacionals són principalment artesanals i en l’àrea d’ajustament personal i social 
oferim diverses opcions: hort urbà, activitats artístiques (ball i musicoteràpia), activitats esportives 
(gimnàstica i natació), informàtica, estimulació sensorial, taller de cuina i sortides culturals i 
lúdiques, i estem sempre oberts a incorporar noves propostes. Disposem de servei de menjador i 
transport a algunes zones de Barcelona i L’Hospitalet. 
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Districte: SANT MARTÍ           Barri: Sant Martí de Provençals 
 
AIS: Litoral 
 

 
 
AIS: Litoral 
 

CENTRE OCUPACIONAL STO CLOT 
Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer Andrade, 156, baixos Telèfon 
93.266.20.23 
679.983.577 

Correu 
electrònic  

montsesanchez@fpmitjans.org 
martapozo@fpmitjans.org 

Web del centre  www.peremitjans.org 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 10 a 
17h.  

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Montse Sánchez  
Marta Pozo 

Presentació del centre  
 
Des de 1977, a la Pere Mitjans s’ofereixen suports, de tot tipus i intensitat, a les persones amb 
situació de discapacitat, per a què puguin desenvolupar el seu projecte de vida de la manera més 
independent possible. 

 
Les activitats que oferim als serveis de dia canvien sovint en funció dels gustos i aficions de les 
persones que en formen part. Algunes de les activitats que fem són teatre, hort, art, bòquia, 
estimulació basal, estimulació cognitiva, fotografia, cuina... i estem sempre oberts per adaptar-nos 
a les activitats que vulgueu proposar.  

 

CENTRE OCUPACIONAL STO ANDRADE 
Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer Andrade, 156, baixos Telèfon 
93.266.20.23 
679.983.577 

Correu 
electrònic 

montsesanchez@fpmitjans.org 
martapozo@fpmitjans.org 

Web del centre www.peremitjans.org 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 10 a 
17h. 

Persona de 
contacte per 
oferir 
informació 

Montse Sánchez 
Marta Pozo 

Presentació del centre 
 
Des de 1977, a la Pere Mitjans s’ofereixen suports, de tot tipus i intensitat, a les persones amb 
situació de discapacitat, per a què puguin desenvolupar el seu projecte de vida de la manera més 
independent possible.  

 
Les activitats que oferim als Serveis de dia canvien sovint en funció dels gustos i aficions de les 
persones que en formen part. Algunes de les activitats que fem són teatre, hort, art, bòquia, 
estimulació basal, estimulació cognitiva, fotografia, cuina... i estem sempre oberts per adaptar-nos 
a les activitats que vulgueu proposar. 
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AIS: Litoral 

 
 
Barri: El Parc i La Llacuna de Poblenou  
 
AIS: Litoral 

CENTRE OCUPACIONAL SOI SANT MARTÍ 
Serveis que 
ofereix 

Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Andrade, 156, baixos Telèfon 
93.266.20.23 
679.983.577 

Correu 
electrònic 

montsesanchez@fpmitjans.org 
martapozo@fpmitjans.org 

Web del centre www.peremitjans.org 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 10 a 
17h. 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Montse Sánchez 
Marta Pozo 

Presentació del centre 
 
Des de 1977, a la Pere Mitjans s’ofereixen suports, de tot tipus i intensitat, a les persones amb 
situació de discapacitat, per a què puguin desenvolupar el seu projecte de vida de la manera més 
independent possible.  
Les activitats que oferim als Serveis de dia canvien sovint en funció dels gustos i aficions de les 
persones que en formen part. Algunes de les activitats que fem són teatre, hort, art, bòquia, 
estimulació basal, estimulació cognitiva, fotografia, cuina... i estem sempre oberts per adaptar-nos 
a les activitats que vulgueu proposar. 

 

FUNDACIÓ PRIVADA EL XOP  
Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Llull, 27-39, 2ªpl Telèfon 93.300.66.12 

Correu 
electrònic  

centreocupacional@elxop.com Web del centre  www.elxop.com  

Horari d’atenció 
a famílies 

Telefònica de 9 a 17h de 
dilluns a divendres. Presencial 
amb cita prèvia.  

Persona de 
contacte per 
oferir 
informació 

Marta Pallarés  
marta@elxop.com  
Carme Medina 

Presentació del centre 
 
El Centre Ocupacional el Xop està situat en una planta de 800 m2 totalment exterior en el barri 
del Poblenou. Dintre de les moltes activitats que fem, destaquem les esportives que realitzem 
en el Pavelló Esportiu de Nova Icària, l’activitat de teatre, activitat de freqüència setmanal i que 
conclou una representació al Centre Cívic del nostre barri i sobretot la sala multisensorial, que 
funciona des de l’any 2019. 

 
En l’any 2020 hem ampliat l’espai multisensorial amb un projector en una nova sala que ens 
permet treballar de manera individualitzada infinitat d’aspectes, com la creativitat, la imaginació, 
la comunicació, la memòria, tot a través de activitats dinàmiques, però també amb la possibilitat 
de relaxar-nos i expressar sentiments a través d’activitats mes sensorials. 
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Barri: El Besòs i el Maresme  
 
AIS: Litoral 
 

 
 
 
 
  

STO CENTRE DE DIA BESOS 
Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Rambla de Prim, 31-37, baixos Telèfon 
679.983.577 
93.266.20.23 

Correu 
electrònic 

montsesanchez@fpmitjans.org 
martapozo@fpmitjans.org 

Web del centre 

www.peremitjans.org 
Facebook Prim Filar: 
https://www.facebook.co
m/primfilar.tallerdeprim 

Horari 
d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 10 a 
17h. 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Montse Sánchez 
Marta Pozo 

Presentació del centre 
 
Des de 1977, a la Pere Mitjans s’ofereixen suports, de tot tipus i intensitat a les persones amb 
situació de discapacitat, per a què puguin desenvolupar el seu projecte de vida de la manera més 
independent possible.  
 
Les activitats que s'ofereixen als Serveis de dia canvien sovint en funció dels gustos i aficions de 
les persones que en formen part. Algunes de les moltes que s'ofereixen són teatre, hort, estimulació 
cognitiva, estimulació basal, art, bòquia, fotografia, fusteria, cuina... i estem sempre oberts a les 
propostes que ens vulgueu fer per afegir-les i adaptar-les al nostre servei. 
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Barri: Poblenou  
AIS: Litoral 

 
 
AIS: Litoral 

SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA I OCUPACIONAL ASPACE 
POBLENOU. Per a persones amb paràlisi cerebral i altres 

patologies del desenvolupament neurològic 
Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer Bilbao, 93-101 Telèfon 93.307.53.25  

Correu 
electrònic 

jmartin@aspace.cat 
iandreu@aspace.cat 

Web del centre www.aspace.cat 

Horari d’atenció 
a famílies 

 
De dilluns a divendres, a 
demanda de 9 a 17h. 
 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

José Ma Martín 
Director del centre 
Irene Andreu, 
Treballadora social 

Presentació del centre  
L'enfocament d'intervenció i abordatge és global i holístic, respectant, mantenint i potenciant 
totes les àrees de desenvolupament de la persona com a ésser Bio-Psico-Social i cultural. El 
nostre model es basa en 4 eixos: a) Posem èmfasi en aquells factors que permeten i promouen 
la participació de la persona en l'entorn, fent xarxa amb la comunitat. b) Treballem l'apoderament 
i promoció de l'autonomia fugint d'actituds de sobreprotecció contribuint a la defensa dels seus 
drets c) Incidim en l'àmbit psicosocial com una de les vies més efectives que afavoreixen el 
benestar de la persona d) Procurem un entorn càlid, proper, estimulant i flexible.  Oferim un 
ampli ventall d’activitats ocupacionals i ajust personal i social tals com taller d'estimulació 
cognitiva, taller sensorial i d'emocions, taller de manipulació, taller de xarxes socials, taller d'oci 
i temps lliure, a més d' activitats de participació social i cultural  (sortides, interaccions amb altres 
entitats del barri, escoles, instituts, casals, ajuntament de districte... i celebracions de festes 
tradicionals). Com a serveis opcionals oferim: activitat aquàtica en la piscina adaptada que tenim 
a l’entitat, musicoteràpia, teràpia assistida amb gossos i estimulació multi sensorial. 

CENTRE OCUPACIONAL BOGATELL  
Serveis que ofereix Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Llull, 130 Telèfon 93.485.57.91 

Correu electrònic 
mjpujol@icaria.biz 
direccio@bogatell.biz 

Web del centre https://bogatell.biz/es/ 

Horari d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 
9 a 17h. 

Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Míriam Páez del Amo 
(directora tècnica) 
Maria José Pujol 

Presentació del centre  
 
BOGATELL és un Centre Ocupacional, creat l any 1995, que pertany a ICARIA INICIATIVES 
SOCIALS S.A.L. Una entitat sense afany de lucre formada per famílies i professionals. El nostre 
objectiu és proporcionar els suports necessaris a cada una de les persones que acompanyem, per 
mitjà d’unes activitats de la vida diària ben programades i avaluades recollides en el Programa 
d’Intervenció, provocant un creixement personal que condueixi a una major autodeterminació, a un 
major grau d’adaptació en els seus entorns i a una major satisfacció personal. 
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Districte: SARRIÀ - SANT GERVASI        Barri: Sarrià  
 
AIS: Esquerra 

 
 
AIS: Esquerra 

CENTRE OCUPACIONAL LA GAVINA  
Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Escoles Pies, 119 Telèfon 93.212.64.12 

Correu electrònic 
tallersfesmen@fundacioes
men.org 

Web del centre 
www.fundacioesmen.
org 

Horari d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 
9h a 17h 

Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Yolanda Lemus i 
Belén Mungi     
(Equip tècnic) 

Presentació del centre  
 
El CO La Gavina és un servei d’atenció diürna de la Fundació ESMEN que dona una alternativa 
sociolaboral per a les persones amb diversitat funcional. El nostre objectiu és millorar la qualitat de 
vida de cada persona, vetllant pel desenvolupament integral i donant els suports necessaris per 
millorar l'autonomia personal i social, l'autodeterminació i la inclusió a la societat.  
 
Oferim activitats d'ocupació terapèutica (agroteràpia, artteràpia, manipulats, serveis comunitaris) i 
d'ajustament personal i social (estimulació cognitiva i multisensorial, ioga, esport, natació, 
audiovisuals i coneixement del medi). Disposem d’espais verds, pista esportiva, sala d’estimulació 
multisensorial, aula de TICs i d’audiovisuals. 

 

CENTRE OCUPACIONAL ESTIMIA 
Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Anglí, 50 Telèfon 93.204.22.69 

Correu 
electrònic 

mcastell@fundacioestimia.org 
treballsocial@fundacioestimia.
org 

Web del centre 
www.fundacioestimia
.org 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 8:30 
a 16:30h. 

Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Montse Castell 

Presentació del centre 
 
El CO Estimia promou la inclusió social des de l’atenció centrada en la persona per aconseguir la 
màxima autonomia personal, qualitat de vida, creixement personal i participació en la comunitat.  
Activitats: Formem en Disseny i Impressió 3D i fem adaptacions i productes propis. Els participants 
poden fer manipulats, artesanies i esdevenir artistes en el nostre taller de  pintura Estimart” 
www.estimart.cat  
 
En el nostre Jardí disposem d’Hort, on fem jardineria i creem els nostres “Kits de Cultiu 
Biodegradables”. Estimulació cognitiva, relaxació, activitats d’oci i sortides.  Disposem de servei de 
Fisioteràpia, Esport  i realitzem Respirs amb pernoctacions de cap de setmana al llarg de l’any.  
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AIS: Esquerra 

 
 
AIS: Esquerra 

 
 

TALLER OCUPACIONAL BOSCANA 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Can Caralleu, 18 Telèfon 93.203.14.81 

Correu electrònic ddavalos@boscana.com Web del centre www.boscana.com 

Horari d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 
10 a 18h. 

Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Dafne Dávalos 

Presentació del centre  
 
Al Servei de Teràpia Ocupacional (STO) fem activitats esportives i pedagògiques vinculades a 
l'àrea d'ajust personal (reciclatge, parar taula, ordre del Taller) tenim un ampli jardí i a l'esplanada 
una piscina exterior que la utilitzen en els mesos d'estiu. Al jardí de Boscana podem realitzar alguna 
de les activitats esportives com a petanca, bàsquet, trekking, les activitats de ioga, fisioteràpia, 
manteniment físic i expressió corporal les realitzem en sala multisensorial, taller. També realitzem 
setmanalment tenis i natació fora del nostre centre. 
 
Les activitats centrades en el treball laboral, es vinculen, per exemple, a roses per a la diada de St. 
Jordi i calendaris d'advent. Paral·lelament fem activitats psicopedagògiques com ara informàtica 
significativa, expressió gràfica, psicomotricitat fina, pictogrames i horticultura, activitats de 
musicoteràpia i teràpia canina. Finalment, l'atenció cap a les famílies és constant i la comunicació 
molt fluida. Fins i tot tenim un grup d'Instagram privat del Taller a iniciativa dels pares i de les mares 
de les persones usuàries. 

 

STO ASPASIM CANET  
Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer de Canet, 26 Telèfon 93.205.81.39 

Correu electrònic aspasim@aspasim.com Web del centre aspasim.es 

Horari d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 9 
a 17h.  

Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Maria Ferrer  

Presentació del centre  
 
Atenem persones amb discapacitat intel·lectual greu que, un cop acabada la formació, no es poden 
incorporar al mercat laboral ordinari. Es treballa en programes individualitzats per tal que cada 
usuari pugui assolir la màxima integració social, tenint en compte les seves potencialitats. Realitzem 
activitats dirigides a l’usuari i que amb participació directa d’aquest, tenen per objecte millorar la 
qualitat de vida, una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb el seu intern 
i entorn.  
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AIS: Esquerra 

 
 AIS: Esquerra 

FUNDACIÓ CANIGÓ  
Serveis que ofereix Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Avinguda Vallvidrera, 22 Telèfon 627.447.699 

Correu electrònic fcanigo@fcanigo.org Web del centre www.fcanigo.org 

Horari d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 
9 a 17h. 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Ricard Seuma 

Presentació del centre  
El Servei de Teràpia Ocupacional Canigó és un servei diürn adreçat a persones amb diversitat 
funcional de tipus Intel·lectual, majors d’edat i que han acabat la fase formativa. Han acabat la seva 
etapa escolar i s’estan incorporant a la fase laboral buscant una ocupació terapèutica que els ajudi 
a seguir desenvolupar les seves competències globals. Les seves funcions són, doncs, d’ocupació 
i d’ajustament personal, oferint un ventall d’activitats adaptades a les seves necessitats emocionals 
i físiques, on l’aspecte social i cultural és la base de la resposta educativa. Treballem al voltant 
d’eixos d’animació, proposant un aprenentatge vivencial i centrat en l’actualitat i en la persona. 
Entre altres activitats oferim esport, laboral, taller de revista, etc. 
 
Al Servei d’Ocupació i Inserció Canigó, donem atenció a persones adultes amb diversitat 
intel·lectual (valorats per l’EVO com a destinataris d’aquest Servei), tot i que en un futur podrien 
arribar a tenir alguna opció laboral, i que necessiten un experiència de maduració en els hàbits, 
habilitats, aptituds, actituds prelaborals, essent un punt fort la teràpia ocupacional/prelaboral. 
Complementem la resta de la jornada amb activitats socioculturals que estan encaminades en 
seguir desenvolupant les capacitats i coneixements, així com treballar la millora de les actituds i 
competències socials i emocionals. 

C.O. PEDRALBES 
Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 
 

Adreça Carrer Can Mora 7 Telèfon 93.203.77.30 

Correu 
electrònic 

benvinguts@centrepe
dralbes.cat 

Web del centre www.centrepedralbes.cat 

Horari 
d’atenció 

De dilluns a dijous de 
9h a17’30h. Divendres 
de 9h a16’30h 

Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Mònica Tintoré (Treballadora 
Social) 

Presentació del centre  
Servei de Teràpia Ocupacional: STO i STO + Auxiliar (a partir de 18anys), adreçat a persones amb 
discapacitat intel·lectual valorades per l’EVO amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%. 
Objectiu: Mitjançant activitats ocupacionals i d’ajust personal, potenciar les capacitats individuals 
dels usuaris i aconseguir llur integració social.  
Servei Ocupacional d’Inserció: SOI (a partir dels 18 anys), adreçat a persones amb un percentatge 
de discapacitat intel·lectual igual o superior 33%, amb l’objectiu de potenciar les capacitats laborals 
i socials, treballar estratègies que els portin a reforçar llur autonomia i a sentir-se inclosos en el 
entorn que els envolta. Estem envoltats de natura i disposem de cuina pròpia, piscina i espais on 
poder gaudir i aprendre. Servei d’autocar: empresa externa (no subvencionat). 
Estem subvencionats pel Departament de Treball, Afers Socials i Família.    
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Barri: El Putxet  
 
AIS: Esquerra 
 

 
Barri: Vallvidrera  
 
AIS: Esquerra 
 

 
  

FUNDACIÓ TEAS  
Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Ronda General Mitre, 202-204 Telèfon 93.217.47.63 

Correu electrònic info@teas.cat Web del centre www.teas.cat 

Horari d’atenció a 
famílies 

Hores convingudes 
Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Ricardo Galdeano 
(Treballador social) 

Presentació del centre  
 
El servei de STO i de SOI de Fundació TEAS està especialitzat en donar suport i acompanyament 
en els cicles vitals a persones amb discapacitat intel·lectual adultes a través d’activitats i 
experiències relacionades amb l’expressió amb l’àmbit artístic, artesanal i creatiu. Els nostres valors 
són el respecte, la defensa de la dignitat, i de la igualtat de drets i oportunitats per tal de contribuir 
a una millora en la qualitat de vida i inclusió en el conjunt de la societat. 
 

STO ASPASIM VALLVIDRERA  
Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça 
Carrer del Mont d'Orsà, 
22 

Telèfon 93.406.84.09 

Correu electrònic aspasim@aspasim.com Web del centre Aspassim.es 

Horari d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 
9 a 17h. 

Persona de contacte 
per oferir informació 

Maria Ferrer 

Presentació del centre  
 
Atenem persones amb discapacitat intel·lectual greu que, un cop acabada la formació, no es 
poden incorporar al mercat laboral ordinari. Es treballa en programes individualitzats per tal que 
cada usuari pugui assolir la màxima integració social, tenint en compte les seves potencialitats. 
Realitzem activitats dirigides a l’usuari i que amb participació directa d’aquest, tenen per objecte 
millorar la qualitat de vida, una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació 
amb el seu intern i entorn.  

 



              

 

         
_____________________________________________________________________________ 

                              
 

Guia de centres d’atenció diürna per a persones amb diversitat funcional a la ciutat de Barcelona 21/44 

Districte: HORTA - GUINARDÓ        Barri: Horta  
 
AIS: Nord 
 

CENTRE OCUPACIONAL GRUPDEM 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Cartellà, 175 baixos Telèfon 93.420.73.64 

Correu 
electrònic 

co@grupdem.com 
soi@grupdem.com 

Web del centre www.grupdem.com 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 9 
a 17h.  

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Thais Robledo  
(Treballadora Social) 

Presentació del centre 
 
Grupdem és una cooperativa de professionals creada l’any 1971 que té com a objectiu millorar 
la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, oferint 
diferents serveis a tal efecte. En el Servei de Teràpia Ocupacional es porten a terme dos tipus 
d’activitats diferenciades. Per una banda està l’ocupació terapèutica amb la realització de 
tasques de manipulats senzills i per l’altra, l’ajustament personal i social on a partir de diverses 
activitats es treballa l’autonomia personal i social de les persones usuàries. En el Servei 
Ocupacional d’Inserció es treballa l’adquisició i/o el manteniment d’hàbits laborals a través 
d’activitats prelaborals. Un altre objectiu, és que les usuàries i usuaris assoleixin una major 
autonomia personal i social. Tant en el STO com en el SOI, les activitats que es realitzen són: 
esport adaptat, piscina, assemblees, biblioteca, sortides culturals i/o lúdiques, psicomotricitat, 
jocs, estimulació sensorial i cognitiva, introducció a les TIC, creació i venda d’artesania, temes 
d’interès i d’altres que es poden anar incorporant. 

 
Barri: Guinardó  
 
AIS: Dreta 

TALLER SANT CAMIL – FUNDACIÓ DE LA SANTA CREU 

Serveis que ofereix Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Ercilla, 57 Telèfon 93.455.07.66 

Correu electrònic eulàlia@santcamil.org Web del centre 
www.santcamil.org 
www.pessebrevivent.cat 

Horari d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 
9:30 a 13:30 i de 15:00 a 
17:00 hores. 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Eulàlia Molera 
(Treballadora Social) 

Presentació del centre 
 
El Taller Sant Camil dona atenció a persones amb discapacitat intel·lectual des del 1962. El Centre 
disposa de Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i Servei d’Orientació i Inserció (SOI), amb 
l’objectiu de fomentar la màxima inclusió sociolaboral oferint uns serveis de qualitat posant la 
persona en el centre de la nostra activitat. El centre està ubicat al barri del Guinardó amb molts 
espais exteriors, jardins i bosc a la mateixa finca. El dia a dia del centre és molt dinàmic amb un 
ventall molt ampli d’activitats i tasques d’ajustament personal i ocupació terapèutica, pensades per 
donar resposta a les necessitats de tots els nois i noies: p.e.: activitat esportiva, piscina, activitats 
al barri i a l’entorn, informàtica, hort i diferents manipulats, entre d' altres. 
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AIS: Dreta 

 
 
AIS: Dreta 

SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL GURU 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer Vinyals, 16-18 Baixos Telèfon 93.675.54.55 

Correu 
electrònic 

direcciosto@fundacioguru.cat Web del centre www.fundacioguru.cat 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 11 
a 13h.  

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Rosa Maria Marquès 
Selva 

Presentació del centre 
 
En el nostre centre atenem a persones adultes amb trastorns de l’espectre autista (TEA). El Servei 
de Teràpia Ocupacional és un equipament d’acolliment diürn que ofereix atenció rehabilitadora i 
habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral. L’objectiu és capacitar les 
persones beneficiàries perquè aconsegueixin la màxima integració social a través de l’ocupació 
activa. Els serveis que ofereix són: (1) Acolliment diürn i convivència (manutenció, higiene 
personal, activitats grupals de relació, descans, lleure, etc.); (2) La teràpia ocupacional / ocupació 
terapèutica, inclou activitats en què es pot veure un resultat material i satisfactori, evitant les 
ocupacions estèrils i rutinàries. Aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats, hàbits i 
conductes relacionades amb el treball i l'entorn laboral. (3) Ajustament personal i social, el qual 
inclou activitats relacionades amb l'habilitació personal i la millora de la relació amb l'entorn social.  
 
La nostra metodologia es basa en ambient relacional i estructurat, adequació de la tasca a les 
possibilitats de cada usuari, anàlisi de tasques, divisió de les activitats en passes elementals, treball 
amb suport i durada moderada de les activitats 
 

CENTRE OCUPACIONAL ESCLAT 2 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça 
Carrer Rambla de la Muntanya 59-
61 

Telèfon 93.450.11.50 

Correu 
electrònic 

angels.alda@associacioesclat.com 
Web del 
centre 

www.associacioesclat.com 

Horari 
d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 9 a 17h.  

Persona de 
contacte per 
oferir 
informació 

Charo Lopez  
(Treballadora Social) 
Àngels Alda 
(Directora) 

Presentació del centre 
 
Al Centre Ocupacional Esclat 2 atenem a persones amb paràlisi cerebral o discapacitats similars 
majors de 18 anys que, per les seves necessitats especials, no poden incorporar-se al món 
productiu o necessiten una formació prèvia per aconseguir la integració laboral. Acompanyem les 
persones en el procés de descoberta i assoliment del seu projecte de vida, des d'un enfocament 
centrat en la persona. Facilitem una gran varietat d'activitats perquè cada persona pugui escollir-
ne les més alineades amb el seu projecte de vida.  
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Districte: GRÀCIA     Barri: Vila de Gràcia  
 
AIS: Dreta 
 

 
AIS: Dreta 
 

ACIDH 

Serveis que 
ofereix 

Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Alba, 3 Telèfon 
93.285.99.77 
93.285.33.10 

Correu 
electrònic 

mguillen@acidh.org 
mmolist@acidh.org 

Web del centre www.acidh.org 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a dijous de 8:45 a 
17:15h. 
Divendres de 8:45 a 14:30h. 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Mireia Molist 
(Treballadora Social) 
Maribel Guillén 
(Directora) 

Presentació del centre 
 
El SOI de l’ACIDH està principalment adreçat a persones amb intel·ligència límit o discapacitat 
intel·lectual lleu. Treballem amb elles la seva capacitat d’autonomia, tant a nivell personal com 
laboral. Ho fem de manera pràctica i transversal, mitjançant la participació en diferents activitats 
grupals i alhora un seguiment individualitzat ajustat a les necessitats de cada persona. Al nostre 
servei podràs apropar-te al que significa treballar i conviure a la feina amb altres persones, 
participar de forma activa a la comunitat dins del marc d’un projecte que promou el respecte a 
la diversitat, la natura, el consum responsable, el reciclatge, l’artesania, l'autoconeixement i 
l’apoderament personal. 
 

ASSOCIACIÓ DE PARES SANT GUILLEM 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Grassot, 60-62 baixos Telèfon 93.208.03.90 

Correu 
electrònic  

santguillemgracia@gmail.com  Web del 
centre  

santguillemgracia.blogspot.com  

Horari 
d’atenció a 
famílies 

De dilluns a dijous de 8:15 a 
16:45h. 
Divendres de 8:15 a 14:30 h. 

Persona de 
contacte 
per oferir 
informació 

Noemí del Barrio (directora) 
Laura Triquell (Treballadora 
Social)  

Presentació del centre  
 
L'Associació de Pares Sant Guillem és una entitat sense ànim de lucre, creada l'any 1967, que 
disposa del Centre Ocupacional Sant Guillem-Gràcia amb dues àrees d' activitat destinades a 
prestar serveis d' ajustament personal, social i laboral a persones amb discapacitat intel·lectual 
i/física que han acabat el període de formació escolar: el Servei de Teràpia Ocupacional (STO) 
i el Servei Ocupacional d' Inserció (SOI). El Centre ofereix la possibilitat de participar en les 
següents activitats: tallers, esport i piscina, menjador, colònies, coneixement de l'entorn i 
sortides culturals. 
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AIS: Dreta 

 
 
  

CENTRE OCUPACIONAL ENEIDA 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer Venus, 9-11 Telèfon 93.207.17.44 

Correu electrònic social@eneida.cat Web del centre www.eneida.cat 

Horari d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 9 
a 13h.  

Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Beatriz Pérez  
Coordinadora de 
Serveis i atenció a les 
famílies. Pedagoga i 
Educadora Social 

Presentació del centre 
 
El centre Eneida s'adreça a persones amb diversitat funcional i altres trastorns associades com la 
psicosi o l'autisme. El perfil de les persones ateses i les seves famílies és divers. El centre s'ha 
especialitzat en una programació que té com a contingut base la cultura, l'art i el treball amb l'entorn. 
El centre disposa d'un espai a l'aire lliure amb arbres i d'ús privat. Es fan activitats externes de taller 
de lectura, hort urbà i gossos terapèutics.  
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Districte: SANT ANDREU  
 
Barri: Sant Andreu  
 
AIS: Nord 

 
 
AIS: Nord 

CENTRE OCUPACIONAL TEB SANT ANDREU 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Fernando Pessoa, 54-64 Telèfon 93.360.03.87 

Correu 
electrònic 

mserra@teb.org 
albert.m@teb.org 

Web del centre www.teb.org 

Horari d’atenció 
a famílies 

Dilluns, dimarts i divendres de 9 
a 14h. 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Albert Mitjavila 
(Treballador 
Social) 

Presentació del centre 
 
Des dels Centres Ocupacionals de TEB treballem a partir d’un model centrat en la persona i els 
seus interessos. A través d’activitats de grup i actuacions individualitzades, els acompanyem 
per les seves habilitats personals i també la seva relació amb l’entorn, la família i la comunitat. 
Treballem activament perquè gaudeixin de les propostes socials, culturals i esportives de la 
ciutat. També ens esforcem perquè es redueixi la bretxa digital del col·lectiu, tot adaptant-nos a 
les seves etapes vitals i necessitats, amb propostes que van des de la interacció digital bàsica, 
fins a la creativitat audiovisual i l’ús responsable de les xarxes socials. 
 

ASSOCIACIÓ DEL CENTRE OCUPACIONAL CAMÍ 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer Fraga, 19-21 baixos Telèfon 93.345.53.47 

Correu 
electrònic  

centreocupacionalcami@gmail.com Web del centre No disposa 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 8 a 16h. 
Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Imma Lamela 

Presentació del centre 
 
El nostre centre està ubicat al barri de Sant Andreu, en el que estem completament integrats 
des de fa molts anys. 
 
És un centre petit i molt familiar, amb un ambient molt acollidor. El nostre principal objectiu a 
treballar és acompanyar a les persones que atenem, al igual que a les seves famílies. 
Intentem aconseguir i fomentar la màxima inclusió i integració psicosocial de totes les àrees 
que formen part de la vida de la persona atesa. 
 
Les activitats que oferim entre d’altres són: musicoteràpia, piscina, hort urbà, psicomotricitat, 
activitats plàstiques, informàtica, sortides. 
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AIS: Nord 
 

 
 
Barri: El Congrés i els Indians  
 
AIS: Nord 

 

CENTRE D'INICIATIVES PER LA FORMACIÓ I L'OCUPACIÓ CIO 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça 
Carrer Sant Adrià, 10. 
Recinte de la Fabra i 
Coats 

Telèfon 93.296.58.90 

Correu electrònic iniciatives1@gmail.com Web del centre No disposa 

Horari d’atenció a 
famílies 

Dimarts de 9h 14h 
Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Dídac Soler 

Presentació del centre 
 
Centre de nova creació amb un perfil d'usuari jove, que intenta crear vincles i construir un model 
d'actuació amb els propis usuaris/es amb l'entorn proper. Especialment dins del recinte de la 
Fabra i Coats. 
 

CENTRE OCUPACIONAL CORDADA 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Manigua, 45-47 Telèfon 93.340.38.40 

Correu 
electrònic  

cordada@osas.cat Web del centre  www.osas.cat 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 9 
a 17h. En hores 
convingudes.  

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Joan Carles Andújar  

Presentació del centre 
 
El Centre Ocupacional Cordada ofereix una alternativa ocupacional per a aquelles persones 
adultes amb discapacitat intel·lectual que, una vegada acabada la seva etapa escolar, no poden 
integrar-se en l’empresa ordinària ni en un centre especial de treball. 
 
Vol facilitar que la persona adulta amb discapacitat intel·lectual aconsegueixi el màxim nivell de 
benestar personal i qualitat de vida mitjançant el foment de la igualtat d’oportunitats i la millora 
en la interacció amb l’entorn, a partir d’una avaluació personalitzada i amb la participació de la 
persona, s’estableix un programa individual, basant-se en les seves preferències, expectatives, 
capacitats i necessitats de suport. 
 
El centre ofereix, orientació social, pedagògica i psicològica, activitats de lleure i esport, estades 
d’estiu, servei de menjador i activitats d’ajust personal i social. Comptem amb un equip 
professional multidisciplinari per portar a terme aquests objectius. 
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Districte: NOU BARRIS  
 
Barri: Verdum 
 
AIS: Nord 
 

 
 
Barri: Can Peguera – La Guineueta 
 
AIS: Nord 
 

CENTRE OCUPACIONAL TEB VERDUM 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Artesania 57-59 Telèfon 93.350.25.12 

Correu 
electrònic  

mserra@teb.org 
albert.m@teb.org 

Web del centre www.teb.org 

Horari d’atenció 
a famílies 

Dilluns i dijous de 9 a 14h. 
Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Albert Mitjavila 
(Treballador Social) 

Presentació del centre  
 
Des dels Centres Ocupacionals de TEB treballem a partir d’un model centrat en la persona i els 
seus interessos. A través d’activitats de grup i actuacions individualitzades, els acompanyem 
per les seves habilitats personals i també la seva relació amb l’entorn, la família i la comunitat. 
Treballem activament perquè gaudeixin de les propostes socials, culturals i esportives de la 
ciutat. També ens esforcem perquè es redueixi la bretxa digital del col·lectiu, tot adaptant-nos a 
les seves etapes vitals i necessitats, amb propostes que van des de la interacció digital bàsica, 
fins a la creativitat audiovisual i l’ús responsable de les xarxes socials. 
 

CENTRE OCUPACIONAL CAN CARRERAS 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer Ogassa, 12 baixos Telèfon 93.420.90.91 

Correu 
electrònic  

xmoreno@asproseat.org Web del centre www.asproseat.org 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 10 
a 16h amb cita prèvia. 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Núria Homet 
(Treballadora Social) 
Xell Moreno 
(Directora tècnica) 

Presentació del centre 
Al CO Can Carreras treballem perquè els usuaris assoleixin el màxim d’autonomia personal i 
social, respectant el ritme d’aprenentatge de cada subjecte, fomentant l’autodeterminació i 
potenciant el rol de persona adulta. Tenim en compte la planificació centrada en la persona, 
avaluant les capacitats individuals de cada un per elaborar el seu programa individual, fent un 
seguiment periòdic d’aquest amb les adaptacions pertinents en cas que fos necessari. 
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Barri: Vilapicina  
 
AIS: Nord  
 

 
 
  

Fomentem la conducta cívica, l’autodomini personal i el respecte als demés. Treballem amb 
grups flexibles, establint contextos per desenvolupar habilitats socials. 
 
A l’hora d’elaborar les activitats es tenen en compte els interessos de cada persona assegurant 
participació de tots els usuaris i la presa de decisions. Mantenim un contacte estret amb l’exterior 
potenciant activitats on ens relacionem amb altres serveis i/o entitats de la comunitat: Fem 
xerrades a escoles, tallers de sensibilització a diferents entitats, etc. En els últims anys hem 
apostat per les TIC, centrant-nos en l’elaboració de curtmetratges, havent celebrat dues edicions 
del Festival CADI (Festival de Curtmetratges Amateurs de Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual). 
 

CENTRE OCUPACIONAL GSIS - BARCANOVA BARCELONA 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça 
Carrer Escultor Llimona, 
46-48 baixos. 

Telèfon 93.429.96.76 

Correu 
electrònic 

cob@gsiscat.org Web del centre www.gsiscat.org 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres 9:45 
a 17:45h. 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Dolors Bisbal 
(Directora tècnica) 

Presentació del centre  
 
El CO GSIS-BARCANOVA de Barcelona, atén persones adultes amb discapacitat intel·lectual 
valorades la majoria de STO i un petit grup de SOI. A més de les activitats d´ocupació 
terapèutica i enquadernació artesanal, oferim activitats de teatre, música, dansa, estimulació 
cognitiva i del llenguatge, informàtica, sortides, hort... així com activitats complementàries al 
Club de lleure i esport. El Centre col·labora amb llars-residències que també són usuaris del 
CO. 
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Districte: EIXAMPLE       Barri: Sant Antoni  
 
AIS: Esquerra 
 

 
 
Barri: Sagrada Família  
 
AIS: Dreta 
 

CO PAIDEIA 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Floridablanca, 74 Telèfon 93.252.99.14 

Correu 
electrònic  

secretaria@copaideia.org 
tallerocupacionalpaideia@g
mail.com 

Web del centre  www.fundaciopaideia.cat 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 9 
a 17h.  

Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Aida Sanz Germà 

Presentació del centre 
 
El centre ocupacional Paideia obre portes al carrer Floridablanca del barri de Sant Antoni el maig 
del 2017. L'equip està format per treballadores socials, monitor/es, persones voluntàries i una 
psicòloga. Entre tots els professionals s'ofereix una atenció global i personalitzada a cada usuari/a 
del taller. El centre ocupacional organitza les seves activitats en dos grans blocs (Teràpia 
ocupacional i ajustament personal) que comparteixen objectius i metodologies, quant a l'adaptació 
de les pròpies capacitats a la realització de la tasca o treball en equip, valorant la pròpia aportació 
individual a la feina col·lectiva. S'ofereixen altres serveis complementaris dins l'horari d'atenció com 
hoquei, piscina, servei de menjador, atenció psicològica, assistència social i servei de transport. 

 

CENTRE OCUPACIONAL TALLERS BLANCS 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer Castillejos, 281 Telèfon 93.450.01.40 

Correu 
electrònic  

tallersblancs@telefonica.net Web del centre http://tallersblancs.blogspot.com/ 

Horari 
d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 9 
a 16h. 

Persona de 
contacte per 
oferir 
informació 

Xavier Segarra 

Presentació del centre 
 
Tallers Blancs SCCL és una cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre constituïda a 
Barcelona l'any 1981. Al Centre Ocupacional realitzem activitats d'ajustament personal, dirigides a 
l’usuari que, amb la seva participació directa, tenen per objecte una habilitació estructural i una 
millora de la relació amb l’entorn cívic: hàbits personals, reforç d’aprenentatges escolars, 
psicomotricitat, sortides, visites culturals, informàtica, tallers de contes... 

mailto:secretaria@copaideia.org
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Barri: Sagrada Família  
 
AIS: Dreta 

 

 
  

També fem activitats vinculades a l'ocupació terapèutica, les quals consisteixen en tasques amb 
les quals, procurant evitar les simples ocupacions rutinàries, la persona pugui adonar-se de 
l’assoliment d’un resultat material satisfactori: manipulats, taller de reciclatge de paper, 
etiquetatges.... 
 
Els valors que ens caracteritzen són la transparència en la nostra gestió, la familiaritat en el tracte 
amb les persones usuàries i a les seves famílies, la participació de tots els que integrem aquest 
projecte i la constant recerca de la màxima qualitat en el servei que oferim. 

 

CENTRE OCUPACIONAL TALLERS BLANCS II 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer Castillejos, 289 Telèfon 93.450.01.40 

Correu 
electrònic 

tallersblancs@telefonica.net 
Web del 
centre 

http://tallersblancs.blogspot.com/ 

Horari 
d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 9 
a 16h. 

Persona de 
contacte per 
oferir 
informació 

Xavier Segarra 

Presentació del centre 
 
Tallers Blancs SCCL és una cooperativa d'iniciativa social i sense ànim de lucre constituïda a 
Barcelona l'any 1981. Al Centre Ocupacional realitzem activitats d'ajustament personal, dirigides a 
l’usuari que, amb la seva participació directa, tenen per objecte una habilitació estructural i una 
millora de la relació amb l’entorn cívic: hàbits personals, reforç d’aprenentatges escolars, 
psicomotricitat, sortides, visites culturals, informàtica, tallers de contes....  
 
També fem activitats vinculades a l'ocupació terapèutica, les quals consisteixen en tasques amb 
les quals, procurant evitar les simples ocupacions rutinàries, la persona pugui adonar-se de 
l’assoliment d’un resultat material satisfactori: manipulats, taller de reciclatge de paper, 
etiquetatges....Els valors que ens caracteritzen són la transparència en la nostra gestió, la 
familiaritat en el tracte amb les persones usuàries i a les seves famílies, la participació de tots els 
que integrem aquest projecte i la constant recerca de la màxima qualitat en el servei que oferim. 
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Barri: Eixample Esquerra  
 
AIS: Esquerra 
 

 
 
Barri: Antiga Dreta de l'Eixample  
 
AIS: Esquerra 
 

CENTRE CONDAL D´ARTESANIA PER ADOLESCENTS AMB TRASTORNS 
PSICÒTICS 

Serveis que ofereix Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer Muntaner, 217, pl 2ª Telèfon 93.410.93.34 

Correu electrònic tramits@centrecondal.org Web del centre ww.centrecondal.org 

Horari d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 
9.30 a 16h. 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Olalla Lledó Fernández 

Presentació del centre 
 
Som un centre ocupacional d’atenció diürna que oferim una atenció rehabilitadora i habilitadora, 
ajudant a persones amb discapacitat intel·lectual, en edat laboral, a aconseguir el seu màxim grau 
d’integració social a través de l’ocupació activa. En aquest sentit, representem una alternativa des 
de l’àmbit de Serveis Socials, per a aquelles persones que no poden incorporar-se al sistema 
ordinari de treball, ni tampoc a un Centre Especial de Treball, perquè no assoleixen un nivell de 
capacitat productiva suficient, i per tant, no poden ni els convé establir una relació laboral. Portem 
a terme activitats d’ocupació terapèutica que pretenen fomentar la creativitat i el treball individual o 
en equip, reforçant l’autoestima i la confiança en les seves pròpies possibilitats i el respecte als 
altres i a un mateix. 
 
El nostre treball engloba una història de molts anys atenent un col·lectiu amb patologies severes 
d’inici infantil (psicosis i autisme), per tal d’obrir-los al món que els envolta, i evitar l’aïllament i 
l’exclusió. Fomentar la creativitat i la expressió de desitjos, potenciant la integració en una societat 
plural i diversa els ajuda a desenvolupar recursos propis per a promoure l’adaptació, el creixement 
i l’estabilitat. 

 

CENTRE OCUPACIONAL LLAR JOAN TRIAS PER PERSONES AMB PARÀLISI 
CEREBRAL 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer d’Enric Granados, 87 Telèfon 93.451.66.71 

Correu 
electrònic 

pedagogajoantrias@llarsamistat.org 
adolfo@llarsamistat.org 

Web del 
centre 

www.llarsamistat.org 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 10 a 14h i 
de 15 a 16h 

Persona de 
contacte per 
oferir 
informació 

Marta Lafarga 
(Pedagoga) 
Elisabet Pons 
(Treballadora Social) 
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Districte: SANTS-MONTJUÏC         Barri: La Marina del Port  
 
AIS: Esquerra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentació del centre 
 
La Llar Joan Trias és un centre especialitzat en persones afectades de paràlisis cerebral o afins. 
La feina que es realitza està focalitzada en els usuaris i el seu benestar. Es treballa amb objectius 
individualitzats per cada usuari d’acord amb les seves capacitats i potenciant les relacions 
interpersonals per crear vincles d’amistat. Les principals activitats són manualitats, cultura, 
informàtica, comunicació, activitat laboral, esports, multisensorial i fisioteràpia. 

 

CENTRE OCUPACIONAL 1981 -  ASPROSEAT 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça 
Carrer Mecànica, 6-8, 
baixos 

Telèfon 93.421.75.99 

Correu 
electrònic 

comec@asproseat.org Web del centre web.asproseat.org 

Horari d’atenció 
a famílies 

Divendres de 9 a 13h i 
hores convingudes. 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Carme Aira 
(Treballadora Social) 

Presentació del centre 
 
El Centre Ocupacional 1981 està enfocat a aconseguir el màxim nivell de qualitat de vida de 
cada persona usuària atenent a les seves característiques i necessitats individuals. En l’horari 
de 9 a 17 hores, de dilluns a divendres, amb servei de menjador, la programació inclou una 
àmplia varietat d’activitats per cada persona en relació amb les diferents àrees de 
desenvolupament on prenen força importància les que impliquen circular i fer ús dels espais i 
recursos comunitaris del barri i de la ciutat. Es potencia l’autonomia i l’autodeterminació de la 
persona a través de diverses metodologies i amb mecanismes per elecció d’activitats i 
continguts segons els interessos de cadascú. 
 
Han esdevingut trets identitaris del centre, el treball de les arts i la participació en projectes 
comunitaris i culturals, en col·laboració amb altres entitats sempre destinats a la plena inclusió 
social de les persones amb discapacitat. Una relació de col·laboració i valoració mútua entre les 
famílies i l’equip de professionals el considerem un pilar fonamental per aconseguir-ho. 
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Barri: La Marina del Prat Vermell  
 
AIS: Esquerra 
 

 
  

CENTRE OCUPACIONAL LA MARINA -  ASPROSEAT 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció 
(SOI) 

Adreça 
Carrer Mare de Déu del 
Port, 179, baixos. 

Telèfon 93.223.30.60 

Correu electrònic colamarina@asproseat.org Web del centre web.asproseat.org 

Horari d’atenció a 
famílies 

Dilluns de 9 a 13h i hores 
convingudes. 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Carme Aira 
(Treballadora Social) 

Presentació del centre 
 
El Centre Ocupacional La Marina està enfocat a aconseguir el màxim nivell de qualitat de vida 
de cada persona usuària atenent a les seves característiques i necessitats individuals. En 
l’horari de 9 a 17 hores de dilluns a divendres, amb servei de menjador, la programació inclou 
una àmplia varietat d’activitats per cada persona en relació a les diferents àrees de 
desenvolupament on prenen força importància les que impliquen circular i fer ús dels espais i 
recursos comunitaris del barri i de la ciutat. Es potencia l’autonomia i l’autodeterminació de la 
persona a través de diverses metodologies i amb mecanismes per elecció d’activitats i 
continguts segons els interessos de cadascú. Han esdevingut trets identitaris del centre, el 
treball de les arts i la participació en projectes comunitaris i culturals, en col·laboració amb altres 
entitats sempre destinats a la plena inclusió social de les persones amb discapacitat. Una relació 
de col·laboració i valoració mútua entre les famílies i l’equip de professionals el considerem un 
pilar fonamental per aconseguir-ho. 
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Barri: El Poble-sec  
 
AIS: Litoral 
 

 
 
AIS: Litoral 

 
 

TALLER ARTESÀ  

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer Tapioles, 27, baixos Telèfon 93.324.99.56 

Correu 
electrònic 

psicologa@fundacioartesa.org Web del centre www.asdinpoblesec.org 

Horari 
d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 9 a 
13:30h i de 15:30 a 18h. 

Persona de 
contacte per 
oferir 
informació 

Marta Serarols Jiménez 

Presentació del centre 
 
Al taller Artesà trobareu un ambient alegre i familiar, realitzem una intervenció individualitzada 
per a cada persona tenint en compte les seves necessitats, interessos i motivacions, donem 
especial importància a l’entrenament en habilitats laborals i a les noves tecnologies, disposem 
d’una sala multisensorial, realitzem tallers de jardineria, informàtica, artesanies, batucada, 
biblioteca i estimulació cognitiva entre d’altres. Ens agrada estar presents en la comunitat 
participant en concursos, fires, sortides culturals i altres activitats tot utilitzant els espais del barri. 
  

TALLER ARTESÀ  

Serveis que 
ofereix 

Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Blesa, 35, baixos Telèfon 93.324.99.56 

Correu 
electrònic 

psicologa@fundacioartesa.org Web del centre www.asdinpoblesec.org 

Horari 
d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 9 a 
13:30h i de 15:30 a 18h. 

Persona de 
contacte per 
oferir 
informació 

Marta Serarols Jiménez 

Presentació del centre 
 
Al taller Artesà trobareu un ambient alegre i familiar, realitzem una intervenció individualitzada 
per a cada persona tenint en compte les seves necessitats, interessos i motivacions, donem 
especial importància a l’entrenament en habilitats laborals i a les noves tecnologies. Disposem 
d’una sala multisensorial, una sala de formació i una sala de fisioteràpia, realitzem tallers de 
jardineria, informàtica, artesanies, batucada i biblioteca entre d'altres. Ens agrada estar presents 
en les activitats que ofereix la comunitat, tot utilitzant els espais del barri. 
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Barri: Montjuïc  
 
AIS: Esquerra  

 
Barri: Sants  
 
AIS: Esquerra 

SERVEI D’ATENCIÓ DIÜRNA I OCUPACIONAL MONTJUÏC 
Per a persones amb paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament 

neurològic 
Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça 
Carrer Tres Pins, 29           
(Parc de Montjuïc) 

Telèfon 93.200.25.34 

Correu electrònic 
mtorrella@aspace.cat   
jmauri@aspace.cat 

Web del centre www.aspace.cat 

Horari d’atenció a 
famílies 

De dilluns a 
divendres a demanda 
de 9 a 17h. 

Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Josep Mauri, 
Director del centre: 
jmauri@aspace.cat 
Sílvia Alba, 
Treballadora social: 
salba@aspace.cat 

Presentació del centre 
 
L'enfocament d'intervenció i abordatge és global i holístic, respectant , mantenint i potenciant 
totes les àrees de desenvolupament de la persona com a ésser Bio-Psico-Social i cultural. El 
nostre model es basa en 4 eixos: a) Posem èmfasi en aquells factors que permeten i promouen 
la participació de la persona en l'entorn, fent xarxa amb la comunitat. b) Treballem l'apoderament 
i promoció de l'autonomia fugint d’actituds de sobreprotecció contribuint a la defensa dels seus 
drets c) Incidim en l'àmbit psicosocial com una de les vies més efectives que afavoreixen el 
benestar de la persona d) Procurem un entorn càlid, proper, estimulant i flexible. 
 
Oferim un ampli ventall d’activitats ocupacionals i ajust personal i social tals com taller d'art, 
consciència corporal, cinema, butlletí, jardineria, reciclatge, jocs d’estimulació cognitiva, taller 
sensorial, taller de xarxes socials,  a més d'activitats de participació social i cultural (sortides, 
interaccions amb altres centres, entitats del barri , escoles, instituts, casals, ajuntament de 
districte... i celebracions de festes tradicionals). Com a serveis opcionals oferim: activitat 
aquàtica en la piscina adaptada que tenim a l’entitat, musicoteràpia, teràpia assistida amb 
gossos i estimulació multi sensorial 

PRE-TALLERS SANT JOSEP SCCL 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça 
Carrer del Tenor Massini, 
67 local 

Telèfon 93.330.12.46 

Correu 
electrònic  

taller.psjosep@gmail.com Web del centre wwwpretallerssantjosep.com 

Horari 
d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 
9 a 17h. 

Persona de 
contacte per 
oferir 
informació 

Antonia Jaen 
(Directora tècnica)               
Nicole Caputty 
(Treballadora social) 
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Districte: CIUTAT VELLA             Barri: La Barceloneta  
 
AIS: Litoral 

 
Barri: El Gòtic  
 
AIS: Litoral 

Presentació del centre 
 
L'objectiu fonamental del nostre centre és afavorir la participació plena de la persona amb 
discapacitat intel·lectual a la societat, millorant la seva qualitat de vida i la seva satisfacció 
personal, basant-nos en les capacitats i en el dret a la presa de decisions dels nostres usuaris 
mitjançant la teràpia ocupacional. Tot el personal del centre treballem per afavorir la convivència, 
el respecte i la educació. 

 

CENTRE OCUPACIONAL TEB BARCELONETA 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) / Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Carrer Grau i Torras, 25 Telèfon 93.221.55.12 

Correu electrònic mserra@teb.org Web del centre www.teb.org 

Horari d’atenció a 
famílies 

Dilluns, dimarts, dimecres i 
divendres de 9 a 14h 

Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Albert Mitjavila 
(Treballador Social) 
albert.m@teb.org 

Presentació del centre 
 
Des del Centre Ocupacional TEB treballem per la inserció sociolaboral de les persones amb 
discapacitat intel·lectual a partir dels setze anys, a través del servei de SOI i del servei d'STO, 
generant el màxim d'oportunitats que afavoreixin el desenvolupament de les habilitats i capacitats 
personals amb l'objectiu principal de millorar la qualitat de vida de totes les persones a què donem 
servei. 
 

CENTRE OCUPACIONAL SÏNIA 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer dels Banys Nous,16 Telèfon 93.318.14.81 

Correu electrònic  valleg@cosinia.cat Web del centre  www.cosinia.cat 

Horari d’atenció a 
famílies 

Dilluns, dimecres, dijous i 
divendres de 9 a 13h.  

Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Dídac Soler 

Presentació del centre 
 
Centre Ocupacional que centra la seva activitat en projectes socials i artístics i en la relació amb 
l'entorn més proper. Ubicat en el centre de la ciutat, en un barri que ofereix moltes possibilitats 
culturals i de conviure amb la història. Oferim suport a les persones en el seu procés vital i vetllem 
pel seu benestar i el de les persones que els acompanyen en aquest procés. 
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Barri: El Raval  
AIS: Litoral 

 
Barri: Sant Pere - Santa Caterina i la Ribera  
AIS: Litoral 

CENTRE OCUPACIONAL TALLER SANT JORDI 

Serveis que 
ofereix 

Servei de teràpia ocupacional (STO) 

Adreça Carrer Peu de la Creu, 6, B, bxs. Telèfon 93.443.34.34 

Correu 
electrònic  

direccio@tallersantjordi.cat  
glorianavarro@tallersantjordi.cat 

Web del centre  www.tallersantjordi.cat 

Horari 
d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 9 a 
17:30h  

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Gloria Navarro 

Presentació del centre 
 
L’Associació de pares i familiars de persones amb discapacitat intel·lectual “Sant Jordi” va ser 
constituïda l’abril de l’any 1969 i és una entitat sense afany de lucre. L'any 2017 el Taller Sant Jordi 
inicia un projecte de transformació dels serveis cap a un model centrat en la persona, partint de les 
preferències i motivacions que tenen les persones amb diversitat. Oferim suport a les persones des 
de la creença i el convenciment que tota persona té dret a tenir una vida de qualitat, té unes 
capacitats que cal visualitzar, potenciar, i posar en valor, i pot aportar a la societat. Per això hem 
passat de programar les mateixes activitats per a tots, a poder diversificar activitats en funció dels 
interessos i preferències de les persones. Aquest model d’intervenció està basat en el respecte a 
la dignitat de les persones i d’acord amb la Convenció de L'ONU. 
 

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ TALLER SANT JORDI 

Serveis que 
ofereix 

Servei ocupacional d'inserció (SOI) 

Adreça Pça. Sant Pere, 3, bis, baixos  Telèfon 93.443.34.34 

Correu 
electrònic  

direccio@tallersantjordi.cat   
glorianavarro@tallersantjordi.cat 

Web del centre  www.tallersantjordi.cat 

Horari 
d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 9 a 
17.30h.  

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Gloria Navarro 

Presentació del centre 
 
L’Associació de pares i familiars de persones amb discapacitat intel·lectual “Sant Jordi” va ser 
constituïda l’abril de l’any 1969 i és una entitat sense afany de lucre. L'any 2017 el Taller Sant Jordi 
inicia un projecte de transformació dels serveis cap a un model centrat en la persona, partint de les 
preferències i motivacions que tenen les persones amb diversitat. 
 
Oferim suport a les persones des de la creença i el convenciment que tota persona té dret a tenir 
una vida de qualitat, té unes capacitats que cal visualitzar, potenciar, i posar en valor, i pot aportar 
a la societat. Per això hem passat de programar les mateixes activitats per a tots, a poder 
diversificar activitats en funció dels interessos i preferències de les persones. Aquest model 
d’intervenció està basat en el respecte a la dignitat de les persones i d’acord amb la Convenció de 
L'ONU.  

 



              

 

         
_____________________________________________________________________________ 

                              
 

Guia de centres d’atenció diürna per a persones amb diversitat funcional a la ciutat de Barcelona 38/44 

9.2 Centres d’Atenció Especialitzada (CAE) 
 
Districte: SARRIÀ - SANT GERVASI         
 
Barri: Sant Gervasi  
 
AIS: Esquerra 
 

 
 
Barri: Vallvidrera 
 
AIS: Esquerra 
 

CENTRE D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA GUIMBARDA 

Serveis que 
ofereix 

Centre d'atenció especialitzada (CAE)  

Adreça Carrer Lluçanès, 48 Telèfon 93.212.22.54  

Correu 
electrònic  

marc.lopez@guimbarda.com Web del centre  www.guimbarda.com 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 
9:30 a 17:30h.  

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Marc López  

Presentació del centre  
 
Som un centre d'atenció diürna especialitzada que atén a persones amb pluridiscapacitat a partir 
dels 18 anys. La nostra filosofia es basa en el respecte, en fer camí conjuntament, ensenyant i 
aprenent, donant i rebent, parlant i escoltant. El nostre objectiu és millorar la qualitat de vida 
dels nostres usuaris i usuàries, vetllant pel seu benestar físic, psicològic i emocional. L'horari és 
de 9:00 h a 20:00 h, incloent-hi el servei de berenar, cuina pròpia, dutxes, fisioteràpia, podologia, 
perruqueria i transport porta a porta. Un cop per setmana fem les activitats d'hipoteràpia, 
hidroteràpia i musicoteràpia que es realitzen de manera individualitzada. 

 

CAE ASPASIM 

Serveis que 
ofereix 

Centre d'atenció especialitzada 

Adreça Carrer del Mont d'Orsà, 22 Telèfon  93.406.84.09 

Correu 
electrònic 

aspasim@aspasim.com Web del centre www.aspasim.es 

Horari d’atenció  
De dilluns a divendres de  
9-17h 

Persona de contacte 
per oferir informació 

Maria Ferrer 
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Districte: SANT MARTÍ  
 
Barri: Sant Martí de Provençals  
 
AIS: Litoral 
 

 
  

Presentació del centre  
 
Atenem persones amb discapacitat intel·lectual greu que, un cop acabada la formació, no es poden 
incorporar al mercat laboral ordinari. Es treballa en programes individualitzats per tal que cada 
usuari pugui assolir la màxima integració social, tenint en compte les seves potencialitats. 
 
Realitzem activitats dirigides a l’usuari i que amb participació directa d’aquest, tenen per objecte 
millorar la qualitat de vida, una habilitació estructural de la persona i una millora de la relació amb 
el seu intern i entorn. 

 

CENTRE DE DIA PER PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 
BARCELONA MONTSERRAT BETRIU 

Serveis que 
ofereix 

Centre d'atenció especialitzada (CAE)  

Adreça Gran Via de les Corts Catalanes, 970 Telèfon 93.303.62.24 

Correu 
electrònic  

yandreu@fundaciovallparadis.cat Web del centre  
http://www.fundacio
vallparadis.cat/ca/m
ontserrat-betriu 

Horari 
d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 9:30 a 
17:30h.  

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Yolanda Andreu  

Presentació del centre  
 
És un centre petit on donem una atenció centrada en les persones a les que atenem i adaptada a 
les seves característiques i capacitats. Realitzem activitats ocupacionals i activitats en la comunitat 
diàriament, amb l'objectiu d'estar presents en el barri i en la societat, realitzant activitats gratificants 
per les persones a les que atenem. L'atenció a les famílies és un dels nostres eixos principals i és 
que ells són agents actius en el Centre i contribueixen al bon funcionament del mateix.  
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Districte: HORTA - GUINARDÓ  
 
Barri: Horta  
 
AIS: Nord 
 

 
 
Barri: Guinardó 
 
AIS: Dreta 
 

 
 

CENTRE D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA ORÀLIA  

Serveis que 
ofereix 

Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) 

Adreça Carrer Eduard Toda, 51 Telèfon 93.427.55.95 

Correu electrònic  centreoralia@cssbcn.cat Web del centre  www.cssbcn.cat 

Horari d’atenció a 
famílies 

Dimecres de 10 a 11h.  
Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Anna Noguera  

Presentació del centre 
 
Atenció integral individualitzada a persones amb pluridiscapacitat. Ambient familiar, grups reduïts, 
espais lluminosos i assolellats amb pati espaiós per realitzar diferents activitats per promocionar la 
Qualitat de Vida de les persones ateses. Servei d'infermeria i fisioteràpia a temps complert. Ampli 
ventall d'activitats per fomentar la inclusió comunitària, i pel manteniment i millora de les capacitats 
cognitives i funcionals. Bona dotació de personal tècnic i assistencial. 
 

CENTRE DE DIA SANT FRANCESC D'ASSÍS 

Serveis que 
ofereix 

Centre d’Atenció Especialitzada (CAE) 

Adreça Ronda Guinardó, 224-236 Telèfon 
93.450.10.74   
93.456.75.42 

Correu 
electrònic 

centredia@fundacionendeu.org Web del centre www.fundacionendeu.org 

Horari 
d’atenció a 
famílies 

A convenir amb el servei. 

Persona de 
contacte per 
oferir 
informació 

Saray Sotomayor 

Presentació del centre 
 
El Centre d'Atenció Especialitzada Sant Francesc d'Assís ofereix un servei diürn d'atenció integral 
i especialitzat a persones joves i adultes que presenten diversitat funcional i que requereixen un 
suport generalitzat, així com atenció a les seves famílies. La finalitat principal consisteix a afavorir 
el benestar de les persones participants i potenciar el màxim grau d'autonomia personal i social. 
 



              

 

         
_____________________________________________________________________________ 

                              
 

Guia de centres d’atenció diürna per a persones amb diversitat funcional a la ciutat de Barcelona 41/44 

AIS: Dreta 
 

 
Districte: EIXAMPLE          Barri: Eixample Esquerra  
 
AIS: Esquerra 
 

CENTRE DIÜRN D'ATENCIÓ ESPECIALITZADA CADES 

Serveis 
que ofereix 

Centre d'atenció especialitzada (CAE) 

Adreça 
Carrer Rambla de la Muntanya 59-
61 

Telèfon 93.450.11.50 

Correu 
electrònic  

angels.alda@associacioesclat.com 
Web del 
centre  

www.associacioesclat.com 

Horari 
d’atenció a 
famílies 

De dilluns a divendres de 9 a 17h.  

Persona de 
contacte 
per oferir 
informació 

Charo Lopez  
(Treballadora Social) 
 

Presentació del centre 
 
El Centre CADES se centra a donar respostes de qualitat a persones adultes amb 
pluridiscapacitat greu.  
 
Donem suport a totes las necessitats físiques, emocionals, comunicatives i assistencials que 
requereixen les persones amb pluridiscapacitat usuàries del centre. L'atenció es totalment 
individualitzada per tal de potenciar al màxim l'autonomia personal, la integració social, la 
comunicació, la relació, i sobretot, la millora de la seva qualitat de vida. Realitzem activitats 
d'hípica, piscina, hidroteràpia, Teràpia amb gossos, musicoteràpia i sala multisensorial. 

 

CAE BERNADETTE 

Serveis 
que 
ofereix 

Centre d'atenció especialitzada 

Adreça Carrer Consell de Cent, 224-228, 
baixos 

Telèfon 93.453.28.77  
93.323.89.10 

Correu 
electrònic  

bernadette@fundaciohospitalitat.org Web del 
centre  

www.fundaciohospitalitat.org 

Horari 
d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 9 a 17h. 

Persona de 
contacte per 
oferir 
informació 

Margarita Sobrino  
Susanna Urios 

Presentació del centre 
 
El CAE està situat a l’Antiga Esquerra de l’Eixample. És un servei d’atenció diürna destinat a 
persones amb discapacitat intel·lectual greument afectades, on oferim els suports individuals 
necessaris per al seu desenvolupament personal. L’objectiu d’aquest servei és donar un espai on 
mantenir les habilitats funcionals, socials i de la vida personal per tal de facilitar l’estada al propi 
domicili. 
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Districte: SANTS-MONTJUÏC            Barri: La Marina del Port  
 
AIS: Esquerra 
 

 
AIS: Esquerra 
 

 
 

CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA EXPERIMENTAL LA MARINA 1 

Serveis que 
ofereix 

Centre d'atenció especialitzada 

Adreça Gran Via, 120-126 baixos Telèfon 
93.266.20.23 
679.983.577 

Correu 
electrònic 

montsesanchez@fpmitjans.org 
martapozo@fpmitjans.org 

Web del centre www.peremitjans.org 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 9 a 
17h. 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Montse Sánchez 
Marta Pozo 

Presentació del centre 
 
Des de 1977, a la Pere Mitjans s’ofereixen suports, de tot tipus i intensitat, a les persones amb 
situació de discapacitat, per a que puguin desenvolupar el seu projecte de vida de la manera més 
independent possible. El Centre d'atenció diürna experimental "La Marina" ofereix atenció i suport 
a persones amb dany cerebral adquirit. Les activitats que oferim al nostre servei canvien sovint 
en funció dels gustos i aficions de les persones que en formen part. Algunes de les activitats que 
fem són teatre, hort, art, bòquia, estimulació basal, estimulació cognitiva, fotografia, cuina... i estem 
sempre oberts per adaptar-nos a les activitats que vulgueu proposar. 
 

CENTRE D’ATENCIÓ DIÜRNA EXPERIMENTAL LA MARINA 2  

Serveis que 
ofereix 

Centre d'atenció especialitzada 

Adreça Gran Via, 120-126 baixos Telèfon 
93.266.20.23 
679.983.577 

Correu 
electrònic 

montsesanchez@fpmitjans.org 
martapozo@fpmitjans.org 

Web del centre www.peremitjans.org 

Horari d’atenció 
a famílies 

De dilluns a divendres de 9 a 
17h. 

Persona de 
contacte per 
oferir informació 

Montse Sánchez 
Marta Pozo 

Presentació del centre 
 
Des de 1977, a la Pere Mitjans s’ofereixen suports, de tot tipus i intensitat, a les persones amb 
situació de discapacitat, per a que puguin desenvolupar el seu projecte de vida de la manera més 
independent possible. El Centre d'atenció diürna experimental "La Marina" ofereix atenció i suport 
a persones amb dany cerebral adquirit. Les activitats que oferim al nostre servei canvien sovint en 
funció dels gustos i aficions de les persones que en formen part. Algunes de les activitats que fem 
són teatre, hort, art, bòquia, estimulació basal, estimulació cognitiva, fotografia, cuina... i estem 
sempre oberts per adaptar-nos a les activitats que vulgueu proposar. 
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Barri: Montjuïc  
 
AIS: Esquerra 
 

 
  

CENTRE DE DIA PER PERSONES AMB DISCAPACITAT PSÍQUICA TRES PINS 

Serveis que 
ofereix 

Centre d'atenció especialitzada 

Adreça 
Carrer Dr. Font i Quer, 
9-11 

Telèfon 93.423.57.93  

Correu 
electrònic  

aalcaraz@spcsocial.org 
Web del 
centre  

https://www.spcsocial.org/centre-
dia-trespins.php 

Horari d’atenció 
a famílies 

A hores convingudes de 
dilluns a divendres 
(excepte dimecres de 10 
a 12h i de 16 a 18h).  

Persona de 
contacte per 
oferir 
informació 

Maria Sabaté  
(Treballadora Social) 

Presentació del centre 
 
El Centre de dia Tres Pins ofereix servei a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de 
conducta. A través de la seva programació d’activitats, es treballen tots aquells aspectes 
conductuals que afecten a les seves relacions socials i familiars, intentant assolir una millor 
adaptació a l’entorn. Amb un tarannà comunitari, el centre de dia permet estructurar el dia a dia 
dels seus participants, trobant un espai on es senten compresos i acompanyats per fer un procés 
de canvi que els ajudi a construir el seu projecte vital i a intentar mantenir una estabilitat emocional. 
A més, els professionals ofereixen suport personalitzat als familiars, així com eines que ajudin a 
través de la comprensió dels seus fills/familiars a acompanyar-los en l’adequació de les seves 
capacitats al seu entorn. 

 

http://www.la/
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Districte: SANTS-MONTJUÏC         Barri: El Poble-sec 
 
AIS: Dreta 
  

 
 
Barri:  La Marina del Prat Vermell 
 
AIS: Esquerra 
 

 
 

 CENTRE DE DIA LA LLAR 

Serveis que 
ofereix 

Centre d’atenció diürna per persones afectades d’esclerosi múltiple. 

Adreça Passeig de l’Exposició 16 Telèfon  93 4249567 

Correu 
electrònic 

lallar@lallar.org Web del centre www.lallar.org 

Horari 
d’atenció  

De dilluns a divendres de 
9 a 14h. 

Persona de contacte 
per oferir informació 

 Vanessa Rodriguez 

Presentació del centre  
 
L’objectiu principal és millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’esclerosi múltiple i 
malalties similars de caràcter neurodegeneratiu. Es treballen diferents aspectes com la 
rehabilitació física i el suport emocional. Principals activitats: fisioteràpia, grups d’ajuda mútua taller 
de pintura, de ceràmica, natació adaptada sortides lúdiques, culturals.... S’ofereix assessorament 
jurídic i laboral, a més que també es dona suport a les famílies.  

 

CAE ESCLAT MARINA 
Serveis que 
ofereix 

Centre d'atenció especialitzada 

Adreça Carrer Tortosa, 22. Telèfon  93.450.11.50 

Correu 
electrònic 

mireia.alvarez@associ
acioesclat.com 

Web del centre http://associacioesclat.com/es/ 

Horari 
d’atenció  

De dilluns a divendres 
de  9-17h 

Persona de 
contacte per oferir 
informació 

Gemma Blasco (Treballadora 
Social) 

Presentació del centre  
 
El CAE Esclat Marina s'emmarca al barri de La Marina del Districte de Sants-Montjuïc dins un 
entorn en plena remodelació i expansió. El centre compta amb instal·lacions modernes on poder 
desenvolupar activitats amb caràcter terapèutic amb professionals de diferents àrees: fisioteràpia, 
logopèdia, infermeria, psicologia, treball social auxiliars tècnics i educadors. Som especialistes en 
l'atenció a persones amb paràlisis cerebral, dany cerebral adquirit i discapacitat similars. 

 


	Índex
	Presentació
	1. Els serveis especialitzats d’atenció diürna
	1.1 Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)
	1.2 Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
	1.3 Centre d’Atenció Especialitzada (CAE)

	2. Requisits per accedir a un servei especialitzat d’atenció diürna per a persones amb discapacitat
	3. Tràmits necessaris
	4. Procediment de valoració
	5. Full de preinscripció
	6. Sol·licitud d’accés
	7. Assignació de plaça
	8. Preguntes més freqüents
	9. Informació específica dels centres d’atenció diürna
	9.1 Centres Ocupacionals (CO)
	9.2 Centres d’Atenció Especialitzada (CAE)


