
ORÍGENS DEL PROJECTE

Neix de la proposta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat a partir del recull de les
inquietuds del grup de treball que agrupa les entitats que treballen el tema de salut mental al Baix
Llobregat.

Aquestes entitats detecten que hi ha un col·lectiu de persones amb dificultats de salut mental
que podrien viure de manera autònoma si poguessin accedir al lloguer d’un habitatge.

A partir d’aquesta proposta del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat la Fundació Hàbitat3
en partenariat amb la Fundació Marianao i la Fundació Cassià Just decideixen tirar endavant un
projecte que respongui a les inquietuds d’aquest grup.

OBJECTIU PRINCIPAL

Aportar, des de l’habitatge amb suport, una eina per a l’apoderament i l’autonomia de persones
amb dificultats de salut mental al Baix Llobregat, amb una perspectiva de salut comunitària i
cercant a partir del treball en xarxa la coordinació d’esforços d’entitats socials i administracions
públiques.
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PUNTS CLAU DEL NOSTRE MODEL D’INTERVENCIÓ

Atenció des de la comunitat.
Integrat amb altres serveis: es vetlla a través 
de la figura del referent per la connexió o 
adequació del programa amb altres serveis 
que pot rebre una mateixa persona.
Personalitzat: és el servei qui s’adequa a la 
persona i no al revés.
Autonomia de decisió.
Multidisciplinari sociosanitari.
Prevenció: capacitat d’anticipació, de 
generació d’hàbits, pràctiques o conductes 
que preservin la salut, el benestar i 
l’autonomia de les persones.

La persona tècnica educadora referent de les persones fan un seguiment amb els següents 
objectius:

Assegurar l’entramat de serveis d’atenció necessaris per tal de mantenir la persona usuària en 
la comunitat amb la màxima qualitat de vida.
Actuar com a agència de serveis i obrir l’accés de la persona a tots els serveis disponibles de la 
comunitat que puguin ser útils per a la seva vida.
Constituir, com a responsable del cas, un element terapèutic clau de tot el procés de 
rehabilitació (per exemple, a través de l’atenció domiciliària o la influència directa en el mitjà 
sociofamiliar de la persona).



QUÈ PRETENEM?

Pel que fa al model, l’acompanyament a les persones residents se centra en la persona i en el 
desenvolupament dels plans de treball que s’han elaborat de forma conjunta i que actualment 
es troben en fase d’implantació, seguiment i avaluació.

Pel que fa a la captació d’habitatges, el nostre objectiu és seguir  aconseguint pisos de lloguer 
assequibles, assegurar-ne el bon ús i la bona convivència veïnal, allotjar en aquests pisos 
persones amb trastorns de salut mental de manera autònoma, individual o compartida, fer 
l’acompanyament social d’aquestes persones amb la màxima autonomia residencial, així com  
donar-los suport en els seus processos d’inserció laboral i  comunitària, sempre que sigui 
possible.

En aquest sentit el suport i el seguiment acurat per part de les entitats de les persones usuàries 
dels habitatges esdevé un factor clau per garantir l’èxit del programa.
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REPTES DE CONTINUÏTAT

La valoració de l’evolució que han fet les persones llogateres dels quatre habitatges que 
estan en funcionament fins ara és molt positiva ja que constatem que hi ha una millora de la 
pròpia autoestima i en general una bona actitud i compromís envers la responsabilitats 
adquirides en tant que llogaters.

L’Obra Social de la Caixa ha premiat aquest projecte amb un accèssit dels Premis d’Innovació 
Social 2017. En aquests moments el finançament del projecte fet per la Caixa ha arribat al 
seu fi i per tant ens trobem en la necessitat de trobar altres fons de finançament.

S’ha signat un conveni de col·laboració amb el  Consell Comarcal del Baix Llobregat que 
dona visibilització al projecte i ajuda a que des dels municipis del territori es conegui el que 
s’està fent.

4 HABITATGES
El projecte ha funcionat un primer any amb el suport econòmic de l’Obra social de La Caixa i en 
aquest temps s’han aconseguit 4 contractes de lloguer: un a Gavà , dos al Prat de Llobregat 
(gestionats en conveni amb l’Ajuntament) i un quart a Sant Boi de Llobregat on conviuen dues 
persones.
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