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Benvolguts i benvolgudes,

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

La proposta d’editar una guia d’aquestes característiques sor-
geix del treball que, a principis del 2013, van iniciar el Consell 
Comarcal del Berguedà, les entitats i els serveis de la comarca 
amb la creació de la Taula de Diversitat Funcional, inclosa dins 
l’estructura del Berguedà en Xarxa. I en aquest mateix espai de 
treball s’ha detectat que calia reformular l’estructura de la guia 
per tal que fos de consulta més fàcil i àgil.

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

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

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

Anna M. Serra i Puigpiquer
Consellera Comarcal de l’Àrea d’Atenció a les Persones
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1.

AMPA de l’Escola d’Educació Especial Sta. 
Maria de Queralt
Bàsquet Inclusiu | Associació Esportiva Bàsquet 
Berga

Berguedà Ajudes Tècniques (BAT) | Consell 
Comarcal del Berguedà

Boccia | Grup de Boccia del Berguedà

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç al Berguedà (CDIAP) | APDPB

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a 
Persones en Situació de Dependència (CFGM) 
| IES Guillem de Berguedà

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) 
| Servei educatiu del Berguedà

Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria de 
Queralt | APDPB

Fòrum de vida Independent / SOLCOM
Fundació Privada Horitzó del Berguedà
Incorpora | Càritas

Servei Integral d’Orientació, Acompanyament 
i Suport a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat i/o trastorn de salut mental (SIO-
AS) | Consell Comarcal del Berguedà

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - 
Primària | Escola Santa Eulàlia

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - 
Secundària | Vedruna

Transport Adaptat | Creu Roja del Berguedà

Transport Adaptat | Consell Comarcal del 
Berguedà

DIVERSITAT FUNCIONAL 
Física

1.1

1.5

1.2

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

1.3

1.4

2 . DIVERSITAT FUNCIONAL 
Intel·lectual

AMPA del Centre Especial de Treball Taller 
Coloma
AMPA de l’Escola d’Educació Especial Sta. 
Maria de Queralt
Bàsquet Inclusiu | Associació Esportiva Bàsquet 
Berga

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç al Berguedà (CDIAP) | APDPB

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) | 
Servei educatiu del Berguedà

Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria de 
Queralt | APDPB

Fòrum de Vida Independent / SOLCOM
Fundació Privada Horitzó del Berguedà

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19
2.20

2.6

2.7

2.8

Fundació Privada Tutelar del Berguedà
Incorpora | Càritas

Llar-residència | APDPB

Lleure | APDPB

Servei d’Acompanyament a la Vida Indepen-
dent (SAVI) | APDPB

Residència per a persones amb discapacitat 
Intel·lectual | DOMUS VI Mont Martí

Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapac-
itat Intel·lectual (SESM-DI) | Althaia

Servei Integral d’Orientació, Acompanyament 
i Suport a la Inserció Laboral de Persones amb 
Discapacitat i/o Trastorn de Salut Mental (SIO-
AS) | Consell Comarcal del Berguedà

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - 
Primària | Escola Santa Eulàlia

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - 
Secundària| Vedruna

Taller Coloma (CET) | APDPB

Trastorn d’espectre autista (TEA) | Asperger 
Catalunya Central

3.

Bàsquet inclusiu | Associació Esportiva Bàsquet 
Berga

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç al Berguedà (CDIAP) | APDPB

Centre de Recursos per Deficients Auditius 
(CREDA) Catalunya Central | Servei educatiu del 
Berguedà

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) | 
Servei educatiu del Berguedà

Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria de 
Queralt | APDPB 

Fòrum de Vida Independent / SOLCOM
Incorpora | Càritas

ONCE Delegació Bages i Berguedà
Servei Integral d’Orientació, Acompanyament 
i Suport a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat i/o trastorn de salut mental (SIOAS) | 
Consell Comarcal del Berguedà

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - 
Primària | Escola Santa Eulàlia

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - Se-
cundària| Vedruna

DIVERSITAT FUNCIONAL 
Sensorial

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8
3.9

3.10

3.11
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5. 

5.1

5.2

5.3

Associació de Diabètics de la Catalunya Central 
(ADCC)
Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i 
Altres Demències del Bages, Berguedà, Moianès i 
Solsonès (AFABBS)
GINKGO | APAC del BerguedàAltres 

diversitats

4. salut mental/
addiccions

4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16
4.17
4.18

4.19
4.20

4.21
4.22

4.23

4.24

Activament Catalunya Associació, Delegació del 
Berguedà
Alcohòlics Anònims del Berguedà
AMPA del Centre Especial de Treball del Taller 
Coloma | Taller Coloma

ASFAM. Salut Mental Associació de Familiars i 
Amics 
Associació de Familiars d’Afectats per Trastorn de 
Conducta (AFATRAC)
Bàsquet Inclusiu | Associació Esportiva Bàsquet 
Berga

Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogode-
pendències del Berguedà (CASD) | Germanes 
Hospitalàries | Hospital Sagrat Cor Martorell

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç al Berguedà (CDIAP) | APDPB

Centre de Recursos Educatius pels Trastorns del 
Desenvolupament i Conducta de Catalunya Cen-
tral  (CRETDIC) | Servei educatiu del Berguedà

Centre de Recursos de Trastorn de l’Espectre 
Autista Catalunya Central (TEA)*
Centre de Salut Mental d’Adults del Berguedà 
(CSMA) | Germanes Hospitalàries | Hospital Sagrat 
Cor Martorell

Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) | 
Althaia

Empresa d’inserció, SL | Fundació Portal 
Equip d’Assessorament Psicopedagògic EAP | 
Servei educatiu del Berguedà

Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria de 
Queralt | APDPB

Fòrum de Vida Independent / SOLCOM
Fundació Privada Horitzó del Berguedà
Hospital de dia de Salut Mental d’Adults del Ber-
guedà | Germanes Hospitalàries | Hospital Sagrat 
Cor Martorell

Incorpora | Càritas 
Llar amb suport- Germanes Hospitalàries | Hospital 
Sagrat Cor Martorell

Llar Residència de Salut Mental la Sardana
Oficina tècnica Laboral (OTL) | Agencia de Desen-
volupament del Berguedà

Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) | 
Germanes Hospitalàries | Hospital Sagrat Cor 
Martorell

Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat 
Intel·lectual (SESM-DI) |Althaia

Servei Integral d’Orientació, Acompanyament 
i Suport a la Inserció Laboral de Persones amb 
Discapacitat i/o Trastorn de Salut Mental (SIOAS) | 
Consell Comarcal del Berguedà 

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - 
Primària | Escola Santa Eulàlia

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) -Se-
cundària | Vedruna

Trastorn d’Espectre Autista (TEA) | Asperger Cata-
lunya Central

4.25

4.26

4.27

4.28

*Aquesta entitat hauria d’estar situada a Diversitat Funcional Intel·lectual
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à 1. DIVERSITAT FUNCIONAL 

Física
AMPA de l’Escola d’Educació Especial Sta. 
Maria de Queralt
Bàsquet Inclusiu | Associació Esportiva Bàsquet 
Berga

Berguedà Ajudes Tècniques (BAT) | Consell 
Comarcal del Berguedà

Boccia | Grup de Boccia del Berguedà

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç al Berguedà (CDIAPB) | APDPB

Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Atenció a 
Persones en Situació de Dependència (CFGM) 
| IES Guillem de Berguedà

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) 
| Servei educatiu del Berguedà

Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria de 
Queralt | APDPB

Fòrum de vida Independent / SOLCOM
Fundació Privada Horitzó del Berguedà
Incorpora | Càritas

Servei Integral d’Orientació, Acompanyament 
i Suport a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat i/o trastorn de salut mental (SIO-
AS) | Consell Comarcal del Berguedà

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - 
Primària | Escola Santa Eulàlia

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - 
Secundària | Vedruna

Transport Adaptat | Creu Roja del Berguedà

Transport Adaptat | Consell Comarcal del 
Berguedà

1.1

1.5

1.2

1.6

1.7

1.8

1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14

1.15
1.16

1.3

1.4
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BÀSQUET INCLUSIU

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Poden participar-hi  persones amb qualsevol diversitat funcional i 
de qualsevol edat, que tinguin ganes de participar-hi.

SERVEIS
Entrenaments de bàsquet 

*Col·laboren en aquest  servei el Cicle Formatiu d’Atenció a les Persones  
de l’Institut  Guillem de Berguedà, el Consell Comarcal del Berguedà i 
patrocinadors.

Equip de bàsquet no competitiu per a persones amb diversitat 
funcional dins l’Associació Esportiva Basquet Berga. L’objectiu és 
aprendre i practicar esport de forma divertida i accessible a tots 
els nivells. 
L’equip entrena un dia a la setmana al pavelló de Berga i un cop 
al trimestre es fa un partit amb algun altre equip del mateix club o 
d’altres clubs.

08600, Berga

699 850 321
Pere Picas

esportiu.basquetberga@gmail.com

http://basquetberga.cat/

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BÀSQUET BERGA

Social
Esport

AMPA DE L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPE-
CIAL LLAR SANTA MARIA DE QUERALT

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Famílies dels nens i nenes escolaritzats al centre.

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

Associació familiars
Educació especial

C/ dels Elois, 1
08600, Berga

678 677 543
Joan Marín

ampallar.s.m.queralt@gmail.com
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Material d’ajudes tècniques

BERGUEDÀ AJUDES TÈCNIQUES (BAT)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb situació d’alta dependència. Queden excloses les 
dependències temporals

REQUISITS
Cal fer la petició als serveis socials municipals o a la treballadora 
social del CAP Salut

Programa per a la promoció de l’autonomia personal i atenció a 
les persones amb dependència. El programa proporciona diferents 
ajudes tècniques (grues, llits, matalassos antiescares...) a les famílies 
amb persones amb dependència.  El BAT gestiona aquest material 
amb el suport d’una terapeuta ocupacional que valora, assessora 
i fa el seguiment d’aquestes ajudes tècniques a les persones que 
les puguin necessitar. Les ajudes se cedeixen en règim de lloguer 
a baix cost econòmic o de forma gratuïta per a les famílies amb 
escassos recursos econòmics.

El BAT es crea des del Consell Comarcal del Berguedà amb conve-
ni amb la Fundació Pública Hospital Sant Bernabé.

Persona de contacte
Treballador/a social dels serveis socials de 
cada ajuntament de la comarca

De 8h a 15h *i segons horari dels serveis 
socials al municipi

3 Alta dependència

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

4

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb cadira de rodes

SERVEIS
Pràctica de l’esport, i participació en campionats.

És un esport similar a la petanca. És un joc de precisió i d’estratè-
gia, en el qual només participen persones en cadira de rodes.

Els elements de l’esport són sis boles vermelles i sis de blaves (un 
color per competidor) i una altra de blanca. En cada partit, l’objec-
tiu és apropar les boles de colors a la bola blanca. Els esportistes 
utilitzen les seves mans excepte els esportistes de la classe més 
severa, que utilitzen una canaleta.

Existeixen proves individuals, per parelles i per equips. 

Casal Cívic Berga
Plaça de Sant Joan
08600, Berga

609379040
/635100520

Ramon Prat

valldan@telefonica.net
xalmikel@gmail.com 

Social
Esport

BOCCIA
GRUP DE BOCCIA DEL BERGUEDÀ
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5
CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL 
I ATENCIÓ PRECOÇ AL BERGUEDÀ (CDIAP)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Famílies amb nens de 0 a 6 anys, que presentin qualsevol trastorn 
en el seu desenvolupament, –ja sigui d’origen orgànic, psicològic 
o social– o que es trobin en risc de patir-lo.

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

És un centre gratuït especialitzat en el desenvolupament infantil, 
integrat a la xarxa de centres d’atenció precoç del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. L’equip 
professional està format per: fisioterapeutes, psicòlogues, pedago-
gues, logopedes, neuropediatre i treballadora social.

Es realitzen tasques de prevenció, detecció, orientació i suport a les 
escoles. S’elabora un diagnòstic biopsicosocial. S’ofereix atenció 
terapèutica individual i/o grupal a l’infant. Atenció, suport i asses-
sorament a les famílies. Seguiment i orientació de l’evolució dels 
infants. I es treballa en xarxa amb els recursos d’infància de la zona: 
hipoteràpia, psicomotricitat i hidroteràpia.

Pl. d’Europa, 9, baixos
08600, Berga

938 211 109
Maite Marginet

cdiap@apdpb.org 

www.cdiapdelbergueda.wordpress.com

APDPB - ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ

Infants
Assessorament 6

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Entitats socials del Berguedà que atenen  persones en situació de 
dependència  o diversitat funcional

SERVEIS
• Voluntariat: es promou la participació de l’alumnat en activitats 
concretes (sortides, recollida d’aliments, etc.).

• Col·laboració en projectes: es fomenta la participació en projec-
tes que s’estiguin realitzant en diferents entitats.

• Realització de projectes: es planifiquen i s’executen projectes 
relacionats amb l’àmbit de la dependència i la diversitat funcional.

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

Camí de Pedret, 2
08600, Berga

938 210 618
Anna Trullols

serveis.comunitat@iesguillembergueda.cat

De dill-div de 9 a 14h
(dimecres de 15.30 a 17h)

Cicle Formatiu
Dependència

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ D’ATENCIÓ A 
PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 
INSTITUT GUILLEM DE BERGUEDÀ

apsd-guillembergueda.blogspot.com.es
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8
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL LLAR SANTA 
MARIA DE QUERALT

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Infants i joves de 3 a 20 anys amb necessitats educatives especials.

És un centre privat concertat per la Generalitat de Catalunya, creat 
a Berga l´any 1972. La finalitat de l’escola és oferir un entorn que 
faciliti al màxim el creixement i el desenvolupament personal dels 
infants i dels joves amb discapacitat, millorant així la seva qualitat 
de vida. L’acció educativa parteix de les potencialitats, capacitats i 
motivacions de la persona, per tant es fa un plantejament de treball 
individualitzat i adaptat a la persona. Es prioritzen metodologies 
globals, metodologies de treball cooperatiu i de treball per projec-
tes, prioritzant aquells aprenentatges que siguin funcionals, contex-
tualitzats i significatius per als nostres alumnes. El constructivisme, 
la comunicació augmentativa i alternativa, l’estimulació basal són 
alguns dels conceptes en què es basa la pràctica educativa.

C/ Elois, 1 
08600, Berga

938 211 257

escola@apdpb.org 

De dilluns a dijous de 8 a 19 h 
i divendres de 8 a 14 h

http://eeellarsantamariadequeralt.blogspot.com/

APDPB - ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ

Infants

Joves
Educació

Educació7
EQUIP D’ASSESSORAMENT 
PSICOPEDAGÒGIC (EAP)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Tot l’alumnat de la comarca del Berguedà dins l’etapa d’escolar-
ització obligatòria

SERVEIS
• Valoració de l’alumnat amb necessitats educatives especials

• Suport als docents

• Orientació alumnes i a les seves famílies 

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són 
serveis educatius que donen suport al professorat dels centres do-
cents per tal d’oferir la resposta educativa més adequada al conjunt 
de l’alumnat, especialment a aquell que presenta disminucions o 
més dificultats en el procés d’aprenentatge, i  a les seves famílies.
 
Els professionals dels EAP treballen com a equip multidisciplinari 
en el seu àmbit en l’avaluació, el seguiment i l’orientació de l’alum-
nat, sobretot per a aquell amb necessitats educatives especials i en 
l’assessorament al professorat dels centres docents.

Pl. dels Països Catalans, 4, 1r 7a
08600, Berga

938 214 190

a8900259@xtec.cat

Dimarts i dijous de 15h a 18h

https://sites.google.com/a/xtec.cat/eap-del-bergueda/

SERVEI  EDUCATIU DEL BERGUEDÀ 

Infants i joves
Assessorament a professorat
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Suport a familiars

FÒRUM  DE VIDA INDEPENDENT 
/ SOLCOM

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb diversitat funcional.

SERVEIS
Fòrum de Vida Independent al Berguedà treballa per donar a 
conèixer la figura de l’assistent personal perquè més persones pu-
guin beneficiar-se’n.  A més dóna suport a les famílies amb per-
sones amb diversitat funcional.

El servei que ofereix SOLCOM al Berguedà consisteix  a articular 
una xarxa d’advocats col·laboradors que s’avinguin a defensar els 
drets de les persones amb diversitat funcional,  informar sobre les 
activitats que es realitzen i donar suport davant de qualsevol acte 
de discriminació relacionada amb la diversitat funcional.

El Fòrum de Vida Independent  és una associació que vetlla  per-
què les persones amb diversitat funcional puguin assolir una vida 
independent i  i una autonomia personal. 

SOLCOM  és una associació sense ànim de lucre que defensa els 
drets de les persones amb diversitat funcional a davant dels tribu-
nals.

9 Assistent personal

C. de Mossèn Espelt, 13, Bloc 1, escala A, 2n 3a
08600, Berga

650 740 417
Xavier Pujols Esponella

xavier_pujols@hotmail.com

De dilluns a divendres de 13 a 20h

10
FUNDACIÓ PRIVADA 
HORITZÓ DEL BERGUEDÀ

SERVEIS
• Recollida de roba, mobles, llibres...

• Treballs manuals, figures de la Patum i altres encàrrecs

• Repartir propaganda, cartells...

• Confecció de mocadors i encàrrecs especials

• Treballs varis per a entitats i de temporada

• Reciclatge per a la posterior reutilització de roba, mobles, objectes de 
la llar...

• Venda de materials reciclats a la botiga

• Venda i transport de roba a majorista

• Muntatge de carpes per als ajuntaments

• Elaboració de detalls personalitzats per a noces, batejos, comunions, 
aniversaris, records...

• Gravació de treballs en fusta, metacrilat, roba, pell: clauers personal-
itzats, plaques commemoratives, trofeus i medalles per a curses esportives

La Fundació privada Horitzó del Berguedà és una entitat que vetlla 
per la inclusió social i laboral de persones amb discapacitats, espe-
cialment per trastorns de salut mental i persones en risc d’exclusió 
social.
 
Promou la sortida del possible aïllament en què es pot trobar una 
persona afectada per alguna problemàtica de salut mental i vetlla 
pel desenvolupament integral de les persones afectades.

L’entitat treballa conjuntament amb altres entitats en la lluita contra 
l’estigma dels trastorns mentals.

Laboral
Autonomia
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COL·LECTIU DE 
PERSONES ATESES
Persones amb trastorn de salut mental, discapacitats i problemes 
d’exclusió social.

Pl. d´Europa, 3 baixos
08600, Berga

938 212 072
Eva Sànchez

gruphberga@gmail.com

De dilluns a divendres  
de 9 a 13 h i de 16 a 20 h

gruphoritzoberga.org

11
INCORPORA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i amb trastorn 
mental. Altres col·lectius en situació de risc d’exclusió social.

SERVEIS
• Servei personalitzat d’intermediació entre l’empresa i la futura persona 
treballadora

• Intermediació i integració laboral a persones amb risc d’exclusió social

• Assessorament i orientació laboral

• Prospecció a empreses. Implicar el teixit empresarial en la pràctica de la 
responsabilitat social corporativa (RSC)

• Suport previ i seguiment a la contractació

• Espai Feina al Servei d’Ocupació Local (Ocupa’t)

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

Adreça: C. Anselm Clavé, 30
08600, Berga

938 223 155
Mª Carme Obradors Solanich

mobradors@incorpora.org

Matins de dilluns a divendres. 
Tarda de dijous. *Cal demanar cita prèvia

www.incorpora.org

CÀRITAS

Laboral
Assessorament 
i orientaåció
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COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb discapacitat i/o amb trastorn de salut mental en 
edat de treballar.

SERVEIS
Per assolir els objectius del programa s’elabora un pla individu-
al d’inserció en funció de les necessitats i interessos profession-
als de cada persona, que inclou un seguit de mòduls formatius 
per millorar les competències personals, professionals i tècniques 
necessàries per incrementar el nivell d’ocupabilitat. Paral·lela-
ment, es realitza una prospecció per tal de localitzar empreses que 
vulguin participants en pràctiques així com empreses que tinguin 
interès en contractar-los. Finalment, quan els participants són in-
serits en una empresa, s’ofereix un acompanyament individualitzat 
en forma de treball amb suport.

El programa SIOAS és un Servei Integral d’Orientació, Acompa-
nyament i Suport a la inserció laboral i al manteniment del lloc de 
treball que va dirigit a persones amb discapacitat i/o trastorns de 
salut mental. Els objectius que es persegueixen són els següents:

Autonomia
Laboral

SERVEI INTEGRAL D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT 
I SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I/O TRASTORN DE SALUT MENTAL (SIOAS)
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

-Facilitar la inserció laboral i el manteni-
ment del lloc de treball dels participants

-Incrementar l’autonomia personal, famil-
iar, econòmica i social dels participants

-Sensibilitzar l’entorn laboral i trencar 
amb l’estigma social associat al col·lectiu

-Facilitar l’adaptació social i laboral dels 
participants i de l’entorn laboral

C/ Barcelona, 49, 3r
08600, Berga

Èlia Martínez
(Insertora laboral)

938 213 553 Ext. 327

emartinez@ccbergueda.cat

Alexandra Vidal
(Prospectora laboral)

938 213 553 Ext. 327

avidal@ccbergueda.cat

REQUISITS
-  En el cas de persones amb paràlisi cerebral, persones amb tras-
torn de salut mental i persones amb discapacitat intel·lectual s’ha 
de disposar d’una acreditació de discapacitat reconeguda igual o 
superior al 33%

*En el cas de TSM també es pot acreditar mitjançant un informe 
del servei que en fa seguiment terapèutic, si s’escau

-  En el cas de persones amb discapacitat física o sensorial s’ha 
de disposar d’una acreditació de discapacitat reconeguda igual o 
superior al 65%

Per altra banda, cal que les persones es trobin en una de les 
següents situacions:

- Inscrita al SOC com a persona Demandant d’Ocupació No Ocu-
pada (DONO)

- Inscrita al SOC com a demandant de millora de feina

- Treballant en actiu en una empresa ordinària i tenir la necessitat 
d’un seguiment posterior a la inserció o treball amb suport
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13 Infants
Educació

SUPORT INTENSIU A L’EDUCACIÓ 
INCLUSIVA (SIEI) - PRIMÀRIA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Alumnes d’Educació primària de 3 a 12 anys amb retard mental 
moderat, trastorns de l’Espectre autista.  

És un recurs de suport a l’escolarització d’alumnes  amb necessitats 
educatives especials per afavorir la participació i inclusió en un en-
torn escolar  normalitzat.

Alguns dels objectius d’aquesta unitat són: garantir que tots els 
alumnes de la SIEI siguin acceptats i formin part, en igualtat de 
condicions, de la comunitat escolar. Prioritzar l’assistència màxima 
d’aquest alumnat a l’aula ordinària.  Preparar l’alumnat per a la vida 
adulta i aprendre  habilitats per una bona socialització amb els al-
tres.

L’equip de professionals que intervé fan l’acompanyament d’aquests 
alumnes i les seves tasques són: donar una atenció individualitzada 
a aquests nois i noies, adaptar-los els material, fer sessions individu-
als i en grup per treballar competències bàsiques, seguiment  amb 
els seus professionals  d’aquests alumnes i l’atenció a les famílies.

C/ Olvan s/n
08600, Berga

938 211 446
Noemí Comas Agredano

a8014681@xtec.cat

De 9:00h a 13:30h
i de 15:00h a 16:30h

ESCOLA SANTA EULÀLIA

www.escolasantaeulaliaberga.cat

14
SUPORT INTENSIU A L’EDUCACIÓ 
INCLUSIVA (SIEI) - SECUNDÀRIA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Alumnes d’Educació Secundària (ESO) de 12 a 18 anys amb retard 
mental moderat, retard en l’aprenentatge, trastorns del desenvo-
lupament o alteracions greus de la conducta. 

És un recurs per a l’alumnat amb necessitats educatives especials 
derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament 
intel·lectual com en la conducta adaptativa, que requereix al llarg 
de tota l’escolaritat mesures i suports intensius per a poder relacio-
nar-se, participar i aprendre. 
Alguns dels objectius d’aquest suport són: 
• La priorització del suport al professorat d’aula ordinària
• La concreció d’estratègies educatives per a fer possible la partici-
pació activa de l’alumnat SIEI a l’aula ordinària 
• L’elaboració de materials específics per a reforçar l’aprenentatge
• L’afavoriment de l’autonomia i de l’equilibri personal
• El desenvolupament d’habilitats socials 
L’equip de professionals que hi intervé té com a finalitat acompa-
nyar alumnes, professors i famílies en tot allò que calgui i que sigui 
necessari. 

Pg. del Lledó, s/n
08600, Berga

938 210 186
Toni Cortès

www.vedrunaberga@vedruna.cat

VEDRUNA

REQUISITS
L’alumnat del SIEI ha de disposar d’un dictamen d’escolarització 
signat per l’EAP.

vedrunaberga@vedruna.cat

De dill a dmc, de 8.30 a 13.20h i de 15 a 17h
Dij i div, de 8.30 a 14.30h

Educació
Joves
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15
TRANSPORT ADAPTAT

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb problemàtiques de mobilitat i/o discapacitat.

SERVEIS
• Transport adaptat

• Suport puntual amb voluntariat

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

Pl. d’Europa, 10 baixos
08600, Berga

938 213 311
Queralt Escobet i Rius

bergueda@creuroja.org

De dill a div de 9:30 a 13.30h 
i hores concertades

CREU ROJA DEL BERGUEDÀ

Mobilitat
Voluntaris

www.creuroja.org

16
TRANSPORT ADAPTAT

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones majors de 16 anys  amb mobilitat reduïda que accedeixin 
als serveis socials especialitzats anteriorment esmentats.

El Consell Comarcal del Berguedà ofereix el servei de transport 
adaptat com a transport accessible i assistit a persones que no po-
den fer ús del transport ordinari i que presenten dificultats de mo-
bilitat.

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

REQUISITS
Per accedir al servei cal acreditar el grau de discapacitat i les difi-
cultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i necessitat d’acompanya-
ment (barem d’acompanyament).

La sol·licitud de transport adaptat d’accés al Taller Coloma cal 
cursar-la mitjançant el Taller Associació Prodisminuïts Psíquics del 
Berguedà.

Les sol·licituds de transport adaptat a altres serveis i recursos cal 
cursar-les mitjançant els serveis socials bàsics municipals.

Mobilitat
Joves i adults

SERVEIS
El servei té per objectiu el trasllat als serveis socials especialitzats següents:

• STO: Servei de centre de dia de teràpia ocupacional a persones amb 
discapacitat intel·lectual.

• SOI: Servei de centre de dia ocupacional d’inserció per a persones amb 
discapacitat.

• CET: Centre especial de treball. Servei laboral.
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www.bergueda.cat

Barcelona, 49, 1r
08600, Berga

938 213 553
Annabel Vilà

avila@ccbergueda.cat

De 9 a 14h
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AMPA del Centre Especial de Treball Taller 
Coloma
AMPA de l’Escola d’Educació Especial Sta. 
Maria de Queralt
Bàsquet Inclusiu | Associació Esportiva Bàsquet 
Berga

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç al Berguedà (CDIAPB) | APDPB

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) | 
Servei educatiu del Berguedà

Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria de 
Queralt | APDPB

Fòrum de Vida Independent / SOLCOM
Fundació Privada Horitzó del Berguedà
Fundació Privada Tutelar del Berguedà
Incorpora | Càritas

Llar-residència | APDPB

Lleure | APDPB
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2.
DIVERSITAT FUNCIONAL 
intel·lectual

2.13
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Servei d’Acompanyament a la Vida Independent 
(SAVI) | APDPB

Residència per a persones amb discapacitat 
Intel·lectual | DOMUS VI Mont Martí

Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapaci-
tat Intel·lectual (SESM-DI) | Althaia

Servei Integral d’Orientació, Acompanyament 
i Suport a la Inserció Laboral de Persones amb 
Discapacitat i/o Trastorn de Salut Mental (SIO-
AS) | Consell Comarcal del Berguedà

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - 
Primària | Escola Santa Eulàlia

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - 
Secundària | Vedruna

Taller Coloma (CET) | APDPB

Trastorn d’espectre autista (TEA) | Asperger 
Catalunya Central

2.12
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CET

AMPA DEL CENTRE ESPECIAL 
DE TREBALL TALLER COLOMA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Familiars o tutors de persones treballadores del CET Taller Colo-
ma.

REQUISIT
Familiars o tutors de treballadors/ores del Centre Especial de 
Treball.

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

Ctra. de Berga a Solsona, km 5
08610, Avià

627 543 820
Cecília Camprubí

ampatallercoloma1@gmail.com

1 Associació familiars 2
AMPA DE L’ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPE-
CIAL LLAR SANTA MARIA DE QUERALT

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Famílies dels nens i nenes escolaritzats al centre.

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

Associació familiars
Educació especial

C/ dels Elois, 1
08600, Berga

678 677 543
Joan Marín

ampallar.s.m.queralt@gmail.com
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3
BÀSQUET INCLUSIU

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Poden participar-hi  persones amb qualsevol diversitat funcional i 
de qualsevol edat, que tinguin ganes de participar-hi.

SERVEIS
Entrenaments de bàsquet 

*Col·laboren en aquest  servei el Cicle Formatiu d’Atenció a les Persones  
de l’Institut  Guillem de Berguedà, el Consell Comarcal del Berguedà i 
patrocinadors.

Equip de bàsquet no competitiu per a persones amb diversitat 
funcional dins l’Associació Esportiva Basquet Berga. L’objectiu és 
aprendre i practicar esport de forma divertida i accessible a tots 
els nivells. 
L’equip entrena un dia a la setmana al pavelló de Berga i un cop 
al trimestre es fa un partit amb algun altre equip del mateix club o 
d’altres clubs.

08600, Berga

699 850 321
Pere Picas

esportiu.basquetberga@gmail.com

http://basquetberga.cat/

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BÀSQUET BERGA

Social
Esport 4

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL 
I ATENCIÓ PRECOÇ AL BERGUEDÀ (CDIAP)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Famílies amb nens de 0 a 6 anys, que presentin qualsevol trastorn 
en el seu desenvolupament, –ja sigui d’origen orgànic, psicològic 
o social– o que es trobin en risc de patir-lo.

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

És un centre gratuït especialitzat en el desenvolupament infantil, 
integrat a la xarxa de centres d’atenció precoç del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. L’equip 
professional està format per: fisioterapeutes, psicòlogues, pedago-
gues, logopedes, neuropediatre i treballadora social.

Es realitzen tasques de prevenció, detecció, orientació i suport a les 
escoles. S’elabora un diagnòstic biopsicosocial. S’ofereix atenció 
terapèutica individual i/o grupal a l’infant. Atenció, suport i asses-
sorament a les famílies. Seguiment i orientació de l’evolució dels 
infants. I es treballa en xarxa amb els recursos d’infància de la zona: 
hipoteràpia, psicomotricitat i hidroteràpia.

Pl. d’Europa, 9, baixos
08600, Berga

938 211 109
Maite Marginet

cdiap@apdpb.org 

www.cdiapdelbergueda.wordpress.com

APDPB - ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ

Infants
Assessorament
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5 Educació

EQUIP D’ASSESSORAMENT 
PSICOPEDAGÒGIC (EAP)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Tot l’alumnat de la comarca del Berguedà dins l’etapa d’escolar-
ització obligatòria

SERVEIS
• Valoració de l’alumnat amb necessitats educatives especials

• Suport als docents

• Orientació alumnes i a les seves famílies 

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són 
serveis educatius que donen suport al professorat dels centres do-
cents per tal d’oferir la resposta educativa més adequada al conjunt 
de l’alumnat, especialment a aquell que presenta disminucions o 
més dificultats en el procés d’aprenentatge, i  a les seves famílies.
 
Els professionals dels EAP treballen com a equip multidisciplinari 
en el seu àmbit en l’avaluació, el seguiment i l’orientació de l’alum-
nat, sobretot per a aquell amb necessitats educatives especials i en 
l’assessorament al professorat dels centres docents.

Pl. dels Països Catalans, 4, 1r 7a
08600, Berga

938 214 190

a8900259@xtec.cat

Dimarts i dijous de 15h a 18h

https://sites.google.com/a/xtec.cat/eap-del-bergueda/

SERVEI EDUCATIU DEL BERGUEDÀ 

Infants i joves
Assessorament a professorat

ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL LLAR SANTA 
MARIA DE QUERALT

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Infants i joves de 3 a 20 anys amb necessitats educatives especials.

És un centre privat concertat per la Generalitat de Catalunya, creat 
a Berga l´any 1972. La finalitat de l’escola és oferir un entorn que 
faciliti al màxim el creixement i el desenvolupament personal dels 
infants i dels joves amb discapacitat, millorant així la seva qualitat 
de vida. L’acció educativa parteix de les potencialitats, capacitats i 
motivacions de la persona, per tant es fa un plantejament de treball 
individualitzat i adaptat a la persona. Es prioritzen metodologies 
globals, metodologies de treball cooperatiu i de treball per projec-
tes, prioritzant aquells aprenentatges que siguin funcionals, contex-
tualitzats i significatius per als nostres alumnes. El constructivisme, 
la comunicació augmentativa i alternativa, l’estimulació basal són 
alguns dels conceptes en què es basa la pràctica educativa.

C/ Elois, 1 
08600, Berga

938 211 257

escola@apdpb.org 

De dilluns a dijous de 8 a 19 h 
i divendres de 8 a 14 h

http://eeellarsantamariadequeralt.blogspot.com/

APDPB - ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ

Infants
Joves

Educació 6
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7
FÒRUM  DE VIDA INDEPENDENT 
/ SOLCOM

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb diversitat funcional.

SERVEIS
Fòrum de Vida Independent al Berguedà treballa per donar a 
conèixer la figura de l’assistent personal perquè més persones pu-
guin beneficiar-se’n.  A més dóna suport a les famílies amb per-
sones amb diversitat funcional.

El servei que ofereix SOLCOM al Berguedà consisteix  a articular 
una xarxa d’advocats col·laboradors que s’avinguin a defensar els 
drets de les persones amb diversitat funcional,  informar sobre les 
activitats que es realitzen i donar suport davant de qualsevol acte 
de discriminació relacionada amb la diversitat funcional.

El Fòrum de Vida Independent  és una associació que vetlla  per-
què les persones amb diversitat funcional puguin assolir una vida 
independent i  i una autonomia personal. 

SOLCOM  és una associació sense ànim de lucre que defensa els 
drets de les persones amb diversitat funcional a davant dels tribu-
nals.

C. de Mossèn Espelt, 13, Bloc 1, escala A, 2n 3a
08600, Berga

650 740 417
Xavier Pujols Esponella

xavier_pujols@hotmail.com

De dilluns a divendres de 13 a 20h

Suport a familiars
Assistent personal 8

FUNDACIÓ PRIVADA 
HORITZÓ DEL BERGUEDÀ

Laboral
Autonomia

SERVEIS
• Recollida de roba, mobles, llibres...

• Treballs manuals, figures de la Patum i altres encàrrecs

• Repartir propaganda, cartells...

• Confecció de mocadors i encàrrecs especials

• Treballs varis per a entitats i de temporada

• Reciclatge per a la posterior reutilització de roba, mobles, objectes de 
la llar...

• Venda de materials reciclats a la botiga

• Venda i transport de roba a majorista

• Muntatge de carpes per als ajuntaments

• Elaboració de detalls personalitzats per a noces, batejos, comunions, 
aniversaris, records...

• Gravació de treballs en fusta, metacrilat, roba, pell: clauers personal-
itzats, plaques commemoratives, trofeus i medalles per a curses esportives

La Fundació privada Horitzó del Berguedà és una entitat que vetlla 
per la inclusió social i laboral de persones amb discapacitats, espe-
cialment per trastorns de salut mental i persones en risc d’exclusió 
social.
 
Promou la sortida del possible aïllament en què es pot trobar una 
persona afectada per alguna problemàtica de salut mental i vetlla 
pel desenvolupament integral de les persones afectades.

L’entitat treballa conjuntament amb altres entitats en la lluita contra 
l’estigma dels trastorns mentals.
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COL·LECTIU DE 
PERSONES ATESES
Persones amb  problemes de salut mental, discapacitats i proble-
mes d’exclusió social.

Pl. d´Europa, 3 baixos
08600, Berga

938 212 072
Eva Sànchez

gruphberga@gmail.com

De dilluns a divendres  
de 9 a 13 h i de 16 a 20 h

gruphoritzoberga.org

Discapacitat psíquica

Lleure

FUNDACIÓ PRIVADA TUTELAR 
DEL BERGUEDÀ

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb diversitat funcional intel·lectual.

SERVEIS
• Àmbit pretutelar (activitats realitzades en vida dels pares): servei d’as-
sessoria jurídica i servei d’orientació familiar.

• Àmbit tutelar (activitats realitzades quan falten els pares): exercici de la 
tutela de les persones amb diversitat funcional intel·lectual en totes les 
seves formes previstes per la llei, atenció i seguiment de les persones 
tutelades per a la defensa de tots els seus drets i accions específiques.

• Servei d’orientació familiar i jurídic. Aquest servei dona resposta a con-
sultes senzilles i properes plantejades pels familiars.

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

C/ del Roser, 28 baixos
08600, Berga

699 424 246 
Josep M. Clarà Vila

info@fundaciotutelarbergueda.cat 

El primer dijous de cada mes de 
16h a 17 h. (En cas de festiu, 
el proper dijous laborable)

9

www.fundaciotutelarbergueda.cat 
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INCORPORA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i amb trastorn 
mental. Altres col·lectius en situació de risc d’exclusió social.

SERVEIS
• Servei personalitzat d’intermediació entre l’empresa i la futura persona 
treballadora

• Intermediació i integració laboral a persones amb risc d’exclusió social

• Assessorament i orientació laboral

• Prospecció a empreses. Implicar el teixit empresarial en la pràctica de la 
responsabilitat social corporativa (RSC)

• Suport previ i seguiment a la contractació

• Espai Feina al Servei d’Ocupació Local (Ocupa’t)

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

Adreça: C. Anselm Clavé, 30
08600, Berga

938 223 155
Mª Carme Obradors Solanich

mobradors@incorpora.org

Matins de dilluns a divendres. 
Tarda de dijous. *Cal demanar cita prèvia

www.incorpora.org

CÀRITAS

Laboral
Assessorament
i orientació

REQUISIT
Tenir certificat de disminució i una discapacitat intel·lectual. 

Treballar al Taller Coloma.

11
LLAR-RESIDÈNCIA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb discapacitat intel·lectual.

L’objectiu del centre és atendre de forma global les persones que 
hi resideixen i que constitueixi el seu domicili habitual. A partir d’un 
treball de rehabilitació i d’habilitació es vol proporcionar als resi-
dents les eines i suports necessaris perquè puguin desenvolupar-se 
amb la màxima normalitat i qualitat de vida. A cada persona atesa 
se li confecciona un programa individual elaborat i revisat anual-
ment per l’equip educatiu de la llar. El programa és realitzat junta-
ment per l’equip d’atenció directe i la coordinadora del servei.

Les funcions principals del servei són les d’allotjament, activitats 
de la vida diària bàsiques i instrumentals, acolliment i convivència, 
relacions interpersonals, manutenció, integració social, atenció per-
sonal, hàbits d’autonomia, descans i lleure.

C/ Prat de la Riba, 3, 1r 2a  
08600, Berga

938 222 064

llarresidencia@apdpb.org 

De dilluns a divendres 
a partir de les 17h

Llar residència
APDPB

 www.apdpb.org 

APDPB - ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ
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Discapacitat psíquica

Lleure

LLEURE

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Nens i adults amb discapacitat de la comarca del Berguedà.

REQUISIT
Tenir certificat de disminució i una discapacitat intel·lectual.

LLEURE  Activitats de caire lúdic realitzades durant les tar- 
  des entre setmana. Durant l’estiu realització de   
  casals, viatges i sortides. 

RESPIR  Espai de tranquil·litat i descans durant els caps de  
  setmana. 

CANGURS Suport a les famílies per a la cura dels fills. 

ESPAI VIU Espai de promoció de l’activitat física i del treball  
  corporal dins el marc de la diversitat funcional. Es 
  pai d’inclusió per les persones amb diversitat fun 
  cional física que vulguin practicar esport i gaudir  
  dels beneficis de la pràctica esportiva. 

C/ del Roser, 39, baixos 
08600, Berga

638 980 710

esplai@apdpb.org 

De dilluns a dissabte 
de les 17h a les 19h 

12
APDPB - ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ

APDPB

 www.apdpb.org 

REQUISIT
Majors de 18 anys amb certificat de discapacitat inferior al 65% i 
valoració de dependència.

13
SERVEI D’ACOMPANYAMENT A LA VIDA 
INDEPENDENT (SAVI)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Majors de 18 anys i menors de 65.

Persones amb discapacitat psíquica o  trastorn de salut mental.

El Programa de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar és un servei 
que potencia la vida independent de les persones amb discapaci-
tat psíquica i malaltia mental. L’equip multidisciplinari treball dins i 
fora del domicili fent un acompanyament educatiu en la vida quo-
tidiana.

Plaça Europa,  9, baixos
08600, Berga

638 980 725
Anna Capdevila

suportllar@apdpb.org  

De dilluns a dijous de 9 a 21h 
i divendres de 9 a 19h

APDPB - ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ

Autonomia
APDPB

 www.apdpb.org 

LLEURE - 638 980 710
(Mònica Pagerols) 
RESPIR - 608 50 79 37
(Anna Fernàndez)
CANGURS - 638 980 710 
(Mònica Pagerols)
ESPAI VIU - 679 037 818
(Esther Armengou i Rosa Vilardaga)
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Discapacitat psíquica

Residència

RESIDÈNCIA PER A PERSONES AMB 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Infants, adolescents i adults amb discapacitats psíquiques i/o 
trastorns de l’espectre autista, amb necessitats de suport extens 
i/o generalitzat, generalitzat amb problemes de salut i extens 
amb trastorns de conducta,

SERVEIS
Allotjament, acolliment i convivència, manutenció, cura personal, 
atenció a la salut i seguretat personal a la llar, foment dels hàbits 
d’autonomia personal, foment de les relacions interpersonals i 
socials, foment de l’ocupació terapèutica i el lleure, assessora-
ment i atenció conductual.

Servei mèdic i d’infermeria, fisioteràpia, logopèdia, psicologia, 
terapia ocupacional, perruqueria i podologia. Servei de transport 
adaptat i acompanyaments externs.

Servei residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual.

Ctra. Casserres, 1 
08692, Puig-reig

938 290 138

direccion.montmarti@domusvi.es
Marta Galvez Jodar

24 hores

DOMUSVI MONT MARTÍ  

14

www.domusvi.es

www.domusvi.es/blog/centro-residencial-y-sociosanitario-mont-marti-puig-reig/

15
SERVEI ESPECIALITZAT EN SALUT MENTAL I  
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (SESM-DI)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb discapacitat intel·lectual que presenten un trastorn 
mental i de conducta.

SERVEIS
• Atenció especialitzada en règim ambulatori o bé seguiment dels casos 
al mateix servei o recurs

• Assessorament i suport als professionals dels diferents serveis

• Formacions especialitzades en l’àmbit de la salut mental i la discapacitat 
intel·lectual

• Atenció i suport a les famílies

Projecte de CatSalut que ofereix a Althaia (xarxa assistencial univer-
sitària de Manresa) 

Un  equip multidisciplinar de psiquiatria, psicologia, infermeria i 
treball social ofereix assistència ambulatòria especialitzada a les 
persones amb discapacitat intel·lectual que presenten un trastorn 
mental i de conducta.

L’objectiu del servei és diagnosticar, avaluar i oferir una intervenció 
bio-psico-social a la persona i suport a les persones del seu entorn.

C/ Dr. Joan Soler, 1-3
Manresa

938 732 550 ext: 1702
938 742 114 ext: 3189/3190
Meritxell Tomàs (psicòloga)
Dra. Laura Plans (psiquiatra)
Mercè Casadesús (psicòloga)
Patricia Diaz (treballadora social)

sesm-di@althaia.cat 

ALTHAIA

Salut
Assistència ambulatòria
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16

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb discapacitat i/o amb trastorn de salut mental en 
edat de treballar.

SERVEIS
Per assolir els objectius del programa s’elabora un pla individu-
al d’inserció en funció de les necessitats i interessos profession-
als de cada persona, que inclou un seguit de mòduls formatius 
per millorar les competències personals, professionals i tècniques 
necessàries per incrementar el nivell d’ocupabilitat. Paral·lela-
ment, es realitza una prospecció per tal de localitzar empreses que 
vulguin participants en pràctiques així com empreses que tinguin 
interès en contractar-los. Finalment, quan els participants són in-
serits en una empresa, s’ofereix un acompanyament individualitzat 
en forma de treball amb suport.

El programa SIOAS és un Servei Integral d’Orientació, Acompa-
nyament i Suport a la inserció laboral i al manteniment del lloc de 
treball que va dirigit a persones amb discapacitat i/o trastorns de 
salut mental. Els objectius que es persegueixen són els següents:

Autonomia
Laboral

SERVEI INTEGRAL D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT 
I SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I/O TRASTORN DE SALUT MENTAL  (SIOAS)
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

-Facilitar la inserció laboral i el manteni-
ment del lloc de treball dels participants

-Incrementar l’autonomia personal, fami-
liar, econòmica i social dels participants

-Sensibilitzar l’entorn laboral i trencar 
amb l’estigma social associat al col·lectiu

-Facilitar l’adaptació social i laboral dels 
participants i de l’entorn laboral

C/ Barcelona, 49, 3r
08600, Berga

Èlia Martínez
(Insertora laboral)

938 213 553 Ext. 327

emartinez@ccbergueda.cat

Alexandra Vidal
(Prospectora laboral)

938 213 553 Ext. 327

avidal@ccbergueda.cat

REQUISITS
-  En el cas de persones amb paràlisi cerebral, persones amb tras-
torn de salut mental i persones amb discapacitat intel·lectual s’ha 
de disposar d’una acreditació de discapacitat reconeguda igual o 
superior al 33%

*En el cas de TSM també es pot acreditar mitjançant un informe 
del servei que en fa seguiment terapèutic, si s’escau

-  En el cas de persones amb discapacitat física o sensorial s’ha 
de disposar d’una acreditació de discapacitat reconeguda igual o 
superior al 65%

Per altra banda, cal que les persones es trobin en una de les se-
güents situacions:

- Inscrita al SOC com a persona Demandant d’Ocupació No Ocu-
pada (DONO)

- Inscrita al SOC com a demandant de millora de feina

- Treballant en actiu en una empresa ordinària i tenir la necessitat 
d’un seguiment posterior a la inserció o treball amb suport
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VEDRUNA

Infants

Educació

SUPORT INTENSIU A L’EDUCACIÓ 
INCLUSIVA (SIEI) - PRIMÀRIA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Alumnes d’Educació primària de 3 a 12 anys amb retard mental 
moderat, trastorns de l’Espectre autista.  

És un recurs de suport a l’escolarització d’alumnes  amb necessitats 
educatives especials per afavorir la participació i inclusió en un en-
torn escolar  normalitzat.

Alguns dels objectius d’aquesta unitat són: garantir que tots els 
alumnes de la SIEI siguin acceptats i formin part, en igualtat de 
condicions, de la comunitat escolar. Prioritzar l’assistència màxima 
d’aquest alumnat a l’aula ordinària.  Preparar l’alumnat per a la vida 
adulta i aprendre  habilitats per una bona socialització amb els al-
tres.

L’equip de professionals que intervé fan l’acompanyament d’aquests 
alumnes i les seves tasques són: donar una atenció individualitzada 
a aquests nois i noies, adaptar-los els material, fer sessions individu-
als i en grup per treballar competències bàsiques, seguiment  amb 
els seus professionals  d’aquests alumnes i l’atenció a les famílies.

C/ Olvan s/n
08600, Berga

938 211 446
Noemí Comas Agredano

a8014681@xtec.cat

De 9:00h a 13:30h
i de 15:00h a 16:30h

17
ESCOLA SANTA EULÀLIA 

www.escolasantaeulaliaberga.cat

18
SUPORT INTENSIU A L’EDUCACIÓ 
INCLUSIVA (SIEI) - SECUNDÀRIA

Educació
Joves

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Alumnes d’Educació Secundària (ESO) de 12 a 18 anys amb retard 
mental moderat, retard en l’aprenentatge, trastorns del desenvo-
lupament o alteracions greus de la conducta. 

És un recurs per a l’alumnat amb necessitats educatives especials 
derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament 
intel·lectual com en la conducta adaptativa, que requereix al llarg 
de tota l’escolaritat mesures i suports intensius per a poder relacio-
nar-se, participar i aprendre. 
Alguns dels objectius d’aquest suport són: 
• La priorització del suport al professorat d’aula ordinària
• La concreció d’estratègies educatives per a fer possible la partici-
pació activa de l’alumnat SIEI a l’aula ordinària 
• L’elaboració de materials específics per a reforçar l’aprenentatge
• L’afavoriment de l’autonomia i de l’equilibri personal
• El desenvolupament d’habilitats socials 
L’equip de professionals que hi intervé té com a finalitat acompa-
nyar alumnes, professors i famílies en tot allò que calgui i que sigui 
necessari. 

Pg. del Lledó, s/n
08600, Berga

938 210 186
Toni Cortès

www.vedrunaberga@vedruna.cat

REQUISITS
L’alumnat del SIEI ha de disposar d’un dictamen d’escolarització 
signat per l’EAP.

vedrunaberga@vedruna.cat

De dill a dmc, de 8.30 a 13.20h i de 15 a 17h
Dij i div, de 8.30 a 14.30h
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C/ Flor de Lis, 33
08242, Manresa

692 170 935
Tamara Jiménez Reyes  (psicòloga)

sac.catalunyacentral@gmail.com

De dill a dij de 10 a 13h

Ctra. de Berga a Solsona, km 5
08610, Avià

938 230 375
Carme Valletbò

tallercoloma@apdpb.org 

De dilluns a divendres de  9 h a 17 h www.apdpb.org 

REQUISITS
Cal tenir el certificat de disminució i una discapacitat intel·lectual

TALLER COLOMA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb discapacitat psíquica.

SERVEIS
Dins el taller coloma hi ha dos serveis diferenciats: 

• El Servei de Teràpia Ocupacional (S.T.O.) que té com a finalitat donar 
atenció a aquelles persones que per la seva afectació física o psíquica no 
poden arribar a un determinat nivell de capacitat productiva i per tant 
no poden cenyir-se a una relació laboral. En aquest servei, les activitats 
d’ocupació terapèutica que s’hi realitzen són feines del mercat  laboral or-
dinari. Destinen també una part del seu temps a fer activitats per millorar 
l’autonomia personal, la comunicació, la salut i l’autonomia social (música, 
fisioteràpia...)

• El Servei de Centre Especial de Treball ( C.E.T. ) que té com a finalitat 
realitzar un treball productiu, participant regularment en les operacions 
de mercat i com a objectiu  assegurar un treball remunerat . Dins del 
C.E.T. hi ha quatre seccions: bugaderia industrial, jardineria de boscos, 
manipulats i reciclatge.

El Taller Coloma es va inaugurar el 9 de maig del 1984 i té com a 
finalitat donar feina a persones afectades de disminució psíquica 
que estan en edat laboral i que resideixen a la comarca del Ber-
guedà.

19
APDPB - ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ ASPERGER CATALUNYA CENTRAL 

Laboral
APDPB

REQUISIT
Cal tenir sospita d’aquestes patologies.

20
TRASTORN D’ESPECTRE AUTISTA (TEA)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Totes les persones que tinguin la síndrome d’Asperger o  TEA d’alt 
funcionament i les seves famílies.

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

Associació

Asperger TEA

SERVEIS
• Tallers d’habilitat social (en grups petits 
o individuals)

• Seguiment escolar

• Reforç escolar

• Formació als docents

• Tallers i tertúlia de pares

• Assessorament a les famílies

• Sortides lúdiques amb totes les famílies

• Esplai per a nens i nenes de 4 a 14 anys

• Centre de trobada per a adolescents i 
adults

• Colònies

*Els tres serveis últims es fan conjuntament 
amb l’Associació Asperger de Barcelona)
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DIVERSITAT FUNCIONAL 
Sensorial

Bàsquet inclusiu | Associació Esportiva Bàsquet 
Berga

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç al Berguedà (CDIAPB) | APDPB

Centre de Recursos per Deficients Auditius 
(CREDA) Catalunya Central | Servei educatiu del 
Berguedà

Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) | 
Servei educatiu del Berguedà

Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria de 
Queralt | APDPB 

Fòrum de Vida Independent / SOLCOM
Incorpora | Càritas

ONCE Delegació Bages i Berguedà
Servei Integral d’Orientació, Acompanyament 
i Suport a la inserció laboral de persones amb 
discapacitat i/o trastorn de salut mental (SIOAS) | 
Consell Comarcal del Berguedà

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - 
Primària | Escola Santa Eulàlia

Servei Integració a l’Educació Inclusiva (SIEI) - 
Secundària | Vedruna

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6
3.7
3.8

3.9

3.10

3.11
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1 Esport

BÀSQUET INCLUSIU

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Poden participar-hi  persones amb qualsevol diversitat funcional i 
de qualsevol edat, que tinguin ganes de participar-hi.

SERVEIS
Entrenaments de bàsquet 

*Col·laboren en aquest  servei el Cicle Formatiu d’Atenció a les Persones  
de l’Institut  Guillem de Berguedà, el Consell Comarcal del Berguedà i 
patrocinadors.

Equip de bàsquet no competitiu per a persones amb diversitat 
funcional dins l’Associació Esportiva Basquet Berga. L’objectiu és 
aprendre i practicar esport de forma divertida i accessible a tots 
els nivells. 
L’equip entrena un dia a la setmana al pavelló de Berga i un cop 
al trimestre es fa un partit amb algun altre equip del mateix club o 
d’altres clubs.

08600, Berga

699 850 321
Pere Picas

esportiu.basquetberga@gmail.com

http://basquetberga.cat/

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BÀSQUET BERGA

Social
Esport

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL 
I ATENCIÓ PRECOÇ AL BERGUEDÀ (CDIAP)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Famílies amb nens de 0 a 6 anys, que presentin qualsevol trastorn 
en el seu desenvolupament, –ja sigui d’origen orgànic, psicològic 
o social– o que es trobin en risc de patir-lo.

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

És un centre gratuït especialitzat en el desenvolupament infantil, 
integrat a la xarxa de centres d’atenció precoç del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. L’equip 
professional està format per: fisioterapeutes, psicòlogues, pedago-
gues, logopedes, neuropediatre i treballadora social.

Es realitzen tasques de prevenció, detecció, orientació i suport a les 
escoles. S’elabora un diagnòstic biopsicosocial. S’ofereix atenció 
terapèutica individual i/o grupal a l’infant. Atenció, suport i asses-
sorament a les famílies. Seguiment i orientació de l’evolució dels 
infants. I es treballa en xarxa amb els recursos d’infància de la zona: 
hipoteràpia, psicomotricitat i hidroteràpia.

Pl. d’Europa, 9, baixos
08600, Berga

938 211 109
Maite Marginet

cdiap@apdpb.org 

www.cdiapdelbergueda.wordpress.com

APDPB - ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ

2Infants
Assessorament
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3
CENTRE DE RECURSOS PER DEFICIENTS 
AUDITIUS (CREDA) CATALUNYA CENTRAL

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Alumnat, famílies i centres.

SERVEIS
Ofereix serveis d’avaluació psicolingüística, avaluació audio-
protètica, atenció de logopèdia, elaboració de materials didàctics, 
recursos específics i oferta als centres docents, assessorament als 
mestres i professors i orientació a les famílies.

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

Pl. dels Països Catalans, 
4, 1r 6a
08600, Berga

938 220 555

Crta. de Vic, 175 
08243, Manresa

938 726 474
Marisa

creda-catcentral@xtec.cat

Divendres de 9 a 14h

SERVEI  EDUCATIU DEL BERGUEDÀ 

Educació
Deficiència auditiva

Educació 4
EQUIP D’ASSESSORAMENT 
PSICOPEDAGÒGIC (EAP)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Tot l’alumnat de la comarca del Berguedà dins l’etapa d’escolar-
ització obligatòria

SERVEIS
• Valoració de l’alumnat amb necessitats educatives especials

• Suport als docents

• Orientació alumnes i a les seves famílies 

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són 
serveis educatius que donen suport al professorat dels centres do-
cents per tal d’oferir la resposta educativa més adequada al conjunt 
de l’alumnat, especialment a aquell que presenta disminucions o 
més dificultats en el procés d’aprenentatge, i  a les seves famílies.
 
Els professionals dels EAP treballen com a equip multidisciplinari 
en el seu àmbit en l’avaluació, el seguiment i l’orientació de l’alum-
nat, sobretot per a aquell amb necessitats educatives especials i en 
l’assessorament al professorat dels centres docents.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/eap-del-bergueda/http://xtec.cat/creda-catcentral

SERVEI  EDUCATIU DEL BERGUEDÀ 

Infants i joves
Assessorament a professorat

Pl. dels Països Catalans, 4, 1r 7a
08600, Berga

938 214 190

a8900259@xtec.cat

Dimarts i dijous de 15h a 18h
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C/ Elois, 1 
08600, Berga

938 211 257

escola@apdpb.org 

De dilluns a dijous de 8 a 19 h 
i divendres de 8 a 14 h

5
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL LLAR SANTA 
MARIA DE QUERALT

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Infants i joves de 3 a 20 anys amb necessitats educatives especials.

És un centre privat concertat per la Generalitat de Catalunya, creat 
a Berga l´any 1972. La finalitat de l’escola és oferir un entorn que 
faciliti al màxim el creixement i el desenvolupament personal dels 
infants i dels joves amb discapacitat, millorant així la seva qualitat 
de vida. L’acció educativa parteix de les potencialitats, capacitats i 
motivacions de la persona, per tant es fa un plantejament de treball 
individualitzat i adaptat a la persona. Es prioritzen metodologies 
globals, metodologies de treball cooperatiu i de treball per projec-
tes, prioritzant aquells aprenentatges que siguin funcionals, contex-
tualitzats i significatius per als nostres alumnes. El constructivisme, 
la comunicació augmentativa i alternativa, l’estimulació basal són 
alguns dels conceptes en què es basa la pràctica educativa.

http://eeellarsantamariadequeralt.blogspot.com/

APDPB - ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ

Infants
Joves

Educació 6
FÓRUM  DE VIDA INDEPENDENT 
/ SOLCOM

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb diversitat funcional.

SERVEIS
Fòrum de Vida Independent al Berguedà treballa per donar a 
conèixer la figura de l’assistent personal perquè més persones pu-
guin beneficiar-se’n.  A més dóna suport a les famílies amb per-
sones amb diversitat funcional.

El servei que ofereix SOLCOM al Berguedà consisteix  a articular 
una xarxa d’advocats col·laboradors que s’avinguin a defensar els 
drets de les persones amb diversitat funcional,  informar sobre les 
activitats que es realitzen i donar suport davant de qualsevol acte 
de discriminació relacionada amb la diversitat funcional.

El Fòrum de Vida Independent  és una associació que vetlla  per-
què les persones amb diversitat funcional puguin assolir una vida 
independent i  i una autonomia personal. 

SOLCOM  és una associació sense ànim de lucre que defensa els 
drets de les persones amb diversitat funcional a davant dels tribu-
nals.

C. de Mossèn Espelt, 13, Bloc 1, escala A, 2n 3a
08600, Berga

650 740 417
Xavier Pujols Esponella

xavier_pujols@hotmail.com

De dilluns a divendres de 13 a 20h

Suport a familiars
Assistent personal
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7
INCORPORA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i amb trastorn 
mental. Altres col·lectius en situació de risc d’exclusió social.

SERVEIS
• Servei personalitzat d’intermediació entre l’empresa i la futura persona 
treballadora

• Intermediació i integració laboral a persones amb risc d’exclusió social

• Assessorament i orientació laboral

• Prospecció a empreses. Implicar el teixit empresarial en la pràctica de la 
responsabilitat social corporativa (RSC)

• Suport previ i seguiment a la contractació

• Espai Feina al Servei d’Ocupació Local (Ocupa’t)

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

Adreça: C. Anselm Clavé, 30
08600, Berga

938 223 155
Mª Carme Obradors Solanich

mobradors@incorpora.org

Matins de dilluns a divendres. 
Tarda de dijous. *Cal demanar cita prèvia

www.incorpora.org

CÀRITAS

Laboral
Assessorament
i orientació 8

ONCE DELEGACIÓ 
BAGES I BERGUEDÀ

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

C/ Pujolet, 16
08242, Manresa

938 773 213
Maite Siles Funes

masf@once.es

De dilluns a divendres 
de 8 a 14.45 h

SERVEIS
L’entitat ofereix diversos programes dirigits a persones amb di-
versitat funcional sensorial: de rehabilitació, de rehabilitació bàsi-
ca, de rehabilitació visual, d’accés a la informació, de voluntariat, 
d’atenció psicològica, de benestar social, de vacances socials, cul-
turals i esportius, d’integració laboral i educatius.

REQUISITS
Cal estar afiliat a l’ONCE.

www.once.es

Diversitat funcional 
sensorial
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9

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb discapacitat i/o amb trastorn de salut mental en 
edat de treballar.

SERVEIS
Per assolir els objectius del programa s’elabora un pla individu-
al d’inserció en funció de les necessitats i interessos profession-
als de cada persona, que inclou un seguit de mòduls formatius 
per millorar les competències personals, professionals i tècniques 
necessàries per incrementar el nivell d’ocupabilitat. Paral·lela-
ment, es realitza una prospecció per tal de localitzar empreses que 
vulguin participants en pràctiques així com empreses que tinguin 
interès en contractar-los. Finalment, quan els participants són in-
serits en una empresa, s’ofereix un acompanyament individualitzat 
en forma de treball amb suport.

El programa SIOAS és un Servei Integral d’Orientació, Acompa-
nyament i Suport a la inserció laboral i al manteniment del lloc de 
treball que va dirigit a persones amb discapacitat i/o trastorns de 
salut mental. Els objectius que es persegueixen són els següents:

Autonomia
Laboral

SERVEI INTEGRAL D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT 
I SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I/O TRASTORN DE SALUT MENTAL (SIOAS)
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

-Facilitar la inserció laboral i el manteni-
ment del lloc de treball dels participants

-Incrementar l’autonomia personal, fami-
liar, econòmica i social dels participants

-Sensibilitzar l’entorn laboral i trencar 
amb l’estigma social associat al col·lectiu

-Facilitar l’adaptació social i laboral dels 
participants i de l’entorn laboral

C/ Barcelona, 49, 3r
08600, Berga

Èlia Martínez
(Insertora laboral)

938 213 553 Ext. 327

emartinez@ccbergueda.cat

Alexandra Vidal
(Prospectora laboral)

938 213 553 Ext. 327

avidal@ccbergueda.cat

REQUISITS
-  En el cas de persones amb paràlisi cerebral, persones amb tras-
torn de salut mental i persones amb discapacitat intel·lectual s’ha 
de disposar d’una acreditació de discapacitat reconeguda igual o 
superior al 33%

*En el cas de TSM també es pot acreditar mitjançant un informe 
del servei que en fa seguiment terapèutic, si s’escau

-  En el cas de persones amb discapacitat física o sensorial s’ha 
de disposar d’una acreditació de discapacitat reconeguda igual o 
superior al 65%

Per altra banda, cal que les persones es trobin en una de les 
següents situacions:

- Inscrita al SOC com a persona Demandant d’Ocupació No Ocu-
pada (DONO)

- Inscrita al SOC com a demandant de millora de feina

- Treballant en actiu en una empresa ordinària i tenir la necessitat 
d’un seguiment posterior a la inserció o treball amb suport



66 67

Infants

Educació

SUPORT INTENSIU A L’EDUCACIÓ 
INCLUSIVA (SIEI) - PRIMÀRIA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Alumnes d’Educació primària de 3 a 12 anys amb retard mental 
moderat, trastorns de l’Espectre autista.  

És un recurs de suport a l’escolarització d’alumnes  amb necessitats 
educatives especials per afavorir la participació i inclusió en un en-
torn escolar  normalitzat.

Alguns dels objectius d’aquesta unitat són: garantir que tots els 
alumnes de la SIEI siguin acceptats i formin part, en igualtat de 
condicions, de la comunitat escolar. Prioritzar l’assistència màxima 
d’aquest alumnat a l’aula ordinària.  Preparar l’alumnat per a la vida 
adulta i aprendre  habilitats per una bona socialització amb els al-
tres.

L’equip de professionals que intervé fan l’acompanyament d’aquests 
alumnes i les seves tasques són: donar una atenció individualitzada 
a aquests nois i noies, adaptar-los els material, fer sessions individu-
als i en grup per treballar competències bàsiques, seguiment  amb 
els seus professionals  d’aquests alumnes i l’atenció a les famílies.

C/ Olvan s/n
08600, Berga

938 211 446
Noemí Comas Agredano

a8014681@xtec.cat

De 9:00h a 13:30h
i de 15:00h a 16:30h

10
ESCOLA SANTA EULÀLIA

www.escolasantaeulaliaberga.cat

11
SUPORT INTENSIU A L’EDUCACIÓ 
INCLUSIVA (SIEI) - SECUNDÀRIA
VEDRUNA

Educació
Joves

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Alumnes d’Educació Secundària (ESO) de 12 a 18 anys amb retard 
mental moderat, retard en l’aprenentatge, trastorns del desenvo-
lupament o alteracions greus de la conducta. 

És un recurs per a l’alumnat amb necessitats educatives especials 
derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament 
intel·lectual com en la conducta adaptativa, que requereix al llarg 
de tota l’escolaritat mesures i suports intensius per a poder relacio-
nar-se, participar i aprendre. 
Alguns dels objectius d’aquest suport són: 
• La priorització del suport al professorat d’aula ordinària
• La concreció d’estratègies educatives per a fer possible la partici-
pació activa de l’alumnat SIEI a l’aula ordinària 
• L’elaboració de materials específics per a reforçar l’aprenentatge
• L’afavoriment de l’autonomia i de l’equilibri personal
• El desenvolupament d’habilitats socials 
L’equip de professionals que hi intervé té com a finalitat acompa-
nyar alumnes, professors i famílies en tot allò que calgui i que sigui 
necessari. 

Pg. del Lledó, s/n
08600, Berga

938 210 186
Toni Cortès

www.vedrunaberga@vedruna.cat

REQUISITS
L’alumnat del SIEI ha de disposar d’un dictamen d’escolarització 
signat per l’EAP.

vedrunaberga@vedruna.cat

De dill a dmc, de 8.30 a 13.20h i de 15 a 17h
Dij i div, de 8.30 a 14.30h
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Activament Catalunya Associació, Delegació del 
Berguedà
Alcohòlics Anònims del Berguedà
AMPA del Centre Especial de Treball del Taller 
Coloma | Taller Coloma

ASFAM. Salut Mental Associació de Familiars i 
Amics 
Associació de Familiars d’Afectats per Trastorn de 
Conducta (AFATRAC)
Bàsquet Inclusiu | Associació Esportiva Bàsquet 
Berga

Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogode-
pendències del Berguedà (CASD) | Germanes 
Hospitalàries | Hospital Sagrat Cor Martorell

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç al Berguedà (CDIAPB) | APDPB

Centre de Recursos Educatius pels Trastorns del 
Desenvolupament i Conducta de Catalunya Cen-
tral  (CRETDIC) | Serveis educatius del Berguedà

Centre de Recursos de Trastorn de l’Espectre 
Autista Catalunya Central (TEA)
Centre de Salut Mental d’Adults del Berguedà 
(CSMA) | Germanes Hospitalàries | Hospital Sagrat 
Cor Martorell

Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ) | 
Althaia

Empresa d’inserció, SL | Fundació Portal 
Equip d’Assessorament Psicopedagògic EAP | 
Serveis educatius del Berguedà

4.11

4.12

4.13
4.14

4.
ADDICCIONS/

Salut mental

Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria de 
Queralt | APDPB

Fòrum de Vida Independent / SOLCOM
Fundació Privada Horitzó del Berguedà
Hospital de dia de Salut Mental d’Adults del Ber-
guedà | Germanes Hospitalàries | Hospital Sagrat 
Cor Martorell

Incorpora | Càritas 
Llar amb suport- Germanes Hospitalàries | Hospital 
Sagrat Cor Martorell

Llar Residència de Salut Mental la Sardana
Oficina tècnica Laboral (OTL) | Agencia de Desen-
volupament del Berguedà

Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) | 
Germanes Hospitalàries | Hospital Sagrat Cor 
Martorell

Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat 
Intel·lectual (SESM-DI) |Althaia

Servei Integral d’Orientació, Acompanyament 
i Suport a la Inserció Laboral de Persones amb 
Discapacitat i/o Trastorn de Salut Mental (SIOAS) | 
Consell Comarcal del Berguedà 

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - 
Primària | Escola Santa Eulàlia

Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - Se-
cundària | Vedruna

Trastorn d’Espectre Autista (TEA) | Asperger Cata-
lunya Central
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4.16

4.17
4.18

4.19
4.20

4.21
4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27
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Activisme
Ajuda mútua1

ACTIVAMENT CATALUNYA ASSOCIACIÓ, 
DELEGACIÓ DEL BERGUEDÀ

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones que pateixen o hagin patit un diagnòstic de trastorn 
mental.

Activament és un col·lectiu de persones amb l’experiència del tras-
torn mental, al Berguedà s’ organitzen, per oferir-se recolzament 
mutu, defensar els seus drets i deures, lluitar contra l’estigma i l’au-
toestigma, atorgar veu al col·lectiu, i en definitiva per millorar la 
qualitat de vida d’aquestes persones  i fer d’aquesta una societat 
més justa i inclusiva. 

SERVEIS
• Tallers
• Punt de trobada
• Grups d’Ajuda Mutua
• Sortides culturals
• Gestió associativa
• Activament en Xarxa
• Lluita contra l’estigma i dis-
criminació

Pl. Doctor Saló 6, 3ª planta
08600, Berga

664 109 418

bergueda@activament.org
Gemma Ber

De dilluns a divendres de 9:00 h a 13:00h  
de 17:00 h a 20:00 h

www.ActivaMent.org

2
ALCOHOLICS ANÒNIMS 
DEL BERGUEDÀ 

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb problemes d’alcoholisme.

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

C/ Cardona, 2  (Teatre Patronat)
08600, Berga

933 177 777

Tots els dimarts de 19.30h a 21.00h
(no festius)

Alcoholisme
Associació
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AMPA DEL CENTRE ESPECIAL DE 
TREBALL DEL TALLER COLOMA 

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Familiars o tutors de persones treballadores del CET Taller Colo-
ma.

REQUISIT
Familiars o tutors de treballadors/ores del Centre Especial de 
Treball.

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

Ctra. de Berga a Solsona, km 5
08610, Avià

627 543 820
Cecília Camprubí

ampatallercoloma1@gmail.com

3 Associació familiars

Discapacitat intel·lectual

TALLER COLOMA

4
ASFAM. SALUT MENTAL. ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS I AMICS (BERGUEDÀ)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones que tinguin familiars o amics que pateixin un trastorn 
mental.

L’associació té per objectiu proporcionar informació, orientació i 
suport a les persones amb trastorn de salut mental i als seus
familiars.

Pl. d’Europa, 3, baixos
08600, Berga

676 185 693 
Rosa Circuns

asfam.berga@gmail.com

www.asfamberga.org

SERVEIS
•  Assessorament
• Grups d’ajuda mútua
• Tallers

• Xerrades

Familiars
Assessorament, informació
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ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D’AFEC-
TATS PER TRASTORN DE CONDUCTA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Familiars de persones amb trastorn greu de conducta procedents 
de diferents tipologies mentals prèvies 

SERVEIS
Donar suport i assessorament als familiars de persones amb tras-
torn de conducta.

L’associació té els objectius de prevenir, disminuir, reconduir, tractar 
i pal·liar el trastorn de conducta dels familiars dels socis afectats per 
trastorn de conducta, i aconseguir ajuts, tractaments i centres per 
a solucionar el màxim possible els seus efectes per tal de mitigar 
aquest trastorn. 

Entenem com a trastorn de conducta el comportament impulsiu, 
desafiant, i agressiu que presenten alguns adults, però sobretot 
adolescents, que afecten greument la convivència i posen en risc 
la seva integritat.

C/ Aragó, 227, pral
08600, Berga

Xaro Diez - Tel. 617 661 777 (Berga)
Montserrat Boix - Tel. 659 762 550 (BCN)

hola@afatrac.org

5
AFATRAC

www.afatrac.org

Associació familiars
Trastorn de conducta 6

BÀSQUET INCLUSIU

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Poden participar-hi  persones amb qualsevol diversitat funcional i 
de qualsevol edat, que tinguin ganes de participar-hi.

SERVEIS
Entrenaments de bàsquet 

*Col·laboren en aquest  servei el Cicle Formatiu d’Atenció a les Persones  
de l’Institut  Guillem de Berguedà, el Consell Comarcal del Berguedà i 
patrocinadors.

Equip de bàsquet no competitiu per a persones amb diversitat 
funcional dins l’Associació Esportiva Basquet Berga. L’objectiu és 
aprendre i practicar esport de forma divertida i accessible a tots 
els nivells. 
L’equip entrena un dia a la setmana al pavelló de Berga i un cop 
al trimestre es fa un partit amb algun altre equip del mateix club o 
d’altres clubs.

08600, Berga

699 850 321
Pere Picas

esportiu.basquetberga@gmail.com

http://basquetberga.cat/

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BÀSQUET BERGA

Social
Esport
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7
CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE LES DRO-
GODEPENDÈNCIES DEL BERGUEDÀ (CASD)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones majors de 18 anys amb trastorn per consum de substàncies

REQUISITS
Derivació per part de l’Atenció Primària Salut (metges de capçalera) 
o professionals d’equipaments psiquiàtrics.

El Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències del Ber-
guedà ofereix atenció ambulatòria, pública i gratuïta, en l’àmbit 
de les drogodependències a tota la població de la comarca del 
Berguedà. Està format per un equip professional multidisciplinar 
que actua com a centre de referència integrat a la xarxa assistencial 
de drogodependències de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, 
el centre forma part dels serveis de salut mental comunitaris per a 
adults de la comarca: CSMA, Hospital de Dia Salut Mental i Servei 
de Rehabilitació Comunitària 

Pl. dels Països Catalans, 4, 2n  1a
08600, Berga

938 212 286  (De 10h a 13.30 h)
Victòria Biarnés (DTS)

vbiarnes.hsagratcor@hospitalarias.es

Dimarts i dijous de 15 a 20.30 h i diven-
dres de 8 a 14 h

SERVEIS
Atenció integral a la persona que pateix un trastorn per consum de 
substàncies (amb o sense patologia psiquiàtrica comòrbida). Desen-
volupa accions preventives i assistencials de manera articulada per 
mitjà de diferents programes.

GERMANES HOSPITALÀRIES - HOSPITAL SAGRAT COR MARTORELL

Drogodependència

CENTRE DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL 
I ATENCIÓ PRECOÇ AL BERGUEDÀ (CDIAP)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Famílies amb nens de 0 a 6 anys, que presentin qualsevol trastorn 
en el seu desenvolupament, –ja sigui d’origen orgànic, psicològic 
o social– o que es trobin en risc de patir-lo.

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

És un centre gratuït especialitzat en el desenvolupament infantil, 
integrat a la xarxa de centres d’atenció precoç del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. L’equip 
professional està format per: fisioterapeutes, psicòlogues, pedago-
gues, logopedes, neuropediatre i treballadora social.

Es realitzen tasques de prevenció, detecció, orientació i suport a les 
escoles. S’elabora un diagnòstic biopsicosocial. S’ofereix atenció 
terapèutica individual i/o grupal a l’infant. Atenció, suport i asses-
sorament a les famílies. Seguiment i orientació de l’evolució dels 
infants. I es treballa en xarxa amb els recursos d’infància de la zona: 
hipoteràpia, psicomotricitat i hidroteràpia.

Pl. d’Europa, 9, baixos
08600, Berga

938 211 109
Maite Marginet

cdiap@apdpb.org 

www.cdiapdelbergueda.wordpress.com

APDPB - ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ

8Infants
Assessorament
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CENTRE DE RECURSOS EDUCATIUS PER A TRAS-
TORNS DEL DESENVOLUPAMENT I CONDUCTA 
DE CATALUNYA CENTRAL

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Col·laboració amb els EAP i assessorament als Centres Educatius.

SERVEIS
• Assessorament i treball conjunt amb els Centres Educatius.

El CRETDiC és un Centre de Recursos amb la funció principal de 
col·laborar, juntament amb l’EAP amb l’assessorament als centres 
educatius, per  l’atenció educativa de l’alumnat amb dificultats en 
la regulació de la conducta.

Carretera de Vic  175-177
08240,  Manresa

93 630 590 ext. 7161
Pilar Sanlorien Sánchez

a8912517@xtec.cat

Dimarts de 15h a 18h. 

CRETDIC CATALUNYA CENTRAL

*Atenció a través de l’EAP i Inspecció Educativa.

9 Educació
Assessorament 

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

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

CENTRE DE RECURSOS EN TRASTORN DE 
L’ESPECTRE AUTISTA CATALUNYA 
CENTRAL (TEA)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
-Infants amb Trastorns de l’Espectre Autista i les seves famílies.

-Professionals de qualsevol àmbit que tinguin relació amb les per-
sones amb Trastorn de l’Espectre Autista i les seves famílies, des 
de mestres, vetlladors fins a dentistes i perruquers.

-Voluntariat, estudiants i comunitat

Som una entitat sense ànim de lucre dedicada a promoure el ben-
estar i la qualitat de vida de les persones amb Trastorns de l’Espec-
tre Autista i les seves famílies.

C. de Pau Casals, s/n, Barri de la Parada
08243, Manresa

93 8 744 903 / 620 306 669
Rosa Serrano, Clara Calvo i Sandra Tarrés

www.manresa.tea.cat

10Autisme
Assessorament

info@tea.cat

De dilluns a divendres  
de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h. 
*Hores de sala multisensorial 
a concretar
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CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS DEL 
BERGUEDÀ (CSMA)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones majors de 18 anys amb problemàtica de salut mental.

SERVEIS
• Atenció integral a la persona que pateix un trastorn psiquiàtric o psi-
cològic. 

Donar assistència ambulatòria en salut mental, pública i gratuïta, a 
tota la població de la comarca del Berguedà.

Pl. Dels Països Catalans, 4, 2n 1a
08600,  Berga

Victòria Biarnés 
938 212 286
Horari: De dt a dj  9h a 13h i de 15 a 16h.
Dill de 16h a 17h.

vbiarnes.hsagratcor@hospitalarias.es

Matins: Dilluns a divendres de 9h a 13h 
Tardes: Dilluns de 16-17h i de dimarts a
dijous de 15-16h

GERMANES HOSPITALÀRIES - HOSPITAL SAGRAT COR MARTORELL ALTHAIA

11

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

Salut

CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTOJUVE-
NIL (CSMIJ) 

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Infants i joves de 4 a 18 anys del Berguedà

El CSMIJ del Berguedà atén la salut mental dels nens i els adoles-
cents amb edats compreses entre els 4 i els 18 anys. L’equip que 
presta aquesta atenció està format per un psiquiatre i una psicòlo-
ga. Ambdós professionals treballen en xarxa i es coordinen  amb 
d’altres professionals del territori quan és necessari (equip de pe-
diatria, equip de serveis socials, unitats d’ingrés hospitalari, etc.). 
El CSMIJ del Berguedà és un servei ubicat al Centre d’Atenció Pri-
mària de Berga (CAP Berguedà) i està gestionat per Althaia-Xarxa 
Assistencial Universitària de Manresa a través del concert amb CAT-
SALUT.

Les patologies que des del servei se solen atendre són: trastorns 
de l’espectre autista, trastorns per dèficit d’atenció amb o sense 
hiperactivitat, discapacitat intel·lectual, trastorns afectius, trastorns 
d’ansietat, trastorns adaptatius, trastorns obsessiu-compulsius, 
trastorns de la conducta alimentària, trastorns disruptius i de la con-
ducta, entre d’altres.

Infants Joves
Salut 12

SERVEIS
•  Servei de Psiquiatria i Psicologia (consulta externa). 

•  Intervencions individuals i grupals. 

REQUISITS
S’atenen les demandes que prèviament han derivat des de Pe-
diatria o Medicina de Família. A partir d’aquí es rep  la família i 
comença el procés de recollida de dades, avaluació, exploració, 
orientació diagnòstica (si s’escau) i posterior tractament i seguim-
ent del cas.
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C/ Quim Serra, 1 planta 4 (CAP Berga)
08600, Berga

938 212 744
Maria Gené

mgene@althaia.cat 

Tots els matins (excepte dimecres) 
de 8.30h a 14.30 h. 
Dimarts  15.00h a 19.30 h. 

EMPRESA D’INSERCIÓ, SL

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Nois i noies en risc d’exclusió social afectats per patologies duals 
i les seves famílies.

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

Ctra. C-16, Km 107 Clinker II, Nau 5 
08698, Cercs

671 408 837
Joan M. Sala

info@fundacioportal.org

De dilluns a divendres de 8h a 15 h 

www.fundacioportal.org

FUNDACIÓ PORTAL

Patologia dual
Joves

Laboral 13
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Educació14
EQUIP D’ASSESSORAMENT 
PSICOPEDAGÒGIC (EAP)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Tot l’alumnat de la comarca del Berguedà dins l’etapa d’escolar-
ització obligatòria

SERVEIS
• Valoració de l’alumnat amb necessitats educatives especials

• Suport als docents

• Orientació alumnes i a les seves famílies 

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són 
serveis educatius que donen suport al professorat dels centres do-
cents per tal d’oferir la resposta educativa més adequada al conjunt 
de l’alumnat, especialment a aquell que presenta disminucions o 
més dificultats en el procés d’aprenentatge, i  a les seves famílies.
 
Els professionals dels EAP treballen com a equip multidisciplinari 
en el seu àmbit en l’avaluació, el seguiment i l’orientació de l’alum-
nat, sobretot per a aquell amb necessitats educatives especials i en 
l’assessorament al professorat dels centres docents.

https://sites.google.com/a/xtec.cat/eap-del-bergueda/

SERVEI  EDUCATIU DEL BERGUEDÀ 

Infants i joves
Assessorament a professorat

ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL LLAR SANTA 
MARIA DE QUERALT

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Infants i joves de 3 a 20 anys amb necessitats educatives especials.

És un centre privat concertat per la Generalitat de Catalunya, creat 
a Berga l´any 1972. La finalitat de l’escola és oferir un entorn que 
faciliti al màxim el creixement i el desenvolupament personal dels 
infants i dels joves amb discapacitat, millorant així la seva qualitat 
de vida. L’acció educativa parteix de les potencialitats, capacitats i 
motivacions de la persona, per tant es fa un plantejament de treball 
individualitzat i adaptat a la persona. Es prioritzen metodologies 
globals, metodologies de treball cooperatiu i de treball per projec-
tes, prioritzant aquells aprenentatges que siguin funcionals, contex-
tualitzats i significatius per als nostres alumnes. El constructivisme, 
la comunicació augmentativa i alternativa, l’estimulació basal són 
alguns dels conceptes en què es basa la pràctica educativa.

APDPB - ASSOCIACIÓ PRO-DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ

Infants
Joves

Educació 15

Pl. dels Països Catalans, 4, 1r 7a
08600, Berga

938 214 190

a8900259@xtec.cat

Dimarts i dijous de 15h a 18h

C/ Elois, 1 
08600, Berga

938 211 257

escola@apdpb.org 

De dilluns a dijous de 8 a 19 h 
i divendres de 8 a 14 h

http://eeellarsantamariadequeralt.blogspot.com/
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16
FÒRUM  DE VIDA INDEPENDENT 
/ SOLCOM

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb diversitat funcional.

SERVEIS
Fòrum de Vida Independent al Berguedà treballa per donar a 
conèixer la figura de l’assistent personal perquè més persones pu-
guin beneficiar-se’n.  A més dóna suport a les famílies amb per-
sones amb diversitat funcional.

El servei que ofereix SOLCOM al Berguedà consisteix  a articular 
una xarxa d’advocats col·laboradors que s’avinguin a defensar els 
drets de les persones amb diversitat funcional,  informar sobre les 
activitats que es realitzen i donar suport davant de qualsevol acte 
de discriminació relacionada amb la diversitat funcional.

El Fòrum de Vida Independent  és una associació que vetlla  per-
què les persones amb diversitat funcional puguin assolir una vida 
independent i  i una autonomia personal. 

SOLCOM  és una associació sense ànim de lucre que defensa els 
drets de les persones amb diversitat funcional a davant dels tribu-
nals.

C. de Mossèn Espelt, 13, Bloc 1, escala A, 2n 3a
08600, Berga

650 740 417
Xavier Pujols Esponella

xavier_pujols@hotmail.com

De dilluns a divendres de 13 a 20h

Suport a familiars
Assistent personal 17

FUNDACIÓ PRIVADA 
HORITZÓ DEL BERGUEDÀ

Laboral
Autonomia

SERVEIS
• Recollida de roba, mobles, llibres...

• Treballs manuals, figures de la Patum i altres encàrrecs

• Repartir propaganda, cartells...

• Confecció de mocadors i encàrrecs especials

• Treballs varis per a entitats i de temporada

• Reciclatge per a la posterior reutilització de roba, mobles, objectes de 
la llar...

• Venda de materials reciclats a la botiga

• Venda i transport de roba a majorista

• Muntatge de carpes per als ajuntaments

• Elaboració de detalls personalitzats per a noces, batejos, comunions, 
aniversaris, records...

• Gravació de treballs en fusta, metacrilat, roba, pell: clauers personal-
itzats, plaques commemoratives, trofeus i medalles per a curses esportives

La Fundació privada Horitzó del Berguedà és una entitat que vetlla 
per la inclusió social i laboral de persones amb discapacitats, espe-
cialment per trastorns de salut mental i persones en risc d’exclusió 
social.
 
Promou la sortida del possible aïllament en què es pot trobar una 
persona afectada per alguna problemàtica de salut mental i vetlla 
pel desenvolupament integral de les persones afectades.

L’entitat treballa conjuntament amb altres entitats en la lluita contra 
l’estigma dels trastorns mentals.
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COL·LECTIU DE 
PERSONES ATESES
Persones amb  problemes de salut mental, discapacitats i proble-
mes d’exclusió social.

Pl. d´Europa, 3 baixos
08600, Berga

938 212 072
Eva Sànchez

gruphberga@gmail.com

De dilluns a divendres  
de 9 a 13 h i de 16 a 20 h

gruphoritzoberga.org

18
HOSPITAL DE DIA DE SALUT MENTAL D’ADULTS 
DEL BERGUEDÀ 

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones majors de 18 anys amb problemàtica de salut mental.

REQUISITS
Derivació per part d’equipaments psiquiàtrics o d’altres profes-
sionals de la Salut Mental

SERVEIS
Unitat d’hospitalització parcial diürna  orientada a períodes de crisi 
del pacient, destinada a potenciar-ne la recuperació i mantenir la 
permanència al nucli familiar i comunitari

Donar assistència ambulatòria en salut mental, pública i gratuïta, a 
tota la població de la comarca del Berguedà.

Pl. Països Catalans, 4, 2n 1a
08600, Berga

938 212 286 
Montserrat Escobet

mescobet.hsagratcor@hospitalarias.es

De 9h a 17h

GERMANES HOSPITALÀRIES | HOSPITAL SAGRAT COR MARTORELL

Salut
Hospital de dia
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19
INCORPORA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb discapacitat física, psíquica, sensorial i amb trastorn 
mental. Altres col·lectius en situació de risc d’exclusió social.

SERVEIS
• Servei personalitzat d’intermediació entre l’empresa i la futura persona 
treballadora

• Intermediació i integració laboral a persones amb risc d’exclusió social

• Assessorament i orientació laboral

• Prospecció a empreses. Implicar el teixit empresarial en la pràctica de la 
responsabilitat social corporativa (RSC)

• Suport previ i seguiment a la contractació

• Espai Feina al Servei d’Ocupació Local (Ocupa’t)

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

Adreça: C. Anselm Clavé, 30
08600, Berga

938 223 155
Mª Carme Obradors Solanich

mobradors@incorpora.org

Matins de dilluns a divendres. 
Tarda de dijous. *Cal demanar cita prèvia

www.incorpora.org

CÀRITAS

Laboral
Assessorament
i orientació 20

LLAR AMB SUPORT
GERMANES HOSPITALÀRIES | HOSPITAL SAGRAT COR MARTORELL 

Habitatges compartits amb suport extern eventual per facilitar un 
habitatge adaptat a necessitats específiques i que permeti poten-
ciar l’autonomia personal i social. Suport d’un equip de professi-
onals que treballa per a la plena integració a l’entorn comunitari 
normalitzat.

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones majors de 18 anys amb problemàtica de salut mental.

SERVEIS
Suport, assessorament i acompanyament a la llar.

Autonomia
Habitatge

Pl. Països Catalans, 4, 2n 1a
08600, Berga

938 212 286 
Montserrat Escobet

mescobet.hsagratcor@hospitalarias.es
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LLAR RESIDÈNCIA DE SALUT MENTAL LA 
SARDANA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb trastorn de salut mental.

REQUISITS
Persones amb malaltia mental entre 18 i  65 anys.

SERVEIS
Llar residència.

Llar residència de salut mental amb 50 places concertades i 10 de 
privades. Servei residencial obert i tutelat  que acompanya i dona 
suport a persones dins l’àmbit de la salut mental. 
Pot tenir caràcter temporal o permanent.

Era de l’Huguet,  8
08241, Manresa

938 732 412
Alba Ruiz Muñoz

manresa@mutuam.com

De dilluns a divendres de 9h a 17h

www.mutuam.com

21 Llar residència
Salut 22

OFICINA TÈCNICA LABORAL (OTL)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb trastorn mental, en tractament medico sanitari, que 
vulguin accedir al mercat laboral o millorar la seva ocupabilitat

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

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

C. Lluís Millet, 33, bxs
08600, Berga

938 247 700 (ext. 2214)
Sara Vila

vilags@adbergueda.cat

De dilluns a divendres de 9h a 14 h (cita prèvia)

AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ 

www.adbergueda.cat

Laboral
Orientació

Autonomia
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SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA
(SRC)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones majors de 18 anys amb problemàtica de salut mental.

SERVEIS
Rehabilitació  psicosocial de pacients afectats generalment d’ un 
trastorn mental sever.

Donar assistència ambulatòria en salut mental, pública i gratuïta, a 
tota la població de la comarca del Berguedà.

Pl. Països Catalans, 4, bxs
08600, Berga

938 212 286
Montserrat Escobet

mescobet.hsagratcor@hospitalarias.es

De dilluns a divendres 9h a 15h 

23
GERMANES HOSPITALÀRIES | HOSPITAL SAGRAT COR MARTORELL

Salut

Assistència 
ambulatòria 24

SERVEI ESPECIALITZAT EN SALUT MENTAL I 
DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL (SESM-DI)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb discapacitat intel·lectual que presenten un trastorn 
mental i de conducta.

SERVEIS
• Atenció especialitzada en règim ambulatori o bé seguiment dels casos 
al mateix servei o recurs

• Assessorament i suport als professionals dels diferents serveis

• Formacions especialitzades en l’àmbit de la salut mental i la discapacitat 
intel·lectual

• Atenció i suport a les famílies

Projecte de CatSalut que ofereix a Althaia (xarxa assistencial univer-
sitària de Manresa) 

Un equip multidisciplinar de psiquiatria, psicologia, infermeria i 
treball social ofereix assistència ambulatòria especialitzada a les 
persones amb discapacitat intel·lectual que presenten un trastorn 
mental i de conducta.

L’objectiu del servei és diagnosticar, avaluar i oferir una intervenció 
bio-psico-social a la persona i suport a les persones del seu entorn.

C/ Dr. Joan Soler, 1-3
Manresa

938 732 550 ext: 1702
938 742 114 ext: 3189/3190
Meritxell Tomàs (psicòloga)
Dra. Laura Plans (psiquiatra)
Mercè Casadesús (psicòloga)
Patricia Diaz (treballadora social)

sesm-di@althaia.cat 

ALTHAIA

Salut
Assistència ambulatòria
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25

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones amb discapacitat i/o amb trastorn de salut mental en 
edat de treballar.

SERVEIS
Per assolir els objectius del programa s’elabora un pla individu-
al d’inserció en funció de les necessitats i interessos profession-
als de cada persona, que inclou un seguit de mòduls formatius 
per millorar les competències personals, professionals i tècniques 
necessàries per incrementar el nivell d’ocupabilitat. Paral·lela-
ment, es realitza una prospecció per tal de localitzar empreses que 
vulguin participants en pràctiques així com empreses que tinguin 
interès en contractar-los. Finalment, quan els participants són in-
serits en una empresa, s’ofereix un acompanyament individualitzat 
en forma de treball amb suport.

El programa SIOAS és un Servei Integral d’Orientació, Acompa-
nyament i Suport a la inserció laboral i al manteniment del lloc de 
treball que va dirigit a persones amb discapacitat i/o trastorns de 
salut mental. Els objectius que es persegueixen són els següents:

Autonomia
Laboral

SERVEI INTEGRAL D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT 
I SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL DE PERSONES AMB 
DISCAPACITAT I /O TRASTORN DE SALUT MENTAL (SIOAS)
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ

-Facilitar la inserció laboral i el manteni-
ment del lloc de treball dels participants

-Incrementar l’autonomia personal, fami-
liar, econòmica i social dels participants

-Sensibilitzar l’entorn laboral i trencar 
amb l’estigma social associat al col·lectiu

-Facilitar l’adaptació social i laboral dels 
participants i de l’entorn laboral

C/ Barcelona, 49, 3r
08600, Berga

Èlia Martínez
(Insertora laboral)

938 213 553 Ext. 327

emartinez@ccbergueda.cat

Alexandra Vidal
(Prospectora laboral)

938 213 553 Ext. 327

avidal@ccbergueda.cat

REQUISITS
-  En el cas de persones amb paràlisi cerebral, persones amb tras-
torn de salut mental i persones amb discapacitat intel·lectual s’ha 
de disposar d’una acreditació de discapacitat reconeguda igual o 
superior al 33%

*En el cas de TSM també es pot acreditar mitjançant un informe 
del servei que en fa seguiment terapèutic, si s’escau

-  En el cas de persones amb discapacitat física o sensorial s’ha 
de disposar d’una acreditació de discapacitat reconeguda igual o 
superior al 65%

Per altra banda, cal que les persones es trobin en una de les se-
güents situacions:

- Inscrita al SOC com a persona Demandant d’Ocupació No Ocu-
pada (DONO)

- Inscrita al SOC com a demandant de millora de feina

- Treballant en actiu en una empresa ordinària i tenir la necessitat 
d’un seguiment posterior a la inserció o treball amb suport
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Infants

Educació

SUPORT INTENSIU A L’EDUCACIÓ 
INCLUSIVA (SIEI) - PRIMÀRIA

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Alumnes d’Educació primària de 3 a 12 anys amb retard mental 
moderat, trastorns de l’Espectre autista.  

És un recurs de suport a l’escolarització d’alumnes  amb necessitats 
educatives especials per afavorir la participació i inclusió en un en-
torn escolar  normalitzat.

Alguns dels objectius d’aquesta unitat són: garantir que tots els 
alumnes de la SIEI siguin acceptats i formin part, en igualtat de 
condicions, de la comunitat escolar. Prioritzar l’assistència màxima 
d’aquest alumnat a l’aula ordinària.  Preparar l’alumnat per a la vida 
adulta i aprendre  habilitats per una bona socialització amb els al-
tres.

L’equip de professionals que intervé fan l’acompanyament d’aquests 
alumnes i les seves tasques són: donar una atenció individualitzada 
a aquests nois i noies, adaptar-los els material, fer sessions individu-
als i en grup per treballar competències bàsiques, seguiment  amb 
els seus professionals  d’aquests alumnes i l’atenció a les famílies.

C/ Olvan s/n
08600, Berga

938 211 446
Noemí Comas Agredano

a8014681@xtec.cat

De 9:00h a 13:30h
i de 15:00h a 16:30h

26
ESCOLA SANTA EULÀLIA 

www.escolasantaeulaliaberga.cat

27
SUPORT INTENSIU A L’EDUCACIÓ 
INCLUSIVA (SIEI) - SECUNDÀRIA
VEDRUNA

Educació
Joves

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Alumnes d’Educació Secundària (ESO) de 12 a 18 anys amb retard 
mental moderat, retard en l’aprenentatge, trastorns del desenvo-
lupament o alteracions greus de la conducta. 

És un recurs per a l’alumnat amb necessitats educatives especials 
derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament 
intel·lectual com en la conducta adaptativa, que requereix al llarg 
de tota l’escolaritat mesures i suports intensius per a poder relacio-
nar-se, participar i aprendre. 
Alguns dels objectius d’aquest suport són: 
• La priorització del suport al professorat d’aula ordinària
• La concreció d’estratègies educatives per a fer possible la partici-
pació activa de l’alumnat SIEI a l’aula ordinària 
• L’elaboració de materials específics per a reforçar l’aprenentatge
• L’afavoriment de l’autonomia i de l’equilibri personal
• El desenvolupament d’habilitats socials 
L’equip de professionals que hi intervé té com a finalitat acompa-
nyar alumnes, professors i famílies en tot allò que calgui i que sigui 
necessari. 

Pg. del Lledó, s/n
08600, Berga

938 210 186
Toni Cortès

www.vedrunaberga@vedruna.cat

REQUISITS
L’alumnat del SIEI ha de disposar d’un dictamen d’escolarització 
signat per l’EAP.

vedrunaberga@vedruna.cat

De dill a dmc, de 8.30 a 13.20h i de 15 a 17h
Dij i div, de 8.30 a 14.30h
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REQUISIT
Cal tenir sospita d’aquestes patologies.

28
TRASTORN D’ESPECTRE AUTISTA (TEA)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Totes les persones que tinguin la síndrome d’Asperger o  TEA d’alt 
funcionament i les seves famílies.

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

Associació
Asperger TEA

SERVEIS
• Tallers d’habilitat social (en grups petits o individuals)

• Seguiment escolar

• Reforç escolar

• Formació als docents

• Tallers i tertúlia de pares

• Assessorament a les famílies

• Sortides lúdiques amb totes les famílies

• Esplai per a nens i nenes de 4 a 14 anys

• Centre de trobada per a adolescents i adults

• Colònies

*Els tres serveis últims es fan conjuntament amb l’Associació Asperger de 
Barcelona)

C/ Flor de Lis, 33
08242, Manresa

692 170 935
Tamara Jiménez Reyes  (psicòloga)

sac.catalunyacentral@gmail.com

De dill a dij de 10 a 13h

ASPERGER CATALUNYA CENTRAL 
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1
ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS 
DE LA CATALUNYA CENTRAL (ADCC)

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones diabètiques, tutors d’infants diabètics, familiars i 
col·laboradors sensibilitzats per algun motiu amb els problemes 
que deriven d’aquest trastorn.

Els objectius de l’Associació de Diabètics de Catalunya són infor-
mar, aconsellar, ajudar i defensar la persona diabètica. Igualment 
contribueix a impulsar la investigació, fomentar la qualitat de l’as-
sistència pública i promoure la sensibilització de la resta de la soci-
etat sobre la problemàtica que afecta la persona diabètica i el seu 
entorn.

Pl. de Doctor Saló, 6
08600, Berga

938771911 / 685611464 
Claudia Fusté

adcatalunyacentral@gmail.com

Hores a convenir
 

Diabetis
Associació

SERVEIS
 
 • Xerrades informatives 
 • Sortides culturals 
 • Caminades
 • Activitats infantils i colònies

www.adcc.cat 

Alhzeimer
Activitats, informació
Associació familiars 2

SERVEIS
•  Tallers de psicoestimulació
•  Grups d’ajuda mútua
•  Atenció psicològica individual
•  Tallers de memòria per a gent sana
•  Assessorament jurídic
•  Formació i informació
•  Cessió de material sanitari
•  Servei de podologia, logopèdia i fisioteràpia

AFABBS

www.afabbs.com

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALHZEIMER I 
ALTRES DEMÈNCIES DEL BAGES, BERGUEDÀ, MOIANÈS I 
SOLSONÈS

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones afectades per la malaltia d’Alzheimer o altres demèn-
cies, familiars o cuidadors/ores de persones afectades.

Des de l’any 2000, l’AFABBS té la funció de donar acollida, suport 
psicològic i formació a les persones afectades per la malaltia d’Al-
zheimer o una altra de similar i als seus familiars, amb  la finalitat 
de millorar-los la qualitat de vida. Altres objectius de l’entitat són 
augmentar la informació sobre la malaltia, donar-la a conèixer i sen-
sibilitzar la població en general sobre què és la demència.
L’AFABBS col·labora i es coordina amb les institucions per millorar 
els recursos assistencials.

Pl Sant Joan, s/n  (Centre cívic)
08600, Berga

C/ Flor de Lis, 33 (Centre Hospitalari)
08242, Manresa

info@afabbs.com

938 772 650
938 732 550 (ext. 1060)
Fina Rovira Coromina 
(Presidenta AFABBS)

De dilluns a divendres de 9h a 14h
i dimarts de 17.30h a 19.30h
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3
GINKGO

COL·LECTIU DE PERSONES ATESES
Persones afectades de càncer.

*Per ser soci/sòcia no cal estar afectat de càncer

Ginko és una associació de persones afectades de càncer, que ofe-
reix un espai  de reunió per donar suport i informació. També ofe-
reix un espai per fer propostes, per créixer personalment, per donar 
suport a les famílies i transmetre un enfocament positiu i participa-
tiu de la malaltia. 

També disposa d’un servei de fisioteràpia  gratuït per les persones 
que en són  sòcies. És una sessió grupal. 

Càncer
Associació

SERVEIS
 
 • Suport psicològic, individual i grupal, ofert per dues   
 psicòlogues: Dolors Bové  Travé i Ester Giró Prat (hores   
 prèviament programades)
 • La  fisioterapeuta  Montserrat Noguera i Codina ofereix  
 una activitat grupal
 • Assessorament en atencions oncològiques dirigit per una  
 professional d’infermeria especialitzada: Ester Corrales
 • Activitats de promoció i educació de la salut: marxa nòr 
 dica a càrrec de RURALSALUT.COM
 • Grup d’Ajuda Mútua
 • Xerrades
 • Tallers

APAC DEL BERGUEDÀ

Hotel d’Entitats, despatx núm. 2
08600, Berga

696 074 812 (Laborables de 10h a 20h)
Aurora Fernández i Malagon

 ginkgo.apacbergueda@hotmail.com 

http://ginkgoapacdelbergueda.blogspot.com.es 
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Activament Catalunya Associació, Delegació del Berguedà
Agencia de Desenvolupament del Berguedà: Oficina tècnica laboral (OTL)
Alcohòlics Anònims del Berguedà
Althaia 
 -Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual (SEMSDI)
 -Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CSMIJ)
AMPA de l’Escola d’Educació Especial Sta. Maria de Queralt
AMPA del Centre Especial de Treball del Taller Coloma 
Associació de Diabètics de la Catalunya Central (ADCC)
Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà,
Moianès i Solsonès (AFABBS)
Associació de Familiars d’Afectats per Trastorn de Conducta (AFATRAC)
Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà (APDPB)
 -Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç al Berguedà (CDIAPB)
 -Escola d’Educació Especial Llar Santa Maria de Queralt
 -Lleure
 -Llar-residència
 -Programa de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar (PSALL)
 -Taller Coloma (CET)
Bàsquet inclusiu | Associació Esportiva Bàsquet Berga
Boccia | Grup de Boccia del Berguedà
Càritas: Incorpora
Centre de Recursos de Trastorn de l’Espectre Autista Catalunya Central (TEA)
Consell Comarcal del Berguedà
 -Berguedà Ajudes Tècniques (BAT)
 -Servei Integral d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció Laboral 
 de Persones amb Discapacitat i/o Trastorn de Salut Mental (SIOAS) 
 -Transport Adaptat
Creu Roja del Berguedà: Transport Adaptat
Fòrum de Vida Independent / SOLCOM
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Fundació Portal – Empresa d’inserció, SL
Fundació Privada Horitzó del Berguedà
Fundació Privada Tutelar del Berguedà
Germanes Hospitalàries | Hospital Sagrat Cor Martorell
 -Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències del Berguedà (CASD)
 -Centre de Salut Mental d’Adults del Berguedà (CSMA)
 -Hospital de dia de Salut Mental d’Adults del Berguedà 
 -Llar amb suport
 -Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC)
GINKGO – APAC del Berguedà
IES Guillem de Berguedà: Cicle Formatiu de Grau Mig d’atenció a Persones en situació 
de dependència
Llar Residència de Salut Mental la Sardana
ONCE Delegació Bages i Berguedà
Residència per a persones amb discapacitat Intel·lectual | DOMUS VI Mont Martí
Salut Mental Associació de Familiars i Amics (ASFAM)
Servei educatiu del berguedà
 -Centre de Recursos per Deficients Auditius (CREDA) Catalunya Central
 -Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP)
 -Centre de Recursos educatius pels trastorns del desenvolupament i conducta 
 de Catalunya Central  (CRETDIC)
Escola Santa Eulàlia: Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - Primària
Escola Vedruna: Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI) - Secundària
Trastorn d’espectre autista (TEA) – Asperguer Catalunya Central
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