Assessorament d'associacions per la creació d'una residència i pis tutelat
en l'entorn de Mollet del Vallès
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"L'experiència que presentem a continuació es tracta d'un treball de recerca de Batxillerat
destinat a l'aprenentatge de com crear un centre residencial i/o llar residencial per a persones
discapacitades. El rerefons és crear una empresa de serveis socials que ajudi a millorar la
societat actual, la qual encara manca d'alguns serveis bàsics com els que nosaltres hem
promulgat".
Les necessitats que originen el projecte són les grans necessitats que trobem arreu del territori
de Catalunya i concretament al Vallès Oriental i a Mollet del Vallès on existeix una gran
demanda potencial de serveis de centres residencials i de llars residencials per a persones amb
discapacitats, sobretot psíquics.
Els objectius del projecte han estat realitzar una proposta de creació d'una residència i pis
tutelat destinat a les diferents associacions vallesanes que seran les beneficiaries del projecte.
També, aprofundir en el món dels discapacitats. Conèixer la catalogació i terminologia més
adequada. Estudiar les necessitats per tal d'oferir uns serveis adients per a aquestes persones.
Conèixer la legislació que implica una residència i pis tutelat. Saber el procés que s'ha de fer
per a crear una cooperativa de pares de persones amb discapacitat. Així mateix com saber el
procés per crear una fundació que gestioni la residència i les llars residencials.
Tal i com es pot imaginar, els aprenentatges que s'han fet al llarg d'aquest procés són molts.
Així doncs, al llarg del projecte hem elaborat un estudi sobre els discapacitats al Vallès
Oriental. Primerament ens hem introduït i implicat plenament amb els discapacitats,
coneixent-los profundament, visitant-los en diferents centres residencials com ara Sant Medir,
Jeroni de Moragas, Fundació Privada del Vallès Oriental, Institut Municipal de Discapacitats de
Mollet del Vallès... A més, per reafirmar-nos hem portat a terme unes pràctiques de treball
com a estudiants col·laborant i fent el suport dins una escola bressol amb nens amb paràlisis
cerebral.

També hem analitzat quina terminologia és més adequada. Hem elaborat un estudi sobre la
situació de dependència dels discapacitats, graus de dependència i valoració de la
dependència. Hem analitzat les etapes en la vida d'un discapacitat i necessitats educatives a
cada nivell. Hem constatat aspectes d'integració social, problemàtiques de la manca de
solidaritat i consciència, situació de la persona amb disminució, barreres socials i barreres
arquitectòniques.
El projecte també ha servit per conèixer la realitat del país i les diverses i alhora grans
necessitats arreu del territori. Hem recercat i trobat grups de persones voluntàries,
federacions i entitats per a discapacitats que es solidaritzin amb el nostre projecte. Hem
estudiat i conegut la situació residencial a Catalunya i, en concret, a la nostra zona,
concretament a Mollet del Vallès i la resposta que dóna a les necessitats dels discapacitats de
la zona edat per edat.
Un cop demostrades les necessitats evidents, hem elaborat les nostres dues propostes: llar
residencial i residència. Hem vist espais adaptats i mesures de seguretat comunes. Dins de la
llar residencial hem treballat en els àmbits de instal·lacions, serveis, personal i la descripció
d'un dia en l'entorn de la llar residencial. Pel que fa a la residència, hem desenvolupat també
les instal·lacions, serveis i personal, a més d'un dia en l'àmbit d'aquesta.
Un cop desenvolupades les dues propostes hem elaborat els avantatges i els inconvenients del
pis tutelat respecte a la residència. Com a possible alternativa hem pensat en un règim de
cooperativa i hem elaborat l'assessorament per la creació d'una cooperativa, així com les
subvencions existents.
A més ens hem informat sobre les subvencions del departament d'Acció Social i Ciutadania.
Finalment, hem elaborat un estudi per a la creació de la fundació de la residència i llar
residencial ja que volem que sigui per a un bé per la societat i ofereixi la màxima fiabilitat
d'una bona gestió en tots els àmbits; a més la Fundació s'encarregarà de tutelar aquells usuaris
que ho requereixin. Aquest és precisament el servei que ofereix el nostre projecte.
L'assessorament en la creació d'una residència i llar residencial per a persones amb aquest
tipus de discapacitats, sobretot als més profunds, severs, psíquics i pluridiscapacitats.
Els resultats obtinguts són la finalització del treball de recerca, amb la presentació pública i
l'exposició oral el dia 31 de gener del 2008 a l'Escola Sant Gervasi de Mollet del Vallès a les
13,30h, però aleshores és quan comença el procés de plasmar el projecte en la nostra realitat.
És quan pertoca de trobar un terreny on materialitzar el resultat d'aquesta investigació que
hem portat a terme ja que es tracta d'un projecte pensat per a que sigui viable en la realitat.

Les conclusions són positives ja que hem realitzat el projecte amb èxit i hem assolit els
objectius ja que a partir del treball de recerca des de la nostra escola ens hem involucrat en
l'àmbit de persones amb discapacitats.
El treball de recerca ha estat realitzat per en Pau Petit, Albert Grau i Àlex Merlatti, alumnes de
l'Escola Sant Gervasi.
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Aprenentatges que s'han donat:
-

Aprenentatges respecte a l'àmbit de les discapacitats: graus de dependència, etapes
en la vida d'un discapacitat, necessitats educatives a cada nivell, barreres socials i
arquitectòniques.

-

Aprenentatges sobre les respostes socials i educatives en aquest àmbit a Catalunya:
persones voluntàries, federacions i entitats.

-

Aprenentatges referents a la creació d'una cooperativa i una fundació per treballar en
aquest sentit.

Descripció del servei:
Assessorament en la creació d'una residència i llar residencial per a persones amb
discapacitats severes i profundes.

Àmbits de servei: Ajuda pròxima a altres persones
Matèries implicades: Treball de Recerca
Nivells educatius: Batxillerat
Edats dels participants: 16-18 anys
Data d'inici del projecte: Febrer 2007
Data de finalització del projecte: Desembre 2007
Entitats que participen a l'experiència: FEDISVA
Dades de contacte:
Adreça: Sabadell, 41
Població: Mollet del Vallès
Comarca: Vallès Oriental
Telèfon: 93 570 54 30
Correu electrònic: santgervasi@santgervasi.org
Web: http://www.santgervasi.org

