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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2011

Entitat

L’associació Joia és una organització sense afany de lucre, creada al 1983, que té com a finalitat la 
rehabilitació i inserció social i laboral de les persones afectades per trastorns de salut mental.

Com a experts en salut mental, compten amb professionals altament especialitzats i tota l’organització 
està implicada amb la innovació i el treball en xarxa, amb els diferents agents socials, per tal de 
convertir-se en un referent dins el sector i donar suport a les administracions públiques en polítiques 
de salut mental.

Actualment té deu serveis de salut mental repartits per la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropo-
litana i dóna feina a més de 100 treballadors compromesos amb la defensa i la millora dels drets de 
les persones amb trastorns mentals.
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MISSIÓ I VISIÓ DE L’ENTITAT

Missió

Facilitem un procés de normalització al col·lectiu de persones afectades per un trastorn de salut 
mental a partir d’un disseny específic per a cada usuari on es desenvolupen diferents accions que 
afavoreixen la inserció social i laboral de la persona. Sempre comptem amb una participació activa i 
una actitud de responsabilitat per part de l’usuari. Promocionem la salut mental, integrem la família 
en el procés de normalització, desestigmatitzem en tots els nivells i garantim la qualitat de les nos-
tres accions mitjançant sistemes de qualitat auditats. Busquem el compromís en els resultats entre 
l’Administració Pública, les persones afectades, els familiars i els professionals.

Visió

Joia vol ser referent de qualitat consolidada en l’àmbit de la salut mental amb un elevat nivell 
d’exel·lència en la presentació de serveis per al col·lectiu. Econòmicament sanejada i tecnològicament 
desenvolupada, treballa de forma integrada i cohesionada entre totes les seves àrees i serveis.

Així mateix, vol ser referent de innovació professional permanent en la implantació de noves accions 
de inclusió que donen resposta a necessitats no cobertes, en col·laboració amb l’Administració o amb 
altres organitzacions amb objectius comuns.
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La nostra Xarxa de Serveis

•	 Servei d’Acollida

•	 Rehabilitació Comunitària

•	 Rehabilitació Adolescents

•	 Itinere

•	 Accés

•	 Prelaboral

•	 Club Social

•	 Intermediació Laboral

•	 CET-Apunts

•	 Bitàcola

•	 Comunicació:

 Joia Magazine Salut Mental  

 Lunètica
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SERVEI D’ACOLLIDA
El Servei d’Acollida és la porta d’entrada a la nostra xarxa de serveis. Aquest servei està dissenyat per 
afavorir l’accés del col·lectiu de persones amb trastorns de salut mental als dispositius sociolaborals 
d’inserció i apropar els recursos als usuaris, a les entitats i als professionals.

 ► Persones ateses al 2011

47 

113 

30 

190 

26 

70 

22 

118 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

Homes  Dones 

En el Servei d’Acollida s’ha atés 308 persones durant l’any 2011. 
De les persones ateses el 62% són homes i el 38% dones. 

El 59% d’homes atesos i de dones ateses tenen entre 26 i 44 anys.
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 ► Serveis derivants

69% 

26% 

5% 

Serveis Sanitaris 

Altres  

Inciciativa Pròpia 

 ► Destí dels usuaris/àries atesos/es en el servei

64% 

36% 

% 

Derivacions a recursos Joia Altres Destins 

 ► Derivacions a recursos Joia

•	 HOMES

31% 

17% 14% 

37% 

1% 

Itinere 

Servei Rehabilitació 
Comunitària 

Servei Rehabilitació 
Adolescents 

Servei Prelaboral 

Club Social 

•	 DONES

44% 

16% 

14% 

23% 

3% 

Itinere 

Servei Rehabilitació 
Comunitària 

Servei Rehabilitació 
Adolescents 

Servei Prelaboral 

Club Social 

Els serveis als que es fan més derivacions és a Itinere i als Prelaborals. 
El 37% dels homes derivats a recursos de Joia ho ha estat als serveis prelaborals i el 31% a Itinere. 

En les dones, als servei al que s’han produit més derivacions han estat Itinere amb el 44% seguit dels Serveis Prelaborals amb un 23%.
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REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA
Estem als districtes de Sants-Montjuïc i Sant Martí per tractar amb les persones que tenen TM on es 
treballa la inserció social a la comunitat.

Mitjançant l’elaboració d’un Pla Individual de rehabilitació i d’inserció comunitària, aconseguim 
que l’usuari assoleixi autonomia i confiança en el seu projecte a través d’un seguiment i suport 
al seu procés, així com un acompanyament acurat necessari i determinat a les seves caracterís-
tiques individuals.

Servei Rehabilitació Comunitària Sant Martí

3 

41 37 

81 

0 

15 17 

32 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

Homes  Dones 

A l’any 2011 s’han atés 113 persones. 
Ha inciat procés aquest any 38 persones. 

El 72% de les persones ateses són homes. 
El 48% dels usuaris/àries tenen més de 45 anys.

 ► Inserció Comunitària

94% 

6% 

Formació 

Voluntariat 

El 94% de les insercions comunitàries han estat mitjançant la formació.

 ► Tipus d’Inserció

29% 

6% 

1% 

64% Inserció Comunitària 

Itineraris Prelaborals 

Inserció Laboral  

Sense Inserció 

El 29% de les persones ateses s’insereix socialment assistint a cursos de formació i realitzant voluntariat.

 ► Inserció Laboral

Durant aquest any en aquest servei s’ha produït 1 inserció d’un home de més de 45 anys en 
empresa ordinària amb contracte indefinit.
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Servei Rehabilitació Comunitària Sants-Montjuïc

 ► Persones Ateses al 2011 

8 

35 
27 

70 

2 
9 

20 

31 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

Homes  Dones 

A l’any 2011 s’ha atés 101 persones. Han inciat procés aquest any 35 persones. 
El 69% de les persones ateses són homes. El 47% dels usuaris/àries tenen més de 45 anys.

 ► Inserció Comunitària

36% 

4% 

36% 

24% 

Formació 

Voluntariat 

Activitats Esportives 

Clubs Socials (Externs a Joia ) 

Principalment les insercions comunitàries es produeixen mitjançant la formació i diferents activitats esportives.

 ► Inserció Socio-laboral

57% 

3% 

2% 

38% 

Inserció Comunitària 

Itineraris Prelaborals 

Inserció Laboral  

Sense Inserció 

El 57% de les persones ateses s’insereix socialment assistint a cursos de formació, realitzant algún esport, realitzant voluntariat 
o acudint a algun club social per millorar les seves relacions socials. 

 ► Inserció Laboral

Durant aquest any en aquest servei s’han produït 2 insercions en empresa ordinària 
amb contractes de menys de 6 mesos. Les persones inserides han estat 1 home i 1 dona de 
26-44 anys.
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REHABILITACIÓ ADOLESCENTS
Aquest és un servei sanitari concertat pel Servei Català de la Salut i està destinat a joves que tenen 
un projecte personal en la inserció socio-laboral.

Tenim	2	programes	específics:

•	 Programes d’atenció a la població adolescent per a la inserció social i laboral.

•	 Programes de suport a la inserció social i laboral per a la població d’adults joves.

 ► Persones Ateses al 2011 

53 

15 

0 

68 

32 

11 

1 

44 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

Homes  Dones 

A l’any 2011 s’ha atés 112 persones. 
Han iniciat procés en el 2011 48 persones. El 67% de les persones ateses del servei són homes. 

El 80% dels usuaris/àries d’aquest servei tenen entre 16 i 25 anys al ser un servei dirigit principalment a adolescents.
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 ► Inserció Comunitària

47% 

6% 

33% 

14% 

Formació 

Voluntariat 

Activitats Esportives 

ClubS Socials 
(Externs a Joia ) 

 ► Inserció Socio-laboral

44% 

8% 

19% 

29% 

Inserció Comunitària 

Itineraris Prelaborals 

Inserció Laboral  

Sense Inserció  

De les persones ateses durant l’any 2011 el 19% s’ha inserit laboralment i un 8% ha inciat itineraris prelaborals.

 ► Nivell d’ Inserció Laboral

22% 

14% 

19% 

Homes Dones Total 

El percentatge d’inserció laboral global ha estat del 19% de les persones ateses. 
Per sexes s’ha inserit el 22% dels homes atesos i el 14% de les dones ateses.

 ► Inserció Laboral per tipologia d’empresa i sexe

67% 

33% 

67% 

33% 

67% 

33% 

0 0 0 

Homes Dones Total 

E.O  CET's E.I 

S’han realitzat 21 insercions. El 67% de les quals s’han fet efectives en l’empresa ordinària.
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SERVEIS PRELABORALS
És un servei social, complementari dels existents actualment a la xarxa social i sanitària subvencionat 
pel departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

Es treballa la intervenció amb persones amb TM per desenvolupar la seva capacitació i habilitats per 
iniciar un itinerari d’inserció laboral amb l’objectiu final d’una integració laboral definitiva.

Servei Prelaboral Gràcia

 ► Persones Ateses 2011

3 

43 

11 

57 

1 

18 

6 

25 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

Homes  Dones 

Places Concertades 2011: 44. 
A l’any 2011 s’ha atés 82 persones. 

Han inciat procés en el 2011 38 persones. 
El 70% de les persones ateses són homes.
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 ► Nivell d’inserció laboral*

22.89% 22.36% 22.73% 

Homes  Dones TOTAL 

*Nota: Els percentatges d’inserció han estat calculats respecte les places subvencionades

S’ha assolit un 23% d’inserció laboral en el servei. S’ha inserit el 23% dels homes atesos al servei i el 22% de les dones.

 ► Inserció Laboral per tipologia d’empresa i sexe

14% 

0% 
10% 

71% 

100% 

80% 

14% 

0% 
10% 

Homes  Dones TOTAL 

E.O  CET's E.I 

El 80% de les persones inserides ho ha estat en CET’s. 
El 14% dels homes s’ha inserit en l’empresa ordinària. No s’ha realitzat cap inserció d’una dona en empresa ordinària.

Servei Prelaboral Sant Martí

2 

31 

1 

34 

0 

14 

2 

16 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

Homes  Dones 

Places Concertades 2011: 25. A l’any 2011 s’ha atés 50 persones. Han inciat procés en el 2011 24 persones. 
El 68% de les persones ateses són homes.

 ► Nivell d’inserció laboral*

5.88% 

50.00% 

20.00% 

Homes  Dones TOTAL 

*Nota: Els percentatges d’inserció han estat calculats respecte les places subvencionades

S’ha assolit un 20% d’inserció laboral en el servei. Encara que en el servei s’atenen més homes que dones el percentatge 
d’inserció és molt més alt en les dones. S’ha inserit el 50% de les dones ateses en el servei. 
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 ► Inserció Laboral per tipologia d’empresa i sexe

0% 0% 0% 

100% 

75% 80% 

0% 

25% 20% 

Homes  Dones TOTAL 

E.O  CET's E.I 

El 80% de les contractacions ha estat en CET’s.

Servei Prelaboral Sants-Montjuïc

 ► Persones Ateses al 2011

4 

21 

6 

31 

5 
9 

3 

17 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

Homes  Dones 

Places Concertades 2011: 25 
A l’any 2011 s’ha atés 48 persones. Han inciat procés en el 2011 23 persones. 

El 65% de les persones ateses són homes.

 ► Nivells d’inserció laboral*

24.77% 22.59% 24.00% 

Homes  Dones TOTAL 

*Nota: Els percentatges d’inserció han estat calculats respecte les places subvencionades

El nivell d’inserció laboral en el servei ha estat del 24%. 
El 25% d’homes atesos i el 23% de les dones ateses.

 ► Inserció Laboral per tipologia d’empresa i sexe

0% 

50% 

17% 

100% 

50% 

83% 

0% 0% 0% 

Homes  Dones TOTAL 

E.O  CET's E.I 

El 83% de les persones inserides ho ha estat en CET’s. El 17% restant s’ha inserit en empreses ordinàries.
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ACCÉS
És el servei d’orientació i inserció laboral dirigit a persones amb TM de l’entorn de Sant Adrià del 
Besòs. Està integrat dins la xarxa socio-laboral del Consorci del Barri de La Mina.

En aquest servei es realitzen itineraris d’inserció individualitzats amb programes d’activitats indivi-
duals i grupals orientades a la inserció social, formativa i laboral·I, tot adaptat a la realitat de l’usuari 
i de l’entorn actual.

Participants 2011

Durant l’any 2011 s’ha atés al servei 67 persones. Hi ha 20 persones ateses que no s’han arribat a 
vincular al servei.

 ► Persones Vinculades 2011 

1 

17 

5 

23 

2 

16 

6 

24 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

Homes  Dones 

El total de persones vinculades al servei és de 47. 18 persones vinculades l’any 2011, la resta són vinculacions d’anys anteriors. 
El 51% de participants ha estat dones. La franja d’edat amb més participants és la de 26 -44 anys. 

Representa el 74% dels homes i el 67% de les dones.
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Derivacions

 ► Derivacions 2011

26% 

17% 

42% 

15% 

Serveis Laborals 

Serveis Socials 

Serveis Sanitaris 

Iniciativa Pròpia 

El 42% de les derivacions han estat realitzades per serveis sanitaris i el 26% per Serveis Laborals Generalistes.

 ► Nivell d’Inserció laboral 

17% 

33% 
26% 

Homes  Dones TOTAL 

Inserció Laboral  

S’ha inserit el 26% del total de participants del 2011. 
El percentatge d’inserció en les dones ha duplicat el dels homes.

 ► Inserció Laboral per tipologia d’empresa

8% 

67% 

25% 

TOTAL 

E.O  CET's PLANS D'OCUPACIÓ 

El 67% de les insercions s’han fet en CET’s.
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ITINERE
És el nostre servei en inserció laboral. Comptem amb el suport del Departament d’Empresa i Ocupa-
ció i el Fons Social Europeu. Treballem tres actuacions diferenciades: acolida i diagnòstic psicosocial i 
de l’ocupabilitat, itineraris integrals d’inserció socio-laboral, i prospecció i sensibilització d’empreses.

 ► Persones que realitzen Itineraris d’Inserció Laboral

2 

31 

15 

48 

2 

18 
13 

33 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

Homes  Dones 

Places Subvencionades 2011: 75.
A l’any 2011 s’ha atés 106 persones, de les quals 81 persones desocupades desenvolupen itineraris d’inserció laboral, 15 fan seguiment a la 

seva inserció, i 10 persones, per diferents motius (formació reglada, IPA, circumstàncies familiars o de salut), no realitzen finalment un intinerari 
d’inserció. El 60% de les persones que realitzen itineraris d’inserció són homes.

 ► Nivells d’inserció laboral*

59% 

46% 
54% 

Homes  Dones TOTAL 

*Nota:	Els	nivells	d’inserció	han	estat	calculats	fins	el	30	de	juny	del	2012,	segons	els	plaços	establerts	pel	Departament	d’Empresa	i	Ocupació.

El percentatge d’inserció del 2011 ha estat del 54%. 
El 59% dels homes atesos i el 46% de les dones ateses han aconseguit inserir-se laboralment.

 ► Inserció Laboral per tipologia d’empresa

57% 

85% 

67% 

43% 

15% 

33% 

0% 0% 0% 

Homes  Dones TOTAL 

E.O  CET's E.I 

El 67% de les insercions s’ha realitzat en empresa ordinària. En les dones ha estat el 85% i en els homes el 57%. 
La insercions en CET’s han suposat el 33% del total.
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CLUB SOCIAL
En aquest servei treballem la socialització de persones amb TM i la seva recuperació, creació 
d’habilitats socials i la relació amb altres persones per formar un teixit social.

Oferim un programa grupal d’activitats i tallers amb seguiment individualitzat on l’usuari és el prota-
gonista en decidir l’ocupació del seu temps de forma significativa, amb una perspectiva de treball des 
de l’apoderament.

Club Social Sant Martí

 ► Persones Vinculades 2011 

1 
8 

30 

11 
4 

54 

3 
9 

16 
9 

1 

38 

20-30 anys 31-40 anys 41-50 anys 51-60 anys > 60 anys Total  

Homes  Dones 

 Del total d’usuaris vinculats al club durant el 2011, un 59% són homes i un 41% són dones. 

 ► Activitats Club Social Sant Martí 2011

Al Club Social de Sant Martí, durant l’últim any s’han realitzat les següents activitats:

•	 10 Tallers setmanals

•	 10	Activitats:	1	mensual	(Reunió	de	Club)	i	9	setmanals.

•	 1 Sortida setmanal de Cap de Setmana

A continuació detallem els tallers i activitats realitzats durant aquest any:

•	 Taller de reciclatge tèxtil

•	 Taller de cuina bàsica

•	 Taller de pintura 

•	 Taller	-	grup	tirant	lo	fil

•	 Taller de moviment

•	 Expressió teatral

•	 Taller d’informàtica 

•	 Una mirada al barri

•	 Xerrada d’actualitat

•	 Tertúlia cafè

•	 Activitat diversa

•	 Xerrada d’actualitat

•	 Reunió de club

•	 Trobada interclubs

•	 Activitat d’informàtica

•	 Activitat de música

•	 Espai obert

•	 Cinema a la farinera
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Club Social Sants-Montjuïc

 ► Persones Vinculades 2011 

7 

18 17 
9 

2 

53 

2 
10 8 

3 2 

25 

20-30 anys 31-40 anys 41-50 anys 51-60 anys > 60 anys Total  

Homes  Dones 

Del total d’usuaris vinculats al club durant el 2011, un 68% són homes i un 32% són dones. 
El 68% dels usuaris/àries es troben entre els 30 i 50 anys.

 ► Activitats Club Social Sants-Montjuïc 2011

Al Club Social de Sants-Montjuïc, durant l’últim any s’han realitzat les següents activitats: 

•	 7	Tallers	setmanals:	6	interns	i	1	extern	(Susoespai).

•	 10 Activitats entre setmana: 
 1 mensual (Reunió-Assamblea de Club) 
 2 quinzenals (VideoFòrum Joves i Tertúlia musical) 
 8 setmanals

•	 1	Sortida	setmanal	de	Cap	de	Setmana.

A continuació detallem els tallers i activitats realitzats durant aquest any:

•	 Activitat d’informàtica

•	 Xerrada d’actualitat

•	 Grup de joves 

•	 Activitat de bàsquet

•	 Activitat d’expressió

•	 T.	Susoespai:	llibres	i	art2

•	 Grup de teatre

•	 Activitat diversa

•	 Reunió de club

•	 Tertúlia musical

•	 Trobada interclubs

•	 Grup de joves (videoclub)

•	 Espai obert

•	 T.	Susoespai:	e.	Creativa

•	 T.	De	moviment	i	relaxació

•	 Taller d’informàtica

•	 Activitat de música

•	 T.-Activitat	poliesportiva

•	 T.	De	cuina

•	 T.	De	futbol
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CET APUNTS
La integració laboral de les persones que pateixen problemes de salut mental severs es la funció prin-
cipal del CET Apunts. La valoració d’aquest any és positiva tot i la situació del mercat actual. 

Un any més, el compromís, l’entusiasme i la dedicació de totes les persones que formem part del 
projecte i la missió d’aquesta organització, ha fet possible el creixement de les oportunitats.

S’ha pogut mantenir la producció i hem ampliat plantilla amb 5 nous treballadors. Aquest creixement 
ha comportat que el CET Apunts hagi donat l’oportunitat a més persones amb problemes de salut 
mental per integrar-se en l’esfera laboral.

 ► Treballadors CET 2011

1 

25 

12 

38 

0 

12 

2 

14 

16-25 anys 26-44 anys > = 45 anys TOTAL 

Homes  Dones 

 ► Distribució per sexe

73% 

27% 

Homes  

Dones 

La plantilla del CET Apunts està formada per 52 persones. El 70% dels treballadors/es tenen entre 26-44 anys. 
Durant l’any 2011 la distribució per sexes de la plantilla ha estat del 73% d’homes i el 27% de dones.

 ► Serveis

•	 	Reprografia

•	 Impressió

•	 Enquadernació

•	 Manipulats

•	 Digitalització de documents

•	 Mailing

•	 Merchandising

•	 Disseny	Gràfic

•	 Missatgeria i Logística Integral 
(emmagatzemar,	control	de	stocks 
i enviaments)

•	 Telemarqueting

•	 Gravació de dades
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BITÀCOLA
Bitàcola és un nou servei implementat durant l’any 2011 on s’aplica la metodologia del coaching per 
a la inserció laboral de les persones amb problemes psicològics.

L’objectiu és minimitzar els efectes de l’estigma en el procés d’inserció laboral en salut mental i mini-
mitzar els efectes del malestar o el patiment psicològic en els entorns laborals que poden comportar 
problemes de salut mental.

 ► Persones Ateses 2011

3 1 

39 

22 

65 

3 1 

35 

11 

50 

S/D De 16 a 25 anys  De 26 a 45 anys Més 45 anys TOTAL 

Dones  Homes 

Durant aquest primer any de servei hem atés 115 persones en la primera visita. El 57% de les persones ateses ha estat dones. 
El 53% va iniciar el procés de coaching. La resta de persones no complien els criteris mínims per poder realitzar el procés de coaching. 

De les 60 persones que van iniciar procés, 52 van finalitzar-lo. El 68% de persones que van el finalitzar procés són dones. En aquest 
recurs, a diferència de recursos d’inserció laboral, s’atén més dones que homes.

 ► Inserció Laboral

100% 

50% 
40% 

Manteniment lloc de feina Baixa laboral Atur 

El 100% de les persones que estaven en actiu durant el procés ha mantingut la feina. 
El 50% de les persones que van iniciar procés i estaven de baixa laboral es van reincorporar a la feina. 

El 40% de les persones que van iniciar procés a l’atur han aconseguit inserir-se laboralment.
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LA NOSTRA XARXA DE SERVEIS

EMPRESES D’INSERCIÓEMPRESES MERCAT  
ORDINARIC.E.T.S. EXTERNS

SERVEI D’ACOLLIDA

INTERMEDICIACIÓ 
LABORAL

CLUB 
SOCIAL

SRC 
Adolescents

SRC SPL

ITINERE

Sants - Montjuïc

SPL

Gràcia

CET 
APUNTS  
Eixample

CET 
APUNTS  

Sants

ACCÉS

St. Adrià

SPL

CLUB 
SOCIAL

SRC

ITINERE

Sant Martí

SRC: Servei de Rehabilitació Comunitària
SRC Adolescents: Servei de Rehabilitació Comunitària Adolescents

SPL: Servei Prelaboral
CET Apunts: Centre Especial de Treball Apunts

COMUNICACIÓ

Joia Magazine Salut Mental

Joia Magazine Salut Mental és la revista quatrimestral de Joia. Apareix tot tipus d’informació rela-
cionada amb la salut mental i la psicologia. Reportatges, entrevistes, crítica de cinema, literària i de 
televisió, agenda i notícies, entre altres coses, que permeten conèixer una altra realitat d’ una manera 
amena i veraç.

•	 S’han	publicat	5	números.

Lunètica

Lunètica un programa de ràdio on s’utilitzen les paraules amb sentit. On participen persones amb 
problemes de salut mental, que intenta trencar amb els estigmes i ensenyar a la societat aquests 
grans desconeguts: tots els llunàtics que han de ser tractats amb ètica.

•	 Durant	l’any	2011	s’han	emès	46	programes.
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La nostra Xarxa de Serveis

•	 Servei d’Acollida

•	 Rehabilitació Comunitària

•	 Rehabilitació Adolescents

•	 Itinere

•	 Accés

•	 Prelaboral

•	 Club Social

•	 Intermediació Laboral

•	 CET-Apunts

•	 Bitàcola

•	 Comunicació:

 Joia Magazine Salut Mental  

 Lunètica

www.associaciojoia.org


