2a passejada del Grup d’Acció Comunitari de Badalona
Diversos professionals de l’IMSP participen al Grup d’Acció Comunitari de Badalona.
Dins d’aquesta proposta de treball cooperatiu que té entre els seus objectius “millorar
el coneixement dels recursos del territori i el seu aprofitament per part dels
professionals” el passat 23 de gener, es va realitzar la segona “passejada” del GAC.
Aquesta iniciativa consisteix en la visita a una sèrie de recursos del territori units per
un mateix eix director.

La segona edició de les passejades, va tenir com a nexe vertebrador la disminució
intel·lectual. El recorregut dissenyat va permetre el coneixement de diversos recursos
socials, ocupacionals, formatius, associatius, d’oci i residencials especialitzats en
l’atenció de les persones amb disminució intel·lectual. En els que varen participar entre
d’altres serveis Maregassa i Servei Habitatge Josep Padrós.
L’itinerari complert va passar per:
Punt de trobada 1:
Cointegra. Carrer Juli Galve Brussons, 108.
Centre Ocupacional que pertany a la Fundació Badalona Capaç i que en l’actualitat
atén a unes 240 persones a través dels seus diferents serveis

http://www.bdncapac.cat/cat/cointegra

Punt de trobada 2:
Centre Maregassa. Carrer Sant Lluc, 105

Maregassa, centre d’educació especial que forma part de l’Institut Municipal de Serveis
Personals de Badalona que treballa amb joves de 16 a 20 anys amb discapacitat
intel·lectual oferint-los diferents programes de formació i inserció (PFI).
Maregassa va tenir la gentilesa de preparar l’esmorzar elaborat pels estudiants del
mòdul de restauració. http://www.xtec.cat/ceemaregassa

Punt de trobada 3:
ASPANIN. Carrer Sant Miquel, 55
Pro persones amb discapacitat intel·lectual, format per l’associació ASPANN
constituïda l’any 1966 a Badalona i la Fundació Gestió i Suport que gestiona diversos
serveis i programes. Dintre d’aquests, la passejada també va visitar el Club Llevant
que ofereix diverses alternatives d’oci a persones a partir dels 16 anys que contempla
el lleure diari, de caps de setmana i de vacances, així com tallers formatius
(lectoescriptura, informàtica, estimulació sensorial, manualitats,...) i el foment de l’oci
en grup abastant diversos nivells de suport.

http://www.aspanin.cat/

Punt de trobada 4:
Servei Habitatge Josep Padrós. Carrer Mossèn Antón Romeu, 78
Els pisos assistits del Servei Habitatge Josep Padrós de l’IMSP on viuen i conviuen
una trentena de persona amb disminució intel·lectual.

http://1.bp.blogspot.com/PAwUrujL_8A/VPlKOtS9MVI/AAAAAAAABbw/iV18G9wwxFk/s1600/2015-01-

23%2B13.38.51.jpg

Aquesta segona edició de la passejada va comptar amb la participació d’uns 30
professionals. Les valoracions dels participants novament han estat excepcionals.
L’organització obté una valoració de 9,23 punts, la seva utilitat per la millorar la tasca
professional un 9,53, el concepte de les passejades un 9,61 i la disposició a assistir a
futures convocatòries un 9,77. Hi ha ganes de més!!! També hem recollit que com a
temes de futures passejades apareixen fonamentalment dues propostes: infància i
adolescència i salut mental. Per més informació podeu consultar la web del GAC:
gacbdn.blogspot.com/

