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Servei terapèutic inclòs a la cartera de Serveis Socials 
de la Generalitat de Catalunya, gestió privada 
concertada amb adjudicació de la plaça per Benestar 
Social de la Generalitat. A partir dels 21 anys.

De dill a div de 9 a 16,45 
 

La teràpia ocupacional es divideix en diferents 
tipus d’activitats adaptades a les capacitats de 
cada persona, funcionem amb horari grupal i 

personal. Totes les activitats tenen el seguiment 
específic del contingut.  El programa s’elabora 
de manera compartida entre els professionals 

del grup i els familiars o responsables del 
usuaris  

INFORMÀTICA CERÀMICA 
PINTURA HORT URBÀ 

CONEIXEMENT DE 
L’ENTORN 

CONEIXEMENT 
CULTURAL 

CURA PERSONAL ACT. MOTRIU 
ACT. SENSORIAL NOVES TECNOLOGIES  

 

Son serveis no inclosos, opcionals per a cada 
persona.  Variables en relació a l’interès de les 

persones. Es realitzen amb els professionals del 
centre com a suport i amb els professionals 

específics de l’activitat.  
MENJADOR, servei de 

càtering extern 
PISCINA, al complex 

esportiu la Vila de 
Martorell 

EQUINOTERÀPIA, a 
l’espai terapèutic 

CAMINS A CAVALL, 
d’Esparreguera. 

FISIOTERÀPIA, als 
espais i amb la 

maquinària específica 
de la FUNDACIÓ 

 

Servei terapèutic inclòs a la cartera de Serveis Socials 
de la Generalitat de Catalunya, gestió privada 

subvencionada amb l’adjudicació de les places per 
Benestar social de la Generalitat. A partir dels 21 anys. 

De dill a div de 9 a 16,45 

 

El tipus d’atenció especialitzada que s’ofereix 
és individualitzada. Cada persona te un 

programa propi de treball individual i per 
continuar a l’aula, el contingut principal dels 

programes es la millora motriu. 
FISIOTERÀPIA ESTIMULACIÓ 

MULTISENSORIAL 
PSICOMOTRICITAT COMUNICACIÓ 

L’activitat terapèutica es complementa amb el 
treball d’aula introduint a través del joc, la 

musica i les audiovisuals activitats de relació 
social 

CONEIX  L’ENTORN HORT URBÀ 
ACT. SENSORIAL NOVES TECNOLOGIES  

 

Son serveis no inclosos, opcionals per a cada 
persona.  Variables en relació a l’interès de les 

persones. Es realitzen amb els professionals del 
centre com a suport i amb els professionals 

específics de l’activitat.  
MENJADOR, servei de 

càtering extern 
PISCINA, al complex 
esportiu la Vila de 

Martorell 
EQUINOTERÀPIA, a l’espai terapèutic CAMINS 

A CAVALL, d’Esparreguera. 

Servei de suport a les persones amb discapacitat, 
gestió privada amb suport dels Ajuntaments. Rutes i 

horaris adaptades a la demanda.

Totes les rutes del transport estan dissenyades 
amb la finalitat que els usuaris estiguin el 

mínim de temps a la carretera. Funcionen amb 
un conductor i un acompanyant i amb vehicles 

amb les adaptacions especifiques per a cada 
persona. 

CENTRE AD ARC DE 
SANT MARTI 

(MARTORELL) 

Recollides a: Martorell, 
Abrera, Esparreguera, 

Olesa, Sant Esteve, 
Masquefa, Molins, 

Pallejà i Sant Andreu  
CENTRE TALLER ALBA 

(MOLINS)  
Recollides a: 

Esparreguera, Olesa, 
Martorell i Sant 

Andreu 
CENTRE ESPECIAL 

TREBALL FIL 
(ESPAREGUERA) 

Recollides a: Martorell 

CENTRE CAN SERRA 
(MARTORELL) 

Recollides a : 
Martorell 

Serveis complementaris fora de les rutes 
CENTRE DE DIA 

MASQUEFA 
Recollides a Masquefa 

SERVEIS 
COMPLEMENTARIS ARC 

DE SANT MARTI 

Del centre als espais 
específics dels serveis 

complementaris 
SERVEIS D’ALTRES 

ENTITAS 
Serveis puntuals de 
suport a activitats  
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Activitats lúdiques, terapèutiques, socials, de suport 
familiar, inclusives, formatives... obrin les portes dels 
nostres equipaments per organitzar petites activitats 
especÍfiques que son necessàries per les persones 
amb discapacitat i per les seves famílies  

 

De dill a div de 17 a 20h. 
Servei puntual de respir per hores. Els nois i noies 
que ho necessitin és poden quedar al centre sota la 

vigilància d’un monitor, donant així facilitat als 
familiars per a organitzar-se el temps. 

Dc de 17 a 19 h 
Practicar el joc de la petanca amb un monitor 

Dill de 18 a 20 h 
Grup de voluntaris, mares, nois i amics que es 

troben per preparar el festival benèfic anual que 
realitza la FUNDACIÓ 

Dm de 17 a 19h 
Dj de 17 a 19h 

Activitat terapèutica adreçada a nens i nenes en 
edat escolar,   petits grups conduits per un 

fisioterapeuta i un suport, amb programes centrats 
en cada nen treballats des d’un grup amb algun 

component lúdic motivador i engrescador.  

Dm i dj de 15 a 17h 
Sessions individuals complementàries al grup de 
fisioteràpia per a reforçar febleses del programa 

individual.

Activitat puntual 
Dintre de l’escola de famílies de DINCAT (Federació 

d’entitats similars a la FUNDACIÓ) es realitzen 
xerrades, grups de treball i formacions.  

 

Grup de persones amb discapacitat que el seu 
principal objectiu és trobar una feina, aquest servei 

forma i prepara als participants per a poder elaborar 
un currículum professional i fer la recerca d’un lloc de 

treball, un cop trobat el treballa es pacta amb les 
empreses el seguiment 

De dill a div de 10 a 16 horari formatiu 
Practiques a convenir amb l’empresa 

INFORMÀTICA I NOVES 
TECNOLÒGIES 

Coneixement de 
l’actualitat a través de 
les nevés tecnologies.  

REHABILITACIÓ DELA 
MEMÒRIA 

Exercicis de millora 
cognitiva 

CÀLCUL Elements de suport per 
al càlcul matemàtic 

ORGANITZACIÓ 
D’AGENDA 

Fomentar l’estructuració 
de la jornada d’una 
manera endreçada 

IMATGE PERSONAL Eines per la millora de 
l’autoestima a traves de 

la imatge  
PRÀCTIQUES EXTERNES Aprendre l’ofici escollit a 

empreses específiques a 
través d’un conveni de 

pràctiques. 
PRÀCTIQUES INTERNES Interactuar amb les 

diferents tasques que es 
poden fer a la 

FUNDACIÓ dintre la 
formació específica. 

Auxiliars de monitor, 
suport al menjador, 
suport al transport 

 

Participar amb la comunitat i obrir les nostres portes 
a la gent és una manera d’estar present i avançar en 

el principal objectiu com a FUNDACIÓ, que 
desapareguin les diferències, que els suports socials 

ens facin més capacitats i que quedi diluïda la DIS 
CAPACITAT

Crear convenis de col·laboració amb les entitats 
social, cultural, juvenils, amb professionals, amb 

empreses col·laboradores, per a que puguin fer us 
dels nostres espais mentre nosaltres no els 

necessitem. 

Servei de promoció, captació, seguiment i 
acompanyament del voluntariat, 

Poder donar el valor afegit que representa 
conèixer persones i compartir experiències.  Les 
persones voluntàries que vulguin compartir amb 

persones amb capacitats diferents el seu temps, les 
seves experiències, les seves capacitats.   

Convenis amb els centres formatius, instituts, 
universitats i acadèmies que ofereixen formacions 

vinculades a l’atenció a les persones. 

Donem a conèixer les grans capacitats dels artistes 
de l’arc de sant Marti amb exposicions a museus i 

galeries d’art de la nostra obra.  Participació a fires 
d’artesans. Creació de peces relacionades amb la 

cultura i els llocs emblemàtics dels poblacions dels 
usuaris.   
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