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Què és ASPEDIM? 

 ASPEDIM significa: Assocació per Suport a PErsones amb 
 DIscapacitat Mental.  

 

A què ens dediquem? 

 A proporcionar als seus usuaris un entorn familiar integrat dins 
 el barri on visquin i a millorar la seva salut global. 

 A l'hora proporcionem una ocupació no laboral als suports. 

 

Qui són els usuaris? 

 Aquelles persones que tenen una malaltia mental crònica i 
 precisen de suport  per tenir un grau de salut integral (global) 
 el més satisfactòria possible. 

 

Qui els proporciona aquest suport? 

 Els que anomenen suports són unitats familiars a les que 
 algun o alguns dels seus membres s'encarreguen de vetllar 
 per a què l'usuari desenvolupi al màxim les seves capacitats 
 en relació a les activitats bàsiques i instrumentals de la vida 
 diària.  

 

Què entenem per salut integral? 

 És l'absència de problemes i la millor satisfacció possible a 
 nivell individual, familiar, social, formatiu-laboral i legal. 
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Com s'integra l'usuari a la família i al barri? 

 Acaba sent un membre més de la família i de l'entorn asocial 
 immediat (del barri). S'aprofiten tots els recursos del barri, 
 siguin públic o comunitaris. També els privats si hi ha prou 
 recursos econòmics. 

 

Què més fem? 

1. Recapta de fons econòmics per ajudar als que no poden 
pagar-se una plaça amb la seva pensió. 

2. Bestretes reciclables per despeses que es retornen poc a 
poc sense interessos. 

3. Subvencions d'activitats per al foment de la salut integral. 
4. Assessorament legal on-line gratuïts. 
5. I moltes més coses. 

 

Programes actualment en funcionament o desplegant-se: 

1. Projecte Oriol 
2. La Bossa d'en Rutxill 
3. Programa Harry Porter 
4. Programa Cinquè Element 
5. Programa Mastega Bé 

 

On trobar més informació? 

 http://aspedim.blogspot.com.es/ 

 O bé contactant amb nosaltres pels medis indicats a la 
 capçalera del present dossier. 
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PROJECTE ORIOL 

 

Introducció 

El projecte Oriol neix al 01-01-2011 de la necessitat actual de la 
societat a: 

1. Donar una resposta econòmicament viable a persones amb 
grau de discapacitat que necessitin un suport intermitent o un 
suport limitat per a les seves AVD, tant bàsiques com 
instrumental. 

2. Facilitar una convivència compensada entre els suports i els 
convivents. 

En sí el projecte Oriol consisteix en una oferta (cartera) de llars de 
convivència on hi puguin conviure 1 o 2 residents amb els titulars de 
la mateixa a través d’un contracte de convivència que inclou una 
sèrie de funcions de suport. Dites llars es trobaran supervisades i 
assistides en matèria d’assistència psiquiàtrica i social per ASPEDIM. 

 

Unitats de convivència 

Són habitatges en els que hi viuen alguna o algunes persones i que 
estan disposades a hostejar 1 o 2 persones amb discapacitat mental 
que compleixin criteris pels nivell 1 i 2 de suport. També hem creat 
una oferta de places per a persones que denominarem Nivell 2b de 
suport però a més a més presenten amb alteracions conductuals 
controlables a nivell ambulatori o suport per a persones amb 
mobilitat disminuïda (cadira de rodes) que anomenem Suport Mòbil-
conductual (Suport Mc). 

A manera de facilitar la comprensió definim que els usuaris són 
persones residents a Catalunya que tenen reconegut un diagnòstic 
de trastorn mental que els incapacita per dur una vida autònoma i 
per tant precisen suport per part d’altres. Aquestes persones a 
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l’hora, tenen per necessitat vital un servei substitutori de la llar pel 
fet de ser impossible o desaconsellable viure en la pròpia.  

 

Diferenciem: 

1. Suport nivell 1 o supervisat: és el que es presta de manera 
esporàdica o episòdica i que es proporciona quan es necessita. 
El suport supervisat fa referència a la necessitat de tercera 
persona per a les activitats de la vida diària en moments 
puntuals, i a la necessitat de suport per al inici d'activitats 
socials noves i per a variacions en les rutines. 

2. Suport nivell 2 o crossa: és el que es presta ocasionalment de 
manera continuada, amb una freqüència regular, i en alguns 
entorns de la vida de la persona (llar, treball, escola, vida 
comunitària, etc.). El suport crossa fa referència a la 
necessitat de tercera persona per a les activitats de la vida 
diària en moments puntuals, i per al inici d'activitats socials 
noves (participació comunitària, ús de recursos i instal·lacions 
públiques) i per a variacions en les rutines. 

3. Suport Mc (Mòbil-conductual): aquí definim un col·lectiu de 
persones que no es poden deixar soles o sense control de 
tercers però que si tenen aquest suport  són plenament 
integrables a nivell ambulatori. 

Exposem de manera més detallada què entenem per cada un dels 
nivells de suport: 

1. Supervisat: la tasca del suport és recordar, iniciar, incentivar, 
controlar i avaluar les activitats de la vida diària. 

a. Bon grau d’autonomia (es saben vestir-se sols, saben 
fer-se el llit, saben rentar plats, saben parar taula, saben 
fer ús del WC i saben dutxar-se sols) 

b. Orientació ciutadana suficient com per poder anar sols 
pel carrer i no perdre’s més que la gent “normal”. 
Capacitat per agafar transports públics o un taxi. 
Coneixement us del telèfon. Capacitat de preguntar al 
carrer. 
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c. Control d’esfincters total encara que sigui amb medicació 
per la incontinèmncia. 

d. Capacitat per poder fer algun curset, anar al gimnàs, a 
la biblioteca o a un casal de barri. 

e. Nivell de conflictivitat conductual baix: s’aixeca a l’hora, 
accepta higiene personal, accepta col·laboració en la 
casa, accepta la medicació, accepta recomanacions i 
normes de convivència. 
 

2. Crossa: necessiten suport físic i conductual en algunes coses 
però d’una manera puntual i no generalitzada: 

a. Grau d’autonomia limitat: cal ajuda en arreglar-se, a la 
higiene diària, en el vestir o en posar-se alguna prenda, 
cal ajuda en fer el llit, cal ajuda en rentar plats, ajuden a 
parar taula, ajuda en la dutxa, al tall d'ungles, etc. 

b. Orientació ciutadana suficient com per poder anar sols 
pel carrer previ ensinistrament dels circuïts. Capacitat 
per agafar transports públics o un taxi previ 
ensinistrament dels circuïts. Coneixement de l'ús del 
telèfon bàsic. Capacitat de preguntar al carrer. 

c. Control d'esfincters diurn encara que sigui amb 
medicació per la incontinèmncia, necessitat de protector 
per la nit o ús de bolquers per micció residual o 
incontinència lleu d'esforç. 

d. Capacitat per poder fer algun curset, anar al gimnàs, a 
la biblioteca o a un casal de barri si cal acompanyats. No 
existeix el risc de fugida. 

e. Nivell de conflictivitat conductual moderat: li costa 
complir rutines i hàbits però ho acaba fent, cal corregir-
lo amb mormes de convivència, de vegades es mostra 
tossut o s’enfada però sense violència física o verbal. 

3. Mc: necessiten suport físic i/o conductual.  
a. El seu estat orgànic és compatible amb una atenció 

ambulatòria. 
b. La seva conducta es pot reconduir sense problemes pel 

suport tot i que cal ser repetitiu. 
c. Per les seves condicions físiques precisen un suport en 

moments puntuals i claus (ex: cadira rodes). O, 
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d. per les seves condicions mentals precisen un suport 
cognitiu i conductual. 

e. Sempre acaben responent bé a la intervenció del suport. 

La persona de referència (suport) ha de disposar d’un mínim de 6 
hores al dia i un màxim de 8, cada dia de la setmana per atendre les 
necessitats bàsiques del contracte de convivència. 

La selecció dels suports es fa per la superació de quatre filtres 
consecutius: 

1. Exposició i acceptació del projecte. 

2. Contempla dos avaluacions: 

a. Estudi psicomètric de la personalitat del suport. 

b. Enquesta de disponibilitat horària, característiques de 
l'habitatge, membres que conviuen a la unitat de 
convivència (individus i animals), localització geogràfica 
de la llar, barreres arquitectòniques existents, transports 
públics existents, entorn socio-cultural del barri, recursos 
públics o comunitaris del barri. 

3. Entrevista personal. 

4. Visita al domicili. 

Es tenen en compte les característiques pròpies de cada llar 
seleccionada a fi i efecte de crear una cartera de llars que permeti 
l’acoblar de la millora manera possible als usuaris residents en 
funció de les seves pròpies característiques de necessitats d’atenció. 

El suports seleccionats rebran una formació inicial sobre les 
característiques i necessitats dels usuaris potencials, així com sobre 
el tipus de tracte humà que han de mantenir amb ells. 

Rebran periòdicament una visita de seguiment in situ per veure que 
es compleixen els pactes i requisits exigits per acollir als usuaris. 

Un cop per setmana com a mínim hauran de respondre a una 
enquesta d'evolució i avaluació de la relació convivencial i de la salut 
de l'usuari. 
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Disposaran d’un servei d’atenció telemàtica o telefònica full-time per 
a resoldre possibles situacions de crisi, consultar temes relacionats 
amb els usuaris i el seu tracte, etc. Aquest servei el prestarà el 
ASPEDIM a través del seus tècnics. 

S’oferirà als suports de manera gratuïta i d’obligatòria assistència, 
tallers de formació continuada sobre aquells temes que siguin 
d’interès pel bon desenvolupament del projecte. 

Rebran mensualment la valoració que des d'ASPEDIM es farà de la 
seva tasca i dels temes a millorar, els quals constituiran l’objectiu 
dels tallers. 

 

Entitats derivants 

Les entitats que poden derivar usuaris són des de persones físiques 
(pares, familiars, tutors legals) a entitats tipus fundacions, 
associacions, hospitals, etc. 

Per la selecció del nivell de suport, disposem d'una enquesta 
avaluativa que ens categoritza els nivells. Es desestimen aquells 
possibles usuaris que sobrepassin el nivell màxim establert. Això 
implica que no són aptes per poder ser atesos a nivell ambulatori. 

Les entitats derivadores estaran sempre informades d’aquelles 
situacions considerades d’emergència o de vital importància que 
puguin succeir al llarg de la convivència de l’usuari amb el suport. 

Si els usuaris no disposen ja de recursos de rehabilitació (tallers, 
treballs protegits, centres de dia, etc.) ASPEDIM s’encarregarà de 
coordinar la seva ubicació en els més adients en funció de les seves 
característiques psicopatològiques i conductuals, així com de les 
seves possibilitats econòmiques. 

S’informarà per escrit de manera mensual de la bona marxa i dels 
incidents ocorreguts. 

S’informarà immediatament de qualsevol decisió presa que afecti al 
contracte de convivència. 



 

ASPEDIM síntesi Pàg. 10 

 

C/. Borrell, 10, 4rt 2a 

08192-St. Cugat del Vallès 

NIF: G-66.355.140 

Tf. 93-125.15.02 

  E-mail: aspedim.info@gmail.com 

 

ASPEDIM 

Com ja s’ha pogut anar deduint, ASPEDIM s’encarrega de: 

1. Selecció de llars i elaboració d’una cartera. 

2. Formació dels cuidadors. 

3. Seguiment i formació continuada de la seva tasca. 

4. Atenció psiquiàtrica i social de l’usuari. 

5. Foment de la rehabilitació i reinserció (donat el cas) de 
l’usuari. 

Per poder dur a terme aquesta tasca ASPEDIM es compromet a: 

1. Estudi de viabilitat d’una oferta de llar. 

2. Estudi de la tipologia d’usuaris més adient per aquella llar. 

3. Formació prèvia a la convivència sobre la tipologia d’usuaris 
(patologies i conducta). 

4. Formació continuada sobre aquells aspectes de la convivència 
més sensibles a generar problemes així com sobre les 
necessitats educadores o re-educadores dels usuaris per 
fomentar la seva rehabilitació i resinserció socio-laboral (cas 
que sigui possible). 

5. Realitzar 1 visita mensual a la llar per poder informar sobre 
l’evolució de la convivència i resoldre in situ problemes o 
dificultats que puguin anar sorgint. La ràtio anirà en funció del 
nivell de suport que precisi (intermitent o limitat). 

6. Control telemàtic setmanal. 

7. Recordar l’agenda de l’usuari en el que fa referència a 
obligacions legals, socials o sanitàries. 

8. Atendre i donar resposta de manera immediata per via 
telefònica o per correu electrònic sobre temes conductuals, 
socials o psiquiàtrics que plantegi el usuari. 

9. Cada usuari serà visitat 1 cop al mes per tècnics en psiquitria 
i/o psicologia, en funció del nivell de suport que precisi per 
valorar el seu estat mental. 
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10. Informar mensualment a l’entitat derivant del benestar 
de la convivència. 

11. Informar immediatament a l’entitat derivant d’aquelles 
situacions de crisi que es produeixin. 

 

Quins serveis es contemplen a les quotes mensuals dels 
suports: 

1. Habitatge: 
a. Habitació de mínim 7 m2, amb llit, tauleta de nit amb 

llum pròpia, tauleta-despatx amb llum pròpia, armari 
suficient, cadira, estora, etc. 

b. Llençols, mantes, tovalloles, etc. 
c. Alimentació suficient i variada. 
d. Neteja de l’habitació. 
e. Neteja de la roba. 
f. Parament pròpia d’una llar. 
g. Dret a espais compartits i a l’ús dels seus elements. 

2. Entre 6 i 8 hores de dedicació personal al resident. La resta és 
convivència. 

3. Caps de setmana inclosos. 
4. Acompanyament a qualsevol lloc sempre i quan no siguin 

temes esporàdics (acudir a entrevistes tècniques, anar a una 
altra ciutat o poble, etc.). 

5. Possibilitat de localització immediata. 

 

Quins serveis es contemplen a les quotes mensuals 
d'ASPEDIM: 

1. Seguiment diari, caps de setmana i vacances incloses per vies 
telemàtiques (Tf, mail) tant del psiquiatra, psicòleg, com de la 
coordinadora familiar de: 

a. L’estabilitat psiquiàtrica del pacient. 
b. Problemes de convivència. 
c. Resolució de conflictes. 

2. Responsabilització de les decisions a prendre a l’apartat 1.- 



 

ASPEDIM síntesi Pàg. 12 

 

C/. Borrell, 10, 4rt 2a 

08192-St. Cugat del Vallès 

NIF: G-66.355.140 

Tf. 93-125.15.02 

  E-mail: aspedim.info@gmail.com 

3. Una visita mínima al mes a cada llar on es fa  un 
reconeixement del servei que es presta. 

4. Control telemàtic obligat amb un mínim d'un cop per setmana. 
5. Una visita al mes pel control psiquiàtric i psicològic de l'usuari. 
6. Atenció a la burocràcia i gestions: 

a. Empadronament, 
b. ICS-CSMA, 
c. Estat de la dependència o invalidesa, 
d. Altres en funció del cas. 

7. Formació continuada dels suports. Tf, dossiers, blog. 
8. Intermediació entre la llar (vivenda) i els responsables legals 

del pacient o els responsables familiars. 
9. Quota d’ingrés. Documentació, entrevista al Gabinet amb el 

psiquiatra, visita a la llar amb la coordinadora familiar i ingrés 
amb la coordinadora familiar, entrega de material (agenda, 
pastillero setmanal, partidor de pastilles, carpeta per desar la 
documentació i els fulls de protocols), entrega dels diferents 
registres (pes, tensió arterial, glucèmia, diners de butxaca, 
despeses extres, etc.). Actualment té un cost de 80€ + 35€ 
pel material. 

Cada mes es remet a la llar i als tutors o familiars informe sobre 
l’estat de la convivència i els seus elements per separat. Informe 
que és tant avaluatiu com de recomanacions. 

 

Costos 2015 

S’estableixen 3 categories: 

1. Un usuari per llar tipus suport supervisat: 1.029,58 €/m 

2. Un usuari per llar tipus suport crossa: 1.177,85 €/m 

3. Usuari tipus Suport Mc: 1.291,36 €/mes 

Aquests costos inclouen tot el servei d'ASPEDIM i el de la llar. 

Les despeses generades per àpats fora de casa, estris d’higiene 
personal, transports, fàrmacs, informes que no siguin els esmentats, 
visites no contemplades, activitats considerades extres, etc. aniran a 
càrrec de l’arrendador. 
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Les quotes es reparteixen de la següent manera: 

€ suport aspedim € empleador 

839,58 € 190,00 € 1.029,58 € 

955,85 € 222,00 € 1.177,85 € 

1.033,09 € 258,27 € 1.291,36 € 

 

Càlcul del primer mes: 

1. Contracte de convivència, segueix la següent fórmula: 

Quota / dies mes * (dies manquen acabar el mes +1) 
  100 € dipòsit 
  X € diners de butxaca (si en precisa). 

2. Contracte de prestació de serveis: 

Quota mensual + 80€ per despeses de gestió (mireu 
l’apartat “quins serveis es contemplen a les quotes mensuals 
d'ASPEDIM”) + 35€ per pastillero setmanal, partidor-triturador 
de pastilles i agenda anual 1 dia per plana. 

 

 

Contractes 

Per a la bona marxa del projecte s’establiran amb l’entitat derivant 2 
contractes per cada usuari derivat: 

1. Contracte de convivència amb l’arrendador (llar). 

2. Contracte econòmic amb ASPEDIM. Del muntant mensual de 
la quota, un 5% va destinat al fons d'activitats de l'associació 
ASPEDIM i la resta es destina a pagar els contractes amb els 
professionals del Projecte Oriol. 
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Les característiques contractuals seran el més laxes possibles dins el 
marc legal a fi i efecte de causar el menor nombre de danys 
possibles en cas de rescissió immediata del mateix. 

 

A la plana següent trobareu el protocol del programa. 
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PROTOCOL 

 

  
ASPEDIM 

  PISOS    PACIENTS 

ENTITATS SALUT 
MENTAL 

AVALUACIÓ 

SELECCIÓ 

CARTERA 

FORMACIÓ 

AVALUACIÓ 

SELECCIÓ 

IDONEITAT 

Seg. Pis Setmanal in situ 

Assessorament full time 
 

Formació continuada 

DIFUSSIÓ 

DEMANDA 

ACCEPTACIÓ 

DIFUSSIÓ 

    PIS       PACIENT 

CTTE. CONVIVÈNCIA 

CTTE. ECONÒMIC 

Rercerca recursos 

Gestió 

INFORME MENSUAL 

Seguiment Pis 

Ctrl. Amb. Pacient 
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LA BOSSA D'EN RUTXILL 

 

La frase bé de la següent història que explica la Sra. Ester Pros 
Roca al seu bloc: "La família Rothschild és una dinastia de banquers 
d'origen jueu-alemany, que des del segle XVIII i fins als nostres dies 
ha exercit una enorme influència en el món de l'economia i de la 
política. El nom prové d'un escut vermell (rot Schild), que adornava 
la seva casa pairal, situada al ghetto de Frankfurt. El fundador va 
ser Mayer Amschel, qui va especialitzar el seu negoci en els préstecs 
a la noblesa i a la monarquia europea, orientació que li va permetre 
en relativament poc temps, amassar una fortuna que no ha deixat 
de créixer en aquests darrers 200 anys." 

Com és evident el nom d'aquest programa és més un desig que una 
realitat. 

El Programa intenta facilitar a nivell econòmic el benestar tant dels 
suports com dels propis usuaris. 

Actualment no disposem de fons aliens i per tant, la Bossa d'en 
Rutxil es nodreix de les aportacions econòmiques que des d'algun 
dels seus membres de la Junta poden fer a nivell privat. Això ens 
indica que les possibilitats són poques, de moment. 

Com es pot deduir el Programa BR és en aquests moments un 
exercici de bona voluntat però que ha estat i és totalment 
imprescindible per la bona marxa del P.O. 

 

Accions del Programa B.R. 

Cal dir que no es cobra cap tipus d'interès o bonificació per la 
bestreta que es pugui fer. Sols es demana la comissió de 
transferència bancària (cas de ser necessària). Als préstecs 
personals sols es demana el increment real del IPC anual, cas que el 
préstec superi l'any en curs. 

1. Bestreta de mensualitats 
2. Articles de necessitat immediata 
3. Bestreta per pagar deutes dels suports 
4. Bestreta per pagar deutes dels usuaris 
5. Bestreta per les colònies o mini vacances dels usuaris 
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Clar, tot això es fonamenta en la confiança cap els suports o els 
usuaris o els seus tutors. 

No cal dir que hi ha hagut pèrdues econòmiques totalment 
justificables i algunes de previsibles però, de vegades aquestes 
pèrdues econòmiques possibiliten que el P.O. segueixi complint amb 
els seus dos grans objectius: retornar la dignitat a persones que per 
la crisi l'havien perdut i possibilitar que els usuaris facin un salt 
qualitatiu vital que fora impossible sense el programa B.R. 

 

Bestreta de mensualitats 

Sol passar sobretot quan els usuaris venen derivats d'entitats 
tutelars que la primera quota o quota d'ingrés no s'executi previ al 
dia propi del ingrés o al llarg del primer mes. No és culpa de ningú 
sinó que es deu a les complicacions i complexitats burocràtiques de 
la gestió dels patrimonis dels tutelats. 

Aquest fet que una família econòmicament estable podria suportar 
sense problemes, a una família que sobreviu amb mínims, les 
despeses d'una altra persona i sobretot al inici de la relació poden 
ser un greu problema. 

En aquest cas nosaltres avancem la mensualitat i ja quan 
s'estabilitzen els pagaments, se'ns retorna els diners. 

 

Articles de necessitat immediata 

Ens referim a articles que cobreixen necessitats imprescindibles pels 
objectius del P.O.  

Articles com roba de llit, màquines d'afaitar, raspalls elèctrics, etc. 
Articles que sense ser excessivament cars poden suposar un 
problema al moment de la necessitat. 

Nosaltres disposem de contactes amb webs de venda d'objectes per 
Internet que són de les més competitives i de ràpid servei. Els 
costos de transport ens solen sortir gratuïts. 

La modalitat de cobrament també pot ser a terminis (sense cap 
mena de comissió o bonificació) i es sol carregar a final de mes. 
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També és cert que més d'una vegada per l'ajustat del pressupost de 
l'usuari no es demana el retorn del diner i ho considerem com un 
obsequi. 

També aquí s'inclou aquells articles que el suport necessita per 
facilitar la tasca del P.O. Ens referim a articles com impressores-
scanners i d'altre material d'oficina. Per exemple: hem subvencionat 
la compra de 5 impressores-scanner que els suports ens retornen a 
10€ al mes, sense cap mena de comissió, ni res de res. 

 

Bestreta per pagar deutes dels suports 

No sent massa freqüent, alguns dels suports per la seva precarietat 
econòmica tenen deutes pendents amb altres persones. Com ja es 
sap, a rel de la crisi i la tancada de l'aixeta bancària de concessió de 
préstecs personals, han augmentat les persones que sense cap 
mena d'escrúpols practiquen el què s'anomena préstec amb 
usura. Aquests tipus de préstecs funcionen de la següent manera: 
una persona (generalment un immigrant) precisa diners i algú els hi 
presta amb les següents condicions (ho expliquem amb un 
exemple): Jo et deixo 300€ i tu mentre no em tornis els 300€ de 
cop em dones cada mes un 10% del què t'he deixat però no se't 
descompte del deute. És a dir, cada mes has de donar-li al 
prestamista 30€ però li segueixes devent 300€ i sols quan els pots 
tornar de cop es considera saldat el deute. 

Bé, doncs nosaltres intervenim de dos maneres: 

a.- Pagant el deute de cop 

b.- Parlant amb el prestamista i sota amenaça de denúncia se li 
paga la resta dels diners. P.ex: si la persona duu 15 mesos tornant 
30€ al mes, considerem el deute més que pagat. Si duu 5 mesos, 
són 150€ que la persona ha pagat i per tant, paguem els 150€ 
restants. 

La manera en que ho fem depèn de la perillositat del prestamista. 

Llavors el suport ens ha de tornar cada mes una desena part del 
què li hem deixat però sense interessos ni res de tot això. 

Cal dir que el màxim préstec que hem fet ha estat de 3.000€ i que 
poc a poc l'anem recuperant. 
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També hem subvencionat el lloguer d'habitatges millors al prestar 
els diners de la fiança del lloguer, diners que també es recuperen 
poc a poc a raó de 50 a 100€ al mes. 

 

Bestreta per pagar deutes dels usuaris 

Per sort aquest no és un tema massa freqüent però si que ens hem 
trobat amb usuaris que al viure sols i sense empara s'han endeutat 
per diferents motius (despeses innecessàries, crèdits a càrrec de 
targes de crèdit, addicció al joc, etc). 

En aquests cassos el suport controla (que no pas administra) els 
diners de la pensió del usuari. Nosaltres saldem els préstecs i sense 
interessos l'usuari ens retorna mes a mes el deuta. 

 

Bestreta per les colònies o mini vacances dels usuaris 

Aquest també és un tema important. 

Cada any el P.O. munta a molt bon preu unes mini vacances per 
tots els usuaris del Projecte. Les d'aquest any 2014 han costat 270€ 
per persona, 6 dies a un hotel de 3 estrelles amb l'oferta de "todo 
incluído". 

Tot i que el cost és assequible per la majoria dels usuaris, altres pel 
just de la seva pensió no es seria possible de pagar de cop. Aquí 
també s'avancen els diners i es recuperen mes a mes, sent les 
quotes d'un mínim de 10€ 

 

Resultats 

La majoria dels préstecs que fem se'ns han retornat o se'ns retornen 
d'una manera o altra. Hi ha mesos que no poden pagar la quota 
però van fent. 

En altres casos els diners cal donar-los per perduts però, ja es sap, 
els temps són difícils i de vegades la bona voluntat de qui deu no 
s'acompanya de la seva realitat. 

En aquests 2 anys s'hauran deixat uns 9.000€ o més i de moment 
els anem recuperant, poc a poc, mes a mes o quan es pot. 
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Però el important és que amb aquest gest, els suports i els usuaris 
en surten beneficiats ja que facilitem que ambdós millorin la seva 
qualitat de vida. 
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PROGRAMA HARRY PORTER 

 

 

El Programa Harry Porter apareix de manera espontània al P.O. 

La majoria dels suports no tenen cotxe o moto. 

Sovint cal fer desplaçaments per visites hospitalàries, serveis de 
rehabilitació, visita a familiars d'altres municipis, etc. 

Disposem de persones que s'encarreguen de fer d'acompanyants, 
bé en cotxe, bé en transport col·lectiu. 

Alguns ho fan de manera gratuïta i d'altres a canvi de les despeses 
de desplaçament i una petita compensació econòmica més aviat 
simbòlica. 

Sempre hi ha algú disposat a fer aquest favor. 

El muntant total l'anticipem a l'acompanyant i després el carreguem 
com a despeses extres a final de mes. Si l'usuari va just de diners, 
ho fraccionem a través del programa "La Bossa d'en Rutxil". 

En aquests 2 anys i mig s'ha fet un total de 187 acompanyaments (a 
18 d'Agost de 2014). 

Però hi ha un altre element dins el Programa Harry Porter i és el de 
Respir pels suports. Respir per poder descansar un dia a la setmana 
o un dia cada dos setmanes i, com en diu vulgarment, recarregar les 
piles. 
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PROGRAMA EL CINQUÈ ELEMENT 

 

 

Si entenem que el concepte de salut afecta a 5 dimensions, 
l'enunciat té un sentit. 

Si partim de la base del DSM-IV entenem que la salut mental es 
mesura pel benestar a 4 àrees de la persona: individual (orgànica i 
mental), familiar, social i formatiu-laboral. Però l'experiència ens diu 
que ni ha una cinquena: la legal.  

La majoria de les persones amb problemàtica mental crònica tenen 
moltes més implicacions amb el sistema legal que les altres: 
pensions, graus de dependència, graus d'invalidesa, incapacitacions, 
usurpació de drets, etc i fins i tot problemes civils i penals. 

És per això que hem creat aquest programa. 

El Cinquè Element ofereix orientació legal de manera gratuïta amb 
advocats que col·laboren de bona fe amb nosaltres. 

Què ofereixen? Orientació legal sobre temes com: pensions, 
requalificacions de grau, temes sobre les incapacitacions, problemes 
de mala gestió del patrimoni per part de tutors, conflictes deguts a 
la problemàtica dels nostres usuaris amb la justícia, etc. 

Com ho ofereixen? Principalment a través de medis no presencials 
(correu electrònic o telèfon). 

Quines avantatges més aporta el Programa Cinquè Element com a 
programa? Doncs si l'advocat assumeix el cas, aplicarà un 
descompte. 

Com accedir al Programa Cinquè Element? Simplement descarrega 
des del blog el model de sol·licitud, l'omples, el deses al teu PC i ens 
el fas arribar al nostre correu electrònic. Nosaltres et facilitarem 
l'advocat especialista i disponible per aquest tema. 

Què et demanem a canvi? Res. Però si vols pots fer-te soci 
col·laborador i fer una aportació econòmica o fer-te voluntari en 
algun tema que t'interessi, t'ho agrairem molt!  
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PROGRAMA MASTEGA BÉ 

 

Aquest és un programa car i delicat que estem intentant obrir pels 
usuaris d'ASPEDIM. 

Molts dels nostres usuaris són persones que presenten problemes 
odontològics importants: piorrea, pèrdua de dents, reabsorció dels 
maxil·lars, etc. 

La mala masticació dels aliments provoca molèsties digestives i 
malabsorció de nutrients. 

Tot just estem iniciant els contactes amb Hospitals Universitaris on 
hi hagi Facultat d'Odontologia, cosa que permet una immillorable 
atenció tant humana com tècnica i on els costos són menors al 30% 
al ser la "mà d'obra" gratuïta. 

Cal entendre que molts dels nostres usuaris tenen una pensió que 
difícilment els permet subvencionar-se pròtesi, tractaments 
odontològics no coberts per la seguretat social i molt menys 
implants.   


