
 
 

GUIA D’ASSOCIACIONS I ENTITATS PER PERSONES AMB 
DISCAPACITAT DE LA COMARCA DEL BAGES 

 

1-ACAF - Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia  
i d’altres Síndromes de Sensibilització Central 

2-AGRUPEM - Associació Grup d'Esclerosi Múltiple del Bages 

3-ARANS - Centre de Reeducació Auditiva i Logopèdia   

4-ASPRODIS - Associació Pro-Disminuïts de Sallent 

5-ASSOCIACIÓ SINDROME D’ASPERGER DE LA CATALUNYA CENTRAL 

6-ATDAHB - Associació d'Ajuda al Trastorn por Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat 
del Bages 
 
7-CASMAC - Casal Social del Sord de Manresa i Comarques 

8-CDIAP - Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages 

9-CENTRE DE DISMINUÏTS FÍSICS DEL BAGES  

10-CSAM - Centre de Salut Mental d'Althaia 

11-CIO – Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació 

12-CR TEA CC - Centre de Recursos en Trastorn en l’Espectre Autista de la 
Catalunya Central 

13-CREDA CC Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius a la 
Catalunya Central  

14-EAP - Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica del Bages  

15-FUNDACIÓ AMPÀNS  

16-GIDBA - Grup d’Iniciatives de Discapacitats del Bages  

17-MOSAIC  

18-MUTUAM - Mutualitat de Previsió Social  

19-ONCE Organització Nacional de Cecs  

20-PROGRAMA D’ATENCIÓ A ALUMNES AMB DISCAPACITAT VISUAL 

21-SALUT MENTAL CATALUNYA AL BAGES 

22-SERVEI D'ORIENTACIÓ PER PERSONES AMB DISCAPACITAT 

23-SMCB Salut Mental Catalunya al Bages 
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1-ACAF – Associació Catalana d’Afectades i Afectats de Fibromiàlgia  
i d’altres Síndromes de Sensibilització Central 

Associació d’ajuda mútua, fundada l’any 1999, que treballa per a la millora de la qualitat de 
vida de les persones afectades de síndromes de sensibilització central (electrònica, síndrome 
de fatiga electro / encefalomielitis miàlgica, sensibilitat química múltiple i/o electro-
hipersensibilitat). 
L’ACAF és entitat membre i vocal del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. 

Adreceu-vos a:  
Centre Hospitalari de Manresa  
Avinguda de les Bases de Manresa, 6-8  
08242 Manresa  
(espai cedit pel Centre Hospitalari de Manresa – Althaia)  
Telèfon de contacte: 650 405 652  
 
Web: www.fibromialgia.cat  
 
Correu electrònic: bages@fibromialgia.cat  
 
Xarxes socials:    

• Facebook: groups/ACAF.FMSFCSQM 
• Twitter: @info_ACAF 
• Instagram: @info_acaf 

2-AGRUPEM Associació Grup d'Esclerosi Múltiple del Bages 
 
L'Associació Grup d'Esclerosi Múltiple del Bages vol donar suport als afectats d'esclerosi 
múltiple i els seus familiars i amics, donant-los informació al llarg de tota la malaltia. 

Adreça: 
ALTHAIA (xarxa assistencial de Manresa)  
CENTRE HOSPITALARI DE MANRESA 
C/ Flor de Lis, 33, 08242 MANRESA 

E-mail: grupdesuport.em@gmail.com 

Telèfon de contacte:                                                                                                                           
93 875 93 00 + ext.1065 dilluns de 4 a 6 i dimarts de 10 a 12                                                           
661 713 162 (Marta) 

Web: www.agrupem.webgratis.cat  
3-ARANS Centre de Reeducació Auditiva i Logopèdia 
 
Entitat Privada d'Iniciativa Social. Declarada d'Utilitat Pública  
 
Adreceu-vos a:  
Pompeu Fabra, 8 (Galeries, local 32) 
08242 MANRESA 
 
E-mail: centre.arans@gmail.com  
 
Web: www.aransmanresa.cat   
 
Telèfon de contacte: 93 872 97 60 - 686 50 16 99  
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Horaris: Matí de 9:30 a 13:30h 
               Tarda de 16:30 a 20,30h 
4-ASPRODIS Associació Pro-Disminuïts de Sallent  
 
L'Associació Sallentina pro-disminuïts és una associació sense ànim de lucre que té  
la finalitat de donar ajut i suport als afectats per disminució psíquica i/o física i a les  
seves famílies.  
El nostre objectiu és donar suport a les famílies per tal de fomentar la integració de les  
persones afectades fent diverses activitats, trobades, xerrades, etc. 
 
Adreceu-vos a:  
Plaça de la Vila 1                                                                                                                                                    
08650 Sallent 

Telèfon de contacte: 675300617 
 
Correu electrònic: modest.salvans@gmail.com 
5-ASSOCIACIÓ SÍNDROME D’ASPERGER DE LA CATALUNYA CENTRAL  
 
És una associació sense ànim de lucre, creada per les famílies de persones afectades  
amb SA, amb l’objectiu de fer front a problemes i necessitats comunes mitjançant activitats 
assistencials, educatives, lúdiques i culturals. Així com facilitar informació,  
orientació i assessorament sobre els aspectes que afecten a la Síndrome d’Asperger  
als familiars i afectats. 
 
Adreceu-vos a:  
Centre Hospitalari. 
C/ Flor de Lis, 33 Pral 
08242 Manresa 
 
Telèfon de contacte:  692170935 
 
Correu electrònic: sac.catalunyacentral@gmail.com 
 
Facebook: TEA Asperger Catalunya Central 
 
Instagram:  teasperger 
6-ATDAHB - Associació d'Ajuda al Trastorn por Dèficit d’Atenció i 
Hiperactivitat del Bages 

L'Associació d'Ajuda al Trastorn por Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat del Bages, de 
caràcter privat i sense ànim de lucre. Neix l'any 2008 gràcies a un grup de famílies que 
decideixen associar-se per unificar esforços amb la intenció: d'ajudar i donar suport als 
afectats pel TDAH i oferir respostes a les seves necessitats socials, educatives i sanitàries 
entre d'altres. 

Adreceu-vos a:  
Edifici Benestar Social de la barriada Mión de Manresa  
Plaça de la Democràcia,1  
08240 Manresa  
 
Horari d'atenció al públic : 
Primer dimarts del mes de 20:00 a 21:30h  
 
Correu electrònic: tdahbages@tdahbages.com 
 
Telèfon de contacte: 622941194 
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7-CASMAC - Casal Social del Sord de Manresa i Comarques  
 
Adreceu-vos a:  
C/ Circumval·lació, 35 baixos 
08241 Manresa 
 
Telèfon de contacte: 938 739 951 
 
Correu electrònic: casmacsmanresa@gmail.com 
8-CDIAP - Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages  
 
Centre preventiu i de tractament on s’atenen infants (0-6 anys) que presenten algun  
trastorn o disharmonia en algun àmbit del seu desenvolupament o que simplement  
tenen risc de patir-lo.  
 
Servei públic concertat amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Adreceu-vos a: 
C/ Fonollar, 12-14, 1er. 
08241 Manresa (Barcelona) 
 
Telèfon de contacte:  93 874 71 04 – 93 872 82 81 
 
Horari : Dilluns a dijous de 8:30 a 19:00 / Divendres de 8:30 a  16:00 
 
Aparcament Reservat: disposem de dues places reservades al CDIAP 
(temps màxim d’estacionament de 5 minuts). 
 
Web: www.cdiapbages.org  
Correu electrònic: cdiapbages@cdiapbages.org  
9-CENTRE DE DISMINUÏTS FÍSICS DEL BAGES 
 
Dins dels diferents serveis assistencials que ofereix la Fundació Althaia, el Centre de 
Disminuïts Físics del Bages forma part de l’Àrea d’atenció a la dependència. 
 
És un centre residencial i obert amb 30 places per a persones amb diversitat funcional física 
que requereixin cures i atencions de forma continuada, així com teràpia rehabilitadora de 
manteniment. 
 
La funció bàsica del centre és la de substituir la llar de manera permanent o temporal, a les 
persones que voluntàriament i lliurement han decidit ingressar-hi, principalment en les funcions 
d'allotjament i manutenció, amb un recolzament sanitari i de suport a les activitats quotidianes, 
que cobreixi les necessitats bàsiques d'atenció i seguretat personal , potenciant l'autonomia en 
el desenvolupament de les AVD i en la presa de decisions. 
 
Fomentem les activitats d'oci i lleure dins i fora del centre, facilitant així les relacions 
interpersonals i la integració en la comunitat. 
 
Adreceu-vos a: 
C/Caputxins 28 
 
Telèfon de contacte: 93 874 44 90 
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10-CSAM Centre de Salut Mental d'Althaia 

El Centre de Salut Mental d’Althaia aglutina bona part dels recursos i programes assistencials 
de salut mental. L'edifici està estructurat en tres àrees: la dedicada a infants i joves, la d'adults 
i la d'addiccions i drogodependències. Compta amb 29 despatxos de consultes externes, dos 
hospitals de dia –un per a persones adultes i un per a adolescents-, i una zona de dispensació 
de metadona i atenció als pacients drogodependents. A més, compta amb dues sales on es 
realitzen les teràpies de grup.  

Adreceu-vos a: 
Doctor Llatjós, s/n 

Telèfon de contacte: 938 740 504 

Web: http://www.althaia.cat 

Correu electrònic: althaia@althaia.cat 

Horari: 
Dilluns, dimarts i divendres de 8 a 15 hores, dimecres i dijous de 8 a 20 hores. 
11-CIO - Centre d'Iniciatives per a l'Ocupació 

Servei local d’ocupació de l’Ajuntament de Manresa. Atenem les persones que es troben en 
situació d’atur o que volen progressar en el seu lloc de treball i els oferim una sèrie de serveis 
que ajudin a millorar la seva situació laboral. També donem suport al teixit productiu local a 
l‘hora de cobrir vacants laborals, formalitzar plans de formació i d’altres serveis d’interès per a 
les empreses. 
Ofereix el servei d’ajudar a trobar feina a persones amb discapacitat. 
 
Adreceu-vos a: 
Carrer Verge de l'Alba - Antic edifici Casa Caritat  
08241 Manresa 

Telèfon de contacte: 93 877 64 90 
Correu electrònic: cio@ajmanresa.cat  

Horari d’atenció al públic:  
matins: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. 
tardes: dimecres, de 15 a 18 hores (excepte de l'1 de juliol al 15 de setembre)  
12-CR TEA CC - Centre de Recursos en Trastorn en l’Espectre Autista de 
la Catalunya Central 
 
Som una entitat sense ànim de lucre dedicada a promoure el benestar i la qualitat de vida de 
les persones amb trastorn de l'espectre autista (TEA) i les seves famílies. La nostra entitat 
està formada per famílies amb membres que tenen TEA, professionals (psicòlegs, mestres, 
pedagogs...) i voluntaris i voluntàries que tenen formació específica en autisme.  
 
Adreceu-vos a: 
Carrer de Pau Casals, s/n 
08243 Manresa 
 
Telèfon de contacte: 938744903/620306669 
Web: www.tea.cat 
Correu electrònic: info@tea.cat 
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13-CREDA CC Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius a 
la Catalunya Central  
 
Els CREDA (centre de recursos educatius per a deficients auditius) són serveis  
educatius del Departament d'Ensenyament que col·laboren amb els centres docents per  
tal que la tasca del professorat s’adeqüi a les necessitats educatives de l’alumnat amb  
deficiències auditives greus i permanents o amb trastorns del llenguatge.  
Ofereix serveis d’avaluació psicolingüística, avaluació audioprotetica, atenció de  
logopèdia, elaboració de materials didàctics, recursos específics i oferta als centres  
docents, assessorament als mestres i professors i orientació a les famílies.  
 
Adreceu-vos a:  
Crta. De Vic, 175  
08243 Manresa  
 
Telèfon de contacte: 938 726 474  
 
Correu electrònic: creda-catcentral@xtec.cat  
 
Web: serveiseducatius.xtec.cat/creda-catcentral 
 
Horari d’atenció telefònica: 
                   Matins de 8'30 a 14 
                   Tardes de 3 a 6 (excepte divendres) 
14-EAP - Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica del Bages  
 
Els Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica( EAP ) donen suport al professorat i 
als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que 
presenten necessitats educatives especials, així com a les seves famílies. 
 
Adreceu-vos a:  
Crta. De Vic, 175-177 
08243 Manresa  
 
Telèfon de contacte: 93 872 36 01 
 
Correu electrònic: a8900251@xtec.cat 
15-FUNDACIÓ AMPÀNS  

La Missió d’AMPANS es treballar per promoure l'educació, la qualitat de vida i la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i altres persones 
en risc, creant i gestionant centres, serveis, programes i suports amb criteris 
d'excel·lència. 

Acompanyem i donem suport a les persones i a les seves famílies en serveis d'escola 
d'educació especial, formació, treball, atenció diürna, ocupació terapèutica, acolliment 
residencial, lleure, esport i tutela, fomentant l'autonomia i el respecte als drets i oportunitats. 

En l'àmbit laboral, creem empreses i serveis que donen feina a prop de dues-centes persones 
amb discapacitat i risc d'exclusió en els sectors de jardineria i Garden, neteja, manipulats, arts 
gràfiques, recollida selectiva i el nostre restaurant Canonge, i amb les marques pròpies 
Formatges Muntanyola i Vins Urpina. 

En el terreny del coneixement, convoquem un Premi d'Investigació i d'Innovació, impulsem un 
Postgrau a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i organitzem un Congrés sobre 
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Alteracions de Conducta amb la participació de més de 500 professionals. 

Estem compromesos amb una gestió ètica amb la finalitat d’aconseguir el respecte als drets 
fonamentals de les persones amb discapacitat intel·lectual, la promoció dels valors 
democràtics i les bones pràctiques. 

Adreceu-vos a  
Ctra. Santpedor-Manresa, Km 4,4  
08251 Santpedor  
 
Telèfon de contacte: 938 272 300  
 
Web: www.ampans.cat 
 
Correu electrònic: ampans@ampans.cat 
16-GIDBA - Grup d’Iniciatives de Discapacitats del Bages  
 
GIDBA es dedica principalment a activitats d’esport adaptat i a la organització a nivell  
intern de diferents activitats lúdiques i d’esbarjo , i sobretot el treball de supressió de  
barreres arquitectòniques i altres problemàtiques del nostre col·lectiu com mobilitat ,  
accessibilitat.  
 
Adreceu-vos a:  
c/ Camí d’en Llussà, s/n  
08251 Santpedor  
 
Telèfon de contacte: 680728847 
 
Correu electrònic: mvgidba@gmail.com  
17-MOSAIC  
 
Projecte destinat a millorar la qualitat de vida de les persones amb problemes de salut  
mental i/o addiccions, així com la de les seves famílies, a les comarques de la  
Catalunya central de forma complementària i coordinada amb l’assistència sanitària.  
 
Adreceu-vos a:  
c/ Nou de Santa Clara, 58 planta baixa  
08241 Manresa  
 
Telèfon de contacte: 938736127 
 
Web: www.projectemosaic.cat 
Correu electrònic: info@projectemosaic.cat 
18-MUTUAM Mutualitat de Previsió Social  
Llar residència La Sardana  
 
Unitat d’atenció residencial per a persones amb malaltia mental crònica i compensada que es 
troben en procés de reinserció social.  
 
Adreceu-vos a:  
c/ Era Huguet, 6-8  
08240 Manresa  
 
Telèfon de contacte: 938 732 412  
 
Web: www.mutuam.com 
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Blog: www.mutuamblog.com 
 
Correu electrònic: manresa@mutuam.com 
 
Horari d'atenció al públic : De dilluns a diumenge de 8.30 a 20.30 hores. 
19-ONCE Organització Nacional de Cecs  
Delegació de Manresa (Bages i Berguedà)  
 
Organització sense ànim de lucre amb la missió de millorar la qualitat de vida de les  
persones cegues i amb discapacitat visual.  
 
Adreceu-vos a:  
c/ Pujolet, 16  
08242 Manresa  
 
Telèfon de contacte: 938 772 213  
 
Web: www.once.es  
 
Correu electrònic: masf@once.es (Maite Siles, directora) 
20-OTL - Bages. Oficina Tècnica Laboral   

Servei local per a la inserció sociolaboral de les persones amb trastorns mentals, que 
assessora i orienta la persona, la seva família i les empreses del territori. 
L'entitat que presta el servei és Mosaic. 
 
Adreceu-vos a:  
C. Nou de Santa Clara, 58  
08241-Manresa 

Telèfon de contacte: 938736135  
 
Persona de contacte: Maria Gené  
 
Correu electrònic: otlbages@projectemosaic.cat 
21-PROGRAMA D’ATENCIÓ A ALUMNES AMB DISCAPACITAT VISUAL 
 
Aquest servei educatiu és fruit d'un conveni de col·laboració entre el Departament d'Educació 
de la Generalitat de Catalunya i l'ONCE. El seu objectiu és col·laborar amb els centres 
educatius per donar una resposta educativa adequada a tot l'alumnat que presenta una baixa 
visió o ceguesa. 
La seva actuació es concreta en l'atenció i assessorament educatiu als centres docents que 
tenen alumnat amb trastorns visuals greus (educació infantil, primària, ESO i batxillerat) i 
l'assessorament i orientació per a les famílies d'aquests alumnes. 
 
Adreceu-vos a:  
Carretera de Vic, 175 (Programa d'Atenció a Alumnes amb Discapacitat Visual) 

Telèfon de contacte: 938 726 474 

Web: http://phobos.xtec.cat/se-bages 

Correu electrònic: se-bages@xtec.cat 

Horari d'atenció al públic : De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.(Cal concertar cita prèvia) 
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22-SERVEI D'ORIENTACIÓ PER PERSONES AMB DISCAPACITAT  

És un dispositiu regular que ofereix el CIO gràcies a la col·laboració d'AMPANS. Pretén donar 
suport a la incorporació al món del treball de les persones amb discapacitat i eliminar els 
obstacles que dificultin l'accés d'aquestes persones als serveis de formació i de promoció de 
l'ocupació. 

Es basa 3 blocs d'accions: 

a) accions amb persones amb discapacitat en recerca de feina, per fer orientació laboral a 
partir d'una entrevista ocupacional i posteriors sessions d'auto-coneixement, de coneixement 
de l'entorn i de mostreig d'eines per la presa de decisions i assumpció de responsabilitats, A 
més es programen accions de formació i, si en alguns casos coexisteixen situacions personals 
o familiars problemàtiques, s'emfatitza una atenció social i/o familiar. 

b) accions amb empreses, per donar suport a les empreses en els processos de selecció i 
cobertura de vacants laborals de persones amb discapacitat; si cal, es farà un complet 
seguiment posterior per comprovar la satisfacció de l'empresa i mediar (intervenir) en 
possibles problemes que puguin sorgir.  

c) accions amb agents institucionals, econòmics i socials, per sensibilitzar vers l'especial 
dificultat de les persones amb discapacitat. 

Adreceu-vos a: 
Carrer Verge de l'Alba - Antic edifici Casa Caritat  
08241 Manresa 

Telèfon de contacte: 93 877 64 90 
Correu electrònic: cio@ajmanresa.cat  
23-SMCB Salut Mental Catalunya al Bages 

Adreceu-vos a:   

C/ Arquitecte Montagut (Torre 6 Bajo). CP 08243. Manresa 

Telèfon de contacte: 938 740 504 (CSAM) 

Correu electrònic: a.s.m.c.bages@gmail.com 
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