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•  Entitats promotores i integrants del Projecte:  
–  Les Germanes Dominiques del Convent de Santa 

Clara , l’Orde de Sant Joan de Déu,  l’Ajuntament de 
Manresa, la Fundació Althaia i la Fundació Germà 
Tomàs Canet  

–  Objectiu: aconseguir que Mosaic esdevingués una 
veritable eina i recurs en l’atenció a les necessitas 
socials, d’oci, lleure i laboral de les persones que 
pateixen una malaltia mental 

 

Projecte Mosaic  
Les Entitats  



  
•  Contribuir a la millora de la vida, en el sentit més ampli, de les 

persones que atenem en els nostres dispositius i aconseguir i 
oferir una veritable atenció integral  amb un projecte sòlid 

•  El Projecte MOSAIC és un pla estratègic, flexible i a llarg termini 
que pretén assegurar una assistència integral i de qualitat a les 
persones que pateixen problemes de salut mental i/o addiccions 
de la Població on dóna assistència la fundació Althaia.  

•  Les accions que duu a terme són d’orientació social, però amb 
plena coordinació amb la part sanitària, de tal manera que el 
centre de la nostra activitat és la persona. 

Projecte Mosaic . La raó de ser , la Missió 

La Raó de serLaelselsE r  

  



•  Antecedents:  
–  Existència d’un diàleg i objectius compartits amb les 

associacions de familiars i usuaris. Dia Mundial SM 
1999. 

–  Xarxa de Salut Mental i Addiccions amb un nombre 
suficient de persones amb TMS/TMG  vinculades. 

–  Cessió de l’edifici Soler i Marc: edifici “Mosaic” a l’any 
2001 

•  Inici del Projecte a l’any 2002, amb 4 entitats  
–  Any 2004 passa a dependre jurídicament de la 

Fundació Germà Tomàs Canet 
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Els origens i els obstacles  



•  D’estructuració Jurídica del Projecte i de 
governança. 

•  La mateixa implementació d’un projecte nou i de 
colaboració  

•  La solidesa económica a llarg termini. 
•  Les dificultats de profesionals treballant sota 

diferents marcs laborals. 
 

 

Projecte Mosaic , Les dificultats 
  



Mosaic ,  els fonaments 
•  La confiança entre les Entitats que en formen part. 
•  El compartir espais entre diferents recursos amb un 

Objectiu comú 
•  El compartir el mateix sistema de registre i la 

mateixa informació clínica. 
•  La coordinació i l’inmediatesa de actuació entre els 

diferents profesionals de les diferents entitats. 
•  La formació compartida amb altres entitats 
•  L’eficiència econòmica. 
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El present: evolució usuaris Mosaic  
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–  Mantenir intacte el compromís i la motivació de servir 

a la societat  
–  Valorar el que hem estat capaços de construir entre 

tots , mantenir-ho i ampliar-ho 
–  Compartir les certeses:  

•  La nostra contribució serveix  
•  La nostra feina és útil  
•  Som referència, suport i impuls  
•  Aspirem a ser “Model de Pla Integral”  

Projecte Mosaic  
El futur de Mosaic  



activitats 

•  Club Social 
•  Oficina Tècnica Laboral 
•  Conveni amb Moltacte  
•  Conveni amb Fundació Rosa Oriol 
•  Incorpora Inclusió Social 
•  Intercanvi amb “ il Mosaico” 
•  Projectes d’ús comunitari dels espais Mosaic 
•  … 
•  Estructuració del Projecte asistencial  aProPa  





 Moltes gràcies per la seva atenció !!! 
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