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QUI SOM

www.elrusc.cat

https://elrusc.cat


FUNDACIÓ DR. JOAN PUJOL EL RUSC, 

fundada el 1977 pel Dr. Joan Pujol per a  

persones amb discapacitat intel·lectual.

 

Oferim un lloc de vida i feina dignes on les 

persones puguin trobar estabilitat i 

benestar personal, amb serveis adequats a 

les seves necessitats, per a millorar el seu 

desenvolupament i la seva qualitat de vida.  

 

Pertenyem a la Federació de l'Arca 

Internacional. tany a la Federació de l’Arca 

Internacional, 

qui som

www.elrsc.cat www.larc.org

L'ArcaEl Rusc

https://www.elrusc.cat
https://www.larche.org
https://larche.org
https://elrusc.cat


Som persones, amb o 

sense discapacitat, que 

compartim la vida en 

comunitats que pertanyen 

a la Federació de l'Arca 

Internacional. 

 

Les relacions mútues i la 

con�ança són al nostre cor 

i en el camí que fem junts.

 

Reconeixem el valor únic 

de cada persona i la 

necessitat de la relació. 

Donar a conèixer els dons 

de les persones amb 

discapacitat intel·lectual, 

que es revelen a través de 

relacions mútues 

transformadores.

 

Fomentar un ambient 

comunitari inspirat en els 

valors essencials de la 

nostra història i que 

respongui a les necessitats 

dels nostres membres.  

Creiem en una societat 

diversa i inclusiva, que 

fomenti la participació i que 

respecti els drets de totes 

les persones. 

 

Caminem junts, des de les 

diferents cultures, en favor 

d'una societat més 

humana, cap a la igualtat 

d'oportunitats, perquè les 

persones puguin ser cada 

vegada més autónomes en 

la seva presa de decisions. 

 

identitat valorsmissió



EL RUSC EN DADES

www.elrsc.cat www.larc.org
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+ INFO

A Catalunya, s’estima que hi ha més de 3.500 persones amb discapacitat intel•lectual 

esperant una plaça de Llar Residència. Davant aquest realitat de manca de places residencials 

s’obliga a moltes famílies a estar en llargues llistes d’espera. 

 

A l’hora d’abordar aquesta problemàtica d’habitatges per a les persones amb discapacitat, volem 

fer-ho amb total personalització, pensant en una vida que permeti el màxim de vida 

independent. 

 

 

situació actual

https://elrusc.cat/wp-content/uploads/convencion_onu_lf.pdf


+ INFO

En els darrers anys, a Catalunya i a la resta de l’Estat, s’ha posat de manifest un canvi en els 

diferents sectors del món social i sanitari per tal de cercar solucions amb les quals la persona 

amb discapacitat pugui decidir (PCP) i cercar models de suport on tenir una vida més 

independent i comunitària. 

situació actual

Aquesta mirada encaixa amb el nostre model 

de vida comunitària i amb la nostra 

experiència. Creiem que les persones amb 

discapacitat han de poder formar part de la 

comunitat que els envolta. Per això, ens hem 

adherit al projecte MI CASA a través de Dincat i 

de la Confederació Plena Inclusión, per formar 

part d’un gruix d'entitats que a Catalunya i a la 

resta de l’Estat ens identi�quem amb aquesta 

voluntat de canvi. 

https://elrusc.cat/wp-content/uploads/convencion_onu_lf.pdf


EL PROJECTE

www.elrusc.cat

https://elrusc.cat


justificació

Posem en marxa el nou projecte "QUI TÉ LES 

CLAUS DE CASA?" per a fer un pas endavant en 

el Servei de Llar Residència per a persones amb 

discapacitat intel•lectual. 

Proposem la creació de 15 places noves dins el 

model de vida comunitària d'El Rusc 

de Llars petites i familiars (màxim 5 persones 

en cadascuna) a la ciutat de Girona. 

 

Un model des del qual la persona pot prendre 

decisions de com vol viure, on és part activa de 

la seva vida, promovent ser el més autònoma i 

independent possible i oferint-li el suport que 

necessiti. Un model que potenciï la vida de 

barri, que permeti a les persones la seva 

inclusió i formar part activa de la comunitat.



Respectant les etapes vitals de les persones i donant 

continuïtat als serveis. 

Sorgeix de la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre els Drets 

de les Persones amb Discapacitat. 

Les famílies poden col·laborar i acompanyar els �lls/es durant 

l’etapa d’envelliment. 

Oferint diferents itineraris i diverses opcions de vida 

independent. 

Es parteix del desig, de l’elecció i de les necessitats de les 

persones en cada moment vital.  

Des dels drets de les persones a la vida comunitària.  

QUIN ÉS EL MODEL DE VIDA COMUNITÀRIA



ESQUEMA DEL PROJECTE

Impulsar el voluntariat 

internacional, local i universitari.

Plani�cació centrada en la 

persona (PCP), amb el suport 

adequat per poder prendre les 

pròpies decisions.

Construcció d'una xarxa amb 

entitats del barri i de la ciutat de 

Girona.

Creació de 20 llocs de treball. 

Creació de 3 Llars Residència amb 15 places 

noves (5 persones en cada llar). 

Adaptades, accessibles, inclusives, amb 

diferents nivells de suport per a la 

vida independent. 

Sostenibles mediambientalment.

Tecnologia i accessibilitat centrada 

en la persona.

Creació d'equipaments de vida  

comunitària per a 30 persones 

(menjador, espais culturals, de 

lleure i de voluntariat). Accessibles 

i integrats al nucli urbà de Girona. 



PREVISIÓ PER LA LLAR RESIDÈNCIA

Places noves per a  

persones amb 

discapacitat intel·lectual.

 

Professionals.

Famílies que 

iniciaran el 

procés juntes.  

Voluntariat universitari.

 

Voluntariat de llarga 

durada de l'Arca. 

 

Voluntariat local. 
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ubicació

Direcció: 

Carrer Pau Casals 32, 

CP 17001, Girona

 

Carrer Pau Casals, 32
Ampliar el mapa

Datos de mapas ©2022 Inst. Geogr. Nacional Noti�car un problema de Maps

https://maps.google.com/maps?ll=41.982706,2.812083&z=16&t=m&hl=es&gl=ES&mapclient=embed&q=Carrer%20Pau%20Casals%2C%2032%2017001%20Girona
https://www.google.com/maps/@41.9827061,2.8120825,16z/data=!10m1!1e1!12b1?source=apiv3&rapsrc=apiv3


LES LLARS

Les 3 Llars es situen a la planta baixa de l'edi�ci i els espais comunitaris a l'altell.



plànols

Planta baixa



plànols

Planta altell



cost d'inversió

 

Sobre l'estudi estimatiu dels m2 

necessaris sobre el nombre màxim de 

persones acollides, personal i 

voluntariat en cadascuna de les llars. 

 

Preveiem que  sigui �nançat al 100% a 

través de: 

          

          · Donacions

          · Entitats privades 

          · Empreses  

          · Subvencions públiques 

          · Pla de captació de fons 

A través de la concertació de la 

Generalitat de Catalunya 

 

Amb els Fons Next Generation a través 

del Projecte Mi Casa de Plena 

Inclusión. 

 

 

 

finançament

de les 15 places noves



Buscant persones que es vulguin implicar en el projecte. 

Fent una aportació econòmica al projecte a través de Bizum 

al 03928 o entrant a https://elrusc.cat/claus-de-casa 

Fent difusió del projecte a d'altres persones i empreses. 

Donant material necessari per a la construcció i equipaments 

de les Llars i els espais comunitaris. 

COM POTS AJUDAR

Fent voluntariat.

03928

https://elrusc.cat/claus-de-casa/


El projecte “QUI TÉ LES CLAUS DE CASA?” s’ha adherit, a través de Dincat, al Projecte MI CASA de 

Plena Inclusión.

amb el suport de:



“Camina una estona amb les meves sabates”
Proverbi indi



GRÀCIES

www.elrusc.cat

projectegirona@elrusc.cat

https://elrusc.cat

