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QUI SOM
www.elrusc.cat

qui som
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 digna on les
persones puguin trobar estabilitat i
benestar personal, amb serveis adequats a
les seves necessitats, per millorar el seu
desenvolupament i la seva qualitat de vida.

Pertanyem a la Federació de l’Arca
Internacional. tany a la Federació de l’Arca
www.elrsc.cat

El Rusc

www.larc.org

L'Arca
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con
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Llar El Petit Príncep
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Centre Ocupacional El Rusc
www.larc.org
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www.elrsc.cat

Llar El Brunzit
10

Persones externes
7

Dades de la memòria de la Fundació, any 2020.

EL RUSC EN DADES

situació actual
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 i cercar models de suport on tenir una vida més
independent i comunitària.

Aquesta mirada encaixa amb el
nostre model de vida comunitària i
amb la nostra experiència.

Creiem en la inclusió de les persones
amb discapacitat, en la importància
de la seva participació activa en els
diferents àmbits de la societat i en el
valor que aporten a la comunitat.

+ INFO

EL PROJECTE
www.elrusc.cat

justificació

Posem en marxa el nou projecte "QUI TÉ LES CLAUS
DE CASA?" a Tordera.
Neix d'un procés participatiu que recull els desitjos i
les necessitats de totes les persones d'El Rusc.

Volem fer un pas endavant proposant el model de
desinstitucionalització i de vida comunitària, des de
la Convenció Internacional de Nacions Unides sobre
els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Un model des del qual la persona pugui ser el més
autònoma possible, respectant les etapes vitals,
oferint els serveis i equipaments necessaris perquè
així sigui.
I cercant una nova relació amb el seu entorn més
proper.

El projecte

QUI TÉ LES CLAUS DE CASA?

1

es basa en 3 eixos

3

autonomia
de les persones
· Presa de decisions sobre el seu

Nova relació amb tordera

projecte de vida.
· Participació activa en els diferents
àmbits de la societat.

· Aportem solucions a les

· Adaptació dels serveis al desig i a
les necessitats especí
persona.

necessitats del poble.

ques de cada

· Treballem en xarxa.

2

· Gestionem espais comunitaris.

nous equipaments
· Construcció d'espais de Llar Residència per a 12 places, un Centre Ocupacional per a
50 persones i espais comunitaris (Menjador Social, Restaurant i Espai Sociocultural).
· Redistribució de les places existents en Llars més petites i familiars.

avantprojecte
UBICACIÓ
- Terreny cedit per l'Ajuntament de
Tordera on s'ubicaran els nous
espais de Llar Residència, el Centre
Ocupacional i els espais comunitaris.
- Ubicació: entre els carrers
Tramontana, Santiago Rusiñol i
Maresme de Tordera.
- Superfície: 3032 m2

avantprojecte

Arquitecte: Pep Boada

finançament

cost d'inversió

pla d'inversió
Sobre l'estudi estimatiu dels m2
necessaris de cadascun dels espais.
Cessió del terreny d'equipaments per
part de l'Ajuntament de Tordera.
Preveiem que

sigui

nançat al 100% a

través de:

Construcció d'una Llar Residència, un
· Donacions
Centre Ocupacional i Espais
· Entitats privades
Comunitaris.
· Empreses
· Subvencions públiques
· Pla de captació de fons
Adequació de les tres Llars Residència
existents al nou número de places.

COM POTS AJUDAR

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

Buscant persones que es vulguin implicar en el projecte.

Fent voluntariat.

Donant material necessari per a la construcció i equipaments
de les Llars, el Centre Ocupacional i els espais comunitaris.

Fent una aportació econòmica al projecte a través de Bizum
al 03928 o entrant a https://elrusc.cat/claus-de-casa

03928

amb el suport de

GRÀCIES
projectetordera@elrusc.cat
www.elrusc.cat

