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QUI SOM? 
L’Associació El Far és un espai de trobada de persones sensibilitzades amb la salut 

mental. L’any 2007, un grup de familiars que tenien en comú l’experiència d’un 

problema de salut mental en algun membre de la família, varen formar un grup 

d'ajuda mútua a La Garriga. 

D'aquest grup, neix l’any 2009, l’Associació El Far, amb l’objectiu d’atendre a les 

famílies de les persones amb una problemàtica de salut mental i lluitar contra 

l’estigma a través d’activitats de sensibilització. Amb el pas del temps, l’Associació 

s’ha anat professionalitzant i l’equip tècnic actual està format per una psicòloga i 

una educadora social. 

AMB QUINS OBJECTIUS? 

• Atendre a les famílies de les persones amb una problemàtica de salut mental 

• Ajudar i formar a les famílies en la convivència familiar i en entendre millor 

el trastorn del familiar afectat. 

• Implicar a familiars i usuaris en la socialització i integració de les persones 

afectades. 

• Apoderar a la persona amb un problema de salut mental tot facilitar-ne la 

integració social i el foment de noves relacions 

• Millorar la independència i l’autonomia personal de la persona amb trastorn 

mental 

• Estar presents a la comunitat treballant per la prevenció de la salut mental 

• Lluitar contra l’estigma en salut mental vers activitats que ajudin a aquests 

objectius reclamant la implicació de tota la societat en aquesta tasca. 
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REHABILITACIÓ HABITATGE: UNA LLAR AMB 

SUPORT 

L’Associació El Far sempre ha treballat per millorar la qualitat de vida de les 

persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. Des de fa anys, el 

punt de mira de l’Associació, com així consta en el Pla Estratègic, és millorar 

l’autonomia de les persones i així emancipar-se de la família nuclear a través d’un 

habitatge amb suport professional. 

Aquest 2020, l’Ajuntament de La Garriga ha cedit a l’Associació El Far un immoble 

(C/ Pere Ballús, nº 27) amb la possibilitat d’adequar l’habitatge per quatre persones 

amb problemes de salut mental vinculades a l’Associació. En concret, residents que 

necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma i que 

requereixen un determinat suport per poder gestionar-se i ser més autònoms. 

Per concloure, l’Associació és capaç de gestionar l’equip professional que donarà 

suport als residents i organitzarà l’activitat diària de la llar. No obstant, s’està 

buscant finançament per habilitar i adequar l’habitatge per poder començar a 

viure-hi. 

IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT 

 

Emplaçament: C/Pere Ballús, 27. La Garriga 

Referència Cadastral: 1152111DG4115S0001FB 

Any de construcció: 1965 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

Estat actual: 

Es tracta d’un habitatge unifamiliar d’una sola planta ubicat en una parcel·la de 

forma irregular de 156m2 amb un front al carrer Pere Ballús per on té l’accés. 

L’habitatge actual és de planta rectangular amb una coberta principal a dues aigües 

i una superfície total de 134,54m2. Dins del mateix solar i adossats a la façana del 

vial si troben dues edificacions auxiliars, una amb estructura de fusta i l’altre és un 

petit porxo. 

L’estructura de l’edifici és de parets de càrrega d’obra i forjats unidireccionals de 

biguetes de formigó i revoltó ceràmic. Els tancaments són de 30cm de gruix amb 

obra revocada per l’exterior, càmera i envà interior. 

Interiorment, està distribuïda en un espai d’entrada, sala-menjador, cuina, 4 

dormitoris i una cambra de bany. A la cara nord s’hi troba un porxo semitancat on 

s’hi ubica les restes de la instal·lació de calefacció. 

L’estat de conservació del conjunt és acceptable, però caldrà fer una actuació 

general de reforma per dotar-la de els condicions necessàries per a fer-les 

habitable. 

La reforma: 

D’acord amb les necessitats del client la reforma consisteix bàsicament en adaptar 

l’habitatge per la convivència de 4 persones. Aquesta adaptació comportarà a nivell 

de distribució interior i tal i com s’assenyala en el plànol adjunt, la creació de dues 

cambres de bany noves. La resta de distribució es manté. 
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Actuacions per executar: 

A fi d’aconseguir les condicions d’habitabilitat esmentades en l’apartat anterior, 

caldrà fer les següents actuacions: 

1) .-Enderrocs: s’enderrocarà l’annex de l’entrada 

amb estructura de fusta ja que el seu estat és ruïnós. 

S’enderrocarà una petita part del sostre lleuger de la 

part nord i per sobre del safareig existent. També 

s’enderrocarà un petit sostre lleuger a la part nord est. 

Desmuntatge d’aparells d’aire condicionat i dipòsit de la cambra 

de magatzem. Es procedirà al trasllat de runes al evocador 

municipal. 

 

2).- Estructura: Es farà un repàs del sostre existent per 

a verificar el seu estat. 

3.- Cobertes: Repàs de la coberta en substitució de 

teules trencades i puntualment neteja dels canalons i 

reparació d’humitats puntuals a la zona d’entrada.  

 

4.- Tancaments: repicat del revestiment exterior en els diferents punts on s’han 

produïts despreniments, pràcticament en totes els 

façanes. Un cop fet el repicat, s’executarà nou 

revestiment i pintat general de totes les façanes. La 

fusteria de les obertures és d’alumini i presenta bon 

estat, tot i així és farà un repàs de la mateixa, per a 

comprovar el bon funcionament de les persianes i els tancaments.  
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5.- Cambres de bany: s’executaran dues cambres de 

bany noves en el lloc assenyalat en els plànols, amb 

alicatats de paraments, i els equipaments de dutxa, vàter 

i lavabo. 

 

6.- Equipament cuina: a la cuina s’aprofitarà el mobiliari 

existent, amb la reposició dels elements necessaris, per 

al seu correcte funcionament. Es col·locarà una nova 

encimera, un forn elèctric i una pica amb la seva grifaria.  

 

7.- Instal·lacions: es comprovarà l’escomesa d’aigua i de 

llum amb les respectives CIES, per obtenir les potències 

adequades. En totes les dependències, s’adaptarà la 

instal·lació elèctrica al nou ús, intentant mantenir els 

maquinismes existents. Es farà una nova instal·lació de 

T:V.IF.M. Es comprovarà les connexions de desguàs a la 

xarxa general d’evacuació.  

 

8.- Calefacció i ACS: s’aprofitaran els radiadors 

existents amb la seva ubicació i es col·locarà una 

caldera mixta de gas a l’interior de la zona de 

magatzem, connectada amb la xarxa existent. 
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9.- Pintura interior: un cop executades totes les 

modificacions es procedirà a donar una nova capa 

de pintura en tots els paraments verticals i 

horitzontals. 

 

10.- Exteriors: neteja i esbrossada de la part exterior 

de la parcel·la i repàs de les zones pavimentades amb 

cairons 
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PRESSUPOST ESTIMATIU: 
 

PRESSUPOST PALETA               GERMANS IGLESIAS 

TOTAL PRESSUPOST 21.636,45 €  
DESCOMPTE D´UN 7% DE LA FACTURA -1.514,55 €  

IVA 10% 2.163,65 €  

TOTAL OBRES 22.285,55 €     

PRESSUPOST CUINA                                                                         OLTAPOL   

MOBLES APROFITANT MARBRE EXISTENT 2.227,00 €  

DESMONTAR I RETIRAR MOBLES ACTUALS 240,00 €  

FORN BALAY 308,00 €  

INDUXCIO BALAY 311,20 €  
DONATIU  -300,00 €  

IVA 21% 585,10 €  

TOTAL OBRES 3.371,30 €  
   

PRESSUPOST LAMPISTA                                                       JORDI PARERAS    

TOTAL PRESSUPOST 7.690,00 €  

IVA 21% 1.614,90 €  

TOTAL OBRES 9.304,90 €  
   

PRESSUPOST EQUIPAMENT CUINA I LINIA BLANCA 

RENTADORA 600,00 €  
NEVERA 1.000,00 €  
PETITS ELECTRODOMÈSTICS 400,00 €  

UTENSILIS CUINA 1.000,00 €  
MOBILIARI 950,00 €  

IVA 21% 1.050,00 €  

TOTAL OBRES................ 5.000,00 €  

   

SUMATORI PRESSUPOSTOS 39.961,75 €  

IMPREVISTOS D’OBRA 11% 5.000,00 €  

PRESSUPOST TOTAL 44.961,75 €  

   

S’adjunten pressupostos desglossats en el correu. Es calcula un pressupost total de 

la reforma de 45.000€ ja que es té en compte un 11% per possibles imprevistos 

durant la rehabilitació. 
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DADES DE CONTACTE 

TELÈFONS:  

• Per dirigir-se a la Junta de L’Associació (Joaquim Salvans): 679 672 452 

• Per dirigir-se a l’equip Tècnic: 619 268 413  

 

E-MAIL:  

• Per dirigir-se a la Junta de L’Associació: associacioelfar@gmail.com 

• Per dirigir-se a l’equip Tècnic: cselfar@gmail.com  

 

ADREÇA DE LA SEU SOCIAL: 

• C/ Pere Ballús, 13   

• 08530 LA GARRIGA (Barcelona) 

 

XARXES SOCIALS: 

 www.associacioelfar.entitats.lagarriga.cat 

 https://www.facebook.com/associacioelfar/ 

 https://twitter.com/elassociacio 

  

mailto:associacioelfar@gmail.com
mailto:cselfar@gmail.com
http://www.associacioelfar.entitats.lagarriga.cat/
https://www.facebook.com/associacioelfar/
https://twitter.com/elassociacio
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