
és donar a conèixer 
el recurs de club so-
cial, un espai de 
participació activa,  
de connexió on or-
ganitzem i planifi-
quem activitats se-
gons els nostres in-
teressos. 
 
AUTOR: ALBERT 
ALBAREDA 

Aquest es el primer 
butlletí que es fa del 
Club Social Aidar,  
anteriorment havíem 
publicat la revista Ai-
dar però aquest but-
lletí pretén sortir més 
sovint per anar infor-
mant-vos de les nove-
tats del  club. 
L’ equip de redacció 
del butlletí som un 
grup de  8 a10 perso-
nes. La finalitat del 
butlletí és que els que 
el llegeixin el trobin 
interessant i puguin 
aprendre algunes de 
les coses que escri-
vim.  
 En aquest butlletí us 

explicarem tot el que 
fem i les novetats . És 
un espai on cada un 
parla dels seus te-
mes, explica el que 
sap o el que vol sobre 
temes que ens inte-
ressen.  
Nosaltres som perso-
nes amb  problemes 
de salut mental, us 
explicarem com tirem 
endavant amb la nos-
tre malaltia; els fàr-
macs, la relació amb 
els altres, les limitaci-
ons que tenim....però 
sobretot el que no vo-
lem és que la gent 
ens margini. Pensem 
que una bona forma 

Cuina fem moltes receptes sopes, carns, 

peixos i postres El últim dia vam fer ar-

ròs a la milanesa el professor es el Toni 

que  cuina molt be . Dimarts que be fem 

panellets. 
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Pie de imagen o grá-

fico. 

Excursió al turó de la guardia 

Sortida a Castellfollit del Boix 
 Avui  el  Club  social 
Aidar  ha  visitat  Caste-
llfollit  del  Boix  el   grup  
a   sortit  del   Casal  
Cívic Montserrat a  les  
9’ 20   del    mati. 
Castellfollit  es  direcció   
Manresa  a  2  minuts  
d’Igualada . 
 Hem  parat  la   furgo-
neta al  centre  del  po-
ble de Castellfollit , des-
prés hi havia  un camí  
de  1 Km per  arribar   a     
l’ ermita  de Sant  Pere . 
Pel  camí  ens  em  tro-
bat  varies  cases rode-

jades d’arbres  fins a  
dalt   a  la  ermita quan  
hem arribat  em  passat  
una  parella y després 
ans  hem  posat  a  es-
morzar. 
També ens em trobat un 
gat negre petit que ens 
a seguit fins l’ermita . 
De tornada ens trobat 
un gos que estava al 
bosc. Quan em tornat 
em anat a Cal Andorrà a 
prendre un tallat.    
Desprès   arribem  a  la  
font,    situada  el  mitg  
del   poble,  hem vist  

que    la   ruta   que   
hem   fet   esta  dins   
les  rutes  de senderis-
me de curt recorregut 
Ha  fet  un  matí es-
plèndid   molt  sol  
Castellfollit  te una  
vista  fantàstica, es  
disfruta  molt  de  la   
natura. 
 
   7 d’octubre  
 Autors: .Marc  Vidal,  
Quimet   Mateu,  Dora   
Torne,  Miquel A, Ber-
mejo  i  Antonia  Sala     
 

mos el vehiculo. 
Cogimos la senda 
dirección Turó de 
la Guardia. 
Cuando llegamos 
al punto mas alto 
del Turo, almorza-
mos al poco rato 
emprendimos la 
vuelta a Vilanova 

del Camí. La baja-
da era un poco difí-
cil, llegamos al 
pueblo a las 12h. 
20min. Aproxima-
damente. 
Autor: Patricio 

El sábado 4 de no-
viembre. 
Salimos del Casal a 
las 9h.30min., en 
dirección a Vilano-
va del Camí. Lle-
gamos  a can Tito, 
(situado en Vilano-
va del Camí) a las 
9h .44min.y deja-

E L  B U T L L E T Í  D E L  C L U B  S O C I A L  

ELS DISSABTES ……. 
Tots els dissabtes ,els membres del Club Social ,ens trobem. per a disfru-

tar del cap de setmana.  

Les activitats que es fan de forma mensuals els dissabtes  són; la 

col·laboració a la protectora d’ animals (APAN) i  l’ excursió per a desco-

brir indrets de la comarca. També anem al cinema, a prendre un refresc, 

a jugar a futbol sala..... 

I els diumenges alguns de nosaltres anem a fer la partideta i a fer petar la 

xerrada. 



Sortida dia Mundial Salut Mental 
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Ens hem trobat a les 8 hores al 
Casal Cívic  Montserrat per 
anar a Tarragona a la celebra-
ció del Dia Mundial de Salut 
Mental, cosa que fem cada any 
ja que ho organitza la FECA-
FAMM (Federació 
d’Associacions de Familiars de 

persones amb problemes de 
Salut Mental). Pel camí hem 
parat a Martorell per recollir als 
companys. 
Al  arribar a Tarragona ens han 
fet una guia  turística .Els guies 
turístics  ens en portat  per 
Tarraco  antic ,per la muralla  

.el  ci r c r omà ,  l a cat edr al    
l’amfiteatre pel passeig de les 
palmeres , per la rambla nova  i 
després de tan voltar  hem 
dinat a la Plaça Verdaguer. I 
desprès de dinar a  prendre 
algo  al carrer  Mendez Nuñez .  
Les famílies s’han quedat a 
dinar al recinte Firal on hi ha 
hagut xerrades tot el matí so-

bre la nova llei de dependèn-
cia.  
 Allà les 5 hores hem marxat 
de Tarragona, ja estàvem força 
cansats de tant caminar. Ens 
ho hem passat molt bé. 
 
 
Redactors: Dora T., Quimet M, 
Joaquin, Xavi B., Miguel B, 
Sergio i Albert A 
 

Casal   ?I  Quanta gent   hi 
va ?    
 Entre el personal  del   casal  i  
dels  diferents  programes  son   
personal  i  durant   aquests   
deu  anys   s’  han  fet  unes  
set-centes mil  assistències. 
4   Nosaltres   estem  molt  
be   al  Casal    Cívic   ens 
agrada  molt 
venir i  ens    agradaria  que   
ens  vinguessis  a   visitar  al   
local que  tenim 

1.  Després de  10 anys tre-
ballant  al Casal  Cívic Mon-
tserrat com els valores? 
Molt positivament a participat    
molta gent  moltes entitats 
realitzant  activitats  i   partici-
pant. 
2   Estàs emocionat de com-
plir 10 anys? 
 Si molt recordo  tots els com-
panys  i  companyes  que du-
rant aquests anys han treballat  
per  tothom 
3  Quanta gent treballa al  

  Ja he vingut  algun   cop  i  espero   venir    
mes  vegades doncs em     trobo  molt  be   amb  
vosaltres 
 
ENTREVISTA: MA-
RIA ANTONIA MA-

RIMON i RANCIS-
CO DIAZ 
  
  

Miguel Valverde, 
M.Antonia , Francisco 
Diaz,   Rosa  Visart, Fran-
cisco . 
Ens hem trobat a  les    
tisores a les   9   del    ma-
ti i hem muntat la nostra 
parada, estand , que algú 
va dir que era  el mes ma-
co de la plaça   . 
Jo  y  la  Rosa  Visart  

hem fet de   monitores    de  nens   
petits   a l’ espai de jocs. Fins a la 
1del   migdia   i a la tarda de les 
4 a les 8  del   vespres. Molt    bé  
era   mol   divertit  . M’ agradaria 
tornar a re-
petir aquest 
any vinent. 
Autora : 
Rosa Are-
valo 

10è Aniversari   del    Ca-
sals Cívic  Montserrat           
El Club  Social  Aidar va  
celebra    el 10  aniversari  
del  Casal  Cívic  Mon-
tserrat    va   participar    
de  organització  el dia  
30   de   setembre. 
Hem anat 8 persones a la 
plaça de Cal Font ; Rosa 
Arevalo, Quimet, Paco, 

10è Aniversari del Casal Cívic Montserrat 

Entrevista a Joan Sabaté. Responsable del Casal Cívic Montserrat 
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“el partit ha 

estat intens 

i 

vibrant….ot

ra vez será”  

Partido con el Club Social el Roure  

PARTIT ADEMM-AIDAR 

L’activitat de futbol sala 
E l   dijous  a las  18,30  a  
19,30  anem  a  entrena  r 
al  col·legi   Gabriel   
Castellà   perquè  partici-
pem com equip a una  
lligueta   entre   clubs   
social  de   tot  Catalu-
nya . 
L’any passat van guanyar 
els de Martorell. 
 Tenim un equip d’uns 10 
jugadors però sempre hi 

ha algú que fa campana 
perquè no es troben bé per 
fer exercici.  
A l ’entrenament fem:  
1.escalfament 
2.Correm 
3.Fem passes entre nosal-
tres i disparem faltes 
4.Descansem 10 minuts 
5.Fem un petit partit, ja 
que acabem de començar i 
encara no estem preparats, 

ja que hem estat tot l’estiu 
sense jugar . Hem perdut 
una mica la forma física 
Autors: Dani Rodriguez i 
Francisco Diaz 

i desprès del massatge 
hem marxat cap al me-
tro. Hem perdut, mala 
sort podíem haver em-
patat...tot el partit anà-
vem guanyant i han 
marcat un gol . 

“el partit ha estat intens i 
vibrant….otra vez será” 

Desprès d’un llarg viat-
ge..hem aterrat a Nou 
Barris al Poliesportiu i 
hem jugat el partit.  

El partit ha estat renyit 
hem perdut per 4 a 3 
jugant sobretot en la 
defensa. Desprès ens 
hem banyat al “Yakuzzi” 

Aquest ha marcat la se-
va victòria. La tornada 
ha estat una mica sala-
da hem menjat una bos-
sa de crispetes 

L’Equip de futbol Sala 

i animadors 

bien. 
Y el publico dice : 
“Bien, bien muy bien ha 
sido muy interesan-
te….Nuesto equipo va 
mejorando “ 
 
Cuando terminamos se  
repartieron en coches 
para casa y los se Hos-
pitalet les acompañemos 

a la  estación y tardaron 
una hora i media a lle-
gar. 
Yo subí con el coche con 
Xavi   y  para bajé con  
mi compañero Migel . 
 
Autor: Sergio Fernán-
dez 

 
El sábado 25 de noviem-
bre  a las  18.30 , el Club 
Aidar hicimos un partido 
de fútbol sala. Perdimos 
por 2 a 4 juguemos  en 
el Poliesportiu las  Co-
mas contra  el Club  So-
cial el Roure del Hospita-
les. 
 Yo me lo  pase muy  

Bien, 
bien muy 
bien ha 
sido muy 
intere-
sante….
Nuesto 
equipo va 
mejoran-

E L  B U T L L E T Í  D E L  C L U B  S O C I A L  



Especial Nadal 
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El club  AIDAR nos complace  invitaros a la fiesta del 23 de diciembre que se r eal i zar á 
en Casal Cívic de Monserrat . Habrá una comida típica de navidad, fiesta, 
amigo invisible, concierto de guitarra, un bingo, un papa Noel, caga tio y mas 
sorpresas. 

Os esperamos a todos, el horario será de 10 10 10 10 de    l a    mañana    a 7  7  7  7 de    l a    

tarde, No faltéis. 

Si estáis interesados en venir llamar al Tf. 938019058 ���� ��������� �� 

asistencia sabiendo que tenéis que aportar 2 �����2 �����2 �����2 �����  ���� �� ������ � 
traer un regalito a tu amigo invisible que  aproximadamente te podría costar 

entre 1 � 2 �����1 � 2 �����1 � 2 �����1 � 2 �����    
 
Muy afectuosamente 

Mejoraría la función del sis-

tema nervioso central siendo 

de utilidad en demencias , 

depresiones bipolares incuso 

en esquizofrenias ayudaría a 

descender  el colesterol malo  

y aumentar el bueno . 

 

Redactores: Dani i Sergio 

 

OMEGA 3 

El omega 3 son aceites  de pes-

cado azul y va bien  para la 

depresión y el  

tratamiento de trastornos bipo-

lares . 

Resumiendo los beneficios son 

muchos pero destacamos  la  

prevención de  las trombosis, 

arteriosclerosis, ayuda a pre-

sión arterial previene  el infar-

to de miocardio . 

unes bones festes.  

Un total de 7 persones 

han elaborat la seva pos-

tal i l’han presentat. 

El Dia 2 de desembre el 

Jurat format per mem-

bres de l’entitat, partici-

pants vinculats al club i 

la coordinadora del club.  

Despres d’una difícil deci-

sió per la qualitat de les 

postals presentades els 

Guanyadors han es-

tat :Francisco Jiménez i 

Francisco Diaz. 

 Realitzant així una com-

posició de les dues pos-

tals. 

El Club Social Aidar i 

l’entitat ARMPA, de la 

qual forma part, han or-

ganitzat entre els mem-

bres del Club  un con-

curs de postals de Na-

dal per triar la postal 

que s’enviarà per desitjar 

als seus col.laboradors 

Concurs de postals de nadal 

Omega 3 

 



Busca 5 activitats que fan al club 
 
 

 
 

Autora: M. Antonia Sala 
 

I  M L O Ñ Ñ J L L A 

N K Ñ G N B B C S J 

F E X C U R S I O K 

O L A C E K M N B C 

R P E L· L I C U L A 

M J H H M A T N X C 

A M C U I N A L N V 

T M K L Ñ O P U H G 

I A E K M Ñ V Z A S 

C H G I M M A S I A 

A M M V B L O L P C 

C/Trinitat 31, 1er-3a 

08700- Igualada  

Teléfono: 93 8019058 

armpa2002@yahoo.es 
 

SI ESTAS INTERESSAT A PARTICI-

PAR EN LES PROXIMES EDICIONS 

TRUCA’ NS O ENVIA EL TEU ARTI-

CLE AL MAIL .  

ENS PODRAS TROBAR ELS DIVEN-

DRES DE 17.30 A 18  AL CASAL CÍ-

VIC MONTSERRAT 

CLUB SOCIAL AIDARCLUB SOCIAL AIDARCLUB SOCIAL AIDARCLUB SOCIAL AIDAR    

PASSATEMPS 

ANIMA’T I PARTICIPA….. 


