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1. Fonamentació 
 

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) descriu la salut mental com “la capacitat d’establir 

unes relacions harmonioses amb els altres i la participació constructiva a les modificacions 

de l’ambient físic i social. En aquest sentit, la salut mental és la base pel benestar i 

funcionament efectiu d’un individu i d’una comunitat”.  

 

La salut és l’absència de malaltia o discapacitat. La salut mental òptima es reflecteix en les 

actituds i les conductes de les persones, reflecteix les seves creences respecte a la seva 

capacitat de funcionar correctament i adequadament a la societat, i d’experimentar felicitat i 

una bona qualitat de vida. 

 

El concepte de Trastorn Mental Sever (TMS) engloba un conjunt d’entitats nosològiques de 

diferent naturalesa i presentació clínica, que tenen en comú criteris de  gravetat i persistència 

en el temps, amb tendència al deteriorament i a l’alteració de les relacions personals, familiars 

i socials de la persona que els pateix.  

Aquests trastorns mentals impedeixen el desenvolupament de les capacitats funcionals de la 

persona sobre aspectes primaris de la vida quotidiana (autonomia, higiene, relacions 

interpersonals, etc.). 

 

Cal tenir en compte que parlem d’un grup molt heterogeni, tant en les discapacitats 

funcionals com en les formes evolutives, així com en simptomatologia i tractaments. 

 

CARACTERÍSTIQUES DE LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL: 

 Especial vulnerabilitat a l’estrès 

 Dèficit d’habilitats i capacitats per manegar-se autònomament 

 Dificultats en la interacció social, per tant, aïllament social 

 Auto-percepció: vulnerabilitat, indefensió, dependència, etc. 

 Dificultats d’accés i/o manteniment del treball = exclusió social i pobresa   

 Dificultats per a mantenir una correcta alimentació, salut, higiene, allotjament,        

seguretat, convivència, afecte, sexualitat, recolzament social i familiar. 
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Perquè atenció en el lleure com a eina d’inclusió social? 

 

L’atenció en el lleure s’emmarca dins de la rehabilitació psicosocial. 

La rehabilitació psicosocial consisteix en programes i serveis dirigits a persones amb 

problemes de salut mental que els ajudin a recuperar i/o adquirir les capacitats i habilitats 

necessàries per viure i relacionar-se en la comunitat, i que els recolzin d’una manera flexible 

i continuada per afavorir la seva integració social efectiva en els seus entorns socials i 

familiars.    

 

Hi ha diversos estudis que reflecteixen que l’oci i el lleure son conceptes que es poden unir 

fàcilment als de salut psicològica i benestar. L’oci ocupa un lloc important en el conjunt 

d’elements que conformen la salut mental, ja que l’oci representa en el context de les 

nostres vides l’espai en el que podem exercir la llibertat d’elecció, la creativitat i la 

imaginació. Entre d’altres finalitats es poden utilitzar les activitats de lleure per: assolir 

quotes de salut , independència,  participació, integració en la comunitat i qualitat de vida. 

 

Així doncs l’oci i el lleure contribueixen a la nostra autoestima i a les nostres relacions amb 

els altres i l’entorn. Les activitats de lleure ens ofereixen l’oportunitat d’augmentar la 

sensació de competència i domini, i la possibilitat d’interactuar amb els altres i de tenir el 

sentiment de pertinença a un grup, tots aquests aspectes fonamentals per a la salut mental. 

 

Les activitats d’oci i del temps de lleure es porten a terme durant el temps desocupat que te 

la persona, per tant aquestes son voluntàries i gratificants, així creen satisfacció personal a 

les persones quan les realitzen. En les persones amb problemes de salut mental, aquestes 

activitats els ajuden a minimitzar els símptomes propis de la malaltia, i així augmentar la 

seva autoestima, trencar amb l’aïllament, perfeccionar les seves habilitats socials, ampliar 

les xarxes socials, en definitiva la millora de la seva qualitat de vida. 

 

Cal saber que la majoria de persones afectades d’un trastorn mental tenen un 70% del seu 

temps desocupat, per la falta de treball, estudi, ocupacions familiars, etc... i per tant és molt 

important la realització d’activitats significatives durant aquest temps. 

 

 



Memòria d’activitats. Club Social Aidar. 2011                               
 

Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia  5 

2. INTRODUCCIÓ  
 

El Club Social Aidar s’inicia el 18 de setembre del 2001, quan un grup de pares i mares de 

l’entitat ARMPA busquen trencar l’aïllament que molts dels seus fills parteixen, i decideixen 

tirar endavant el projecte del Club Social Aidar. Actualment pertany a la xarxa de Clubs 

d’arreu de Catalunya, coordinats per FECAFAMM (Federació de Familiars de Malalts Mentals 

de Catalunya), i està reconegut com un Recurs de la Cartera de Serveis Socials des de fa tres 

anys. 

Les persones que pateixen problemes de salut mentals, presenten una problemàtica molt 

complexa que no es redueix només a la simptomatologia derivada de la pròpia malaltia, sinó 

que afecta alhora a altres aspectes de caire funcional i social, així com de participació en la 

comunitat.  

 

Ens trobem davant de persones que presenten limitacions importants  en el seu 

funcionament psicosocial,  fet que els ocasiona dificultats per relacionar-se i afrontar les 

demandes de la vida diària.  

 

Per això el club social esdevé un recurs de rehabilitació psicosocial comunitària que pretén, 

mitjançant l’oci inclusiu, millorar la qualitat de vida de les persones amb aquesta 

problemàtica. 

Amb aquest recull pretenem valorar les activitats realitzades al llarg de l’any 2011, el 

compliment dels objectius, les vinculacions a les activitats normalitzades, les entrevistes, 

l’evolució dels usuaris, l’assistència a les activitats, les sortides i excursions, el personal 

participant, els canvis que s’han produït i tot allò relacionat amb el club social. 

 

 A qui va destinat? 
 

El Club s’adreça a persones que a causa d’un problema de salut mental, tenen dificultats 

d’inserció social i integració comunitària al seu entorn natural. 

El club social poden participar persones que pertanyen  a tota la comarca de l’Anoia, que o 

bé, tenen un tractament i seguiment psiquiàtric des dels Serveis de  Salut Mental o des del 

CAP en el cas d’estar d’alta de SM. Tanmateix  poden estar participant d’altres serveis com el 

Centre de Dia de Salut mental, la Residencia-Llar Verdaguer, el Pre-laboral de la FAP o estar 

treballant al TAC. 
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3. OBJECTIUS 

 

Els objectius, tant generals com específics plantejats per aquest 2011 han estat avaluats al 

llarg de l’any de forma trimestral i anual. 

 

Són objectius diferents i adequats a cada àmbit d’actuació i activitat, que poden canviar també 

al llarg del trimestre. És necessari fer-ho així degut a la complexitat de la problemàtica amb la 

qual treballem i a les situacions tant canviants que s’han viscut aquest any al club. Alguns 

d’aquests objectius perduraran al llarg de l’any següent, ja que són l’eix vertebrador de la 

intervenció del projecte del club social, i sempre sota la premisa de Gisbert:  

 

“Recuperació o rehabilitació: millorar la qualitat de vida i ajudar a les persones amb malaltia mental a 
assumir la responsabilitat de les seves pròpies vides, a actuar en la comunitat tan activament com 

sigui possible i a funcionar amb la major independència possible en el seu entorn social”. 
(Gisbert, C. 2003) 

 

A continuació els  detallem: 

 

 OBJECTIU GENERAL: 

El Club social pretén proporcionar una estructura, facilitant suport logístic i creant 

motivació per a la realització de les activitats de lleure i d’organització del temps lliure 

als seus membres, per tal de promoure així, un increment de l’autonomia personal i 

socialització, i en conseqüència un increment de la qualitat de vida dels participants. 

 

Aquest objectiu és el que vertebra el desenvolupament de totes les intervencions que es 

realitzen al club social. Aquest 2011 el club ha treballat aquest aspecte facilitant eines 

d’organització i normalització, per millorar l’espai de relacions personals entre els membres 

del club i de fora del club, aconseguint amb èxit que alguns usuaris puguin sentir-se partícips 

del seu propi temps i compartir-lo amb altres persones. Al millorar les seves relacions socials i 

augmentar la seva autonomia, també augmenta la seva qualitat de vida i la de les seves 

famílies. 
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 OBJECTIUS EN L’ÀMBIT DE L’USUARI: 

 

 Ajudar a que les persones amb problemes de salut mental utilitzin les activitats d’oci 

que s’ofereixen, millorant així aspectes com la salut, la independència, la participació, 

la integració comunitària i la qualitat de vida. 

 

S’han detectat de forma clara millores en l’espai individual i grupal de l’usuari en temes 

d’organització de l’oci, així com de participació en activitats normalitzades. En les valoracions 

de les activitats i tallers realitzats aquest 2011, alguns usuaris han verbalitzat sentir-se 

satisfets pels resultats obtinguts en la realització d’aquestes (tant a nivell de relacions, 

aprenentatge o gaudiment), destacant de forma molt clara algunes activitats que fomenten 

hàbits  saludables en el seu temps de lleure com horticultura, futbol sala, guitarra, cuina, 

monogràfics... També han expressat la seva satisfacció en l’experiència d’assistir a activitats 

normalitzades coms ara cursos, gimnàstica a l’espai cívic centre, piscina, etc. I això és 

inevitablement un millora de la qualitat de vida d’aquests. 

 

 Crear un espai de trobada per a persones que han patit o pateixen un problema de 

salut mental, on s’hi creïn vincles afectius, d’amistat i d’ajuda mútua entre els usuaris. 

 

Els membres del club, han pres aquest servei com un punt de referència i de suport, tant és 

així que situacions que viuen alienes al club, son compartides dins el club. També cal dir que 

cada vegada més els participants queden fora d’horari per trobar-se i passar una estona 

junts, com qualsevol altre grup d’amics.  

 

 Potenciar la participació del malalt en activitats de lleure per trencar amb el sentiment 

de solitud i l’aïllament que la malaltia mental comporta. 

 

 Motivar per a una ocupació significativa del temps lliure. ( Sentir-se útils per a la 

societat, com ara les activitats de voluntariat). 

 

 Potenciar les relacions dels malalts amb altres persones més enllà del seu espai 

terapèutic, familiar, i/o de treball. 
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 Estimular l’interès i la motivació en la realització de les activitats, a fi de superar la 

tendència a l’aïllament i la passivitat. 

 

El Club Social ja fa temps que està consolidat com un punt de trobada. Al llarg del 2011 i 

seguint la tendència d’anys anteriors, ha continuat essent  necessària l’ampliació d’horaris 

del propi club degut a la necessitat dels usuaris de trobar-se més hores i a la demanda 

explícita d’aquests de realitzar noves activitats, algunes d’aquestes proposades pels propis 

participants.  

 

Així doncs, el club ha hagut d’adaptar-se als canvis que s’han anat produint al llarg d’aquest 

anys, com modificacions d’horaris en diferents equipaments municipals; la conseqüència és 

que varies activitats que el seu horari habitual eren les tardes, han passat a fer-se els matins. 

L’any 2010 s’amplien ja els horaris a matins fent-ne dos activitats, dos dies al matí. En relació 

a l’ampliació d’horaris del 2011, el club social ha estat obrint quatre matins a la setmana, on 

els usuaris duien a terme les activitats de piscina i voluntariat amb Creu Roja Anoia, 

Happening o activitat de pintura i expressió plàstica i Horticultura amb el suport i 

l’acompanyament d’un educador i/o un integrador social. 

 

Actualment ja s’ha consolidat l’atenció els usuaris pels matins, degut també als canvis 

existents en els serveis de salut mental d’Igualada, ja que es preveu que el servei  deixarà de 

ser el que coneixem actualment com a centre de dia i passarà a ser centre rehabilitador(SRC). 

Això comportarà l’alta del servei dels pacients que es consideren crònics, és a dir que portin 

molt de temps al servei, sense preveure una millora. 

Per tant quedaran sense atenció en la franja horària de matins, ja que les tardes com fins ara 

queda cobert pel servei del Club Social. 

 

La previsió per a l’any 2012 i en vista de l’augment del número d’usuaris a atendre pel club 

social, el que es pretén mantenir els horaris dels matins, degut a la creixent demanda, i les 

tardes tal i com es feia fins ara. S’ha de tenir en compte la manera com ens influirà en aquest 

servei, les pròximes reduccions i les retallades, tant a nivell municipal com de l’estat. En 

aquest sentit hem previst la disminució d’activitats dirigides per talleristes ( per tal de reduir 

el cost) i un augment d’activitats amb voluntaris i/o amb els propis professionals del club 

social. 
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Des de les entitats i els diferents recursos relacionats amb salut mental de la Comarca de 

l’Anoia, també ens arriba la demanda del manteniment i ampliació d’horaris de matins al 

club social. 

 

És per això, que durant aquest primer trimestre del 2012, estem mantenint les activitats de 

piscina i voluntariat de matins i hem iniciat també l’activitat de Equino-teràpia, un matí a la 

setmana. La activitat d’Informàtica 1 ha passat a fer-se els divendres als matins, degut a la 

programació i/o organització del PUNT OMNIA, que és el lloc on la realitzem. Per tant estem 

mantenint les activitats dels quatre matins i totes les tardes de 16 a 19h. 

 

Les activitats que es realitzen al club social, són una excusa perquè la persona hi participi i  

realitzi un procés i un aprenentatge i que tingui la possibilitat d’establir vincles afectius.  

 

Actualment existeixen espais de treball en equip com son les comissions, de caps de setmana, 

de gestió i acollida i les comissions de Nadal, Setmana Santa i estiu, així com les comissions 

d’inscripcions i noves activitats que són un exemple d’aquest procés. En elles el propis usuaris 

del club formen un equip que organitza i promou activitats dins i fora del horaris del club 

social, amb o sense acompanyament d’un professional, i que ha aconseguit de forma molt 

visual la mobilització d’un elevat número d’usuaris. Aquests espais promouen l’intercanvi 

informal entre usuaris i potencien la seva autonomia i autoestima. 

 

També existeix una comissió de nova creació que organitza i gestiona les tasques de la 

Plataforma d’usuaris. L’any 2011 es crea la Plataforma d’usuaris de la Fecafamm, en la qual 

participen en representació del club Aidar tres usuaris. A la plataforma hi participen persones 

amb trastorn mental i que son membres actius del clubs socials, per tal de donar a conèixer a 

la societat  la seva existència i la seva veu. 

 

 OBJECTIUS EN L’ÀMBIT DE LA FAMÍLIA: 

 

 Indirectament, el club social també repercutirà a les famílies, si la persona amb 

problemàtica de salut mental millora la seva qualitat de vida, també millorarà en el 

nucli de convivència familiar. 

 Millorar les pautes de convivència i reduir el nivell d’estrès i de càrrega familiar. 
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 Augmentar la qualitat de vida de la família possibilitant suport i orientació, una major 

autonomia dels seus membres i ampliació de la xarxa relacional. 

 

Les famílies sòcies de l’entitat han expressat una millora en la convivència familiar, sobretot 

des de l’inici al servei de seguiment familiar de l’ARMPA i des de que l’usuari participa en el 

club social.  

 

La persona usuària està més activa, fa coses pel seu propi interès, surt de casa, es relaciona, 

aconsegueix més autonomia i això repercuteix positivament a tot el nucli familiar. 

Al llarg de l’any s’han realitzat algunes activitats i sortides conjuntes amb les famílies i els 

usuaris, que donen la oportunitat de compartir un temps d’oci i de conèixer a noves persones. 

 

 

 OBJECTIUS EN L’ÀMBIT COMUNITARI: 

 

 Sensibilitzar l’entorn comunitari immediat afavorint la participació activa dels usuaris 

del Club en activitats i recursos propis de la comunitat. 

 

 Fomentar valors de convivència, inclusió i socialització de la població en general, 

potenciant el club com una entitat activa dins el municipi. 

 

 Establir una coordinació permanent amb els organismes locals, sòcio- sanitaris i 

culturals de la comarca. 

 

Igual que en anys anteriors, al llarg d’aquest 2011 s’han realitzat diverses activitats que 

impliquen el contacte amb recursos comunitaris. La majoria d’activitats del club es realitzen 

als equipament cívics de la ciutat (Equipament Cívic Polivalent de l’Anoia i Espai Cívic Centre), 

algunes d’aquestes són obertes a tothom i organitzades des del club, altres son únicament 

per membres del club. Els membres del club també han assistit, a través de l’acompanyament 

dels professionals, a activitats normalitzades.  

 

D’altres activitats s’han realitzat al Complex Esportiu de Les Comes, a les pistes de futbol 

sala, a la piscina del Infinit o Complex Puig cornet, al Poliesportiu de Can Passanals, a les 
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pistes exteriors del CEIP Gabriel Castellà  i a les de l’IES Joan Mercader, així com a les piscines 

de la Torre de Claramunt, la Pobla de Claramunt, Jorba i de Sant Martí de Tous. 

 

Hem continuat a col·laborant amb l’Hospital de Dia Sant Jordi, que ens cedeix part del seu 

espai exterior per fer el manteniment de plantes i l’activitat d’horticultura ecològica. 

 

L’activitat de Teatre, en la qual s’hi continua participant, està organitzada pels serveis socials 

de l’Ajuntament d’Igualada i està oberta a tots els serveis relacionats amb Salut Mental de la 

comarca de l’Anoia. 

 

Des del club també s’ha participat en sortides i/o activitats organitzades per d’altres entitat 

de la comarca, s’ha gaudit d’espais normalitzats, s’ha participat de festes culturals de la 

ciutat i comarca, i en tots els actes i esdeveniments organitzats per l’ARMPA. 

La integració comunitària és l’ eix que sense dubte no pot faltar degut a la importància que el 

col·lectiu s’integri.  

 

Com a l’any anterior, també hem realitzat activitats per donar a conèixer el col·lectiu i fer 

una bona difusió de l’entitat;, com ha sigut l’exposició de quadres de Happening (al Museu de 

la Pell d’Igualada) , la parada de manualitats i treballs realitzats pels usuaris del club, a les 

activitats de Tacheles i Manualitats Creatives i llibres de receptes del taller de cuina (a la Fira 

del Bou de Sta. Margarida de Montbui) i la participació amb un estand a la Fira de setembre 

d’Igualada. 

 

Per realitzar totes aquestes activitats ha estat necessari que al llarg de l’any s’hagin realitzat 

varies coordinacions amb entitats i organismes de la ciutat i de la comarca (veure apartat de 

coordinacions). 

 

 

4. ACTIVITATS  

 

Durant tot l’any s’han realitzat un total de 77 activitats, aquestes han estat variades, segons 

els interessos dels participants. Activitats de tipologies diverses, algunes puntuals d’un sol 

dia o setmana, d’altres de forma anual/mensual/bimensual o trimestral/anual. 
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Les activitats del Club Social són enteses com un mitjà per treballar la socialització, la 

comunicació, l’autoorganització, la inclusió i participació amb i en la comunitat. El caràcter 

participatiu del Club fa que las activitats hagin de ser flexibles, creatives, variades i 

adaptables a las necessitats i iniciatives dels socis, així com als diferents graus d’autonomia 

personal.  

 

De manera general poden agrupar-se en tres categories depenent del grau d’autonomia que 

comportin: 

 Activitats organitzades i que parteixen de la iniciativa de l’estructura del Club Social. 

 Participació en activitats que es realitzin en el municipi i comarca, potenciant la 

incorporació d’usuaris mitjançant el Club a la xarxa associativa. 

 Activitats auto-organitzades pels socis, amb suport indirecte de l’estructura del Club 

Social. 

 

Les activitats poden ser de diferents tipologies: 

 

ACTIVITATS LUDICO – ESPORTIVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATS SOCIO - CULTURALS 

 

 

 

 

 

 

 

LÚDIQUES 

Jocs, aficions, 

campionat de 

jocs de taula 

ESPORTIVESEqui

ps, lligues, partits 

amistosos 

RELACIONADESAMB 

 LA NATURALESA 

Rutes, caminades, hort 

FORMATIVES 

Cursos, 

monogràfics, tallers 

SOLIDARIES 

Voluntariats: CRA i 

protectora 

d’animals 

SOCIALS I FESTIVES 

Festespopulars, 

celebracions, dinars 
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Així doncs les agrupem segons tipologia, distingint també aquelles activitats que són de tipus 

organitzatiu:  

 

 Lúdiques: 

 Espai lliure 

 Espai obert d’informàtica 

 Butlletí, la revista del Club 

 Tacheles i activitats de manualitats creatives 

 Espai trobada i ping-pong 

 Dissabte 

 Diumenge 

 Sortida a Tarragona de cap de setmana 

 Calendari de Setmana santa, activitats auto-organitzades 

 Sortida a de cap de setmana a la muntanya: Port del Compte 

 Dia sencer a la platja: Calafell 

 Festa d'estiu Club i Armpa ( IES Mercader) 

 Calendari d’agost, activitats auto-organitzades 

 Sortida a Antena 3 ( conjunta ARMPA i Club)- programa “Atrapa un Millón” 

 Sortida al Camp Nou- partit Copa del rei: Barça - Hospitalet 

 Concurs jocs taula i ping-pong - estiu 

 Sortida a Vilafranca – Concurs d’ESPOT sobre Salut Mental 

 Calendari de Nadal, activitats auto-organitzades 

 

 Esportives: 

 Gimnàstica suau (activitat oberta) 

 Mou el Cos: combina l’exercici,  l’expressió corporal i el teatre 

 Futbol Sala  (entrenaments) 

 Participació a la Lliga Inclusiva de la comarca: partits amistosos disputats amb 

diferents equips de futbol sala, de diferents categories de l’Anoia 

 Partits amistosos de futbol sala amb diversos equips amateurs de la comarca de 

l’Anoia  i també participació en el Trofeu  de Vilanova del Camí. 

 Sortida Cloenda: Lliga futbol sala Clubs Socials de Catalunya 

 Piscina d’hivern : Complex esportiu Puig Cornet 
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 Relacionades amb la naturalesa: 

 Horticultura ecològica 

 Caminades i rutes per la Comarca 

 Activitats a l’aire lliure: piscina d’estiu, aeromodelisme,etc.. 

 

 Formatives: 

 Informàtica 1 ( nivell bàsic) 

 Taller de Cuina 

 Curs de guitarra i Cant 

 Happening: pintura i expressió plàstica 

 Curs d’Anglès 

 Informàtica 2 ( nivell avançat) 

 Taller de Teatre i expressió corporal (anual) 

 Curs de coneixement personal (setmanal) 

 Curs de cuina d’estiu 

 Reciclatge 

 Monogràfics d’Interculturalitat ( cultura i tradicions d’altres països) 

 Monogràfics varis (d’equinoteràpia , serigrafia, marroquineria i teràpia amb 

gossos) 

 Muntatge d’un video-clip musical 

 Pintem el club- taller de manteniment i pintura d’interior 

 Curs PROSPECT- Feafes(activitat normalitzada) 

 Formació per a voluntaris de Creu Roja Anoia 

 

 Socials i Festives: 

 Exposició de happening ( pintura de quadres)- Museu de la Pell 

 Calçotada a l’Eucaria – Sant Martí de Tous 

 Monogràfic al Milà i Fontanals, per a estudiants de Integració Social amb la 

participació de dos usuaris del club social, els professionals i la presidenta de 

l’entitat 

 Carnestoltes al Club social 

 Participació com a voluntaris del usuaris del club social, en la Jornada formativa 

sobre Salut Mental i Discapacitats( Espai Cívic Centre) 
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 Celebrem La Mona- Parc Fluvial de Vilanova del Camí 

 Parada a la Fira del Bou de Sta. Margarida de Montbui 

 Diada de Sant Jordi i concurs de poesia al club 

 Celebrem  Sant Joan  

 Estand a la Fira d'Igualada 

 Concurs Puro Arte 

 Celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a Solsona 

 Participació el Concurs de poesia i fotografia – Club Social La Muralla Tarragona 

 Celebrem la Castanyada 

 Concurs de Postals de Nadal Club  

 Cicle de Xerrades de Tardor 2011 –“ L’apoderament” 

 Dinar dels guanyadors del Concurs de Postals de Nadal 

 Sopar de Nadal del Club Social i ARMPA 

 Festa de Nadal al Club Social 

 Participació a la Festa de Nadal a l’Equipament Cívic Polivalent 

 

 Solidàries: 

 Voluntariat a la Protectora d’animals Arcoiris 

 Voluntariat a la Protectora d’Animals APAN 

 Participació a la Marató de Joguines de Creu Roja Anoia 

 Voluntariat a Creu Roja Anoia- Banc d’aliments 

 

 Organitzatives: 

 Comissió Caps de Setmana 

 Comissió Gestió i Acollida 

 Comissió Inscripcions i Noves Activitats 

 Assemblea 

 Reunions extraordinàries ( Voluntaris, Plataforma d’usuaris) 

 

La mitjana de participants per activitat és de 10 a 20, així doncs aquest any 2011, hem 

continuat amb els criteris de divisió aplicats fa tres anys, per als quals dividim en dos grups 

els participants a algunes activitats del club, per donar una millor atenció individualitzada i 
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evitar la desvinculació d’aquelles persones a les quals els hi crea angoixa el fet de formar 

part d’un grup molt nombrós. 

 

És el cas de cuina i informàtica, on desprès de fer els dos grups, tant els usuaris com els 

professionals del club han observat una millora en el funcionament de les activitats, 

aconseguint així una major implicació i participació de tots els usuaris.   

 

També existeix el cas d’activitats amb un mínim de participants però que degut a la seva 

importància dins del club es  mantenen i es fidelitzen; com per exemple voluntariat a la Creu 

Roja, al banc d’aliments i l’activitat d’autoconeixement. 

 

 

5. TIPOLOGIA D’USUARIS 
 

Aquest any 2011 i fins la data d’avui un total de 78 persones han utilitzat el servei del club 

Social. Amb un mitja de 44 usuaris mensual. 

 

 

En aquesta gràfica podem observar els usuaris que de forma mensual han participat al club social. 
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 CARACTERÍSTIQUES DELS USUARIS ATESOS AQUEST 2011 

 

 Gènere de la població atesa 
 
 
Del total de participants al llarg d’aquest any, 19 són dones és a dir un 25,5% i 56 són homes, és a dir 
un 74,5%. 

 

 

 

 Edat de la població atesa dividida per sexe: 
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Dones; 20; 
26% 

Homes 
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DIVISIÓ PER SEXE 

   Dones Homes 
18 - 30 1 10 

30 - 40 4 17 

40 - 50 7 15 

50 - 60 6 10 

 60 - 65 1 5 

Més de 65 1 1 

TOTAL 20 58 
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  Tipus de domicili: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Àmbit d’influència per municipis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOMICILI Nº 

PIS - SOL 13 

FAMÍLIA 51 

RESIDÈNCIA 14 

TOTAL 78 

POBLACIÓ Nº 

Igualada 56 
Vilanova del 
Camí 8 
Santa 
Margarida 
de Montbui 3 

Piera 2 

Calaf 1 

Capellades 1 
Vallbona 
d'anoia 2 
Cabrera de 
Igualada 1 

Montmaneu  1 
Sant Martí 
Sesgueioles 1 

Òdena 1 
La Pobla de 
Claramunt  1 

TOTAL 78 
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 Aquest 2011, s’han registrat un total de 15 usuaris nous i un total 27 entrevistes. 

Aquests usuaris han vingut derivats de : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ASSISTÈNCIES 
 

Com podem observar les assistències que de forma mensual s’han anat registrant sumen un 

total de 6.900 utilitzacions per part dels participants a les activitats del club, això significa 

una mitjana mensual de 575 usos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DERIVACIONS Nº 

Salut Mental 12 

Llar Verdaguer 6 

Centre de Dia S.M 4 

S.I.E - S.I.L 1 

TAC 1 

Usuaris o socis 1 

Famílies ARMPA 1 

Fundació T Anoia 1 

TOTAL 27 

   USUARIS USOS 

GENER 43 500 

FEBRER 43 621 

MARÇ 44 733 

ABRIL 42 443 

MAIG 47 708 

JUNY 48 554 

JULIOL 46 573 

AGOST 41 250 

SETEMBRE 45 551 

OCTUBRE 44 717 

NOVEMBRE 43 750 

DESEMBRE 43 500 

TOTAL 44,0833 6900 
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7. DINAMITZACIÓ 
 

L’equip de professionals realitza una programació trimestral valorant-ne els objectius 

conjuntament amb els monitors i també amb els participants del club social per tal de 

realitzar les modificacions necessàries per a la millora i així aconseguir els objectius 

plantejats inicialment. 

 

Es realitza una assemblea setmanal on els  usuaris i l’equip de professionals, planifica i 

organitza el club. Es planifica la setmana i es converteix en un espai de debat on els usuaris 

poden plantejar conflictes, dubtes, propostes... 

 

Al iniciar el trimestre,  cada monitor realitza una trobada prèvia a l’inici de l’activitat 

trimestral per pactar amb els usuaris els seus interessos i motivacions, implicant així a 

l’usuari de forma directa i no com a subjecte passiu, a partir d’aquí cada monitor confecciona 

l’activitat, registrant-ho tot en una fitxa. Al final del trimestre en realitza la corresponent 

valoració, tant de l’activitat com del monitor. 

 

El 2011 continuem amb la comissió d’ Inscripcions i noves activitats per tal de potenciar 

l’autonomia i el poder de decisió dels participants al club. Aquesta els ha permès assolir cotes 

d’independència, així com aprendre a gestionar els propis recursos.  

 

D’aquesta comissió n’han sortit noves propostes d’activitats com els dos caps de setmana, un 

al Port del Compte i l’altre a Tarragona; els diversos monogràfics, com els que ara ja s’han 

convertit en un taller, el de Interculturalitat, degut a l’interès dels usuaris per a conèixer 

noves cultures, cursos o formacions gratuïtes i normalitzades, i  també l’organització de la 

sortida d’un dia a la platja.  

 

També s’han fet altres monogràfics de molt diverses temàtiques: serigrafia, marroquineria, 

teràpia amb gossos i equinoteràpia. Del quals s’ha consolidat l’equinoteràpia com una 

activitat anual. 
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8. LLOC DE TROBADA 
 

Per aconseguir els objectius desitjats, els espais utilitzats per la realització de les activitats 

han estat diversos, evitant així l’estancament dels usuaris en un sol local i potenciant la 

participació en espais comunitaris:  Aquests espais són necessaris pel correcte funcionament 

del club i per assolir els objectius plantejats.  

 

Això ho aconseguim sobretot a través de les activitats normalitzades i de compartir espais 

d’oci conjunts i moltes vegades inter-generacionals. 

 

Els llocs de trobada han estat: 

 

 Local de l’ ARMPA 

 Equipament Cívic Polivalent – Casal Montserrat 

 Espai Cívic Centre 

 Centre Cívic de Fàtima 

 C.E.I.P Gabriel Castellà 

 Parc fluvial de Vilanova del Camí 

 Poliesportiu Les Comes 

 Complex Esportiu de Puig Cornet - Infinit 

 Protectora d’animals Arcoiris 

 Protectora APAN 

 Biblioteca Central del Cal Font 

 Piscines de la Comarca: Sant Martí de Tous, La Torre de Claramunt, La Pobla 

de Claramunt, Vilanova del Camí i Jorba 

 Bars i cafeteries de la ciutat i/o comarca 
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9. COORDINACIONS  
 

Al llarg d’aquest 2011, han estat necessàries diverses coordinacions per tal de mantenir el 

correcte funcionament del Club Social, coordinacions tant a nivell extern com intern, i de 

forma presencial, telefònica i per e-mail o correu. 

Coordinacions internes: 

 Coordinació setmanal equip professionals (ARMPA i CLUB SOCIAL) 

 Coordinació bimensual monitors/ talleristes 

 

Coordinacions per temes concrets: 

 IES Joan Mercader 

 Plà d’inclusió Social 

 

Coordinacions externes: 

 Coordinació mensual amb FECAFAMM - Comissió de Club Socials  

 Coordinació FECAFAMM per la Comissió Tècnica de Clubs BCN OEST 

 Coordinació Salut Mental i Centre de Dia 

 Coordinació Equipament Cívic Polivalent 

 Coordinació Llar Verdaguer  

 Coordinació Fundació Privada Tutelar de l’Anoia 

 Coordinació amb Departament de Serveis Socials i Esports de l’Aj. de Sta. Margarida  

 Coordinació amb l’Hospital de Dia Sant Jordi 

 Coordinació Departament de Serveis Socials i Esports (Aj. Vilanova) 

 Coordinació Protectora Arcoiris i APAN 

 Coordinació Creu Roja Anoia (voluntariat) 

 Coordinació TAC, Servei Prelaboral i FAP 

 Coordinació amb el Patronat d’Esports i Serveis Socials (Aj. Igualada) 

 Cessió de sales Espai Cívic Centre 

 Cessió dels pistes de Futbol sala - Pavelló MONAQUA  Ajuntament de Sta. Margarita  

 Cessió de la pista del CEIP Gabriel Castellà (Aj. Igualada) 

 Cessió de la pista de Can Passanals (Aj. Sta Margarida de Montbui) 

 Cessió d'espai per muntar una parada a la Fira del Bou (Aj. Sta Margarida de Montbui 

 Cessió d'espai per muntar una parada a la Fira de Sant Sebastià (Aj. Vilanova del Camí 

 Cessió d'espai per muntar un estand a la Fira d'entitats (Aj. d'Igualada) 
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10. PROFESSIONALS 
 

Al llarg d’aquest any el personal que ha intervingut al Club Social és; 

 Educadora Social: Coordinadora del Servei 

 Educadora Social: Suport i Gestió de les activitats 

 Professionals auxiliars (2): Suport a les activitats 

 Talleristes (especialitzats en activitats): 14 

 

 

 

 

COORDINACIONS GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM OCTUB NOVEM DESEM 

Equip club social 3 5 4 4 5 4 4 2 4 5 4 3 

Armpa 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 

Monitors / 
talleristes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Comissió Tècnica  
BCN OEST 

         
1 

 
1 

Comissió clubs / 
FECAFAMM 1  1  1 1   1  1 1 

Lliga de futbol 
Inclusiva Anoia tel  1 tel  1 tel  1  1  

Salut Mental tel tel 1 tel 1 1 tel tel 1 tel 1 tel 

Centre de Dia 1 tel tel 1 tel tel 1 tel tel 1 tel 1 

T.S Llar Verdaguer  1 tel 1 tel 1 1 1 tel 1 tel 1 1 

T.S Fundació Tutelar  tel 2 tel  tel 1 tel 2 tel 1 tel 

Equip TAC  tel  tel  1   tel  tel  

Equipament Cívic 
Polivalent de l’Anoia 1   1 1  1   1  1 

Serveis Socials  tel    tel 1   1 tel   

Aj. Sta. Margarida de 
Montbui  1 tel  1 tel   1    

Aj. Vilanova del Camí  1       1    

Aj. Igualada  1   1 1   1    

Consell Comarcal de 
l’Anoia  tel   1 tel    1 tel  

Pla d'inclusió d'Aj. 
Igualada 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 

Creu Roja Anoia tel   tel  1    tel   

Espai Cívic Centre  1   1   1   1   

Hospital de Dia St. 
Jordi   1   1   1    

Prog. Voluntariat 
Sènior del Consell 
Comarcal de l’Anoia          1   

Patronat esports – 
Aj. Igualada tel 2  1 1 tel    1 tel  
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Formació dels professionals: 

 

Aquest any 2011 els professionals del club social ha realitzat la següent formació: 

 Jornades Formatives de FECAFAMM - "EMPOWERMENT" 

 Recuperació i inserció comunitaria / FECAFAMM  

 Jornada “Pràctiques significatives d’inclusió social en salut mental/ Presentació dels 

clubs socials  - FECAFAMM 

 Inclusión social en salut mental- centre d’higiene mental de les corts 

 Programa PROSPECT- FEAFES (3 jornades) 

 Jornada tècnica: activitat física i salut mental - AREP I FECAFAMM 

 Salut mental i discapacitats / curs bàsic per TF's -  Consorci Sanitari i Pla d'Inclusió 

Social d'Igualada  

 Jornada tècnica: el suport mutuu com a estratègia d'apoderament 

 

 

11.  VALORACIÓ GENERAL DEL CLUB SOCIAL 2011 
 

El Club Social Aidar enguany farà 11 anys que funciona, incrementant any rere any les 

persones ateses i el nombre d’activitats realitzades. En aquest sentit el fet d’haver-nos 

consolidat com a Recurs de la Cartera de Serveis Socials ens dona més energia i il·lusió per 

seguir treballant en aquesta línia i esforçant-nos diàriament per donar qualitat al servei.  

A nivell d’usuaris hem augmentat de 12 l’any 2002 a 78  l’any 2011. 

Gràfica d’evolució del nombre d’usuaris anuals: 
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Pel que fa al nombre d’activitats, hem passat de realitzar 8 activitats anuals l’any 2002 a 

realitzar-ne 77 en el 2011. 

 

Gràfica d’evolució del nombre d’activitats realitzades anualment: 

 

 

El nombre d’ussos que s’han fet de les activitats ha incrementat a proporció del nombre 

d’usuaris i de les activitats, cosa que confirma doncs la gran evolució que ha fet el servei. 

 

Gràfica d’evolució del nombre d’usos anuals: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb aquestes gràfiques també podem veure com un important grup de participants s’ha 

vinculat fortament al club social, esdevenint aquest un servei de referència per a ells, al que 

assisteixen de manera regular i amb una constància destacable. 
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 Valoració respecte als usuaris 

 

Des de l’equip de professionals valorem que el fet que persones amb problemes de salut 

mental puguin assistir a un recurs d’inclusió social on poden ocupar de forma significativa el 

seu temps, millora aspectes fonamentals de la seva vida, sobretot en aquells que han assistit 

al club social des de fa anys.  

 

Milloren sobretot en aspectes socials com son les relacions personals i la socialització, així 

com amb l’expressió de les opinions, sentiments i emocions. Amb el temps veiem que son 

crítics amb allò que consideren necessari, que guanyen autonomia i independència sobretot 

alhora de prendre decisions i que en general milloren en les habilitats socials. 

 

Si be al principi d’assistir al club ho fan degut a les indicacions del recurs de referència 

(Centre de Salut Mental, Residència, Fundació Tutelar, etc), i en molts casos amb escassa 

motivació i amb una gairebé inexistent xarxa social, a mida que van coneixent el recurs i els 

companys i van trobant el seu lloc en el grup, veiem que assisteix al club per motivacions 

diferents, ja sigui: ocupar el temps lliure i realitzar activitats, mantenir-se actius, relacionar-

se amb els nous companys, sentiment de pertinença a un grup, etc. Es per aquestes 

satisfaccions que les persones que en participen ho fan de forma voluntària però constant ja 

que el grau de vinculació que generalment s’assoleix es força elevat. 

 

El fet que hi hagi millores en els propis participants, creiem que repercuteix directament a la 

millora de les relacions familiars i al benestar de la família. Quan una persona assoleix 

autonomia la seva qualitat de vida augmenta i també la dels seus familiars. 

 

 

 Valoració respecte a la metodologia de treball 

 

Tenint en compte els objectius del club creiem que la metodologia de treball és bona i te 

bons resultats, ja que els aspectes més importants que es treballen al club son: la motivació, 

el respecte cap a un mateix i cap als altres, les habilitats socials, les relacions socials i 

l’autonomia personal. 
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Tot i que el club facilita el suport social, el recolzament i l’autonomia, les necessitats 

concretes dels socis del club son molt àmplies i heterogènies, el fet d’augmentar any rere 

any el nombre de socis, demana que el recurs del club sigui cada vegada més flexible i amb 

més activitats i metodologies de treball diferenciades i adaptades als grups. 

 

Entenem que per que les activitats satisfacin la demanada dels participants, aquest s’han 

d’implicar activament en les decisions i organització de cada activitats, en aquest sentit 

estem intentat treballar cada vegada més l’autoorganització i l’autogestió, ja que com hem 

vist comporta grans avantatges en l’autonomia dels socis,  però alhora també comporta 

desavantatges pels professionals, tals com major implicació d’hores, més acompanyaments, 

etc. 

 

Pel que fa al seguiment individual de cada participant, els professionals considerem que 

s’hauria de destinar més espai de temps a cada persona, ja sigui de forma individual o bé en 

grups reduïts. Tot i així, els participants troben en els professionals la confiança per parlar de 

les seves inquietuds i la flexibilitat horària que un recurs de proximitat ha d’oferir. 

 

 

 Valoració respecte a la xarxa comunitària 

 

Alhora de la realització d’activitats externes i/o normalitzades, objectiu de la intervenció i 

molt important per trencar amb l’estigma social i treballar d’inclusió, ens trobem amb 

diverses dificultats ja siguin a nivell econòmic com d’estigma i societat. 

 

a) Nivell econòmic: Hi ha activitats adequades per als membres del club social ja 

sigui en equipaments de la ciutat (centres cívics, piscines i poliesportius, et.c) o 

en centres privats, que son poc assequibles econòmicament per a la majoria del 

col·lectiu. Alhora el club social tampoc es pot fer càrrec de la despesa total que 

suposaria realitzar activitats tals com, anar a nedar dos cops per setmana o 

realitzar activitats en un gimnàs. En aquest sentit, caldria tenir més facilitats. 

Actualment estem a punt de firmar un conveni per a la cessió d’espais esportius 

amb el Patronat d’esports d’Igualada, això inclou les pistes de futbol sala de les 

Comes i la cessió de la piscina un cop per setmana. 

 



Memòria d’activitats. Club Social Aidar. 2011                               
 

Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia  28 

b) Estigma Social: En dos vessants, per una banda els mateixos afectat pateixen 

l’autoestigma i en ocasions no es veuen capaços de realitzar una activitat 

normalitzada de manera autònoma, ja sigui per por al rebuig o per la pròpia 

sensació d’incapacitat, per tant necessitarien l’acompanyament d’un 

professional per ser una activitat exitosa. Per altra banda, l’estigma que la 

societat en general té cap a aquest col·lectiu, i que es demostra en la escassa o 

nul·la participació de la societat en activitats obertes a tota la ciutadania i 

impulsades des del club social, com per exemple la gimnàstica suau que es 

realitza a l’espai cívic centre i a la qual només assisteix una persona no 

vinculada al club social. En aquest sentit proposem més accions per trencar 

amb aquesta visió i la implicació directa de tota la xarxa social. El club social pot 

ser transformador de la societat però cal que aquesta reconegui la diferència 

com a positiva i s’incloguin mútuament en la construcció social. 

 

En referència a les coordinacions, aquestes sempre es realitzen amb la Treballadora Social 

i/o Educadora Social del centre en qüestió.  

 

En el cas del Centre de Salut Mental, la coordinació mai és amb els Psicòlegs o Psiquiatres, 

sinó amb l’equip de Treball Social. Cal vetllar perquè aquestes siguin amb una periodicitat 

més regulada (un cop al mes), encara que mantenim un contacte telefònic pràcticament 

diari. Pel que fa al Centre de Dia, les coordinacions son amb l’equip de professionals 

d’aquest, i manquen també d’una periodicitat estipulada i moltes vegades es deuen més a la 

realització d’activitats conjuntes que al seguiment pròpiament dit de persones que utilitzen 

ambdós serveis. Cal tenir en compte que el Centre de Dia està vivint un procés de 

transformació i canvi d’orientació en la metodologia de treball, això pot repercutir 

directament al club social, en tant que persones que realitzaven activitats de matí al Centre 

de Dia deixaran de fer-ho, ja sigui per la tipologia d’activitats que s’hi realitzaran o bé per no 

complir els criteris d’admissió segons els programes que es puguin dur a terme. Això fa que 

el club social possiblement es vegi amb la necessitat d’obrir més matins i realitzar activitats 

en aquesta franja horària, per tal de donar cobertura a aquesta nova necessitat. Per això 

serà necessari més recursos econòmics i d’infraestructura, alhora que caldrà estudiar la 

possibilitat de realitzar programes específics segons grau d’autonomia, ja siguin a nivell 

formatiu, esportiu, etc. 
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Pel que fa a altres centres (Residència Llar Verdaguer, FPTA, equipaments cívics, etc) la 

coordinació és bona i fluida, caldria però millorar-la amb el Servei Prelaboral, el TAC i la FAP. 

També seria bo donar continüitat a les Taules de Salut Mental on el Club Social podria ser-hi 

present com a servei de cartera que és. Actualment, el club social també està participant a 

les reunions del Pla D’Inclusió Social d’Igualada. 

 

Pel que fa la coordinació amb FECAFAMM, aquest any 2011 hem estat realitzant trobades 

bimensuals per tal de reiniciar La comissió Técnica de Clubs Socials, també s’han començat a 

fer les reunions de les Comissions Territorials, en el nostre cas la Comissió Territorial 

Barcelona OEST.  

 

En quan als Ajuntaments i organismes públics de la comarca s’ha començat una aproximació 

que caldrà desplegar-la l’any vinent i per tal de  que faciliti la comunicació i l’avinentesa. 

Amb l’Ajuntament d’Igualada està previst firmar el conveni per a la cessió d’espais 

municipals. Des de finals de gener del 2011, ens hem traslladat als locals municipals situats a 

l C/ Mossen Josep Forn 25-27 i estem a l’espera de la trobada amb el Regidor i els membres 

de la junta per tal de consolidar aquest fet. 

 

 

 Valoració respecte al funcionament intern 

 

L’equip de professionals creiem que es necessari que a nivell de conveni amb l’ICASS es 

reconegui la necessitat de disposar d’un administratiu per al club social, ja que aquest 

genera moltíssima documentació de caire administrativa. 

 

Pel que fa a la dotació de personal i les hores contractades van en funció de les hores que el 

club està obert i les activitats que s’hi realitzen. Això fa que no es tingui prou en compte el 

treball intern que hi ha, és a dir les hores que no són d’atenció directa però que s’han de 

destinar a la preparació d’activitats, entrevistes a nous usuaris i seguiment dels que ja estan 

vinculats, gestió de les subvencions, elaboració de documentació, implementació i 

seguiment dels indicadors de qualitat i dels seus protocols, reunions de coordinació amb la 

xarxa i FECAFAMM, formació per als professionals, recerca de documentació, organització de 

noves activitats, etc. 
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Actualment i amb les hores que obrim, creiem que seria necessària l’ampliació d’horaris per 

tal de poder realitzar amb qualitat tot aquest treball intern i no descuidar-ne cap aspecte, i 

així no excedir el nostre horari laboral amb hores extraordinàries, alhora que podríem fer 

més acompanyament a activitats normalitzades. En el cas que es considerés oportú obrir 

més matins, (actualment dimarts i dijous), caldria estudiar la possibilitat d’augmentar hores 

o bé la incorporació d’un nou professional. 

 

En quant a l’organització interna del club social creiem que aquesta és eficient i amb la 

flexibilitat i capacitat d’adaptació necessària a les diferents circumstàncies. 

Pel que fa a la relació amb l’entitat creiem que hauríem de vetllar perquè aquesta tingui una 

estructura consolidada que li permeti aconseguir els objectius proposats i en la qual el 

treball conjunt sigui més efectiu. 

 

En resum, el Club Social com a recurs d’inclusió social i degut a les circumstàncies actuals, 

creiem que hauria de mantenir l’horari de  matins i incorporar el treball a través de 

programes específics segons el grau d’autonomia de cada participants, podent oferir així 

formació, acompanyament i normalització, trencant amb l’aïllament social i l’estigma. 

Utilitzant el lleure com a eina i facilitant l’ocupació significativa del temps a tots aquells 

que en participen. Alhora creiem necessària una major implicació de la xarxa comunitària i 

social per poder-ho aconseguir i no assenyalar a les persones afectades com els únics 

protagonistes de la seva situació social. 

 

Durant aquest proper 2012  i en previsió de les pròximes retallades, haurem d’anar 

valorant i modificant tant els horaris com les activitats a realitzar, depenent molt de les 

ajudes, subvencions o donacions que puguem anar obtenint. Cada trimestre es revisaran 

tant els objectius i assistències a les activitats i tallers, com els pressupostos interns de 

l’entitat i s’apostarà per activitats realitzades per professionals de l’entitat o bé voluntaris, 

d’aquesta forma possibilitar una atenció de qualitat però alhora reduir costos a l’entitat. 
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Col·laboren: 

Equipament Cívic Polivalent Anoia 


