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DADES IDENTIFICATIVES I REGISTRALS 

 

CLUB SOCIAL AIDAR 

ARMPA, Associació per la Rehabilitació del Malalt  Psíquic de l’Anoia 

Carrer Mossèn Josep Forn, 25-27 baixos  

08700- Igualada (Barcelona) 

 

Correu electrònic:  clubsocialaidar@igualada.cat 

Telèfon:  93.801.90.58 

CIF:   G-61749917 

Blocs    http://armpa.wordpress.com 

http://clubaidar.wordpress.com 

 

Constitució: 

L’Associació va ser constituïda com Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de 

l’Anoia, ARMPA, el dia 25 de Novembre de 1998 s’inscriu al Registre d'Entitats Jurídiques de 

la Generalitat de Catalunya amb el número 21352.  

El 10 d’Abril de 2002  s’incriu al Registre Jurídic d’entitats locals de l'Ajuntament d’Igualada 

amb el numero 249.   

L’ARMPA està associada a la Federació Catalana d'Associacions de Familiars de Malalts 

Mentals (FECAFAMM), així com a FEAFES (Federació Espanyola) i EUFAMI (Federació 

EUROPEA). 

El Club Social Aidar, és un recurs de la Cartera de Serveis Socials, registrat com a tal al 

Registre d’Entitas, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya, amb el 

número S05485 des del 13 de març de 2003. 

 

 

 

mailto:clubsocialaidar@igualada.cat
http://armpa.wordpress.com/
http://clubaidar.wordpress.com/
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1. 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. 
 
 
Definició del Servei de Club Social 
 
El Club Social  s’adreça a persones que, per causa d’un trastorn mental, tenen dificultats d’inserció social, d’ 
integració comunitària al seu entorn natural i d’organització del lleure. Té per finalitat, dins d’un  marc de 
relacions socials, augmentar la participació i les diferents maneres de vinculació amb la comunitat mitjançant 
l’ocupació significativa del temps lliure.  
 
La missió del Club Social és ajudar a les persones amb trastorn mental a utilitzar les activitats de lleure per 
assolir quotes de salut, independència, participació, integració en la comunitat i qualitat de vida; promoure un 
estil de vida en el qual les activitats de lleure siguin importants per la persona tenint present que la identitat 
del club va més enllà del lleure, incidint i recolzant el projecte vital de la persona. 
El Club Social té una doble funció: 
 

1. D’enllaç social i d’orientació comunitària, que permet incidir  en la doble direccionalitat de la inclusió, 
es a dir, no només apropar a les persones amb trastorn mental a la comunitat sinó també tractar 
d’apropar a la comunitat a la realitat de les persones amb trastorns. D’aquesta manera es posen en joc 
noves vies i estratègies per participar amb independència del seu entorn social. 
 

2. Té una funció rehabilitadora si entenem com a intervenció rehabilitadora aquella que contribueix a 
“Millorar la qualitat de vida i ajudar les persones amb trastorn 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 qui va destinat? 
 
Al 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, 
amb el perfil següent: 
 

1. Persones majors de 18 anys amb trastorn mental acreditat mitjançant informe d’un professional de 
l’àmbit de la salut mental.  

 
2. És imprescindible l’estabilitat clínica.  

 
3. En un sentit ampli, considerem que el Club Social  està indicat per totes les persones que, mantenen una 

motivació suficient per realitzar les activitats del club. 
 
L’assistència al Club Social és compatible amb altres dispositius assistencials de la xarxa de Salut Mental. Per 
tant aquestes persones 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, etc. 
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2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 
Horari d’atenció: 
El Club Social Aidar ha ampliat horaris d’atenció durant aquest 2012. Actualment el club està obert totes les 
tardes de dilluns a divendres de quatre a set de la tarda i els matins de dimarts a divendres de deu a una. Així 
mateix realitzem activitats cada cap de setmana, així com sortides i excursions de dia sencer o de tot el cap de 
setmana durant l’any. 
 
Dotació de recursos humans:  
Al llarg d’aquest any el personal que ha intervingut al Club Social és: 
 

 Coordinadora:  
o Acollida i vinculació de nous participants al club. 
o Coordinació i supervisió de l’avaluació i activitats. 
o Coordinació i planificació d’activitats conjuntament amb l’equip. 
o Elaboració de documents escrits. 
o Coordinació interna. 
o Coordinació amb el territori. 
o Gestió i desenvolupament d’activitats d’atenció directa. 
o Supervisió treballadors del club. 

  

 Educadora:  
o Atenció directa. Disseny i desenvolupament de tallers i activitats. 
o Seguiment i suport en els itineraris individuals dels usuaris. 
o Coordinació interna i d’activitats del territori. 

 

 Tres Professionals Auxiliars:  
o Atenció directa. Disseny i desenvolupament de tallers i activitats. 
o Coordinació interna. 
o Oferir els suports adients per tal de garantir els processos de vinculació a activitats i accions 

que permetin desenvolupar els itineraris individuals. 
 

 Talleristes: 
o Atenció directa . Disseny i desenvolupament taller com a professional especialista. 
o Coordinació interna  

 
 
Estadístiques d’assistència 

 
El Club Social Aidar enguany farà 12 anys que funciona, incrementant any rere any les persones ateses i el 
nombre d’activitats realitzades.  
 

 
 
 
 
 

12
31

58
62

58
59

67
75

78
78
78

0 20 40 60 80 100

2002

2004

2006

2008

2010

2012



Memòria d’activitats. Club Social Aidar. 2012                               
 

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

 
Pel que fa al nombre d’activitats, hem passat de realitzar 8 activitats anuals l’any 2002 a realitzar-ne 77 en el 
2012. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonts de derivació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagnòstic 
 
 

 

Centre Nombre 
Percenta
tge 

Consultes externes 
(CSMA, PSI) 19 88,57% 

Hospitalització 
parcial (Hospital 
de dia) 0 0,00% 

Hospitalització // 
MILLE // Unitats 
Rehabilitació 
Intensiva 0 0,00% 

SRC // Centre de 
dia  2 2,86% 

Seveis d'inserció 
laboral (CET // 
pre-laboral) 0 0,00% 

Serveis 
d'Habitatge (llar 
residència // 
suport) 3 4,29% 

Serveis Socials 0 0,00% 

Altres 9 4,29% 

TOTAL 33   

Diagnòstic Nombre 

Esquizofrènia 47 

Altres trastorns psicòtics 4 

Trastorn bipolar 13 

Depressió major 5 

Altres trastorns de l'estat 
d'ànim 1 

Trastorn Obsessiu compulsiu 2 

Altres trastorns de l'ansietat 1 

Trastorn límit de la 
personalitat 3 

Altres trastorns de la 
personalitat 1 

Altres 1 
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Àmbit d’influència per municipis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tipus de domicili: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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%. 

 
 
 
 
 

Homes
58

74%

Dones
20

26%

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 

DOMICILI Nº 

LLAR PRÒPIA 13 

LLAR FAMÍLIA 51 

LLAR RESIDÈNCIA 14 

TOTAL 78 

   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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Edat de la població atesa dividida per sexe: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nombre d’usuaris: 

 

 

 
 
 
 

3. Justificació 
 
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. 
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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. 

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. 
 
4. OBJECTIUS 
 
 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. 

 
 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. 

 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. 

 Potenciar la participació del malalt en activitats de lleure per trencar amb el sentiment de solitud i 
l’aïllament que la malaltia mental comporta. 
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 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. 
 Estimular l’interès i la motivació en la realització de les activitats, a fi de superar la tendència a 

l’aïllament i la passivitat. 
 

 
 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. 
 Augmentar la qualitat de vida de la família possibilitant suport i orientació, una major autonomia dels 

seus membres i ampliació de la xarxa relacional. 
 
 
 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. 

 
 
5. METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ 

Principis metodològics 

Els aspectes que defineixen la intervenció del Club Social són: 

- Facilita un marc de suport social a les persones que hi participen. 

- Promou aspectes d’autonomia generant oportunitats de canvi a nivell personal i social. 

- Facilita oportunitats de participació comunitària, desenvolupant l’activitat en els contextos  immediats 
de la persona s’afavoreix la creació de vincles emocionalment significatius. El Club esdevé  una entitat 
social més, que no només promou la participació activa dels usuaris en la comunitat, sinó que també 
genera vida comunitària en i amb la comunitat. 

- El temps d’estada al club i el grau de vinculació és flexible d’acord amb les necessitats i les 
característiques de cada persona. L’usuari conjuntament amb els professionals haurien de definir el 
tipus de vinculació, es a dir, quines activitats realitzaria, en quin horari, amb quina freqüència i duració 
temporal, tenint en compte que tots aquests ítems poden ser variables al llarg del temps. Això sempre 
estarà condicionat amb la pròpia evolució de l’usuari.  

- L’usuari pren un paper actiu en la planificació i l’organització de les activitats pròpies del Club 
configurant-se com a protagonista en el procés d’elecció d’aquestes. Les activitats no tenen caràcter 
obligatori però si que es demana a l’usuari compromís envers les seves eleccions.  

 

 Autodeterminació i Empowerment 

La intervenció es fonamenta en el principi d’autoderminació, entès com : “ la capacitat de la persona per 
prendre decisions referides a si mateix, permet fer eleccions i tries, marcar-se objectius i fites personals. 
L’autoderminació està definida en el concepte d’autonomia personal, és el nivell d’autonomia assolit per les 
persones, i ens indica el grau de necessitat de suport que es requereix per poder exercir i executar aquelles 
activitats a què aspira l’individu.” (Gobeña, S). 

 
Ha d’esdevenir també un espai, que faciliti oportunitats tot creant entorns rics en opcions, que promogui 
l’accés a la informació, que fomenti l’ús autònom del lleure i potencií una participació dels usuaris, tendint a 
crear espais d’autogestió.  
 
El concepte d’autodeterminació es relaciona directament amb el d’empowerment. L’empowerment s’entén 
com el procés per mitjà del qual les persones prenen el control sobre les seves vides. Estar capacitat 
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comporta disposar d’informació necessària per prendre decisions rellevants sobre la vida, suposa també, 
poder actuar de forma assertiva i fer valer els propis drets per  desenvolupar una actitud crítica que permeti 
tornar a definir qui som, de què som capaços, i en el marc del club, quin tipus de vinculació es té amb el 
servei i amb la comunitat. 
 

 Lleure i salut mental 

“La funció de l’oci és rehabilitadora, preventiva i compensadora. Millora la competència psicosocial, fomenta 
les relacions interpersonals i és una  eina per mantenir o propiciar el contacte amb la comunitat, per tant, 
integradora” (Gobeña, S) 

Diversos estudis assenyalen els dèficits que existeixen en relació amb l’ús del lleure col·lectiu entre les 
persones amb trastorn mental i destaquen l’impacte positiu que tenen els programes i els recursos que 
fomenten les activitats de lleure com a element terapèutic, per a la millora de la qualitat de vida d’aquestes 
persones. 
 
Per lleure s’entén el temps lliure que suposa una ocupació significativa i satisfactòria per a la persona. 
 
La participació en activitats vinculades al lleure influeix positivament en la salut i el benestar de les persones, 
ajuda a facilitar conductes d’afrontament com a resposta als canvis i les transicions que les persones 
experimenten durant el curs vital, incloent-hi les produïdes per una malaltia, trastorn o discapacitat (Coleman i 
Iso-Ahola, 1993; Kleiber, 1985).  
 
Assenyalaríem, doncs, que dins del marc d’atenció social dels Clubs, les activitats de lleure, contribueixen a 
augmentar l’autoestima i a millorar les relacions amb els altres, oferint l’oportunitat d’augmentar la sensació 
de competència i domini, element fonamental en la promoció de la salut. L’ús de l’activitat de lleure pot 
esdevenir, com a eina d’intervenció social, tenint efectes terapèutics en la persona, en tant que incideixen en 
els trastorns de socialització i en la manera que té la persona de veure’s a si mateixa des d’un altre rol i generar 
des d’aquí oportunitats de canvi i de millora. 
 
És important perfilar el concepte de lleure en persones amb trastorn mental en relació al seu procés 
d’inclusió social. El col·lectiu de persones amb problemes de salut mental  presenta una gran càrrega 
d’estigma que juntament amb la simptomatologia negativa limita molt el seu intercanvi social i la seva 
participació en activitats col·locant a la persona en una situació d’aïllament. Això més les dificultats d’accés 
als processos d’inserció laboral provoca que sovint, el temps lliure sigui equivalent al temps total.  
 
És en aquest sentit on les activitats de lleure adquireixen un  significat absolutament rellevant com a mitjà per 
potenciar la seva participació social, tot incidint i recolzant un projecte de vida propi i en relació amb la 
comunitat.  
 
Els principis que regeixen la intervenció en el lleure terapèutic són:  

 

 Educatiu i facilitador 
La intervenció educativa s’adreça al foment de les oportunitats per adquirir consciència, coneixement i 
comprensió de les diverses opcions de lleure, que permetin l’aprenentatge d’habilitats i processos de 
presa de decisions aplicables a situacions diverses, dins de l’entorn natural i quotidià de la persona.  

 Motivador o de dinamització 
Un principi que regeix en tota intervenció en oci terapèutic és el de la motivació. Les activitats de lleure 
fomenten interès per la participació social i comunitària afavorint processos d’inclusió. Les intervencions 
s’han de plantejar per tal de potenciar la capacitat d’iniciativa individual i col·lectiva, per generar 
alternatives d’oci i temps de lleure.  

 Resilient 
“Resiliencia és la capacitat humana per afrontar, sobreposar-se i sortir enfortit o 
transformat per experiències d’adversitat” (Grotberg, E. H). L’oci comparteix molts dels factors que 
resulten protectors per als essers humans, tractant d’estimular-los més enllà dels efectes negatius de 
l’adversitat. Alguns d’aquests factors considerats com a pilars de la resiliència i presents a les activitats 
vinculades a l’oci són: Autoestima consistent, independència, capacitat per relacionar-se, iniciativa, humor, 
creativitat etc.  
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La Resiliència es considera com un aportament a la promoció i el manteniment de la salut mental. És un 
procés que sens dubte excedeix la capacitat d’eludir aquestes Experiències, ja que permet, pel contrari, ser 
potenciat i enfortit per elles, la qual cosa necessàriament afecta la salut mental. 
 

 Inclusió Social i Treball Comunitari  

  
La Inclusió Social pot ser vista com una forma de “capital social” (es refereix al valor col·lectiu de les xarxes 
socials i és considerat en la formulació de polítiques socials), que contribueix a la bona salut dels grups 
humans. (Putnam, 2000).  
 
Des d’aquest punt de vista, les persones amb nivells elevats de capital social són aquelles que estan 
plenament integrades en xarxes familiars, d’amics, companys de feina o veïns, amb els quals mantenen 
vincles personals estrets, i dels quals obtenen recursos (materials, informació o afecte i suport emocional). 
 
En molts casos, les persones amb problemes de salut mental, enfrontats a l’estigma i als prejudicis, es veuen 
a elles mateixes com a inferiors. La gran majoria acaben acceptant la imatge negativa que els demés tenen 
d’ells, la qual cosa augmenta el seu aïllament  i la manca de motivació per assolir els seus objectius 
personals. L’estigma i l’auto-estigma es troben entre els factors clau que contribueixen a l’exclusió social de 
les persones que tenen problemes de salut mental. 
Per altre banda, els efectes dels trastorns mentals poden dominar la vida d’una persona, afectant la seva 
habilitat d’interactuar amb els altres i/o de portar a terme tasques de la vida diària. També poden produir 
apatia, falta d’interès i motivació, així com reticència a interrelacionar-se amb els altres, símptomes que 
generalment, poden dificultar el desenvolupament i manteniment de relacions socials, per la qual cosa 
augmenta l’aïllament social. 
 
L’aïllament i la falta d’integració social té un efecte directe en la qualitat de vida, perquè són factors que 
per ells mateixos generen malestar, de manera que predisposen la persona a un empitjorament de la 
salut.  
 
El Club Social   tracta de donar solucions a aquestes necessitats fonamentant la seva acció en el principi de 
participació i inclusió social. La inclusió social es centra en les ofertes de caràcter sociocomunitari que es 
poden promoure i potenciar des del club, i implica un procés d’immersió en les activitats del grup social i 
comunitari de referència des d’una vessant normalitzadora, fent ús de l’exercici de ciutadania plena que 
correspon a cada individu.  
 
Sota aquests mateixos principis, la Mental Health Europen, ha presentat un informe basat en un estudi fet a 
27 països de Europeus on fa recomanacions com les de: 
 

- Complementar el procés de des-institucionalització, augmentant, el desenvolupament de solucions 
alternatives en els serveis socials i sanitaris en la comunitat. 

- Recolzar l’establiment i sostenibilitat de grups d’autoajuda i clubs socials així com les iniciatives 
adreçades a reunir persones amb problemes de salut mental amb altres persones de la comunitat.  

 
Per aquest motiu el Club Social ha de desenvolupar la seva tasca  arrelat a la comunitat, configurant-se com 
una entitat més del territori, potenciant les oportunitats d’intercanvi i d’apropament entre les persones 
usuàries del servei i la comunitat (i a la inversa). Amb el treball comunitari, el Club Social, pretén treballar 
sobre l’entorn per a produir canvis que afavoreixin la inserció social i la capacitació ,  que millorin el grau 
d’autonomia dels individus i les famílies, però també de les entitats i dels grups que comparteixen un mateix 
territori. “L’atenció comunitària treballa des d’una perspectiva de canvi i millora de la situació social de la 
col·lectivitat” (Marchioni, 2001). 

 

Estructura de la intervenció 

La Intervenció s’haurà d’articular des de tres grans vessants metodològiques: 
 

 Intervenció  individual:  
Cada usuari segueix un procés específic pel que respecte al seu nivell d’activitat i relació amb l’entorn. Té 
necessitats diferents d’ocupació i participació en funció del moment evolutiu i les mateixes actituds i 
aptituds personals. Això implica una intervenció individual pel coneixement d’aquestes necessitats, 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_social
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_social
http://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_social


Memòria d’activitats. Club Social Aidar. 2012                               
 

Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia  12 

l’adaptació al grup i la integració social que reforçarà aspectes d’autonomia personal i es nodrirà al mateix 
temps del principi d’empoderament.  
 
Aquesta autonomia es treballarà bàsicament des d’aspectes complementaris a la rehabilitació psicosocial i 
adquisició de capacitats, és a dir, la capacitat de prendre decisions, de responsabilitzar-se i comprometre’s 
amb els objectius individuals, el reforç de la capacitat comunicativa i de relació, les habilitats socials, el 
manteniment de les capacitats d’autocura, etc. es faran des del reconeixement de les capacitats que manté 
la persona i les seves potencialitats per incidir en l’aprenentatge i empoderament sobre drets i deures que 
tothom té pel fet de viure en societat. Incidint especialment en l’autonomia, autodeterminació i autogestió. 
 

 Intervenció grupal:  
Modificar els processos d’aïllament social que durant temps s’han instal·lat en la vida dels usuaris del servei 
fa imprescindible la formació i adquisició d’experiència participativa i decisòria dels que han d’esdevenir 
actors del seu propi projecte en l’ocupació significativa del temps però també del desenvolupament del 
servei. 
 
Els objectius que es plantegen a nivell grupal han de ser modestos, en un primer moment, per garantir la 
implicació, motivació i participació dels usuaris i adreçats a assumir responsabilitats i prendre decisions en 
contexts de relació amb el seu entorn immediat. Aquest pas sol ser un primera experiència vital per després 
poder establir xarxes de relació informal així com la participació en comunitat. 
 
Per aquest motiu és especialment rellevant la relació amb els grups d’afins que s’establiran en un primer 
contacte. Aquests poden ser dins dels tallers i activitats del centre o bé ja directament en activitats que es 
realitzin en espais comunitaris, en funció del grau d’autonomia i identificació amb el grup. 
 
Un dels objectius prioritaris del servei és que el usuaris tinguin l’oportunitat de desenvolupar i mantenir 
xarxes de relacions informals. Els grups es constituiran com a element vertebrador de la pràctica de 
l’autogestió. 
 

 Intervenció comunitària 
 
Cal que el servei estimuli el treball en xarxa per garantir una actuació sobre la integralitat de la persona, 
coherent i significativa per ella. Sent permeable i flexible tan a la coordinació com als requeriments i 
interessos de la pròpia persona. Per això es fa necessari que estigui ben arrelat al territori amb el màxim de 
vincles a nivell de recursos sanitaris, socials i comunitaris.  
 
Entenem doncs, que la participació de les persones amb problemes de salut mental en la comunitat que 
l’envolta, és fonamental per tal de generar rols socials més actius i significatius, contribuint alhora, en la 
reducció de l’estigma generat per la visió que la societat té del col·lectiu. 
 

 
6. ÀREES D’INTERVENCIÓ 
 

Les àrees en les que el club centra la seva intervenció son totes aquelles que es relacionen directament 
amb la promoció de la socialització  per la persona atesa que li permeti participar més activament dintre 
de la comunitat que l’envolta. 
 
En aquest sentit, el club enfoca la seva intervenció dirigida cap a aquelles àrees que des d’una perspectiva 
de lleure i ocupació significativa del temps puguin col·laborar en aquest procés. El desenvolupament 
d’aquestes àrees i la seva intensitat i temporalitat, es concreten mitjançant activitats i programes específics 
que es desenvolupen dins de l’estructura del club. 
 
Aquestes àrees serien les següents: 
 

 Salut i Esport.  L’activitat esportiva és un dels factors claus protectors de la salut i es relaciona 
directament amb l’autocura i  la imatge personal incidint en aspectes vitals per la inserció, com és 
l’autoestima. Altres activitats vinculades a aspectes com la relaxació atorguen a l’usuari eines de control de 
la pròpia simptomatologia. 
 

 Expressives i artístiques. La creativitat possibilita a l’usuari un marc on experimentar la socialització, el 
gaudi i l’aprenentatge vivencial. També es configura com una oportunitat de trobar nous camins per a la 
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comunicació, l’expressió i la interacció entre les persones. Per últim permet a la persona donar-li forma al 
que encara no és però pot esser, facilitant que aquesta no accepti de forma passiva lo que massivament li 
proposa el seu entorn. 

 

 Culturals. Les activitats que s’engloben en aquesta àrea no constitueixen un procés formatiu però si 
que faciliten a l’usuari l’adquisició de nous coneixements des d’una perspectiva absolutament lúdica. 

 

 Medi ambient i natura. És indubtable l’efecte positiu del desenvolupament d’activitats de contacte 
amb el medi ambient, plantes i/o animals sobre la recuperació y rehabilitació de les persones amb 
problemes de salut mental. Es treballen capacitats de motricitat y concentració, es fomenta la 
responsabilitat ja que en les dinàmiques es participa amb organismes vius i es genera tranquil·litat i alegria 
disminuint els nivells d’estrès, entre d’altres beneficis.   
 

 Convivència. Les activitats que s’engloben en aquest àrea, són totes aquelles que sense respondre a 
característiques pròpies de les àrees anteriors, tracten de millorar la socialització de les persones que 
assisteixen al servei a través d’espais de diàleg, trobada e intercanvi. 
 
En un altre nivell de concreció podríem trobar també les següents àrees d’intervenció: 
 

 Voluntariat. La generació d’activitats o programes de voluntariat tenen un triple benefici: Es 
contribueix en la creació de comunitats mes solidaries, es cobreix una necessitat personal o social, i per 
últim, i des de la perspectiva de la persona que realitza el voluntariat es possibilita un canvi de rol social on 
l’usuari amb problemes de salut mental passa de ser cuidat a exercir el rol de cuidador, incidint així en 
aspectes relacionats amb el procés d’empowerment. 
 

 Excursions i sortides de cap de setmana sencer. La promoció de l’autonomia de les persones amb 
problemes de salut mental es un dels objectius claus del servei de Club Social. Aquesta tasca, requereix o es 
veu beneficiada pel fet de treure a la persona del seu context familiar, sanitari i social per tal de que pugui, 
en altres contextos, cercar solucions i desenvolupar competències. Aquesta àrea d’intervenció permet a 
l’usuari avançar en  aspectes com l’autogestió financera, l’autocura, la responsabilitat, etc. en un entorn on 
es trenquen rols de dependència alhora que es genera benestar i creixement personal. 

 
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. 

Nom de l'activitat 
Nombre de 
sessions 

Nombre 
d'usuaris 

Nombre 
d'hores 
laborables 

Nombre 
d'hores 
festives 

Total d'hores 
de l'activitat 

Anglés 27 21 27   27 

Aquagym 9 15 16   16 

Assemblea 36 50 39   39 

Auto-organitzada 28 38 60 21 81 

Autoconeixement 30 23 35   35 

Butlletí 21 9 21   21 

Cafè-tertúlia 26 38 49   49 

Campionat jocs de taula 6 20 9   9 

Campionat Play-station 3 5 3   3 

Cine club 7 31 21   21 

Comissió d'inscripcions i noves 
activitats 33 10 33   33 

Comissió de cap de setmana 33 15 33   33 

Comissió de gestió i acollida 34 28 34   34 

Cuina 34 41 123   123 

Equinoteràpia 33 13 96   96 

Esdeveniments 45 57 126 91 217 

Espai Lliure 67 49 117   117 
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7. COORDINACIONS  

 
 
 
 
 

Espai obert informàtica 19 11 23   23 

Espai trobada ping-pong 24 30 26   26 

Futbol sala 25 13 25   25 

Happening 8 10   16 16 

Horticultura 29 9 30   30 

INFO 1. 27 15 27   27 

INFO 2. 28 16 28   28 

Llegir i escriure 13 4 13   13 

Lliga amistosa inclusiva 6 20 7 22 29 

Manualitats 29 27 30   30 

Piscina 36 27 81   81 

Piscina d'estiu 2 17 24   24 

Sortides de cap de setmana 
sencer 4 17   120 120 

Surt el cap de setmana 54 37   254 254 

Tacheles 11 16 11   11 

Taller de Guitarra i cant 27 19 28   28 

Taller de manualitats 1 6 1   1 

Teatre 17 8 17   17 

Voluntariat Creu Roja 30 6 57   57 
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8. PROPOSTES DE FUTUR 
 
La previsió per a l’any 2013 i en vista de l’augment del número d’usuaris a atendre pel club social, 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 està influint en aquest servei i a l’entitat, les retallades que hem patit sobretot a 
nivell municipal. 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. 
 
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 2013, estem mantenint les activitats de piscina i voluntariat 
de matins i hem iniciat també activitats normalitzades i nous voluntariats. 

 
Així doncs, 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 participant, 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 2013 i conscients de la situació econòmica actual, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


