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1. DADES IDENTIFICATIVES I REGISTRALS 

 

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

Carrer Trinitat 31, 1er-3a  

08700- Igualada (Barcelona) 

 

                             Correu electrònic: armpa2002@yahoo.es 

                             Telèfon             93.801.90.58 

 

                             CIF                        G-61749917 

 

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 al Registre d'Entitats 

Jurídiques amb el número 21352 d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. 

El 10 d’Abril de 2002  consta també al Registre Jurídic d’entitat local numero 249  de 

l'Ajuntament d’Igualada. 

 

Associada a la Federació Catalana d'Associacions Familiars Malalts Mentals: 

FECAFAMM (Federació Barcelona), FEAFES (Federació Madrid) i EUFAMI (federació 

EUROPEA) 
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2. INTRODUCCIÓ 

 

L’Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de L'Anoia va néixer l’any 1998 

quan un grup de pares i mares van decidir formar una Associació per a la millora de  la 

integració de les persones amb trastorns mentals a la comarca de l'Anoia.  

 

L'Associació és un espai on els familiars de persones amb trastorns mentals poden 

compartir experiències i donar-se suport, però no només això sinó també reivindicar i 

demanar a les diferents administracions que el col·lectiu sigui atès correctament, 

afavorint la integració dels familiars i de les persones que pateixen una malaltia mental 

en la societat, informant i  sensibilitzant  a la societat en general sobre la malaltia. 

 

Des de l’ARMPA s’ha vetllat per detectar aquelles necessitats del col·lectiu de malalts 

mentals que encara no estan ateses a la comarca, o que ho estan però de manera 

deficient. Aquest treball ha originat la creació al llarg dels 10 anys de noves propostes i 

serveis dins l’entitat, dirigits a la millora de la qualitat de vida tant de les persones amb 

problemes de salut mental com de les seves famílies.  

 

Enguany hem celebrat el desè aniversari de la creació de l’ARMPA i ho hem fet amb 

activitats dirigides tant als socis com a la població en general. La preparació de 

l’aniversari ens ha ajudat a veure el treball ja realitzat, i com l’entitat ha anat creixent. 

També ens ha mostrat que encara hi ha un llarg camí a recórrer, i que cal continuar 

promovent noves propostes, informant a professionals, familiars i a la població en 

general sobre les malalties mentals per acabar amb l’estigma d’aquestes, i consolidant 

encara més el teixit socio-sanitari de la comarca per aconseguir aprendre i millorar en 

tot el que gira al voltant de les malalties mentals. 

 

Aquesta memòria pretén ser un recull de totes les actuacions que s’han realitzat durant 

aquest 2008, i un agraïment a totes les persones que han col·laborat i participat en les 

diverses activitats, i que fan possible que l’ARMPA continuï prosperant i recolzant a les 

famílies i a les persones que pateixen una malaltia mental en el seu procés cap a una 

millora de la seva qualitat de vida. 
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3. OBJECTIUS  DE  L’ASSOCIACIÓ  

 

Millorar la qualitat de vida de persones amb problemes de salut mental i  les seves 

famílies.  

 

OBJECTIUS 

Des dels seus inicis L’Associació  per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia, 

ARMPA,  ha tingut com objectiu prioritari la defensa dels drets de les persones amb 

trastorns  mentals i les seves famílies, realitzant una tasca i un treball per tal que la 

malaltia sigui atesa, acceptada i assumida amb naturalitat. Aquest és uns dels 

objectius fonamentals que cal assolir si volem contribuir en la normalització i a un 

tractament igualitari i no discriminatori de la malaltia mental. 

L’estigma que acompanya a la malaltia mental, - degut generalment a la desinformació  

que existeix i/o a informacions errònies -, repercuteix molt negativament sobre la 

persona , aïllant-la, fent-la sentir diferent i exclosa, i alhora sobre la família que tendeix 

a amagar el seu patiment per por a parlar-ne obertament i ésser també víctima del 

rebuig. 

Els objectius bàsics plantejats els quals han estat la base de la intervenció de l’entitat 

aquest any són:  

 

� Potenciar la informació dels socis i la població en general en temes de salut 

mental. 

 

� Promoure la millora i la creació de recursos sanitaris, socials, laborals i del 

lleure. 

 

� Donar suport i recolzament en el procés cap a l’autonomia del seu familiar. 

 

� Donar a conèixer la nostra Associació a professionals de la salut mental, a 

la societat en general i les institucions públiques i privades. 

 

Els objectius plantejats al llarg de l’any han estat l’eix que vertebra la 

intervenció de l’entitat, per això creiem que aquests han continuar durant el 

pròxim any 2009. 
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4. ACTIVITATS / SERVEIS  DE L’ASSOCIACIÓ 

 

Les activitats i serveis que hem realitzat aquest any els podem dividir segons la 

població a la qual els hem destinat: 

 

4.1.  ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

 

4.2   PROJECTE  DE SENSIBILITZACIÓ A LA COMARCA. 

 

4.3 SERVEI D’INTEGRACIÓ A LES PERSONES AMB TRASORNS  

MENTALS: CLUB SOCIAL  

 

 

4.1 ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

 

� A) SERVEI D’ORIENTACIÓ, INFORMACIÓ I AJUDA A FAMÍLIES  

 

Aquest servei es realitza un cop a la setmana, dimecres de 16 a 18 hores. 

L’objectiu principal és donar suport humà, orientació, informació i assessorament a 

qualsevol persona que hi estigui interessada.  

Les persones que assisteixen a aquest espai són derivades o bé per l'Assistent 

Social de Salut Mental o bé per algun soci de l'entitat.  

La demanda majoritària és la d’orientació i  informació de serveis, recursos de la 

comarca pels seus familiars així com també poder compartir amb algú la seva 

angoixa del dia a dia.  

Aquest any 2008  s’han realitzat un total de  20 visites de les quals 9 han 

requerit el seguiment  per part de la professional de l’entitat.  

La resta han estat consultes d’informació puntual, com ara estudiants que busquen 

informació sobre els recursos de la comarca, o persones que s’interessen per 

implicar-se a l’entitat com a voluntaris. 

Aquest espai també ha estat sol·licitat per socis amb necessitats d’assessorament 

puntual. 
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� B) GRUP D’AJUDA MÚTUA 

 

Té lloc el primer dimecres de cada mes de 19 h a 20,30h  

És un espai de suport mutu entre les diferents famílies de l'Associació i ha comptat 

amb el suport d’una psicòloga. 

Aquest any s' han realitzat  9 trobades.  

 

Els temes tractats van sorgint durant la conversa amb les famílies, podent 

d’aquesta manera anar parlant sobre temàtiques que afecten i preocupen realment 

a les persones que formen part del grup. Els temes tractats han estat variats, tot i 

que s’ha reflexionat molt sobre aspectes relacionals, recursos personals, capacitat 

de tots els membres de la família, etc. 

 

El grup de familiars que hi assisteix valora positivament formar part del GAM, 

la majoria reconeix una millora en les relacions familiars i la reducció de 

l’angoixa i estrès familiar. 

 

 

� C) ESPAI INFORMAL SOCIS ARMPA: ACTIVITATS ; SORTIDES, CELEBRACIONS  

 

SORTIDES 

Les sortides i excursions que es realitzen al llarg de l’any ajuden a que els socis de 

l’ARMPA es puguin conèixer en espais de lleure i que puguin compartir una bona 

estona. Aquests espais més informals fan que els familiars estableixin vincles de 

relació social més estrets.  

Tant les activitats com les sortides estan pensades per fer-les extensives a la resta 

de la població amb la finalitat de promoure relacions saludables fora de l’entorn de 

la malaltia.  

Aquest any s’han realitzat diverses sortides: 

 

Participació en la lliga catalana de futbol sala. 

Membres del Club Social Aidar participen en la lliga catalana de futbol sala de 

Clubs Socials. Els familiars i amics dels jugadors els acompanyen i animen durant 

els partits. 
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Cloenda de futbol. 

Els membres del Club Social Aidar participen en una lliga de futbol sala entre els 

diferents clubs socials de Catalunya. En motiu de la finalització de la lliga al mes de 

juny, hi va haver un acte de cloenda que va tenir lloc a Sabadell, del qual van 

poder participar tots els familiars i membres del Club Social Aidar. Aquesta sortida 

ha sigut valorada molt positivament. 

 

Dia mundial de la Salut Mental a Barcelona  (11 d’octubre). 

Com cada any s’ha realitzat la tradicional sortida per celebrar el Dia Mundial de la 

Salut Mental que enguany ha tingut lloc a Barcelona. Després de la lectura del 

manifest per part d’Antoni Bassas, es va fer una enlairada de globus, i tot seguit va 

començar l’espectacle amb una Batukada que ens va portar fins al Parc de la 

Ciutadella. Allà el president de FECAFAMM i representants polítics ens van donar 

la benvinguda, seguida dels discursos institucionals. Després de dinar vam gaudir 

d’una representació teatral a càrrec del Cub Social El Roure, i tot seguit vàrem 

agafar l’autocar de tornada a Igualada, tot i que la festa va continuar amb 

d’actuacions musicals i un berenar al mateix Parc de la Ciutadella. 
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Sortida a Montserrat en motiu de la celebració del desè aniversari de l’ARMPA. 

Ofrena del ciri a l’Abat de Montserrat. (22 de novembre) 

Cada any l’Ajuntament d’Igualada organitza una sortida a Montserrat per aquelles 

entitats que celebren el seu aniversari. En motiu del desè aniversari d’ARMPA, 

L’Ajuntament d’Igualada va aportar dos autocars que ens van facilitar l’arribada a 

Montserrat per fer l’ofrena del ciri, i tot seguit poder tenir una visita amb l’Abat de 

Montserrat, que va rebre com a present per part de l’ARMPA una olivera i un escrit 

amb la simbologia que representa per aquesta associació aquet arbre de gran 

fortalesa. Aquesta sortida va comptar amb una alta participació per part dels 

membres del Club Social Aidar i dels socis de l’ARMPA.  

Escrit de l’olivera: 

 

ARMPA, DEU ANYS  CREIXENTARMPA, DEU ANYS  CREIXENTARMPA, DEU ANYS  CREIXENTARMPA, DEU ANYS  CREIXENT    
    
L’any 1998, un grup de familiars que havien vistL’any 1998, un grup de familiars que havien vistL’any 1998, un grup de familiars que havien vistL’any 1998, un grup de familiars que havien vist com la malaltia mental havia  com la malaltia mental havia  com la malaltia mental havia  com la malaltia mental havia 
entrat a les seves vides, van decidir unirentrat a les seves vides, van decidir unirentrat a les seves vides, van decidir unirentrat a les seves vides, van decidir unir----se per recolzarse per recolzarse per recolzarse per recolzar----se i buscar una manera se i buscar una manera se i buscar una manera se i buscar una manera 
d’anar desvetllant les profundes i difícils qüestions que els assaltaven.d’anar desvetllant les profundes i difícils qüestions que els assaltaven.d’anar desvetllant les profundes i difícils qüestions que els assaltaven.d’anar desvetllant les profundes i difícils qüestions que els assaltaven.    
    
Vivien en un dur terreny conformat per la incomprensió de la malaltiaVivien en un dur terreny conformat per la incomprensió de la malaltiaVivien en un dur terreny conformat per la incomprensió de la malaltiaVivien en un dur terreny conformat per la incomprensió de la malaltia, el rebuig , el rebuig , el rebuig , el rebuig 
social d’aquesta i els encara escassos recursos sociosocial d’aquesta i els encara escassos recursos sociosocial d’aquesta i els encara escassos recursos sociosocial d’aquesta i els encara escassos recursos socio----sanitaris que existien. sanitaris que existien. sanitaris que existien. sanitaris que existien.     
    
De mica en mica van començar a arrelarDe mica en mica van començar a arrelarDe mica en mica van començar a arrelarDe mica en mica van començar a arrelar----se en aquest terreny i, amb la força i la se en aquest terreny i, amb la força i la se en aquest terreny i, amb la força i la se en aquest terreny i, amb la força i la 
insistència que els conferia l’esperança de qui intenta trobar un raig de llum en insistència que els conferia l’esperança de qui intenta trobar un raig de llum en insistència que els conferia l’esperança de qui intenta trobar un raig de llum en insistència que els conferia l’esperança de qui intenta trobar un raig de llum en 
uuuuna habitació plena d’ombres, van començar a aconseguir fruits. na habitació plena d’ombres, van començar a aconseguir fruits. na habitació plena d’ombres, van començar a aconseguir fruits. na habitació plena d’ombres, van començar a aconseguir fruits.     
    
Cada passa endavant, cada nova idea, cada projecte que es feia realitat era un Cada passa endavant, cada nova idea, cada projecte que es feia realitat era un Cada passa endavant, cada nova idea, cada projecte que es feia realitat era un Cada passa endavant, cada nova idea, cada projecte que es feia realitat era un 
raig més que entrava en aquella habitació.raig més que entrava en aquella habitació.raig més que entrava en aquella habitació.raig més que entrava en aquella habitació.    
    
L’ARMPA bé es pot assemblar a una olivera. Aquest arbre viu en campsL’ARMPA bé es pot assemblar a una olivera. Aquest arbre viu en campsL’ARMPA bé es pot assemblar a una olivera. Aquest arbre viu en campsL’ARMPA bé es pot assemblar a una olivera. Aquest arbre viu en camps àrids,  àrids,  àrids,  àrids, 
però té una gran fortalesa que fa que pugui viure en les condicions més dures de però té una gran fortalesa que fa que pugui viure en les condicions més dures de però té una gran fortalesa que fa que pugui viure en les condicions més dures de però té una gran fortalesa que fa que pugui viure en les condicions més dures de 
sequera, donant tot i així fruits molt preciats. sequera, donant tot i així fruits molt preciats. sequera, donant tot i així fruits molt preciats. sequera, donant tot i així fruits molt preciats.     
    
L’olivera simbolitza la pau, la reconciliació i l’esperança, virtuts i valors que són L’olivera simbolitza la pau, la reconciliació i l’esperança, virtuts i valors que són L’olivera simbolitza la pau, la reconciliació i l’esperança, virtuts i valors que són L’olivera simbolitza la pau, la reconciliació i l’esperança, virtuts i valors que són 
necessàries per conviure amb lnecessàries per conviure amb lnecessàries per conviure amb lnecessàries per conviure amb la malaltia mental.a malaltia mental.a malaltia mental.a malaltia mental.    
    
Jesús resava i meditava a l’Hort de les Oliveres, també anomenat Gethsemaní, Jesús resava i meditava a l’Hort de les Oliveres, també anomenat Gethsemaní, Jesús resava i meditava a l’Hort de les Oliveres, també anomenat Gethsemaní, Jesús resava i meditava a l’Hort de les Oliveres, també anomenat Gethsemaní, 
que significa “premsa d’oli”.que significa “premsa d’oli”.que significa “premsa d’oli”.que significa “premsa d’oli”.    
    
L’oli nudreix, suavitza, perdura, conserva, brilla i és portador de llum i escalfor. L’oli nudreix, suavitza, perdura, conserva, brilla i és portador de llum i escalfor. L’oli nudreix, suavitza, perdura, conserva, brilla i és portador de llum i escalfor. L’oli nudreix, suavitza, perdura, conserva, brilla i és portador de llum i escalfor. 
Esperem que aquestes característiques acompEsperem que aquestes característiques acompEsperem que aquestes característiques acompEsperem que aquestes característiques acompanyin a l’ARMPA en el seu camí.anyin a l’ARMPA en el seu camí.anyin a l’ARMPA en el seu camí.anyin a l’ARMPA en el seu camí.    
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La valoració de les sortides és molt positiva,  85 persones ha participat al 

llarg de l’any d’aquests espais de convivència informals. 

El Dia Mundial de la Salut Mental és per l’entitat  una sortida obligada pel fet 

reivindicatiu que aquesta data suposa. Creiem important continuar  potenciant el 

fet de trobar-nos i compartir els espais de lleure entre les famílies de l’Associació  

realitzant sortides d’interès comú. La sortida a Montserrat ha aportat a més la 

possibilitat de relacionar-nos amb persones d’altres associacions i conèixer 

accions associatives que es desenvolupen a Igualada. 

 

CELEBRACIONS 

 

10 ANYS D’ARMPA 

 

Aquest ha estat un any molt especial per l’ARMPA, ja que hem celebrat el desè 

aniversari de la seva constitució. Hem realitzat sobretot durant l’últim trimestre de 

l’any, diverses accions que ens anaven apropant a l’acte de celebració d’aquest 

desè aniversari, com ara la participació a la Fira de Setembre d’Igualada, per la 

qual es va dissenyar una lona amb la incorporació del recordatori dels 10 anys 

d’ARMPA, la sortida a Montserrat, les xerrades de tardor, etc. 

 

L’acte de celebració dels 10 anys d’ARMPA es va realitzar a l’auditori de l’Ateneu 

Igualadí el dia 29 de novembre. Va comptar amb la participació del Dr. Ballester, 

director assistencial de l’Hospital d’Igualada, i de la Sra. Teresa Marfull, gerent de 

FECAFAMM. Durant l’acte, la presidenta de l’ARMPA, la Sra. Dolors Valiente, va 

fer un repàs de com va iniciar-se l’associació i de les diverses activitats que s’han 

anat desenvolupant al llarg de tots aquests anys. Tot seguit, vam poder gaudir d’un 

vídeo preparat pels tècnics i tots els membres del Club Social Aidar, on ens van 

mostrar les activitats que es realitzen dia a dia en aquest servei, i que són una part 

important de la vida de les persones que gaudeixen d’aquest recurs. Finalment la 

Sra. Mª Àngels Gual va aportar la reflexió de la importància de la creació d’aquesta 

associació, i de la seva continuïtat amb la incorporació de nous reptes. Al llarg de 

la cerimònia es van viure moments emocionants, sobretot amb el record de les 

persones que han format part important de l’associació com ara l’Anna Palau, la 

Sílvia Yáñez, tots els monitors que han passat per l’entitat i els que encara hi 
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treballen, i els tècnics i tècniques que amb la seva creativitat, respecte pel treball 

ben fet, i il·lusió per aconseguir millores en tots els sentits per les persones per les 

que treballen, s’esforcen dia a dia perquè l’associació i el Club Social Aidar tirin 

endavant. També ens va emocionar el treball realitzat pels membres del Club 

Social Aidar, pels socis, familiars, pares, mares, germans, que dins i fora de la 

junta es preocupen i treballen per aconseguir que la malaltia mental sigui entesa i 

atesa. I sobretot varem gaudir de la realitat del creixement personal que significa 

creure en les capacitats de totes les persones que d’una manera o altra formen 

part de l’ARMPA, i que són l’ànima de l’ARMPA. 

L’acte va continuar amb un pica-pica que va anar a càrrec dels alumnes del curs 

de Cambrers de l’Escola Pia, encapçalats pel restaurador Joan Alpuente. 

Volem agrair l’esforç a totes les persones que han participat d’aquest acte, ajudant 

a organitzar, fer el muntatge i desmuntatge de la sala, etc. 
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Sopar de Nadal 

 

Com l’any passat, aquest any l’entitat també ha celebrat amb els seus socis el 

Sopar de Nadal, un espai de reunió i celebració de les persones sòcies de l’entitat. 

Cal remarcar que el sopar va anar a càrrec del taller de cuina del Club Social, i els 

membres de l’entitat van quedar-ne molt satisfets. 

Aquests espais són necessaris pel bon funcionament de l’entitat ja que permeten 

cohesionar els socis així com compartir espais de relació fora de l’àmbit terapèutic 

establint vincles  entre ells. 

 

 

 

D)  ACCIONS ASSOCIATIVES 

 

⇒ Al llarg de l’any s’han realitzat un total de 3 trobades amb la Junta 

Executiva de l’entitat. 

⇒ Una assemblea general Ordinària de l’entitat 

⇒ Participació en la Junta Executiva de FECAFAMM 

⇒ Participació en la Junta Directiva de FECAFAMM 

 

 

 



                                           

MEMÒRIA 2008                                                13 

  4.2. PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ A LA COMARCA:  

 

Al llarg d’aquest any ARMPA ha  organitzat varis actes que responen al projecte de 

sensibilització que té per objectiu donar a conèixer els drets de les persones amb 

malaltia mental i les seves famílies, assessorant i informant, per tal de contribuir a 

reforçar una concepció positiva de la salut mental, afavorir la millora de la seva qualitat 

de vida i inclusió social dins de l’àmbit comunitari. Amb aquest objectiu es realitzen 

activitats en diversos serveis comunitaris, com ara centres cívics, es compta amb la 

participació comuna amb altres entitats, i es participa activament en fires i actes 

socials. 

Amb aquest apropament comunitari s’intenta arribar a la població en general per a 

donar a conèixer l’entitat i el seu treball, i alhora informar, orientar i assessorar a la 

població en general sobre les malalties mentals d’una forma molt planera i arribant a 

qualsevol persona que hi pugui estar interessada. 

 

Els actes que s’han organitzat són: 

 

• PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT, A TRAVES DEL CLUB SOCIAL AIDAR, A 

LA FIRA DEL DIA DE SANT JORDI. 

Aquest acte pretén per una banda fomentar la participació activa del membres del 

Club però alhora donar a conèixer l’entitat i els serveis.  
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• XERRADA  HORTICULTURA I SALUT MENTAL 

La xerrada va tenir lloc el 18 de juliol de 2008. Durant la ponència es vàren tractar 

els següents temes: 

- Horticultura Ecològica a càrrec del Sebastià Jodar, Enginyer  agrònom i 

referent del Projecte d’Horticultura de Fecafamm. 

- L’hort urbà com a eina de rehabilitació social a càrrec de  Roger Xancó  i 

Christian Simelio, Psicòleg i Educador Social del  Centre de Dia Arep. 

- L’hort del Club Social Aidar, a càrrec de Marian Riera,  Educadora Social i 

tallerista del Club Social Aidar. 

 

 

 

• FIRA D’IGUALADA DE SETEMBRE 

Els dies 27 i 28 de setembre l’ARMPA va estar present a la fira d’entitats a través 

d’un stand en el que es va poder veure una lona amb el lema “Obre els sentits a la 

salut mental”. L’stand va estar en tot moment representat per membres tant del 

Club Social Aidar com de l’ARMPA, als quals volem agrair el seu bon humor i el 

seu compromís. Es van poder repartir tríptics del Club Aidar i de l’ARMPA, així com 
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fulletons informatius de les xerrades i actes relacionats amb els 10 anys de 

l’ARMPA. 

 

 

 

 

 

• CICLE DE CONFERÈNCIES DE TARDOR 

Enguany s’han convidat quatre professionals que han aportat una visió general 

sobre el paper de les famílies en tot el procés de la malaltia. El cicle de 

conferències titulat Família i salut mental ens ha aportat un seguit de reflexions  

sobre el paper actiu que poden tenir les famílies i  sobre la possibilitat d’oferir 

noves alternatives de relacions saludables en l’entorn familiar.  

La primera de les xerrades “Debut de la malaltia: arriba el convidat d’honor” 

es va realitzar el dimarts 28 d’octubre i va anar a càrrec de la psicòloga i terapeuta 

familiar Mireia Quinquillà, que va mostrar de manera clara i senzilla com podem 

aconseguir potenciar dinàmiques relacionals saludables que aportin autonomia i 

creixement a les persones amb les que convivim. La segona conferència es va 

realitzar el 4 de novembre i va ser el Dr. Lluís Isern qui va fer reflexionar sobre 

“Qui sóc jo? El retrobament amb la pròpia identitat”. Aquest psiquiatra va 

proposar la reflexió sobre un mateix i la nostra relació amb l’altre com una eina per 

aconseguir connectar amb nosaltres mateixos i amb aquelles persones amb les 

que compartim el dia a dia. Aquest cicle va finalitzar amb una xerrada conjunta 

entre el Dr. Albert Sarró i la psicòloga Mireia Planas, ambdós terapeutes familiars. 

“El difícil equilibri entre la protecció i l’autonomia, una aposta de maduresa” 

va ser el títol d’aquesta ponència amb la que van exposar la complexitat de la 

intervenció en casos de Salut Mental, la multitud de factors que hi intervenen, i 
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com el treball amb la família és clau en la millora de la qualitat de vida de tots els 

membres del sistema familiar. 

 

• EXPOSICIÓ DE QUADRES DE MEMBRES DEL CLUB SOCIAL AIDAR 

Del 3 al 16 de novembre va tenir lloc l’exposició de quadres que alguns membres 

del Club Social Aidar havien creat dins l’activitat de Happening. Durant aquest 

temps, el públic va poder gaudir d’aquestes obres al hall de Can Papasseit, lloc on 

també es va fer l’acte d’inauguració de l’exposició. En aquest acte van estar 

presents membres del Club Social Aidar, amb familiars i amics, així com la Sra. 

Pilar Salat i el Dr. Llovet. A l’acte hi van assistir al voltant de quaranta persones 

que van gaudir d’un pica-pica. 

 

 

 

• CINEFÒRUM: UNO POR CIENTO ESQUIZOFRÈNIA 

Projecció de la pel·lícula documental de Ione Fernández i Julio Médem, amb la 

presència i posterior col·loqui amb el Dr. Llovet, metge psiquiatra, que va facilitar 
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un espai de diàleg on tothom va poder exposar les seves experiències i dubtes 

entorn la malaltia mental.  

El passi d’aquesta pel·lícula es va fer coincidint amb l’acte inaugural de l’exposició 

de quadres dels membres del Club Social Aidar, i va tenir lloc a la sala d’actes de 

Can Papasseit, a Vilanova del Camí. 

 

 

 4.3 INTEGRACIÓ A LES PERSONES AMB TRASTORNS MENTALS 

 

�  CLUB SOCIAL AIDAR 

 
Aquest projecte l’inicià l’ARMPA l’any 2002 .Pertany a una xarxa de Clubs Socials 

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

Mentals Catalunya). 

És un recurs  d’inclusió social per a persones amb trastorns mentals, que utilitza el 

lleure com a mitjà. És  complementari i diferenciat de la resta de recursos assistencials 

de la xarxa pública. El seu objectiu principal  és constituir-se com una estructura 

de suport social mitjançant un model d’oci inclusiu,  establint xarxes de suport 

que ajudin a la rehabilitació i l’augment de la inserció comunitària a persones 

amb problemes de salut mental 

Un total de 67 persones han participat de forma activa, arribant a les 6.260 

assistències a les activitats del Club Social d’aquest servei d’integració per a 

persones amb trastorns mentals al llarg d’aquest 2008. Cal remarcar que aquest any 

s’ha superat amb escreix el número d’usos consolidant el club social, i valorant 

positivament el treball fet per la vinculació i assistència continuada. 

La metodologia de treball es basa amb la participació del mateixos usuaris en el 

desenvolupament de l’activitat, així doncs les activitats al llarg d’aquest any han anat 

variant segons els interessos dels participants. 

El lloc de trobada d’aquest Club és el mateix Casal Cívic Montserrat,  la Seu de 

l’entitat i l’Espai Cívic Centre. 

La valoració d’aquest any 2008 és molt positiva  on el servei s’ha consolidat com un 

espai de trobada, un espai de relació per a molts joves que pateixen aquests trastorns 

mentals.( VEURE MEMORIA CLUB SOCIAL) 
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5. Convenis i coordinacions  amb Institucions i Entitats: 

 

L’ARMPA és una entitat sense ànim de lucre i per a poder aconseguir els objectius 

anteriorment citats creiem necessària la interrelació amb altres organismes i entitats ja 

siguin estatals, comarcals, o  municipals. Així com també és necessària la coordinació 

amb els professionals dels diferents serveis de la comarca. 

 

 

1.SUPORT ECONÒMIC: 

 

Durant el transcurs de l’any de 2008 hem rebut les següents ajuts econòmics:  

 

-Departament d’Acció Social i Ciutadania amb el qual tenim conveni per a poder 

portar a terme el Club Social com també  el manteniment de l'Associació. 

-Ajuntament d’Igualada,  hi tenim conveni per a poder portar a terme el projecte del 

Club Social Aidar i d’atenció a les famílies. 

-Ministeri de Treball i Assumptes Socials, aquest any, com a membres de 

FECAFAMM, em gaudit de la subvenció econòmica que ens ha permès elaborar 

algunes xerrades a les famílies. 

- Ajuntament de Vilanova del Camí suport econòmic. 

- Rotary suport econòmic. 

- Caixa de Manresa suport econòmic. 

- La Caixa. suport econòmic. 

 

 

2. COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ  AMB;  

 

� FEAFES (Confederació Espanyola de Agrupacions de Familiars y Enfermos 

Mentales) de la qual formem part com a Associació. 

� Federació Catalana Associacions Familiars Malalts Mentals: FECAFAM amb la 

que mantenim coordinació i que ens dona en molts moments suport i orientació. 

� Comissió de Salut Mental de l’Anoia, comissió on  tots els serveis i entitats de 

l'Anoia que treballem amb el camp de la Salut Mental, espai de coordinació i 

intercanvi així com també per a prendre iniciatives i portar-les a terme. 
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�  Fundació Sanitària Igualada,  CAP SALUT MENTAL amb el qual mantenim una 

relació de coordinació amb els corresponents professionals. Així com també per a 

poder portar a terme el Programa Atenció Específica Trastorn Mental. 

� Serveis Socials de l'Anoia (Igualada, Santa Margarida de Montbui...) 

coordinacions realitzades al llarg de l’any per part dels diferents serveis de 

l'Associació amb els professionals corresponents. 

� Fundació Sanitària Sant Josep fundació Igualadina que du a terme el projecte 

d’una Llar per a Malalts Mentals amb la qual hem tingut coordinacions per a 

determinats casos comuns.  

� Fundació Tutelar de l'Anoia amb la qual hem mantingut relació per a la 

informació i orientació de determinats casos que han requerit la fundació. 

� Hospital Psiquiàtric de Martorell coordinació amb els professionals amb els 

quals hem mantingut un contacte constant per a usuaris comuns. 

� Casal Cívic Montserrat amb els quals es realitzen reunions al llarg de l’any per a 

la cessió d’espais així com també la participació de L’ARMPA a la programació 

d’aquest Casal, lloc on es realitzen totes les activitats que realitza L’ARMPA 

� Ajuntament d’Igualada per algunes gestions en relació a les activitats realitzades 

a l’entitat del municipi, cessió de la furgoneta de Serveis Socials i d’espais. 

� Ajuntament de Vilanova per algunes gestions en relació a les activitats 

realitzades pel club social al municipi. 

 

 

6 . DIFUSIÓ DE L’ENTITAT  

 

L'Associació al llarg de l’any ha realitzat vàries publicacions a la premsa Igualadina per 

a donar a conèixer l’entitat i les nostres activitats, així com de les activitats que hem 

anat fent en commemoració dels 10 anys des de la fundació de l’entitat. 

Enguany hem tornat a fer tríptics tant de l’ARMPA com del Club Aidar per tal de fer 

una difusió explicativa de les diverses activitats i serveis que oferim. 

A més a més cada trimestre sortim en la publicació del Casal Cívic Montserrat i de 

l’Espai Cívic Centre, com e entitat que organitza i realitza activitats, és una difusió que 

arriba a més de 2600 famílies, 100 entitats incloses també les administracions 

públiques, i arriba també a tots els mitjans de comunicació de comarca. 
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7 . ACTIVITATS FORMATIVES 

 

Els membres de l’entitat i professionals han realitzat aquest any les següents activitats 

formatives: 

⇒ II Congrés de la Federació Espanyola d’Associacions de Rehabilització 

Psicosocial (Bilbao, 5, 6 i 7 de juny). 

⇒ Jornades Psicopatologies 

⇒ Formacions d’horticultura. 

⇒ Curs organitzat per ARMPA i obert a tothom al Casal Cívic Montserrat amb el 

nom de: L’art de comunicar-se sobre comunicació  (4 sessions durant el mes 

d’abril) 

⇒ Xerrada sobre Malalties Mentals Greus. Casal Cívic Barri de Montserrat. 

⇒ Jornada sobre la Nova Llei d’Associacions i la Protecció de Dades a les entitats 

sense ànim de lucre. FECAFAMM. 

⇒ Curs “La participació a les entitats”. Casal Cívic Barri de Montserrat. 

⇒ Monogràfic sobre metodologia d’intervenció en rehabilitació psicosocial. 

FECAFAMM. 

⇒ Curs sobre la Planificació del Departament d’Acció Social i Llei de Serveis 

Socials. FECAFAMM. 

⇒ Supervisió de l’equip de Club Social per a professionals que treballen amb 

persones afectades per problemes de salut mental. 

⇒ Curs d’informàtica organitzat per ARMPA. 

 

8 . CONCLUSIONS i VALORACIONS 

 

L’ARMPA va néixer fa 10 anys amb l’objectiu de ser un recurs de suport a les famílies i 

a les persones afectades amb una malaltia mental. Avui podem dir que s’han 

aconseguit fites importants, s’ha consolidat el Club Social Aidar com a recurs de la 

xarxa de serveis de salut mental de la comarca, s’han creat espais de suport familiar a 

través dels Grups d’Ajuda Mútua, serveis d’orientació i seguiment familiar, activitats 

lúdiques, etc. i s’ha aconseguit arribar a una part de la població a través de les 

activitats de sensibilització a la Comarca. 
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Tot i així veiem que cal enfortir els serveis que actualment presta l’ARMPA, ampliar-los 

amb recursos propers a les famílies, i apostar per un treball en xarxa que ajudi a 

treballar de comú acord amb els actors socio sanitaris de la comarca.  

Hi ha encara un llarg camí a fer, cal escoltar bé les necessitats reals de les famílies i 

intentar oferir espais i serveis acords a aquestes. 

L’avenç de l’associació s’ha aconseguit gràcies a ajudes d’entitats públiques i 

privades. Actualment estem front el repte d’augmentar recursos, i front la perspectiva 

d’un augment de serveis i de socis usuaris. 

L’experiència viscuda fins ara ens fa veure que a través de les ativitats que es duen a 

terme a l’associació estem ajudant a que les persones que conviuen amb una malaltia 

mental descobreixin noves capacitats, augmentant així el seu benestar i la seva 

autonomia. També pensem que val la pena continuar en aquesta direcció, buscant 

noves i millors maneres d’apropar-nos a l’augment de qualitat de vida que tota persona 

mereix i desitja. 

 

 


