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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:2002@yahoo.es
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2. INTRODUCCIÓ 

 

L’ARMPA és una entitat sense afany de lucre que va neix ara fa onze anys, al 1998, 

quan un grup de familiars de persones amb problemes de salut mental,  es van unir per 

treballar en pro de la millora de la integració de les persones afectades i dels seus 

familiars. Els mou el propòsit d’orientar i donar suport a les famílies que, davant la 

malaltia mental, es trobaven aïllades, confoses i amb una gran necessitat d’informació.  

 

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

compartir experiències i donar-se suport, però no només això, la nostra associació 

realitza aquesta tasca de suport, d’informació i assessorament, juntament amb una 

tasca de sensibilització pública i reivindicació dels drets de les persones amb 

problemes de salut mental, a la vegada que creem i gestionem recursos per a aquestes 

persones i els seus familiars. 

 

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 11 anys de noves propostes i 

serveis dins i fora de 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.  

Arreu de Catalunya existeixen d’altres associacions com la nostra, totes neixen arrel de 

la reforma psiquiàtrica aplicada al país a partir dels anys 80, i que porta la 

desinstitucionalització de les persones amb trastorns de salut mental, cosa que obliga 

a les famílies a organitzar-se pel seu propi compte i a assumir el paper de cuidadors 

directes.  

Hem evolucionat, i hem crescut, i avui tenim consolidades dues actuacions vertebrals 

dins la nostra entitat: El Club Social Aidar i el Servei d’Atenció Familiar. 
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Però encara queda molt camí per a fer, encara manquen recursos importants per als 

afectats de malaltia mental i els seus familiars, com l’atenció domiciliària, un servei 

necessari i un projecte dins l’entitat i d’importància rellevant dins la realitat actual, on 

les administracions públiques tenen els serveis socials col·lapsats, i el finançament 

econòmic cada dia es veu més limitat, els sectors de població com el nostre són els 

principals perjudicats. En aquestes realitats socials la implicació dels diferents agents 

socials és imprescindible per a poder dur a terme una actuació efectiva i eficaç, 

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. 

 

En definitiva, aquesta memòria pretén ser un recull de totes les actuacions que s’han 

realitzat durant aquest 2009, 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. 

 

 

                                              Socis de l’ARMPA en una sortida a l’Espluga de Francolí 
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3. OBJECTIUS  DE  L’ASSOCIACIÓ  

 

L’objectiu principal i que vertebra l’actuació de l’entitat és: 

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

famílies.  

 

Per a concretar-ho, des dels seus inicis l’Associació  per a la Rehabilitació del Malalt 

Psíquic de l’Anoia, 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 que ha estat la base de la intervenció durant tots aquests anys son:  

 

 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. 

 Promoure la reinserció social dels usuaris afectats de malaltia mental, 

promocionant la seva autonomia personal, social i comunitària. 

 

 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. 
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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 SERVEI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

 

4.2 ESPAI INFORMAL PER ALS SOCIS   

 

4.3 PROJECTE  DE SENSIBILITZACIÓ A LA COMARCA. 

 

4.4 SERVEI D’INTEGRACIÓ A LES PERSONES AMB TRASTORNS  MENTALS: CLUB 

SOCIAL AIDAR 

 

 

4.1 SERVEI D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES 

 

  SERVEI D’ORIENTACIÓ, INFORMACIÓ I AJUDA A FAMÍLIES  

 

El Servei d’Atenció Familiar és un dels principals objectius de l’entitat des de la 

seva fundació. L’assessorament, la informació i el suport professionalitzat són bàsics 

per a l’afrontament de la malaltia des del nucli familiar. Durant aquest 2009 

l’associació ha ofert als familiars diferents serveis específics: 

□□  Servei d’atenció a les famílies i/o a qualsevol persona que ho necessiti, 

informació, assessorament i suport en relació a la salut mental, tots els 

dimecres de 11h a 13h, i de 16h a 18h. 

□□  Servei d’atenció social: assessorament i gestió per part d’una Treballadora 

Social, tots els dilluns i divendres de 11h a 13h. 
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□□  Formació psicoeducativa per a les famílies, tallers per a millorar les eines de la 

convivència familiar. 

 

Les persones que assisteixen a aquests espais són principalment derivades 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 2009 s’han realitzat un total de 48 visites de les quals, algunes han 

estat entrevistes d’acollida i d’altres de seguiment. Enguany  hi ha hagut un gran 

increment de visites gràcies a la possibilitat d’haver tingut una persona 

contractada a 20h setmanals per aquest projecte. 

 

Gràfic d’evolució del nombre de visites realitzades des de l’inici del Servei d’Atenció 

Familiar l’any 2004: 
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 GRUP D’AJUDA MÚTUA 

  

Grup d’ajuda mútua (GAM) portat a terme per professionals és un espai per a 

compartir experiències i millorar la convivència familiar. Es realitzen el  primer 

dimecres de cada mes, de 19h a 21h. 

Aquest any s' han realitzat  10 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. 

 

 

 

4.2 ESPAI INFORMAL DELS SOCIS DE L’ARMPA 

 

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.  
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Aquest any s’han realitzat diverses sortides: 

 

Participació en la Lliga Catalana de Futbol Sala i Cloenda Final. 

 

Els membres de l’equip de futbol 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. 

 

En motiu de la finalització de la lliga al mes de juny, i competint pel primer lloc l’equip 

de Club Aidar, un autocar de cinquanta persones, amics i familiars dels jugadors, van 

assistir a la final a la ciutat de Lleida. Aquesta sortida ha sigut valorada molt 

positivament. 

 

 

                                                   L’equip de futbol del Club Aidar. 3er Classificat. Lleida 
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Dia Mundial de la Salut Mental a Sant Boi de Llobregat (10 d’octubre). 

 

Coincidint amb el dia oficial, el moviment social a l'entorn de la salut mental, famílies, 

usuaris, professionals i representants polítics de Catalunya, ens van aplegar el dissabte 

10 d'octubre per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental i fer-nos visibles a la 

societat, amb el lema "Salut mental a l'abast de tothom". 

 

 Més de 1.500 persones es van concentrar al Parc de la Muntanyeta de Sant Boi de 

Llobregat, on la periodista Raquel Sans va llegir el manifest elaborat per la FECAFAMM.  

Entre les reivindicacions expressades, destaquen les següents reclamacions:  

 El desplegament a tot el territori de tots els eixos i programes que preveu el Pla 

Director de Salut mental i Addiccions. 

 El compliment de la Planificació Territorial prevista des del Departament 

d’Acció Social i Ciutadania i el desplegament de la Llei de Serveis Socials així 

com una aplicació correcta de la Llei de la Dependència. 

 El compromís en ferm que prioritzi el Pla Integral de Salut Mental gestionat per 

una Agència Catalana de la Salut Mental reivindicat des de l’any 2004, i que 

entenem, és un element imprescindible per poder avançar en la integració de 
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xarxes i en un treball transversal i de coordinació entre Departaments i la resta 

d’institucions. 

 Després de la lectura del manifest, es va inaugurar un espai simbòlic de participació: 

una escultura elaborada per l'artista Estel Ferrer inspirada en el logotip del Dia 

Mundial d’enguany on els assistents van anar posant cintes de colors amb desitjos 

escrits per tal de donar color a la salut mental. A més, durant el matí també hi van 

haver activitats d'animació a càrrec dels grups locals els Gegants de Casablanca, els 

Gegants de Sant Boi i els Diabòlics, així com l'actuació musical de l’Orquestra de la 

Bona Sort, orquestra semi-professional integrada per persones amb problemes de 

salut mental.  

Els representants de les administracions públiques, presidits per la consellera de Salut, 

Marina Geli, i la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, també hi van 

estar presents a la jornada per explicar les seves previsions i propostes d'actuació en 

els propers anys a l'acte institucional. Després dels discursos, es van apropar a 

l'escultura per posar cadascú el seu desig per la salut mental.  

 

                                                        Els socis de l’entitat van formular els seus propis desitjos. 
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Després d'un dinar de pícnic, Irene Molina, presidenta de l’Associació Equilibri de Sant 

Boi es va acomiadar de tots els participants i els hi va convidar a formar part de la 

fotografia de família de la jornada.  

  Sortida a Les Coves d’Esplugues de Francolí  

Els socis de l’entitat van organitzar una sortida d’un  dia a l’Espluga de Francolí, visitant 

les Coves de l’Espluga.  

La sortida va ser el diumenge 5 d’abril i van visitar la cova de Font Major, amb un riu 

subterrani, és una de les set coves més llargues del món formades en conglomerat i 

una de les poques que s’estén, en gran part, pel subsòl del casc urbà. En acabar van 

dinar tots junts, en un bon restaurant. 

 

 

Famílies sòcies de l’entitat a l’Espluga de Francolí. 

 

La valoració de les sortides és molt positiva,  88 persones ha participat al llarg de 

l’any d’aquests espais de convivència informals. 

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.  
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FESTA D’ESTIU DEL CLUB AIDAR 

 

Com cada any a l’arribada de l’estiu, el Club Social Aidar celebra una festa de final de 

curs. Enguany ha sigut especial, ja que cada vegada són més els membres que 

composen aquest servei d’integració comunitària i vam aconseguir que tots ells hi 

fossin presents, organitzant una bona vetllada. Vam celebrar un sopar amb espectacle 

d’humor i música en directe a les pistes esportives de l’IES Joan Mercader. Més de 

setanta persones van gaudir d’una nit en companyia de familiars i amics. El sopar va 

ser tot un èxit gràcies a la col·laboració dels membres del Club Social Aidar i dels socis 

de l’ARMPA. Tothom va aportar el seu gra de sorra en un ambient de complicitat i 

germanor. Després del sopar va venir el torn de l’humor amb el monologuista igualadí 

David Vilaseca, que ens va sorprendre amb la seva frescor i proximitat, i ens va fer 

riure d’allò més! Tot seguit van tocar el grup Wednesday Fall, un grup jove i creatiu 

que va entrar amb força tocant tant cançons pròpies com versions molt originals. 

Aquesta festa no hagués estat possible sense la col·laboració d’algunes 

administracions públiques, empreses privades i persones que de manera voluntària 

van participar en tot aquest muntatge. Per això volem agrair a l’Ajuntament 

d’Igualada, Ajuntament de Jorba, a l’IES Joan Mercader, al David Vilaseca, a 

Wednesday Fall, al Forn de Pa Alemany i a tots els socis i amics del Club Social Aidar i 

de l’ARMPA la seva generositat. 

 

                                                                                      Sopar d’estiu a les pistes de l’IES Joan Mercader 
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SOPAR DE NADAL 

 

Com ja fa uns quants anys, 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. 

 

                          

En l’activitat de cuina del Club Aidar es van preparar els plats per al sopar de famílies. 

 

 

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. 
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ACCIONS ASSOCIATIVES 

 

 Al llarg de l’any s’han realitzat un total de 6 reunions de la Junta Executiva 

de l’entitat. 

 S’ha realitzat l’Assemblea General Ordinària oberta a tots els socis. 

 S’ha participat en la Junta Executiva de FECAFAMM. 

 S’ha participat en la Junta Directiva de FECAFAMM. 

 S’ha participat de la jornada de reflexió interna de les entitats federades a 

FECAFAMM. 

 

 

 

  4.3. PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ A LA COMARCA:  

 

Al llarg d’aquest any ARMPA ha organitzat diversos 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 equipaments comunitaris i es compta amb la 

participació d’altres entitats, així com també es participa activament en fires, xerrades 

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 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: 
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 PARTICIPACIÓ DE L’ENTITAT, A TRAVES DEL CLUB SOCIAL AIDAR, A LA DIADA 

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. Es realitza conjuntament 

amb el Centre de Dia de Salut Mental d’Igualada. 

 

 

                                                         Membres del Club Aidar a la parada de Sant Jordi. 

 

 HAPPENING AL CLUB SOCIAL 

 

Amb aquesta idea l’ARMPA, el Club Social Aidar i l’Escola Municipal d’Art Gaspar 

Camps han col·laborat per a fer visible el treball artístic dels participants al club.  

La mostra de pintura és el resultat de l’activitat de Happening, una activitat pensada 

per a aprendre a expressar-se a través de la pintura. El pintor Vilanoví Juli Salazar, ex-

alumne de l’Escola d’Art Gaspar Camps, és el monitor d’aquesta activitat que a través 

dels seus coneixements i ensenyant diferents tècniques, ajuda als participants en la 

realització de la seva obra. Durant l’activitat es dona especial rellevància a la música, a 
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experimentar, parlar i plasmar en el quadre les emocions i sensacions que aquesta crea 

a les persones. 

La inauguració de l’acte es va iniciar amb l’explicació dels quadres dels autors i 

membres del club, que van respondre amb espontaneïtat, sobre la inspiració, el 

mètode de treball, l’expressió i el resultat del seu quadre. En la celebració es van 

reunir prop d´una trentena de persones, destacant la presència de la Regidora de Salut 

i Acció Social d´Igualada, Pilar Salat, així com de la directora de l’Escola Josefa Morón, 

la presidenta d’ARMPA Dolors Valiente, i famílies, membres i professionals de l’ARMPA 

i el Club Aidar, així com alumnes de l’escola.  

 

 

                  Inauguració de l’Exposició de happening a l’Escola d’Art Gaspar Camps. 

 

 FIRA MULTISETORIAL D’IGUALADA 

 

Els dies 26 i 27 de setembre l’ARMPA va estar present a la 56a  fira multisectorial i 

d’entitats a través d’un estand en el que es va poder veure una lona amb el lema 

“Obre els sentits a la salut mental”. Es van poder repartir tríptics del Club Aidar i de 

l’ARMPA, així com fulletons informatius, memòries, butlletins i el tríptic del Cicle de 

Conferències de tardor.  
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                                                Estand d’ARMPA a la fira multisectorial d’Igualada 

 

 

 CICLE DE CONFERÈNCIES DE TARDOR 

Enguany el cicle de conferències de tardor a girat entorn La Integració i el reptes en 

Salut Mental que ens ha aportat un seguit de reflexions sobre aquest tema. Aquest 

cicle s’ha celebrat a la Biblioteca Central d’Igualada i ha comptat amb diferent 

xerrades:  

 

 La rehabilitació en salut mental 

A càrrec de professionals del CAPSM (Centre de Salut Mental) del Consorci 

Sanitari de l’Anoia. Tota persona necessita eines i habilitats que l’ajudin a 

aconseguir benestar en la seva vida. La rehabilitació a diferents nivells (sanitari, 

social, laboral, etc.) és molt important per a aconseguir millores en la vida 

quotidiana per a les persones amb dificultats en salut mental i les seves 

famílies. 

 

 Reptes en la inserció laboral de persones amb dificultats en Salut 

Mental 

A càrrec de professionals de la FAP (Fundació Privada Àuria). La inserció laboral 

de les persones amb dificultats en Salut Mental és un repte per a la societat 

d’avui dia. Cal una sensibilització a diferents nivells (empresarial, de les 
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administracions, social, etc.) i també una mirada capacitadora cap a les 

persones que viuen aquesta realitat. L’acompanyament professionalitzat ajuda 

a aconseguir la inclusió del col·lectiu en l’àmbit laboral. 

 

 Pensions i discapacitat” 

Professionals del SIL (Servei d’Integració Laboral) Igualada - Federació ECOM. 

Diferència entre el Reconeixement del Grau de discapacitat i la invalidesa 

permanent de la Seguretat Social. Tipus de discapacitat que podem sol·licitar en 

una entitat o altra i les seves incompatibilitats entre elles. Altres pensions i les 

seves compatibilitats amb les pensions de discapacitat. 

 

 

 4.4 INTEGRACIÓ DE LES PERSONES AMB TRASTORNS MENTALS 

 

  CLUB SOCIAL AIDAR 

 

El Club Aidar és un servei d’inclusió social, que utilitza el lleure com a mitjà, i que 

perseguint l’ocupació significativa del temps, pretén establir xarxes de suport que 

ajudin a la rehabilitació i augment de la qualitat de vida de les persones amb 

problemes de salut mental i les seves famílies, així com una major inserció comunitària 

i trencament de l’estigma social.  

El Club Social Aidar s’inicià el 18 de setembre del 2002, quan un grup de pares de 

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

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

endavant el projecte de Club Social Aidar. 

El Club Aidar pertany a una xarxa de Clubs d’arreu de Catalunya, coordinats per la 

Federació de Familiars de Malalts Mentals Catalunya.  

L’objectiu principal és proporcionar una estructura, ajudant i facilitant suport logístic i  

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

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

socialització, en conseqüència un increment de la qualitat de vida.  
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Per aconseguir-ho utilitza l’oci com a mitjà perseguint l’ocupació significativa del temps 

de les persones que hi assisteixen. Es realitza una programació trimestral, que engloba 

una gran diversitat d’activitats, que es realitzen en equipaments de la comarca per a 

una major inclusió social i també en l’espai propi del club social. En la programació 

d’aquestes s’intenta que els usuaris en participin de forma activa i expressin així les 

seves motivacions pel pròxim trimestre, això s’aconsegueix a través de les comissions 

i/o grups de treball i de l’assemblea setmanal.  

Totes aquestes activitats son realitzades pels propis professionals del club i per 

monitors especialitzats. Algunes de les activitats que fem son: horticultura ecològica, 

creació artística, manualitats, informàtica, anglès, cuina, gimnàstica suau, futbol sala 

(entrenaments i participació en una lliga), llegir i escriure, cursos de coneixement i 

creixement personal, guitarra i cant, pintura i expressió, teatre, caminades, excursions, 

celebracions, fires, exposicions i xerrades, voluntariat a la protectora d’animals i a Creu 

Roja Anoia, espai lliure, jocs de taula, etc.  

 

 

Sortida de cap de setmana del Club Social Aidar a Tremp. 

Totes aquetes activitats son avaluades de forma trimestral tant per els participants 

com pels professionals. Els professionals del club fan seguiment individual de cada 
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usuari, a partir d’un Pla Individual d’Intervenció en el qual es treballen els objectius a 

aconseguir de manera conjunta amb cada individu.  

Per tal que la intervenció sigui correcta i global, ens coordinem amb el Centre de Salut 

Mental i el Centre de Dia del Consorci Sanitari de l’Anoia, així com amb Residències, 

Servei Prelaboral, Servei d’Inserció Laboral, i totes aquelles entitats i serveis que 

vetllen i treballen per a les persones amb problemes de Salut Mental i amb les quals 

compartim usuaris.  

L’equip de professionals està format per una Treballadora Social i Coordinadora, una 

Educadora Social, tres Integradors Socials, una administrativa i vuit monitors 

especialitzats. 

 

Un total de 75 persones han participat de forma activa, arribant a les 6.597 

assistències a les activitats del Club Social Aidar al llarg d’aquest 2009.  

 

 

Gràfica de l’evolució del nombre d’usuaris anuals al club social des del seu inici: 
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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 2009 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 el Servei 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. 

 Consell Comarcal de l’Anoia, suport econòmic. 

 Ajuntament de Vilanova del Camí suport econòmic. 

 Ajuntament de la Pobla de Claramunt suport econòmic i cessió d’espais. 

 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: FECAFAMM amb la 

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

 Comissió Tècnica de Clubs Socials, on s’elaboren els indicadors de qualitat. 
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 Comissió de Salut Mental de l’Anoia, comissió de 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. 

  Fundació Sanitària Igualada,  CAP SALUT MENTAL i Centre de Dia, amb el qual 

mantenim una relació de coordinació amb els corresponents professionals.  

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

 Fundació Sanitària Sant Josep, Llar Verdaguer, coordinacions per a casos comuns.  

 Fundació Privada Tutelar de l'Anoia, coordinacions per a casos comuns. 

 Fundació Privada Auria i TAC, coordinacions per a casos comuns. 

 Hospital Psiquiàtric de Martorell coordinació amb els professionals amb els quals 

hem mantingut un contacte per a usuaris comuns. 

 Equipament Cívic Polivalent 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 moltes de les activitats de 

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 cessió d’espais. 

 Ajuntament de la Torre de Claramunt cessió d’espais. 

 Ajuntament de Sant Martí de Tous cessió d’espais. 

 Ajuntament de Jorba, cessió de material. 

 Hospital de Dia Sant Jordi, cessió d’espais per a l’activitat d’horticultura. 

 I.E.S Joan Mercader, cessió d’espais. 

 Escola Municipal d’Art Gaspar Camps, exposició de Happening. 

 Inmobiliaria Novami S.L., suport a activitats. 

 Eco Group, suport a activitats. 

 Restaurants Castell d’Orpi i L’Era del Castell, suport a activitats. 

 David Vilaseca, monologuista col·laborador.  

 Vivers Palau, suport a activitats. 
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6 . DIFUSIÓ DE L’ENTITAT  

 

L'Associació al llarg de l’any ha realitzat vàries publicacions i intervencions 

radiofòniques a la premsa Igualadina i de la Comarca per a donar a conèixer l’entitat i 

les nostres activitats. Hem fet difusió mitjançant tríptics i cartells de les activitats 

obertes a tota la ciutadania, com per exemple el Cicle de Conferències de Tardor, 

l’exposició de Happening al Club Aidar, la sortida al Dia Mundial de la Salut Mental, així 

com també a través de la publicació bimensual del Butlletí del Club Aidar. 

Cada trimestre sortim en la publicació de l’Equipament Cívic Polivalent 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. 

La participació a la Fira de Setembre i la Diada de Sant Jordi, son dos actes que 

permeten fer difusió de l’entitat alhora que creen una major proximitat a la ciutadania. 

 

 

7 . ACTIVITATS FORMATIVES 

 

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

formatives: 

 Jornades Psicopatologies 

 Jornada de reflexió interna de les associacions de familiars de malalts mentals, 

organitzada per FECAFAMM. 

 Monogràfics sobre la en rehabilitació psicosocial organitzats per FECAFAMM. 

 Supervisió de l’equip de Club Social per a professionals de la salut mental. 
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8. BALANÇ DE SITUACIÓ 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSOS 

QUOTES 6.968,68   

SUBVENCIONS OFICIALS 132.463,51   

DONACIONS  13.650,00   

BANCS 0,04   

        TOTAL INGRESSOS 153.082,19   

DESPESES 

SOUS I SALARIS 105.648,42 € 

COMPRES 7.098,95 € 

ARRENDAMENTS I CANONS 9.479,52 € 
REPARACIONS I 
CONSERVACIÓ 316,93 € 
SERVEIS DE PROF. 
INDEPENDE 14.251,92 € 

TRANSPORTS 3.361,29 € 

SERVEIS BANCARIS 409,81 € 

SUBMINISTRAMENTS 1.702,88 € 

ALTRES SERVEIS 8.666,17 € 

TAXES   11,00 € 
AMORTITZACIÓ 
IMMOBILITZAT 839,62 € 

TOTAL DESPESES 151.786,51 € 
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9. CONCLUSIONS I VALORACIÓ 

 

L’ARMPA és actualment una entitat reconeguda a la comarca de l’Anoia, que ha 

aconseguit ser un referent en inclusió social gràcies a la consolidació del servei del Club 

Social, recurs reconegut com a tal en la Cartera de Serveis Socials. 

Degut a les circumstàncies actuals i els processos de canvi en l’àmbit de la rehabilitació 

social, valorem que el club social hauria d’obrir alguns 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, i no assenyalar així a les persones afectades, com els únics 

protagonistes de la seva situació social. 

A banda de treballar pels propis afectat, l’entitat també va néixer amb l’objectiu de ser 

un recurs de suport a les famílies, i en aquesta àrea ha assolit els seus objectius gràcies 

al Servei d’Atenció Familiar que aquest any ha augmentat molt significativament el 

nombre de famílies ateses. Això ha estat possible gràcies a la incorporació d’un 

professional dedicat a aquest projecte, que ha donat els seus fruïts en l’atenció familiar 

i el seguiment de casos. En aquest àmbit, el Grup d’Ajuda Mútua, és també un espai 

valorat pels socis de l’entitat, que troben en aquest el suport necessari i la comprensió 

mútua, per seguir lluitant amb les dificultats que comporta compartir el dia a dia amb 

una persona amb problemes de salut mental.  

Creiem també que la difusió i sensibilització és important, sobretot en dues vessants; 

per una banda cal seguir informant amb rigor sobre les malalties mentals i 

desenvolupant accions i activitats per trencar amb l’estigma social d’aquestes; i per 

altra banda hem de poder arribar a totes aquelles persones que ho necessitin, 

aproximant els serveis i donant-te’ls a conèixer a tota la ciutadania. 

Alhora veiem que cal enfortir els serveis que actualment presta l’ARMPA, , i apostar 

per un treball en xarxa que ajudi a treballar de comú acord amb els actors socio 

sanitaris de la comarca, i per a tal finalitat cal seguir amb les Taules de Salut Mental.  
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