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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 de Club Social Aidar. 

Actualment pertany a la xarxa de Clubs d’arreu de Catalunya, coordinats per 

FECAFAMM (Federació de Familiars de  Malalts Mentals Catalunya), i enguany 

s’ha reconegut com un Recurs de la cartera de Serveis Socials. 

Les persones que pateixen trastorns mentals, presenten una problemàtica molt 

complexa que no es redueix només a la simptomatologia derivada del propi 

trastorn, sinó que afecta alhora a altres aspectes de caire funcional i de 

participació en la comunitat.  

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

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

afrontar les demandes de la vida diària.  

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

que pretén, mitjançant l’oci inclusiu, millorar la qualitat de vida de les persones 

amb aquesta problemàtica. 

 

Amb aquest recull pretenem valorar les activitats realitzades al llarg de l’any 2008, 

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

entrevistes, l’evolució dels usuaris, l’assistència a les activitats, les sortides, el 

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

social. 

 

• A qui va destinat? 
 

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

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

 

Els objectius, tant generals com específics plantejats per aquest 2008 han estat 

avaluats al llarg de l’any de forma trimestral.  

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

canviar també al llarg dels trimestre. Això és necessari fer-ho així degut a la 

complexitat de la problemàtica amb la qual treballem i a les situacions tant 

canviants que s’han viscut aquest any al club. Alguns d’aquests objectius 

perduraran al llarg de l’any següent, ja que són l’eix vertebrador de la intervenció 

del projecte del club social. 

A continuació els  detallem: 

 

o OBJECTIU GENERAL: 

 

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

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

temps lliure als seus membres, per tal de promoure així, un increment de 

l’autonomia personal i socialització, i en conseqüència un increment de la qualitat 

de vida dels participants. 

 

Aquest objectiu és el que vertebra el desenvolupament de totes les 

intervencions que es realitzen al club social. Aquest 2008 el club ha 

treballat aquest aspecte facilitant eines d’organització i normalització 

per millorar l’espai de relacions personals entre els membres del club i 

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

se partícips del seu propi temps i compartir-lo amb altres persones. Al 

millorar les seves relacions socials i augmentar la seva autonomia, 

també augmenta la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. 

 

 



c lub

A IDAR
 

 

 

MEMÒRIA CLUB SOCIAL 2008 

 

4 

o OBJECTIUS EN L’ÀMBIT DE L’USUARI: 

 

■ Ajudar a que les persones amb problemes de salut mental utilitzin les activitats 

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

participació, la integració comunitària i la qualitat de vida. 

 

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

temes d’organització de l’oci, així com de participació en activitats normalitzades. 

En les valoracions de les activitats i tallers realitzats aquest 2008 alguns usuaris 

han verbalitzat sentir-se satisfets pels resultats obtinguts en la realització 

d’aquestes (tant a nivell de relacions, aprenentatge o gaudiment), destacant de 

forma molt clara algunes activitats que fomenten hàbits  saludables en el seu 

temps de lleure com anar a caminar, futbol sala, guitarra, cuina... També han 

expressat la seva satisfacció en l’experiència d’assistir a activitats normalitzades 

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

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

 

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

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

 

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

suport, tant és així que situacions que viuen alienes al club, son compartides dins 

el club. També cal dir que cada vegada més els participants queden fora d’horari 

per trobar-se i passar una estona junts, com qualsevol altre grup d’amics.  

 

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

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

 

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

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

la tendència a l’aïllament i la passivitat. 

 

El Club Social s’ha consolidat clarament en un punt de trobada, desprès d’anys 

perseguint aquest objectiu. Al llarg d’aquest 2008 ha continuat essent  necessària 

l’ampliació d’horaris del propi club degut a la necessitat dels usuaris de trobar-se 

més hores i a la demanda explícita d’aquests de realitzar noves activitats, algunes 

d’aquestes proposades pels propis participants.  

Les activitats que es realitzen al club social, són una excusa perquè el participant 

realitzi un procés i un aprenentatge i estableixi vincles afectius. Aquest 2008 s’ha 

continuat treballant molt aquest aspecte per part de l’equip de professionals que 

han vist millores en aquest àmbit. Espais com la comissió dels caps de setmana, 

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

recentment creades comissions d’inscripcions i noves activitats són un exemple 

d’aquest procés. En elles el propis usuaris del club formen un equip que organitza 

i promou activitats dins i fora del horaris del club social, i que ha aconseguit de 

forma molt clara la mobilització d’alguns usuaris. Aquests espai promouen 

l’intercanvi informal entre usuaris. 

 

o OBJECTIUS EN L’ÀMBIT DE LA FAMÍLIA: 

 

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

malaltia 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. 
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Algunes famílies han verbalitzat una millora en la convivència familiar 

des de que l’usuari participa del club social. La persona està més activa, 

fa coses pel seu propi interès, surt de casa, es relaciona, aconsegueix 

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

Al llarg de l’any s’han realitzat algunes activitats conjuntes amb les 

famílies i els usuaris, que donen la oportunitat de compartir un temps 

d’oci i de conèixer a noves persones. Cal però, per aquest proper 2009 

continuar incidint amb el contacte amb aquestes famílies que formen 

indubtablement part del procés rehabilitador del participant del club . 

 

o 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. 

 

Al llarg d’aquest 2008 s’han realitzat diverses activitats que impliquen el 

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

realitzen als equipament cívics de la ciutat (Casal del Barri Montserrat i 

Espai Cívic Centre), algunes d’aquestes són obertes a tothom i 

organitzades des del club, altres son únicament per membres del club. 

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

dels professionals, a activitats normalitzades. 
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Des del club s’ha participat en sortides organitzades per altres entitats, 

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

ciutat i comarca, i en tots els actes i esdeveniments organitzats per 

l’ARMPA. 

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

la importància que el col·lectiu s’integri.  

Per això aquest any 2008 també hem realitzat activitats per donar a 

conèixer el col·lectiu com és l’exposició de quadres de Happening, o la 

venta de llibres del taller de cuina. 

Per realitzar totes aquestes activitats ha estat necessari que al llarg de 

l’any s’hagin realitzat varies coordinacions amb entitats i organismes de 

la ciutat (veure apartat de coordinacions). 

 

 

2.  ACTIVITATS  

 

Des de gener i fins a desembre s’han realitzat un total de 65 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. 

 

 

Aquestes les podríem agrupar en : 

1. Activitats manuals :   

• Taller de manualitats (gener - juny) 

• Tacheles (abril – desembre) 

• Happening (abril – octubre) 

• Exposició de happening (octubre i novembre) 

• Taller de roses i punts de llibre. St. Jordi (març-abril) 

• Concurs de postal de Nadal (desembre) 
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2. Activitat de cuina  

• Taller de cuina (gener - desembre) 

• Sortida al Restaurant L’Era del Castell (juny) 

• Sopar de cuina d’estiu (juliol) 

• Preparació del sopar de socis (desembre) 

• Dinar de cuina (desembre) 

3. Activitats esportives: 

• equip de futbol sala i participació de la lliga de club 

socials (gener - desembre) 

• balls de saló (gener - desembre) 

• gimnàstica suau (gener- desembre) 

• bàsquet (setembre – desembre) 

• campionat de ping-pong, domino i parxís (juliol) 

• sortim a caminar (gener - desembre) 

• Cloenda de la lliga de Futbol (juny) 

• Amistosos amb altres clubs (juliol) 

4. Activitat musical:  Taller de guitarra i cant ( gener - desembre) 

5. Activitat d’horticultura (gener - desembre) 

 

 

6. Activitats que fomenten l’organització  individual del temps d’oci:  

• Espai lliure, vine a fer el teu hobby (gener -

desembre) 

• Espai lliure de 4 a 5  (gener - desembre) 

• Espai de trobada / ping-pong (gener - desembre) 

7. Activitat d’anglès (gener-desembre) 

8. Activitats de noves tecnologies:  

• espai de consulta lliure (abril-desembre) 

• recull de receptes de cuina (gener-desembre) 

• el butlletí  (gener-desembre) 
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• recull de fitxes de jardineria (setembre – desembre) 

• Correu electrònic i programes específics (gener – 

desembre) 

9. Activitats d’organització del club social: 

• Comissió cap de setmana (gener-desembre) 

• Comissió gestió i acollida (gener-desembre) 

• Comissió inscripcions i noves activitats (setembre-

desembre) 

• Assemblea setmanal (gener-desembre) 

• Tasques del local (gener-desembre) 

• Comissió agost (juny i juliol) 

• Comissió especial Nadal (desembre) 

• Comissió Setmana Santa (març i abril) 

• Reunió valoració trimestral  

• Reunió planificació trimestral 

10. Surt el cap de setmana: (gener-desembre) 

• Sortim a conèixer la comarca 

• Voluntariat a l’Arcoiris 

• Coneixem altres clubs Socials 

• Partits de futbol sala 

• Celebracions 

• Visita a la televisió 

• Visita a radio Igualada 

• Sortida al Museu Gaudí 

• Exposicions 

• Dia mundial de la salut mental 

• Anem al cinema 

• Celebrem: Nadal, St. Joan, la Castanyada.... 

• 3era Calçotada 

• Sortides amb familiars 
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• Parada Sant Jordi 

• Fira de santa Llucia 

• Anem al mercat de la Boqueria 

• Sortides per la comarca: Calaf, Piera, el Bruc 

• Anem a la piscina 

• Anem a fer l’orxata 

• Sortida a Montserrat 

• Cap de setmana a Torredembarra 

• Diumenge trobem-nos 

11. Curs coneixement personal  (gener-desembre) 

12. Activitats normalitzades:  

• Balls de saló (gener – abril) 

• Curs de patchwork (abril- desembre) 

• Gimnàstica de manteniment (Espai Cívic Centre) 

13. Sortida a Port Aventura (conjunta Centre de Dia Salut Mental, juny)  

14. Participació en la organització de la festa de nadal del Casal Cívic 

Montserrat. 

15. Participació en la organització dels 10 anys d’ARMPA 

 

Degut a que la mitjana de participants per activitat és de 10 a 15, aquest any 

2008 hem seguit la decisió presa l’any anterior de seguir duplicant activitats, és a 

dir crear dos grups de la mateixa activitat. És per exemple el cas de Cuina, on 

desprès de fer els dos grups, tant els usuaris com les professionals del club ha 

observat una millora en el funcionament de l’activitat, aconseguit així una major 

implicació i participació de tots els usuaris. Això mateix també ha passat amb 

l’activitat d’Informàtica, que ha augmentat el nivell d’aprenentatge i satisfacció 

amb la creació dels segon grup. 
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4. USUARIS I ASSISTÈNCIES 
 

a) USUARIS  

Aquest any 2008 i fins la data d’avui un total de 67 persones han utilitzat el servei 

al llarg d’aquests mesos. Amb un total de 35 usuaris de mitjana mensual. 
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n aquesta gràfica podem observar els usuaris que de forma mensual han participat al club 

social. 

 

CARACTERÍSTIQUES DELS USUARIS ATESOS AQUEST 2007 

� Gènere de la població atesa 
 
Del total de participants al llarg d’aquest any, 22 són dones és a dir un 32,83% i 45 
són homes, és a dir un 67,17%. 
 
 
 
 
 
 

� EDAT DE LA POBLACIÓ ATESA:  

 

� Entre 18 – 25 anys:                  6.21 % 

� Entre 26 - 35 anys:                 29.38 % 

� Entre 36 – 45 anys:                 25.89 %  

� Més de 45 anys:                          38.52%  
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� ÀMBIT D’INFLUÈNCIA PER MUNICIPIS:  

 

MUNICIPIS Comarca Nombre Percentatge 

Igualada Anoia 38 56,72% 

Vilanova del Camí Anoia 6 8,96% 

Santa Margarida de Montbui Anoia 5 7,46% 

La Pobla de Claramunt Anoia 3 4,48% 

Piera Anoia 4 5,97% 

Calaf Anoia 2 2,99% 

Altres Anoia 9 13,43% 

Total    67   

 

� S’han registrat un total de 18 usuaris nous i un total 35 entrevistes. 

Cal tenir en compte que algunes persones a les quals entrevistem o bé no son el 

perfil adequat, o bé no estan suficientment motivades, o bé ho han provat i no 

s’han adaptat (aquest son una minoria). Els 18 nous usuaris son aquelles que 

s’han vinculat de manera estable al club. 

  

- Aquests 18 nous usuaris han vingut derivats de : 

 

o Programa de Seguiment Individualitzat: 2 

o Treballadora Social Salut Mental: 7 

o Fundació Privada Tutelar de l’Anoia: 2 

o Treballadora social Llar Verdaguer: 2 

o Treballadora Social del Centre de Dia: 1 

o Per usuaris del Club Social (boca a boca): 2 

o Família: 2 

 

B) ASSISTÈNCIES  

 

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

sumen un total de 6.260 utilitzacions per part dels participants a les activitats del 

club, això significa una mitjana mensual de 569 usos. 
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5.DINAMITZACIÓ 
 

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

objectius conjuntament amb els monitors i també amb els participants del club 

social per tal de realitzar les modificacions necessàries per a la millora i així 

aconseguir els objectius plantejats inicialment. 

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

planifica i organitza el club. Es planifica la setmana i es converteix en un espai de 

debat on els usuaris podem plantejar conflictes, dubtes, propostes... 

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

l’activitat trimestral per pactar amb els usuaris els seus interessos i motivacions, 

implicant així a l’usuari de forma directa i no com a subjecte passiu, a partir d’aquí 

cada monitor confecciona l’activitat, registrant-ho tot en una fitxa. Al final del 

trimestre en realitza la corresponent valoració, tant de l’activitat com del monitor. 

 

Al llarg d’aquest any 2008 s’ha detectat una millora en la participació i 

motivació dels usuaris, aquests mitjançant les eines que facilita el club 

social han pogut expressar les seves necessitats proposant canvis i 

millores. A partir d’aquí hem vist necessari crear una nova comissió 
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que s’encarregui de proposar, buscar i organitzar noves activitats pels 

membres del club. Des de la Comissió han proposat noves activitats que 

actualment ja s’estan portant a terme amb molt èxit. 

 

6. LLOC DE TROBADA 
 

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

activitats han estat diversos, evitant així l’estancament dels usuaris en un sol local 

i potenciant la participació en espais comunitaris:  Aquests espais són necessaris 

pel correcte funcionament del club i per assolir els objectius plantejats.  

Així doncs, millora la integració del col·lectiu en els equipaments de la 

ciutat, establint vincles amb altres participants joves, adults i gent gran. 

Això ho aconseguim sobretot a través de les activitats normalitzades i 

de compartir espais d’oci conjunts.  

 

Els llocs de trobada han estat: 

 

⇒ Local de l’ ARMPA 

⇒ Casal Cívic Montserrat 

⇒ Espai Cívic Centre 

⇒ Centre Cívic de Fàtima 

⇒ C.E.I.P Gabriel Castellà 

⇒ Parc fluvial de Vilanova 

⇒ Poliesportiu Les Comes 

⇒ Protectora d’animals Arcoiris 

⇒ Biblioteca Central 

⇒ Bars i cafeteries de la ciutat 
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7 . COORDINACIONS  
 

Al llarg d’aquest 2008, han estat necessàries diverses coordinacions per tal de 

mantenir el correcte funcionament del Club Social, coordinacions tant a nivell 

extern com intern, i de forma presencial, telefònica i per e-mail o correu. 

 

Coordinacions internes: 

► Coordinació setmanal equip professionals (ARMPA i CLUB SOCIAL) 

► Coordinació bimensual monitors/ talleristes 

► Supervisió mensual professionals club social 

 

Coordinacions externes: 

► Coordinació mensual amb FECAFAMM - Comissió de Club Socials  

► Coordinació FECAFAMM per la lliga de futbol sala 

► Coordinació permanent, telefònica o presencialment: 

    -  Treballadora Social Salut Mental 

    -  Educadora Social programa de seguiment 

    individualitzat 

► Coordinació Trimestral : 

- Educadors Centre de Dia 

- Treballadora Social Centre de Dia 

- Equip tècnic Casal Cívic Montserrat 

- Coordinació Llar Verdaguer  

- Coordinació Fundació Privada Tutelar de l’Anoia 

► Coordinació Terapeuta ocupacional Residencia Igualada 

► Coordinació altres club socials 

► Coordinació Serveis Socials d’Atenció Primària  

► Coordinació departament de medi ambient (Aj. Vilanova). Cessió Hort 

► Coordinació departament de cultura (Aj. Vilanova). Exposició de Happenig al 

Club Aidar a Can Papasseït. 
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► Coordinació responsable Protectora Arcoiris 

► Coordinació Residencia Pare Vilaseca 

► Coordinació amb el patronat d’esports (Aj. Igualada) 

► Cessió de sales Espai Cívic Centre 

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

► Cessió de Furgoneta de Serveis Socials (Aj. Igualada) 

 

 

8. PERSONAL  
 

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

1. Treballadora Social – Coordinadora del Servei 

2. Educadora Social – Suport i Gestió de les activitats 

3.  2 Professionals auxiliars – Suport a les activitats 

4. Psicòloga- Grup d’ajuda mútua d’usuaris 

5. Talleristes especialitzats en matèries : 9 

6. Voluntaris/es: 2  

 

 

Formació dels professionals: 

 

Aquest any 2008 els professionals del club social ha realitzat la següent formació: 

⇒ Formació i supervisió per a professionals que treballen amb persones 

afectades per un trastorn mental. (durant tot l’any)  

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

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

⇒ Jornades Psicopatologies 

⇒ Formacions d’horticultura 
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9. VALORACIÓ GENERAL DEL CLUB SOCIAL 2008 
 

 

Enguany l’ARMPA ha celebrat el seu desè aniversari, i el Club Social Aidar ja fa 7 

anys que funciona, aquest any veient el resultats obtinguts la valoració no pot ser 

altre que positiva.  

El club social està consolidat com a recurs, sobretot tenint en compte el número 

de participants, la constància i implicació d’aquest, i la demanda de més activitats i 

més hores de club social.  

També hem de tenir en compte el reconeixement que suposa a la feina feta i al 

servei donat el fet que aquest any ja s’hagi inclòs com a Recurs de la Cartera 

de Serveis Socials. 

Aquest 2008 un total de 67 persones han participat al llarg de l’any de les 

activitats del club social aconseguint un èxit en 6.260 utilitzacions. Any rere any el 

club va augmentat el número de persones ateses així com també els usos, és a dir 

que les persones s’acaben vinculant fortament al club i amb una  constància 

destacable, fet molt important tenint en compte el col·lectiu amb el qual 

treballem.  

També cal valorar, aquest any de forma molt positiva, la implicació dels 

participants en l’organització i desenvolupament de les activitats del club. Degut a 

les demandes de noves activitats, sortides de cap de setmana, excursions, etc. 

hem cregut convenient implicar més als usuaris en la gestió i organització 

d’aquestes activitats. Al principi ho van agafar amb respecte però actualment la 

comissió de noves activitats està funcionant molt bé, dotant als seus participants 

d’una major autonomia i reforçant la seva autoconfiança. 

Aquest any s’han creat dos grups diferenciats en el club, per una banda un grup 

molt autònom, que realitza activitats normalitzades, fa sortides pel seu compte, 

etc. i una altre grup més depenent. Això també ens porta a replantejar-nos 

algunes de les activitats o formes d’organització actuals, buscant nous espais que 
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siguin més potenciadors de l’autonomia personal i de la inclusió social, alhora que 

seguim oferint activitats per aquells que necessiten un major suport. 

Per aquests motius l’equip de professionals considera fonamental l’especialització 

dels talleristes que fan les activitats, dotant així al club d’una major 

professionalització i per tant reconeixement en les activitats, així com uns resultat 

més bons a nivell d’aprenentatge i de satisfacció personal dels participants.  

Durant l’any 2009 caldrà seguir treballant pel bon funcionament de les 

activitats i del club en general. Caldrà tenir en compte el compliment de  

l’actual llei de protecció de dades i dels indicadors de qualitat, que hem 

començat a actualitzar enguany, i que donaran al club un major grau de 

professionalització. Seguirem atenent així a totes aquelles persones que 

formen part del Club Social, d’aquesta manera, i treballant dia rere dia, 

ens acostem més a assolir uns dels objectius més important del club: 

augmentar el nivell d’autonomia i d’autoestima dels participants, per 

així millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. 


