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1. DADES IDENTIFICATIVES I REGISTRALS 

 

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

Carrer Mossèn Josep Forn, 25-27 baixos  

08700- Igualada (Barcelona) 

 

                             Correu electrònic: armpa2002@yahoo.es 

                             Telèfon             93.801.90.58 

                             CIF                    G-61749917 

        Blocs        http://armpa.wordpress.com 

           http://clubaidar.wordpress.com 

 

Constitució: 

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

de l’Anoia, ARMPA, el dia 25 de Novembre de 1998 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 néixer ara fa tretze 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 troben aïllades, confoses i amb una gran necessitat d’informació.  

Així doncs, l’actuació de l’ARMPA es vertebra en tres eixos diferenciats: 

 Atenció a les famílies: l'Associació és un espai on els familiars de persones amb 

trastorns mentals poden compartir experiències i donar-se suport, on el 

professional realitza una tasca de recolzament, d’informació i assessorament. 

 Atenció a les persones afectades: El Club Social Aidar és un servei d’inclusió 

social, que treballa per augmentar el nivell d’autonomia dels seus participants. 

 Sensibilització i lluita contra l’estigma: sensibilització pública, reivindicació dels 

drets de les persones amb problemes de salut mental, desestigmatització 

social.  

 

Aquesta memòria és el recull de totes les actuacions que s’han realitzat durant aquest 

2011, 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 afectades per un trastorn mental.  
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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. 

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 DE 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.  

Aquest servei dona atenció a les famílies i/o a qualssevol persona que ho necessiti, així 

com informació, assessorament i suport en relació a la salut mental. 

 

Aquest any 2011 s’han realitzat un total de 35 visites de les quals, algunes han estat 

entrevistes de acollida i d’altres de seguiment. 

 

 

 GRUP D’AJUDA MÚTUA 

El 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  11 trobades amb una mitja de participació de 8 usuaris. 
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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 

l’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’entitat 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.  

 

Aquestes son algunes de les sortides realitzades al llarg de l’any: 

 Caminada al Pujol de la Guàrdia - Serra dels Esgavellats 

  

                                                                                  Vista d'Igualada des del Pujol de la Guàrdia. 

El diumenge 10 d’abril un grup de familiars van fer una caminada per l’Anoia. El 

Ramón, soci de l’entitat i coneixedor de la ruta, els va guiar fins arribar a dalt del Pujol, 

des d’on es podia contemplar un paisatge ampli i preciós: el Castell de la Pobla, Carme,  

el Puig-Aguilera, la Tossa, la Torre de Claramunt, Vilanova i Igualada. Van participar en 

aquesta sortida diversos membres de l’entitat, tant familiars com persones afectades. 
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 Festa Major del 15é aniversari de l’Equipament Cívic Polivalent de l’Anoia  

El 17 de Juny, el Casal va convidar a la nostra entitat a la celebració del seu quinzè 

aniversari, ja que l’ARMPA en forma part realitzant-hi activitats des de la creació del 

Club Aidar.  La festa es va iniciar a les 6 de la tarda amb jocs de cucanya i xocolatada, a 

2/4 de 9 del vespre es va realitzar el sopar i a continuació karaoke i ball. Els socis de 

l'entitat i els participants del Club Aidar van compartir la festa amb veïns del barri i 

representats institucionals.  

 

 

 Festa d' Estiu de l'ARMPA 

Per tercer any consecutiu el pati del IES Joan Mercader va ser el lloc escollit per 

celebrar el sopar d'estiu el dia 27 de juliol. Aquest acte va significar  un espai de 

trobada d'usuaris del club amb el seus familiars i alguns amics. Vam poder  gaudir de 

les  diferents actuacions de guitarra  que van organitzar els nois/es del club, així com 

també de la representació teatral "L'Home de la camisa feliç" organitzada pel grup de 

teatre.  

Els acudits de la Marilú, l professora de hapenning, i el karaoke van finalitzar  la nit de 

festa i diversió. Cal dir que sense les facilitats de l’Institut Joan Mercader ens va donar 

per organitzar la festa, aquesta no hauria estat possible, i per tant els hi donem el 

nostre agraïment.  

 

 

Familiars, amics i socis de l’entitat al sopar d’estiu. 
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 Dia Mundial de la Salut Mental a Solsona:  

La gran aposta: invertir en salut mental 

El dissabte 8 d'octubre vam sortir amb autocar cap a Solsona per participar als actes  

organitzats pel Dia de la Salut Mental. Després de la recepció per part dels trabucaires, 

ens vam concentrar a la plaça de la Major on vam poder degustar la coca de Solsona. A 

continuació una cercavila animada ens va portar fins a la Plaça del Camp on el 

periodista Xavier Coral va fer lectura del Manifest basat principalment amb les raons 

per invertir amb salut mental. Després dels parlaments dels representants 

institucionals  vam gaudir de l'actuació dels Gegants i Castellers de Solsona que van 

tancar  els actes  del matí. A peu  vam anar fins a la sala polivalent a dinar. L'actuació 

del Mag Pere i el ball  amb l'orquestra StresBand van acomiadar la festa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Actes del Dia Mundial de la Salut Mental a Solsona 

 

 Partit de fútbol F.C. Barcelona – Hospitalet 

La Fundació Fútbol Club Barcelona ens va convidar a veure  el segon  partit de Copa del 

Rei  "Barça – Hospitalet"  el dia 22 de Desembre. Així que vam omplir totes les 

localitats amb les que ens van obsequiar organitzant un autocar gratuït d’Igualada – 

Barcelona. Uns gairebé 50  socis van poder gaudir del partit i compartir una vegada 

més, una activitat lúdica organitzada per l’entitat. El dia abans, la Fundació va convidar 

a l'entitat a la recepció de Nadal. La Jésica,  presidenta de l'entitat, acompanyada de la 

Núria van assistir a l'aperitiu. 
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 Sopar de Nadal 

Com ja fa uns anys,  els socis de l’entitat també han celebrat el Sopar de Nadal, un 

espai de reunió i celebració per als familiars. Enguany l'hem celebrat a la sala gran de 

l'Espai Cívic Centre, aproximadament una cinquantena de persones,  entre  socis i 

professionals vam gaudir del sopar preparat pels "cuiners" del Club. Abans del sopar 

ens va trobar al local de l'entitat per inaugurar l'exposició fotogràfica "Nosaltres", 

organitzada conjuntament pels familiars i els usuaris.  Al llarg de l'acte inaugural es va 

realitzar una cantada de nadales animada per les guitarres dels nois/es del Club. 

Aquest espai va afavorir notablement el coneixement i l'intercanvi d'experiències entre 

els socis del club. 

 

   Socis de l’ARMPA celebrant el sopar de Nadal 

  

 Projecte de  Dinamització "Espai Familiar".  

Al setembre d'enguany neix un projecte de dinamització amb el nom "Espai familiar". 

És un projecte dirigit i organitzat pels socis-familiars  de l'entitat  amb l'objectiu general 

de crear i potenciar un espai d'intercanvi mitjançant l'oferta d'activitats lúdiques i/o 

formatives a partir dels seus coneixements, experiències i interessos. Els principals 

objectius específics són: potenciar un espai d'oci significatiu per desenvolupar la 

creativitat; fomentar el recolzament familiar; afavorir vincles de relació social i millorar 

la percepció de suport; potenciar habilitats socials i comunicatives; desenvolupar 

habilitats emocionals com l'empatia, l'auto-concepte i l'autoestima; així com també 

afavorir habilitats psico-motrius com l'atenció, la memòria i la motricitat fina.    
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Les activitats que s'han desenvolupat  fins a finals d'any han sigut: 

 Taller "Crea la teva agenda", realitzat el 12 de setembre 

 Taller obert:" Pintura i Flors de paper", realitzat el 20 d'octubre  

 Taller "Adorns de Nadal": realitzat el 28 de novembre. 

La participació dels familiars  a les activitats ha sigut molt satisfactòria. 

  Treball realitzat pels participants al taller d’Adorns. 

 

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 i amb la resta de la societat. 

 

 

ACCIONS ASSOCIATIVES 

 

 Al llarg de l’any s’han realitzat un total de 16 reunions de la Junta Directiva 

de l’entitat. 

 S’ha realitzat una Assemblea Generals obertes a tots els socis. 

 S’ha participat en la Junta Executiva de FECAFAMM. 

 S’ha participat en la Junta Directiva de FECAFAMM. 
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  4.3. PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ A LA COMARCA:  

 

Durant aquest any l’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: 

 

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

BOU DE STA. MARGARIDA DE MONTBUI  

El mes de maig vam participar a la Fira Bou  amb l'objectiu de fer difusió i 

sensibilització. Amb el material elaborat pels usuaris del Club, vam muntar una 

paradeta per recaptar fons.  

 

     Material de l’estand a la Fira 
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 HAPPENING AL CLUB SOCIAL 

Amb aquesta idea l’ARMPA, el Club Social Aidar i l’àrea de cultura de l’Ajuntament  

d'Igualada  han col·laborat per a fer visible el treball artístic dels participants al club, 

amb l’exposició de quadres   al Museu de la Pell  “Happening al Club Social”.  

 

Inauguració de l’exposició de Happening al Museu de la Pell 

 

 FIRA MULTISECTORIAL D’IGUALADA 

Els dies 24 i 25  de setembre l’ARMPA va estar present a la 58ena   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 

tríptics del Cicle de Conferències de Tardor.  

  

Estand d’ARMPA a la fira multisectorial d’Igualada 
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 CONCERT BENÈFIC DE DIEGO PAQUÉ A VILANOVA DEL CAMÍ. 

El 30 de setembre, usuaris i socis van organitzar  un concert benèfic  a favor de 

la salut mental, va ser a càrrec de Diego  Paqué i va tenir lloc a  Can  Papasseït  

de Vilanova del Camí. 

 

Diego Paqué i el seu equip amb membres de l’entitat 

 

 CICLE DE CONFERÈNCIES DE TARDOR 

Des de l'any 2004, l' Associació ofereix un cicle de xerrades orientades a augmentar el 

coneixement de tota la població sobre aspectes relacionats amb la salut mental. Cada 

any s'escull una temàtica diferent. Enguany s’ha preparat un cicle de xerrades on s’ha 

parlat de l'apoderament i la salut mental. 

Aquest cicle s’ha celebrat al Teatre de l'Aurora i a  la Biblioteca Central d’Igualada i ha 

comptat amb diferent xerrades:  

 

 "En el Círculo" 

Aquest acte va consistir en el visionat  del documental "En el Círculo" i una posterior 

taula rodona  que va anar a càrrec de Roi Guitián; director i guionista del documental i 

de l' Olga Montaña; productora. Es va abordar el tema de l'apoderament en Salut 

Mental  a través  d'un documental que ofereix l'experiència viscuda per persones que 

pateixen una malaltia mental  en un taller d'audiovisuals . En aquest, els protagonistes 

ens expliquen els seus pensaments i sentiments, i com  s'organitzen per muntar un 

curtmetratge.  
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 "Apoderament: Perspectives de futur saludables",  

A càrrec d'Edgar Vinyals. Integrador social, President de l'Associació d'Oci Inclusiu 

Saräu, responsable del Grup de persones amb problemes de salut mental de 

FECAFAMM, col.laborador d' ADEMM i de la Fundació Isep Solidari. L'Edgar ens va   

parlar sobre l'experiència ens processos de millora del benestar  personal i la llibertat 

individual, ens proposà una reflexió sobre l'estat actual dels drets i els deures de les 

persones que pateixen  alguna etiqueta psiquiàtrica. 

 

Gran assistència en el Cicle de Xerrades 

 

 "Esquizofrènia en primera persona" 

A càrrec de Mercè Torrentallé, autora dels llibres " Esquizofrénia, locura o 

realidad" i " Esquizofrénia en primera persona" .  La Mercè ens va presentar  els 

seus dos llibres. Ens va parlar de la seva experiència com afectada d'un trastorn 

mental i com a lluitadora contra l'estigma que existeix sobre les persones que 

pateixen algun problema de salut mental. La va acompanyar l' Anna,  psicòloga de 

l' Associació que va fer una petita introducció al tema. 

                                    
Mercè Torrentallé amb Anna Vives, tècnica de famílies i  Jesica Ruiz, Presidenta de l’entitat. 
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 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.  

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.  

 



Memòria d’activitats 2011 

Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia 17 

 

Sortida del club Aidar a Port del Compte a fer activitats de neu. 

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

com pels professionals. Els professionals del club fan seguiment individual de cada 

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.  

Un total de 78 persones han participat de forma activa, arribant a les 6.900 

assistències a les activitats del Club Social Aidar al llarg d’aquest 2011.  

Gràfica de l’evolució del nombre d’usuaris anuals al club social des del seu inici: 
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El Club Social Aidar enguany farà 11 anys que funciona, incrementant any rere any les 

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

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

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

servei.  

Pel que fa al nombre d’activitats, hem passat de realitzar 8 activitats anuals l’any 2002 

a realitzar-ne 77 en el 2011. 

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

 

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

nombre d’usuaris i de les activitats, cosa que confirma doncs la gran evolució que ha 

fet el servei. 

 

Gràfica d’evolució del nombre d’usos anuals: 
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Amb aquestes gràfiques també podem veure com un important grup de participants 

s’ha vinculat fortament al club social, esdevenint aquest un servei de referència per a 

ells, al que assisteixen de manera regular i amb una constància destacable. 

 

 

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 2011 hem rebut els 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. 

 Fundació “La Caixa”, suport econòmic. 

 Ajuntament de Vilanova del Camí suport econòmic. 

 

2.  COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ  AMB: 

 FEAFES (Confederació Espanyola d’Agrupacions de Familiars i Malalts Mentals) de 

la qual formem part com a Associació. 
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 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 i 

avaluació. 

 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. 

 Consorci Sanitari de l’Anoia,  Centre de 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...). 

 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. 

 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. 

 Pla local d’Inclusió i cohesió social d’Igualada, coordinació de serveis. 

 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. 

 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  

 

El pla de comunicació de l'entitat contempla: dossier de premsa, convocatòries de 

premsa, notes de premsa, intervencions radiofòniques a la premsa Igualadina, mailing, 

bloc de l'entitat i del club Aidar, publicitat, tríptics dels serveis i activitats.  

Així doncs, 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 a 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 d’Igualada i ales Fires de Santa margarida de 

Montbui i Vilanova del Camí, així com la parada de la Diada de Sant Jordi, son actes 

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

ciutadania. 
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Mostra d’articles, cartells i altres materials 

de difusió 

7 . ACTIVITATS FORMATIVES 

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

formatives: 

 Jornades Formatives de FECAFAMM - "EMPOWERMENT" 

 Recuperació i inserció comunitaria / FECAFAMM  

 Jornada “Pràctiques significatives d’inclusió social en salut mental - FECAFAMM 

 Models i avaluació de programes comunitaris per a l’atenció a les persones 

amb Trastorn Mental Sever. Les Corts. Centre d’Higiene Mental. 

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

 Programa PROSPECT- FEAFES (3 jornades) 

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

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

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

organitzada per FECAFAMM. 
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8. BALANÇ DE SITUACIÓ 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESSOS 

QUOTES 6.073,06   

SUBVENCIONS OFICIALS 130.389,31   

DONACIONS  5.485,00   

    

        TOTAL INGRESSOS 141.947,37   

DESPESES 

SOUS I SALARIS 92.471,08 € 

COMPRES 12.136,79 € 
ARRENDAMENTS I 
CANONS 8.934,96 € 
REPARACIONS I 
CONSERVACIÓ 76,70 € 
SERVEIS DE 
PROFESSIONALS 
INDEPENDENTS 20.823,40 € 

TRANSPORTS 3.780,08 € 

SERVEIS BANCARIS -3.789,69 € 

SUBMINISTRAMENTS 1.536,61 € 

ALTRES SERVEIS 7.715,95 € 

TAXES     112,41 € 
AMORTITZACIÓ 
IMMOBILITZAT 870,43 € 

TOTAL DESPESES 144.668,72 € 
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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. 

En el context actual de rehabilitació psicosocial, el Club Social  ha seguit obrint els 

matins per ampliar l'atenció als usuaris. Enguany s'ha continuat  desenvolupat el 

treball mitjançant 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. El lleure s'utilitza  com a eina per facilitar  l’ocupació 

significativa del temps a tots aquells que hi participen.  

A banda del  treball amb  els  propis afectats, l'entitat  també és un recurs de suport a 

les famílies, i en aquesta àrea ha assolit els seus objectius gràcies al Servei d'Atenció 

Familiar. El professional, psicòleg, dedicat a aquest projecte, ha mantingut  el nivell 

d'atencions realitzades l'any passat. En aquest àmbit, el Grup d’Ajuda Mútua, és també 

un espai valorat pels socis de l’entitat, on hi troben 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. Mitjançant aquest espai, el professional 

a afavorit el desenvolupament i l'inici del Projecte de Dinamització "Espai familiar" 

promogut i organitzat pels socis de l'entitat ampliant així,  l'activitat de suport i 

recolzament. 

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. 
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Col·laboren: 

Equipament Cívic Polivalent Anoia 
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