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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 s’inscriu al Registre d'Entitats 

Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el número 21352.  

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

d’Igualada amb el numero 249.   

L’ARMPA està associada a la Federació Salut Mental Catalunya (SMC), així com a 

FEAFES (Federació Espanyola) i EUFAMI (Federació EUROPEA). 

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

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

el número S05485 des del 13 de març de 2003. 

 

 

mailto:2002@yahoo.es
http://armpa.wordpress.com/
http://clubaidar.wordpress.com/
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2. INTRODUCCIÓ 

 

L’ARMPA és una entitat sense afany de lucre que va néixer l’any 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 de 

rehabilitació i 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.  

 

La projecció territorial de l’entitat avarca tota la comarca de l’Anoia. 

 

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

2015, 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 2015 s’han realitzat un total de 32  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) supervisat per la psicòloga , és un espai per a 

compartir experiències i millorar la convivència familiar. El GAM es realitza el  primer 

dimecres de cada mes de les 15.30h.  a les 17.30 h.. 

Aquest any s'han realitzat  11 trobades amb una mitja de participació de  8 usuaris. 

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. 
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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 són algunes de les sortides realitzades al llarg de l’any: 

 

 Xerrada Alimentació saludable 

El dia 11 de Març a les 18: 00h. Es va oferir la xerrada sobre “Alimentació 

saludable”,  a càrrec de Rita Trepat, infermera especialitzada en Salut Mental.  La 

xerrada es va realitzar al Casal cívic del Passeig i hi van assistir 18 membres de 

l’entitat. 

 

 Calçotada a Sant Pau de la Guardia  i Visita a la coves de Salnitre 

El diumenge  15 de març, un grup de  socis, familiars i amics vam fer una excursió a les 

Coves de Salnitre de Collbató. Després de la caminada, van fer una calçotada a Sant 

Pau de la Guàrdia.  Un grup de 20 socis van participar de la sortida i van poder gaudir 

del dia i de l’espai de lleure que va permetre compartir de manera informal. 
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                                                                           Instantànies de la sortida 

 

 Sortida al plató del programa “Boom” 

El dimecres 29 de juliol es va fer una sortida gratuïta per a socis per assistir com 

a públic al programa - concurs “BOOM” d’Antena3 presentat per Juanra Bonet, 

que es grava  als estudis de St. Just Desvern. Aquest programa s'emet de dilluns 

a divendres, de les 20h a les 21h, per Antena 3. Un grup de 20 persones 

vinculades a l’entitat van gaudir de la jornada i l’experiència del plató televisiu. 
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Part dels socis amb el presentador del programa 

 Dia Mundial de la Salut Mental a Valls 

“Dignitat en salut mental” 

La celebració del Dia Mundial de la Salut Mental del 2015, la gran trobada festiva però 

també reivindicativa del nostre moviment associatiu, va tenir lloc a Valls el 10 

d’octubre i va servir per defensar la “Dignitat en salut mental” i reclamar un Centre de 

Dia per a Valls, una reivindicació llargament expressada per l’Associació Porta 

Oberta, Persones amb Malaltia Mental i Familiars, de la localitat. 

Carmen López, presidenta de l’associació Porta Oberta, Persones amb Malaltia Mental 

i Familiars va reclamar “un Centre de Dia a Valls, com portem reivindicant des de fa 

anys, per no haver-nos de desplaçar a Tarragona i Reus, i poder tenir així serveis 

propers que ens garanteixin l’assistència i la recuperació”. El conseller  de Salut, Boi 

Ruiz, va assumir el compromís de portar un Centre de Dia a Valls “tan aviat com es 

formi un govern i es defineixin els pressupostos”. Confiem que al 2016 això es faci 

realitat. 

En el manifest del Dia Mundial, llegit pel periodista Roger de Gràcia, es va demanar 

una aposta política ferma que situï les persones en el centre de les prioritats garantint 

les oportunitats d’accés a l’habitatge, el treball, la formació i la inclusió social; i avançar 

cap a un model d’atenció comunitària que afavoreixi la participació i implicació de les 

persones i les seves famílies. 

El lema “Dignitat en salut mental” es va concretar en la participació de tots els 

assistents a l’acció teatralitzada “Viu la dignitat” que va escenificar quatre conceptes 

que conformen la dignitat de les persones i ajuden a eliminar l’estigma: l’Habitatge, la 

Feina, la Inclusió i la Família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

http://www.salutmental.org/que-fem/sensibilitzacio-social/dia-mundial-salut-mental/diamundail2015valls/
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                                                                                                    Moment de l’actuació dels Xiquets de Valls     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 Alguns del membres de l’entitat durant el dinar 

   

 Mindfulness 

El Mindfulness o "consciència plena"  consisteix en estar atent, moment a moment, a 

pensaments, emocions, sensacions corporals i a l'entorn que ens rodeja amb 

acceptació. L'objectiu és permetre'ns veure la realitat com és, desemmascarant les 

causes profundes del nostre patiment i allunyant la nostra confusió mental.  

L'experiència del Mindfulness s'entrena en la meditació i el ioga. Està comprovat que la 

teràpia de mindfulness és molt eficaç per reduir l'ansietat, la depressió i l'estrès i ja 

s'està aplicant en algun CAPS.  

Dirigit a pacients afectats d’alguna patologia mental que necessitin millorar la 

regulació de l’ansietat i la impulsivitat. També poden participar els seus familiars i/o 

cuidadors. 

Les sessions les van dur a terme un equip del SAP Anoia durant el mes de novembre. 

 

 Sortida al Teatre Lliure 

El dissabte 14 de novembre es va fer una sortida al Teatre Lliure de Barcelona a veure 

l'obra de teatre: "Vilafranca Un Dinar de Festa Major". És una obra profunda però amb 

tocs d'humor i ironia que va fer riure en diverses ocasions. L'obra va ser escollida per 

un grup de famílies. Aquesta va ser una sortida informal a Barcelona per així aprofitar 

el dia per realitzar una activitat diferent. El resultat va ser molt bo ja que tots els 
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participants comentaven que els havia agradat moltíssim passar el dissabte a 

Barcelona i l'obra havia estat molt distreta i amb molt bons actors. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Interior del teatre lliure 

 

 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 al local de 

l’entitat, aproximadament una vintena de persones,  entre  socis i professionals vam 

gaudir d’aquest sopar especial així com també del cagatió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Grup de familiars amb el Cagatió 
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 Projecte de  Dinamització "Espai Familiar".  

Al llarg d’aquest any s’ha desenvolupat el quart curs del projecte de dinamització 

"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 /o 

interessos. Els principals objectius específics són: potenciar un espai d'oci significatiu 

per desenvolupar la creativitat; fomentar el recolçament 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. La participació dels familiars  a les activitats ha sigut molt 

satisfactòria. 

 

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. 

 

 

  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. 
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Els actes que s’han  organitzat són:  

        

 Presentació Obertament  

La raó de ser d'Obertament és lluitar contra l’estigma i la discriminació que pateixen 

les persones a causa d'algun problema de salut mental i per fer que esdevinguin 

protagonistes del canvi. Va néixer el desembre de 2010 de la mà dels principals agents 

socials de la salut mental a Catalunya. 

El dijous 21 de Maig a les 4 de la tarda hi va haver una xerrada informativa sobre el 

projecte Obertament. Fou a càrrec del representants d’Obertament Manresa i va anar 

dirigida principalment a persones afectades de Malaltia Mental però estava oberta a 

tots els socis de l’entitat i població en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Moment de la presentació 

 

 

 XERRADES ALS INSTITUTS 

Un grup d’usuaris del servei del club social acompanyats de professionals, van als 

instituts de la comarca a fer xerrades de sensibilització en primera persona. L’objectiu 

és trencar amb l’estigma, donar a conèixer que és la salut mental i apropar-la al jovent 

del territori. Normalment es desenvolupen en dues sessions, la primera que es 

merament una xerrada i la segona on es comparteix una activitat conjunta entre 

diferents usuaris i alumnes. 



Memòria d’activitats 2014 

 

Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia 14 

 

 

 

 

 

 

 

             Amb el grup d’alumnes de  
                        l’IES Milà i Fontanals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXHIBICIÓ DE RENOVATS I HAPPENING 

El grup de participants dels tallers de RENOVATS (bricolatge) i HAPPENING (pintura) del 

Club Social Aidar i del projecte Visc al Matí, va exhibir del seu treball el diumenge 31 de 

maig a L’Ou com Balla (c/ St. Jaume nº 3 d’Igualada). A les 13h i a les 18h l’exhibició va 

estar amenitzada amb un concert-vermut. Els treballs van ser subhastats entre el 

públic, que va respondre molt bé i va ajudar així a donar continuïtat a aquestes 

activitats.  

 

 

 

 

 



Memòria d’activitats 2014 

 

Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Treballs realitzats pels participants i  

                                                                                        instantànies del dia 

 

 

 

 CONCERT SOLIDARI PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL 

 

El proper diumenge 25 d’octubre a les 19:00 hores a Can Papasseit (Vilanova del Camí) 

es celebrà el Concert Solidari per a la Integració Social emmancat en la celebració del 

Dia Mundial de la Salut Mental, i organitzat per l’ARMPA. 

El programa començà amb la interpretació dels Amics de l’Òpera, amb Isidre Prat, 

Natàlia Prat i Clara Puig a la veu acompanyats de la pianista Marta Olivé.  A continuació 

el músic i pianista Jordi Badia interpretà J.S. Bach i la banda sonora de El Piano. El 

concert acabà amb el Marc Freixas i l’Albert Gàmez amb la interpretació conjunta de 

Música d’Amor i Silenci i algunes peces en solitari.  
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            Cartell de l’esdeveniment 

 

 CICLE DE CONFERÈNCIES DE TARDOR 

 

Enguany aquest cicle s’ha dedicat a l’adolescència ja que el nombre d’adolescent amb 

malalties mentals ha augmentat considerablement en els últims temps. Aquestes 

xerrades van anar encaminades a donar a les famílies més informació sobre aquesta 

etapa de vida dels seus fills.  

 29.10.2015 “Estic boix. Sóc adolescent” a càrrec de Jaume Funes 

- Algunes idees per aprendre a mirar, escoltar i observar l’adolescent que tenim 

a casa o a l’escola. 

- Ser adolescent no és un problema, tot dependrà de les preocupacions adultes. 

- Inevitablement cal viure arriscadament. 

- Perquè i com podem ser útils les persones adultes en les seves vides 

adolescents. Volen ser lliures però no estar sols. 

Jaume Funes, Psicòleg, Educador i Periodista. Bona part de la seva vida professional ha 

estat dedicada al món dels adolescents. Entre les seves publicacions destaca el  llibre 

“Educar en la adolescencia, 9 ideas clave (2010), i autor de diversos estudis sobre 

adolescència i societat. Ha estat adjunt al Síndic de Greuges per a la Defensa dels Drets 

dels Infants, Secretari de Famílies i professor d’universitat. Implicat en el món de 

l’educació, en propostes locals sobre acompanyament a adolescents en la seva 
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transició en acabar l’escola secundària, ha donat suport al sistema protector i de 

justícia juvenil. També s’ha ocupat de qüestions com les drogues i el seu abordatge 

terapèutic i educatiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Èxit de participació en la primera de les xerrades 

 

 12.11.15 Eines per comprendre al nostre fill adolescent a càrrec de Daniel 

Cruz Martínez 

- La construcció de la personalitat: els canvis, les contradiccions, 

l’oposicionisme, assoliments. 

- Ser adolescent avui. 

- Com tractar-los. 

- Quan consultar al professional de la Salut Mental? 

Daniel Cruz Martínez, Coordinador del Centre Salut Mental Infantil i Juvenil de 

Granollers. És Psicòleg clínic i psicoterapeuta, porta més de 25 anys treballant amb 

nens, adolescents i les seves famílies en l’Hospital Sant Joan de Deu i a nivell privat. 

Professor de la Universitat de Barcelona, Acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina 

de Catalunya, membre de la Junta Directiva de la Societat Espanyola de Psiquiatria i 

Psicoteràpia del Nen i l’Adolescent (SEPYPNA), membre de la Junta Directiva de 

l’Associació Catalana de Professionals de Salut Mental i membre del Congrés Català de 

Salut Mental del Nen i de l’Adolescent. 
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                                                                                                        Segona xerrada a càrrec de Daniel Cruz 

 26.11.2015 Xarxa de Salut Mental Infantil i Juvenil de l’Anoia: CSMIJ (Centre 

de Salut Mental Infantil i Juvenil)  i Hospital de dia 

- Què ofereixen aquests serveis? Com accedir-hi? 

- Quins símptomes i trastorns atenen? 

- La Xarxa en salut mental: circuits de derivació, ingrés i urgències. 

- La salut mental dels infants i adolescents de l’Anoia: aspectes comuns i 

particulars. 

Joan Beumala, Psicòleg clínic referent del CSMIJ Anoia. Rebecca Santonja, Psiquiatra 

HDIJ. Montserrat Gallart, Psicòloga clínica HDIJ, Anna Vives, Educadora Social HDIJ, 

Joan Rueda, Docent HDIJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Part de l’equip tècnic i junta directiva de l’entitat amb Jaume Funes 
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 4.4 INTEGRACIÓ DE LES PERSONES AMB TRASTORNS MENTALS 

  CLUB SOCIAL AIDAR i VISC AL MATÍ   

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 Salut 

Mental Catalunya.  

Com a recurs de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, es 

contempla que aquest servei estigui obert principalment les tardes i els caps de 

setmana. Per a complementar l’atenció en la franja de matins l’associació Armpa inicià 

l’any 2012 el projecte Visc al Matí, que amb la mateixa metodologia d’atenció està 

obert tots els matins durant la setmana. 

L’objectiu principal d’aquests projectes 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, 

happening (pintura), informàtica, bricolatge, anglès, català, cuina, gimnàs, futbol sala, 

cursos de coneixement i creixement personal, aquagim, música, espai per joves, 

caminades, excursions, celebracions, fires, exposicions i xerrades, voluntariat a la 

protectora d’animals i a al Banc de queviures, espai lliure, jocs de taula, etc.  
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                                                                                  Alguns usuaris i professionals en l’activitat de Café -tertúlia 

 

Enguany hem repetit fent un viatge d’una setmana de vacances, aquesta és una 

activitat molt beneficiosa tant pels usuaris com per les seves famílies. El destí escollit 

fou La Costa del Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        

    El grup que va viatjar davant l’Alhambra de Granada 
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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.  

El club treballa amb dos eines per poder avaluar la feina i els resultats d’aquesta, és 

tracta dels indicadors de qualitat que i dels indicadors de avaluació. 

Cal destacar que els indicadors de qualitat suposen un avenç que contribueix a millorar 

la qualitat de vida individual i social de les persones a les quals es dóna suport per 

afavorir el procés d’inclusió social, en la línia de fer una acció social personalitzada en 

l’àmbit comunitari i adequada a les necessitats i exigències actuals i futures. 

Per altra banda, els indicadors d’avaluació serveixen per conèixer i millorar la feina que 

fem. Hem de dir que és una avaluació mixta que recull i analitza dades quantitatives i 

dades qualitatives. 

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.  

El servei enguany ha atès a 68 usuaris. Desglossem a continuació l’assistència segons 

franja horària: 

 

38 assisteixen matí i tarda 

25 assisteixen només tarda 

5 assisteixen només matí 

 

 

 

El Club Social Aidar enguany ha fet 13 anys que funciona, és un servei consolidat com a 

Recurs de la Cartera de Serveis Socials i cada vegada més reconegut a la comarca, això 

ens dona més energia i il·lusió per seguir treballant en aquesta línia i esforçant-nos 

diàriament per donar qualitat al servei.  

La previsió per a l’any 2016 i en vista del número d’usuaris a atendre pel club social i 

visc al matí, es pretén mantenir els horaris dels matins, degut a la demanda, i les 

tardes i caps de setmana tal i com es feia fins ara.  
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Des de les entitats i els diferents recursos relacionats amb salut mental de la Comarca 

de l’Anoia, també ens arriba la demanda del manteniment i ampliació d’horaris de 

matins al club social, ja que els altres serveis específics (centre de dia i prelaboral) 

atenen el 4,08% de persones amb TMS a la Comarca de l’Anoia, per tant hi ha un 

nombre molt elevat de persones a la Comarca de l’Anoia que tenen el seu temps de 

matí desocupat. El projecte Visc al Matí del Club Social Aidar no seria possible si no 

rebéssim l’ajuda de subvencions i ajudes privades, es per això que aquest 2015 hem 

pogut oferir activitats i donar una atenció més personalitzada i amb més qualitat a les 

persones usuàries, que ha tingut un efecte molt positiu sobre les seves vides, tal i com 

descriuen en el relats de vida i es reflexa en els indicadors. 

Les activitats del grup de joves estan donant molts bons resultats, demostrables amb 

els instruments d’avaluació abans citats, i estan deixant florir mancances reals dels 

territori. 

D’altra banda creiem molt important seguir reivindicat les necessitats del territori com 

tenir un hospital de dia d’adults i pisos tutelats, necessitats que les famílies i persones 

afectades pateixen diàriament i a les que els hi crea dificultats afegides a la seva 

complicada situació.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                                                                              Part del grup d’usuaris en la festa de Nadal  
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4.5 PROJECTE ACTIVA’T 

 

El 27 de novembre es va presentar a Igualada el projecte Activa’t per la salut mental, 

un projecte de base comunitària per millorar l’atenció a les persones amb problemes 

de salut mental i els seus familiars. Es tracta d’un projecte pilot, de tres anys de 

duració, que es desenvolupa a dotze municipis de Catalunya, un d’ells, Igualada, a 

través d’ARMPA (Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia) i el 

Consorci Sanitari de l’Anoia, i amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada i la Diputació 

de Barcelona. 

A la presentació, celebrada a l’Espai Cívic Centre, cedit per l’Ajuntament, hi ha 

participat la delegació territorial de Salut a la Catalunya Central (Regió Sanitària), 

ARMPA, l’Ajuntament d’Igualada, el Consorci Sanitari de l’Anoia, la Diputació de 

Barcelona, la Federació Salut Mental Catalunya i els testimonis de familiars i persones 

amb un diagnòstic en primera persona, en un acte dirigit a la ciutadania i professionals 

sociosanitaris. 

El projecte pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental greus i els 

seus familiars puguin esdevenir agents de salut actius en el seu propi procés de 

recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida. És un projecte pilot coordinat per la 

Federació Salut Mental Catalunya i el Departament de Salut, que s’emmarca en el Pla 

Integral d’Atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions promogut per la 

Generalitat. 

La finalitat última de l’ “Activa’t per la salut mental” és comprovar-ne l’eficàcia amb 

l’objectiu d’incorporar-lo a la xarxa pública d’atenció catalana. Durant els tres anys de 

pilotatge el projecte és avaluat per Ivàlua, Institut Català d’Avaluació de Polítiques 

Públiques. 

Machús San Pío, directora del projecte “Activa’t per la salut mental” a la Federació 

Salut Mental Catalunya, va explicar que “l’Activa’t respon a necessitats de les persones 

amb problemes de salut mental i les seves famílies, recollides en diferents estudis, i 

que, tot i haver-hi moltes millores, encara hi ha mancança d’eines per gestionar el 

trastorn i facilitar la presa de decisions”. D’altra banda, apuntava que “la xarxa de 

serveis a Catalunya és molt diferent a cada territori, i cal consolidar la coordinació 

entre els diferents serveis existents per aconseguir un itinerari complementari al servei 

de la ciutadania”. 

Teresa Sabater, gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, va posar èmfasi en la 

importància de la participació diversa al projecte com a ingredient per garantir l’èxit: 

administració, sanitat i societat civil. Així mateix, afirmava que “cal facilitar 
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l’apoderament de les persones que han de gestionar patologies cròniques, com els 

problemes de salut mental”. 

Josep A. Domínguez, cap del Servei de Suport a Programes Socials de la Diputació de 

Barcelona, explicava que la Diputació dona “suport a l’Activa’t perquè és un projecte 

que suma, i que comparteix dues estratègies: és una mesura integrada al territori amb 

una línia oberta per tothom, i impulsa els agents del mateix territori”. 

El projecte proposa un circuit que preveu atendre 3.000 persones a 12 territoris 

L’accés a la informació i al coneixement contribueix de forma molt positiva a una 

gestió més eficient del propi procés de cura i a una participació compartida en la presa 

de decisions que situa el ciutadà al centre del sistema. En aquest sentit, el projecte 

s’articula en un circuit de quatre fases, la primera oberta a tothom, i les restants 

dirigides únicament a les persones participants al projecte: 

• Espai Situa’t: servei d’informació especialitzat en salut mental dirigit a la ciutadania 

en general i específicament a persones amb problemes de salut mental i les seves 

famílies. 

• Psicoeducació: per a famílies (programa Proenfa) i persones amb un problema de 

salut mental greu (Klau de Re) desenvolupat pels professionals de de la salut mental. 

• Programa PROSPECT per al desenvolupament de l’apoderament de la persona amb 

un problema de salut mental greu i de la família. A més, s’hi planteja un mòdul per a 

professionals i un quart mòdul comú amb els tres grups. 

• Grups d’ajuda mútua: servei de suport continuat basat en l’experiència entre iguals. 

A més d’Igualada, els territoris on s’ha implantat la prova pilot són: Sabadell, Girona, 

Manresa, Barcelona (Nou Barris), Lleida, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de 

Gramenet, Vilanova i la Geltrú, Granollers, Tarragona i Terres de l’Ebre, i preveu 

abastar unes 3.000 persones als diferents serveis, tant familiars com persones amb 

problemes de salut mental. 

Igualada s’activa per al salut mental 

A l’Anoia treballen conjuntament serveis socials i sanitaris per garantir un model 

d’atenció comunitària a les persones amb trastorn mental greu i les seves famílies. 

Destaca la bona col·laboració que existeix entre els serveis de salut mental i la xarxa 

associativa, en aquest cas, el Consorci Sanitari de l’Anoia, que atén la població de 

referència que inclou en aquest moment el projecte, i l’associació ARMPA. El Dr. 

Ferran García, gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, apuntava que “el projecte i la 

ciutat compten amb tots els ingredients per a que sigui satisfactori, doncs familiars i 

pacients tenen l’actitud de voler saber i voler aprendre a gestionar el trastorn”. 
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Per la seva banda, el Dr. Fermí Capdevila, regidor d’Entorn Comunitari i Cooperació de 

l’Ajuntament d’Igualada, encoratjà a tothom per seguir endavant amb el projecte amb 

la col·laboració del consistori, que “dona suport a varies iniciatives de salut mental al 

territori”. 

Al 2014, un total de 1.872 persones van ser ateses als centre de salut mental d’adults 

(CSMA); de les quals 767, un 41%, ho van ser per un trastorn mental greu. Per la seva 

banda, l’associació ARMPA, compta amb 80 socis i gestiona el Club social Aidar. Aquest 

club compta actualment amb 75 persones usuàries, amb diagnòstic d’esquizofrènia 

majoritàriament, entre altres trastorn psicòtics. 

L’Espai Situa’t d’Igualada, ubicat a la seu de l’associació ARMPA (c/Mossèn Josep Forn 

25-27 baixos) i a Espai Cívic Centre (c/ de la Trinitat, 12) els dijous, ofereix informació, 

orientació i assessorament específic sobre trastorns mentals a la persona o la família, 

però també és un espai obert a la ciutadania per informar-se de qualsevol qüestió 

relacionada amb la salut mental. Com que es tracta d’un projecte pilot, l’accés a la 

resta del circuit Activa’t el determina el protocol d’avaluació del projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

  Taula institucional 

 

 

 

 

 

 

                   Invitació presentació 

 

                                                                                   Taula tècnica 
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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 2015 hem rebut els següents ajuts econòmics:  

 Departament de Benestar i Família amb el qual tenim conveni per a poder 

portar a terme el Club Social com també els projecte d’atenció familiar de 

l'Associació. 

 Diputació de Barcelona, suport econòmic per a Visc al matí del Club social 

Aidar. 

 Ajuntament d’Igualada,  hem rebut subvenció per portar a terme el projecte de 

Visc al matí (obertura del servei del Club Social Aidar als matins). Tenim conveni 

de cessió del local de l’entitat. Cessions d’espais per a activitats i de la 

furgoneta. 

 Ministeri de Treball i Assumptes Socials, per a projectes d’atenció familiar. 

 Ajuntament de Vilanova del Camí, suport econòmic. Cessions d’espais per a 

activitats. 

 Obra Social “La Caixa”: Suport econòmic de la convocatòria 2014 per a Visc al 

Matí de setembre 2014 a setembre 2015. 

 

2. COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ  AMB: 

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

la qual formem part com a Associació. 

 Federació Salut Mental Catalunya: SMC  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. 
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 Taula 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, Espai Cívic Centre 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’aquests Casals. 

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

 Ajuntament d’Igualada Cessió del local social de l’entitat, coordinacions per 

algunes gestions en relació a les activitats realitzades, cessió de la furgoneta de 

Serveis Socials i d’espais. 

 Ajuntament de Vilanova cessió d’espais. 

 Ajuntament de Santa Margarida de Montbui 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 d’espais. 

 Ajuntament d’Òdena, cessió d’espais. 

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

 La Bastida, col·laboració amb activitats puntuals i Peces Puces. 

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

 Mesclum, col·laboració en l’activitat d’horticultura ecològica. 

 Banc de Queviures, col·laboració en l’activitat de voluntariat. 

 By Puns, donació del 50% de la nova equipació de l’equip de futbol del club social. 

 Banc d’article Reutilitzables, col·laboració en l’activitat de bricolatge i voluntariat. 

 Mont aqua, col·laboració en el desenvolupament de l’activitat d’aquagim. 

 Fundació Atlas, col·laboració en el Dia Mundial de la Salut Mental. 
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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 l’Aidar-Fest, el Cicle de Conferències de 

Tardor, el concurs MENTS amb ART, l’exhibició de Renovats i Happening, el concert per 

a la Integració social, etc. així com també a través de la publicació bimensual del 

Butlletí del Club Aidar i dels blocs de l’entitat i el club. 

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. També 

sortim com entitat organitzadora d’activitats a Montaqua – gimnàs de Santa Margarida 

de Montbui. 

La participació a les Fires, així com la parada de la Diada de Sant Jordi, o els actes del 

Dia Mundial de la salut mental, 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 
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 7. BALANÇ DE COMPTES 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANÇ DE COMPTES ANY 2015 - ARMPA 
DESPESES 

SOUS I SALARIS 97.685,58 € 

SEGURETAT SOCIAL, CARREC EMPRESA 30.178,33 € 

COMPRES 10.267,70 € 

REPARACIONS I CONSERVACIÓ 139,40 € 

SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS 13.292,51 € 

TRANSPORTS 2.987,04 € 

PRIMES D'ASSEGURANCES 578,51 € 

SERVEIS BANCARIS 271,49 € 

DIFUSIÓ 497,38 € 

ALTRES SERVEIS (telefonia, dietes, neteja, quotes, altres) 6.241,47 € 

AMORTITZACIÓ IMMOBILITZAT 300,00 € 

TOTAL DESPESES 162.439,41 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANÇ DE COMPTES ANY 2015 - ARMPA 
INGRESSOS 

QUOTES 5.782,00 

SUBVENCIONS OFICIALS 132.667,41 

DONACIONS  25.938,08 

ALTRES 616 

        TOTAL INGRESSOS 165.003,49 
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7. 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, sota el projecte VISC AL MATÍ. 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. 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. Les activitats de lleure i oci per a famílies i socis en general 

es valoren molt positivament ja que permeten relacionar-se en un espai més informal i 

no posar el punt d’atenció en la malaltia i el patiment.  

Creiem també que la difusió i sensibilització és molt 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. 

Enguany, en aquest sentit valorem molt positivament la implementació del servei 

Activa’t a Igualada i concretament de l’Espai Situa’t a la nostra entitat. 

Finalment, els objectius que ens plantegem de cara al 2016 son: El traspàs i adequació 

del funcionament del servei a un nou local; l’obtenció o cessió d’una furgoneta per al 

trasllat a les activitats al club i Visc al Matí; el restabliment de l’activitat 

d’Equinoteràpia; començar a treballar per donar cobertura a l’atenció a l’adolescència i 

el treball per arribar a més famílies i a nous socis.  Per aquest 2016 també volem 

promocionar la participació de la comunitat en les activitats que es realitzen al Club 

mitjançant la creació de diferents activitats poden així treballar l’estigma que encara hi 

ha al voltant del món de la Salut Mental. 
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Sopar de socis d’estiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equip de futbol del Club Social Aidar 
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