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SABADELL ACTUAL

Salut Mental Sabadell disposa d’un 
nou local al Complex del Parc Central
Cohesió. L’associació de familiars de persones amb malalties mentals compleix 20 anys

n n Des de fa poques setmanes, 
Salut Mental Sabadell i el seu 
club social, La Xamba, tenen una 
nova ubicació: el local municipal 
del Complex Parc Central situat 
al Carrer de Leonrdo Da Vinci.  A 
partir d’ara,  els més de 600 m2 
que disposen, podran oferir un 
millor servei a la ciutat i a totes 
les persones que atenen. 

El nou local és el millor reco-
neixement i la millor festa d’ani-
versari dels 20 anys de Salut 
Mental Sabadell i els 10 anys de 
La Xamba, el club social de l’en-
titat. El condicionament del local 
ha anat a càrrec de Salut Mental 
Sabadell, que ha encarregat els 
treballs a VIMUSA. Així mateix, 
s’ha comptat amb la col·laboració 
d’Ikea, que hi ha aportat mobiliari 
i ha decorat els espais. 

El nou equipament represen-
tarà un pas endavant en l’aten-
ció a les persones amb malaltia 
mental. A més, l’any passat l’Ajun- Més de 600 m2 per donar millor servei a les persones

Anna Maria Montseny, presidenta de Salut Mental Sabadell

- Quines malalties inclouen 
Salut Mental Sabadell?

Donem acollida, informació i 
assessorament en qualsevol si-
tuació que impliqui un malestar 
psicològic. Això significa disse-
nyar intervencions integrals a 
mida, segons la problemàtica de 
cada persona i família. 

- Quines tasques realitza el 
Club Social Xamba? 

Millora la integració social i 
la participació comunitària de 
persones amb trastorn mental. 
Inclou tallers perquè la persona 
desenvolupi les seves capacitats 
i habilitats socials en un progra-
ma individual.  Els professionals 
fan un seguiment individualitzat 

de cada soci i dissenyen un itine-
rari per desenvolupar de manera 
complementària les seves capa-
citats personals.

- Quins prejudicis cal superar?
Els prejudicis són fruit del 

desconeixement i de la infor-
mació parcial que fins i tot es 
dóna des dels mitjans. La majo-
ria provoquen un sentiment de 
por o, per el contrari de llàstima. 
Tots dos extrems impossibiliten 
que una persona amb trastorn 
mental pugui gaudir d’una vida 
normalitzada dins la comunitat. 

- Què fer la nostra societat per 
aconseguir una millor integra-
ció?

Senzillament caldria una acti-
tud oberta a la diferència, flexible 
i compromesa en contribuir en el 
benestar de les persones.

- Quins suports rebeu i què 
pot fer la ciutadania per aju-
dar-vos?

Rebem el suport de tota la 
xarxa d’atenció a les persones 
amb la qual, desenvolupem un 
treball conjunt des de fa anys i 
els voluntaris tant en tasques de 
gestió com en tasques que impli-
quen una relació directa i perso-
nal amb els nostres usuaris.   

- Quins són els vostres objec-
tius?

Promoure la salut mental de 

les persones i treballar per obte-
nir  la implicació de tota la socie-
tat per aconseguir-ho, perquè la 
plena integració és una tasca de 
tota la ciutadania.

Anna Maria Montseny

tament i Salut Mental Sabadell 
van signar un conveni que ofe-
reix 5 dels habitatges del Com-
plex Parc Central per a persones 
autònomes amb malaltia esta-
bilitzada, ampliant així les opor-
tunitats per realitzar un projecte 
de vida, promovent la integració 
i evitant l’estigmatització social.

Complex Parc Central 
Ubicat a la zona sud, el Com-

plex Parc Central compta amb 
114 habitatges de lloguer. Són 
pisos adaptats i amb serveis 
destinats majoritàriament a gent 
gran de la ciutat. Del total es re-
serven 11 habitatges per a col-
lectius amb especials dificultats, 
dels quals 5 corresponen a Salut 
Mental Sabadell, 4 ocupats indi-
vidualment i 1 que es la Llar Es-
cola, per aconseguir l´autonomia 
personal les persones que tenen 
el projecte de viure indepen-
dents.7


