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PRESENTACIÓ
Salut Mental Sabadell, 21 anys fent camí amb la visió estratègica i els valors que impulsen
la nostra missió que tant bé van definir els socis fundadors.
Els dos eixos fonamentals de la nostra actuació, les persones que pateixen un trastorn mental i
familiars que els hi donen suport, segueixen sent la raó de ser de la nostra entitat, però pel
temps transcorregut des de la fundació i els canvis socials produïts, el nostre camp d’actuació
és cada vegada mes ampli.
Per donar resposta a les necessitats de les persones per gaudir d’una bona salut mental o
millorar-la, dissenyem els projectes que creiem adients per fer-ho possible.
En l’àmbit d´atenció a les famílies, que associades seguim acollint, escoltant, informant i
formant per tal que siguin conscients de la importància que tenen en el procés terapèutic de
recuperació del familiar malalt i que la seva implicació és necessària per a la seva recuperació.
Aquesta implicació i la bona comunicació intrafamiliar crearà benestar.
La Intervenció grupal per interactuar socialment, establint llaços emocionals amb persones
que han viscut o estan vivint una experiència semblant.
Grups d´ajuda mútua (GAM). Format per familiars de persones amb trastorn mental que
dissenyen i comparteixen un programa autogestionat de creixement personal, suport mutu i
relació.
Grups socioeducatius. Formen part del programa Acompanyament Integral i el contingut de
les sessions contempla les característiques del trastorn mental, tractament, -recursos,
comunicació- gestió d’emocions i convivència-resolució de conflictes.
Servei d´Atenció Psicològica. Per la demanda de persones no sòcies però que requerien
aquest servei per fer front a situacions personals o familiars complicades, hem desenvolupat
aquest servei, acreditat ’per la Generalitat de Catalunya. El duen a terme dues psicòlogues
clíniques amb llarga experiència en l’àmbit de la salut mental. La durada del procés depèn de
l’evolució particular de cada cas.
Espai Situa’t. Com a seu de la prova pilot impulsada pel Pla Integral de Salut Mental i
Addiccions de la Generalitat de Catalunya i la Federació Salut Mental Catalunya, amb la
col·laboració de Salut Mental Taulí. Valorem positivament el funcionament d’aquest projecte
que no depèn orgànicament de Salut Mental Sabadell, però forma part del nostre dia a dia.
Les accions de formació que ja s’han iniciat i es duen a terme a la seu de la nostra entitat, una
per usuaris i l’altre per a familiars, que no n’havien fet amb anterioritat – condició per poderne avaluar el resultat - van a bon ritme. El període inicialment previst per a dur a terme la
prova pilot i fer la avaluació és de tres anys.
Club Social LA XAMBA. La Generalitat, que finança el servei, defineix clarament que
l’objectiu del Club Social es la rehabilitació i disseny del projecte de vida de cada soci amb
l’acompanyament dels professionals i mitjançant l’atenció personalitzada. Per tant, cal el
compromís dels participants en el seu itinerari vital. Ja fa temps que les 70 places disponibles
són insuficients i tenim llista d’espera. També hi ha persones que pel seu perfil no poden
assumir aquesta exigència, però si que els cal un espai relacional i amb ocupacions
significatives. Per donar-hi resposta, posem a disposició d’aquestes persones un nou projecte.
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Espai del Soci. Hem creat aquest projecte per acollir i oferir un espai relacional a persones
amb trastorn mental que vulguin tenir activitats als matins, acompanyats per una educadora
professional, un usuari expert i una persona voluntària que dinamitzaran les sessions.
És un projecte propi i innovador, que iniciem amb il·lusió com a servei i resposta a una
necessitat contrastada.
En la visita que al maig ens va fer la Consellera Neus Munté, vam exposar-li tots aquests
projectes i ens va encoratjar a seguir endavant i esperem poder-ne parlar aviat amb el nou
Govern de la Generalitat de Catalunya.
També vam tenir l’oportunitat de mostrar la nostra entitat i comentar els projectes que duem
a terme al regidor Gabriel Fernández de l’Ajuntament de Sabadell en la visita que ens va fer el
més de juliol.
Pensem que crear benestar és possible, innovant per donar resposta a necessitats de les
persones i aquest convenciment ens impulsa en la creació de serveis i projectes nous.
L’atorgament de la Medalla d’Honor de la Ciutat, a la nostra entitat, reforça el compromís
de contribuir a que la Salut Mental, estigui present de forma transversal a les polítiques
públiques, i en col·laboració amb els diferents sectors professionals, mitjans de comunicació i
ciutadans, per fer-ho possible.
En nom de la Junta Directiva i propi, conjuntament amb les persones que treballen a SMS,
reitero el compromís amb la missió que ens inspira i la voluntat de diàleg i lleialtat, que
espero sigui reciproca, amb totes les institucions que ho fan possible, així com l’agraïment a
persones i entitats que han col·laborat amb nosaltres per una bona salut mental per a
tothom.

Anna Mª Montseny Costa-Jussà
Presidenta
Salut Mental Sabadell
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L’ASSOCIACIÓ
Qui som?
Som una associació de familiars, amics i persones amb dificultats derivades de la salut
mental, declarada d’Utilitat Pública. El nostre compromís és actuar a favor de la promoció de
la salut integral, les capacitats i la qualitat de vida de les persones.
La nostra és una intervenció comunitària que es desenvolupa en coordinació amb la xarxa
d’atenció primària i especialitzada en salut mental del territori.
Treballem solidàriament per millorar la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental i
dels seus familiars, així com garantir l’exercici dels seus drets, mitjançant:
ð Potenciar la formació, informació i sensibilització dels socis i la població en general, i el
coneixement dels trastorns mentals.
ð Col·laborar i reclamar a les autoritats competents, professionals i organismes públics i
privats les mesures, els recursos i el model d’atenció a les persones amb malaltia mental
que faciliten la integració comunitària.
ð Des del Club Social La Xamba, treballar i recolzar a les persones per a que puguin
desenvolupar i dur a terme el seu projecte de vida.

Dades generals
Tipus d’associació : Privada, àmbit social i declarada d’utilitat pública el 19/3/2013.
Destinataris :

Persones que pateixen un trastorn mental i les seves famílies

Registrada:

Departament de Justícia, nº 17.699
Departament de Benestar Social nº EO2531

CIF

G-60965233

President/a :

Sra. Anna Mª Montseny Costa-Jussà

Adreça :

c/. Leonardo Da Vinci, 81

Telèfon :

93 727 48 40

Correu electrònic : salmensa@salmensa.org
Pàgina Web :

www.salutmentalsabadell.org

Municipi :

SABADELL

Codi Postal :

08204

Comarca :

VALLÈS OCCIDENTAL

Breu ressenya històrica

Va néixer

Va créixer i
mantenir-se
fidel al
compromís
amb:
Ha estat
presidida

De la mà d’alguns professionals del sector i de 25 famílies que compartien:
ð Una mateixa problemàtica: el fet de tenir algun familiar afectat d’una malaltia
mental.
ð Una voluntat comuna: la de millorar la qualitat de vida dels malalts i llurs
familiars.
ð L’atenció a les persones
ð La sensibilització de la població.
ð El treball en xarxa
ð La defensa dels drets dels malalts i llurs familiars.
ð La reivindicació i promoció de recursos.
ð I la resta d’objectius que ens anem fixant.
ð Sra. Teresa Tutusaus des de març de 1994 a desembre de 1997.
ð Maria Rodriguez Franco de gener de 1998 a desembre de 1999.
ð Hermínia Corbacho Fernández de gener de 2000 a desembre de 2010.
ð Anna Mª Montseny Costa-Jussà de gener de 2011 fins l’actualitat
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Àmbit geogràfic d’actuació
L’àmbit d’actuació és la població de Sabadell i la subcomarca del Vallès Occidental (formada
per les 11 poblacions del voltant).

Organigrama de l’entitat

Recursos humans
L’equip humà de l’associació continua sent de vuit professionals (alguns d’ells tenen les hores
distribuïdes en dos càrrecs) i la presidenta que fa funció executiva i de coordinació.
Club Social
Coordinadora
Educadora Social
2 Treballadores Auxiliars

30 h /setmana
26 h/setmana
28 h/setmana + 16 h/set

Completen l’equip de personal remunerat del club, sis talleristes externs que dediquen 6 hores
setmanals i cobreixen aquells tallers més professionalitzats, a més a més, hi ha un seguit
d’activitats realitzades per estudiants de pràctiques, tant d’acadèmies privades com de les
universitats
Associació
Psicòloga - Atenció famílies
Psicòloga
Educadora Social
Secretària Direcció
Comunicació Difusió
Administració

22,30 h/setmana
2 h/setmana
38,30 h/setmana
27 h/setmana
10 h/setmana
18 h/setmana

Al personal remunerat, s’hi ha d’afegir 10 voluntaris i col·laboradors
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MODEL D’ATENCIÓ A LES FAMÍLIES
Servei d’Acollida, orientació i assessorament
Les experiències viscudes dins l’àmbit de la salut mental poden arribar a ser angoixants.
Sovint sorgeixen molts dubtes i, a vegades, no se sap on acudir; especialment, si és una
primera experiència.
L’associació, com entitat especialitzada de referència, ofereix un espai d’acollida per oferir
suport i orientació de caràcter psicosocial a totes aquelles persones i/o famílies que es troben
en alguna situació difícil vinculada a la salut mental. En aquest espai les persones són
escoltades i acompanyades per una professional.
Concretament, les intervencions que s’inclouen en el servei són:
·

Informació, assessorament i orientació sobre temes relacionats amb la salut mental, el
benestar i els recursos socials, jurídics, comunitaris, sanitaris…
Detecció de necessitats i disseny d’un pla d’intervenció concret.
Suport i acompanyament.
Derivació a d’altres serveis (interns i/o externs) i seguiment.

·
·
·

Els interessats en el servei poden establir contacte per iniciativa pròpia o ser derivats per un
dels dispositius de la xarxa d’atenció territorial. Les entrevistes són concertades amb
anterioritat per una millor gestió del temps.
La temàtica principal de les consultes ha estat:
·
·
·
·
·
·
·

Pautes de gestió de la malaltia – convivència
Ocupació
Habitatge
Participació comunitària
Recursos socials i sanitaris
Assessorament jurídic
Plantejaments de futur

Servei d’Acompanyament Integral
El diagnòstic de Trastorn Mental a un membre de la família té importants efectes tant per la
pròpia persona com per la resta dels membres que en formen part. Els familiars assumeixen
un paper central de suport i esdevenen una peça cabdal per l’evolució del seu parent.
Per dur a terme tot aquest procés de recuperació, la família sovint necessita formació i
acompanyament integral. El servei ofereix aquest tipus de suport amb la finalitat d’afavorir
l’autonomia personal, el desenvolupament de capacitats, la inclusió social i la qualitat de vida
de tots els membres de la família. El programa consta de sessions psicopedagògiques en
modalitat individual, familiar i grupal.
Els àmbits de possible intervenció, depenent de cada cas en particular, són: psicoeducació,
habilitats socials, gestió d’emocions i estrès, habilitats de la vida diària, rehabilitació cognitiva,
convivència, resolució de conflictes i participació comunitària. Les sessions es poden dur a
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terme en el propi domicili, a la seu de l’associació, a la llar escola i a diferents espais de la
comunitat (acompanyaments, compres…).
El programa està dissenyat específicament per la intervenció amb persones que presentin una
o més de les següents característiques:
-

dificultats funcionals en àrees bàsiques de la vida diària
mal compliment del tractament indicat
irregularitats en la continuïtat de la atenció sociosanitària
dificultats per l’accés a dispositius i recursos d’integració social
baixa o nul·la participació en activitats comunitàries
dificultats en la convivència familiar

Intervenció grupal
Les relacions interpersonals són necessàries per un bon desenvolupament psicològic
Interactuar socialment, establint diferents llaços relacionals, forma part de la condició humana.
En moments difícils de la vida, relacionar-nos amb d’altres persones que estan vivint, o han
viscut, situacions semblants a la nostre pot ser una experiència molt positiva i enriquidora. En
el marc d’un grup d’iguals es donen unes relacions interpersonals que, per si mateixes, ja
poden provocar canvis en els participants. Els membres del grup se senten en un àmbit
cohesionat de suport mutu en el que s’identifiquen amb els altres i estableixen un vincle de
pertinença al grup que també els cohesiona socialment i els dona força.
Oferim tres tipus d’intervenció grupal per cobrir diferents necessitats:

Grup d’Ajuda Mútua
El GAM (grup d’Ajuda Mútua) de la nostra entitat ha estat format per 6 familiars de persones
amb trastorn mental. Han dissenyat i compartit un programa d’activitats autogestionat de
creixement personal, suport mutu i relació. Com cada any, el grup ha comptat amb el suport,
assessorament i supervisió de la psicòloga responsable de l’atenció familiar.
Grups psicoeducatius
La formació és bàsica per poder gestionar les dificultats que poden aparèixer a l’entorn familiar
derivades de la salut mental. El format grupal afavoreix l’aprenentatge perquè els participants
poden compartir diferents visions, perspectives i experiències. Ens referim als grups
psicoeducatius del programa Acompanyament integral (explicat a l’apartat anterior). El
contingut de les sessions ha estat: característiques dels trastorn mental; tractament –
recursos; comunicació – gestió d’emocions i convivència – resolució de conflictes.
Grup d’usuaris de la salut mental
Està format per persones amb diferents problemàtiques derivades de la salut mental que es
reuneixen i planifiquen diferents activitats. El dinamitza i coordina una persona membre del
propi grup. Com a suport tècnic compten amb la psicòloga responsable de l’àrea de serveis
d’atenció a les persones.
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Servei d’Atenció Psicològica
La intervenció psicològica ha demostrat la seva utilitat en situacions de crisi i patiment psíquic
causat per diferents dificultats que es presenten a la vida, canvis sobtats, pèrdues, relacions
familiars conflictives, trastorns mentals, addiccions, problemes laborals… Aquestes situacions
poden provocar estrès, malestar emocional, ansietat, depressió.
El servei, adreçat a persones i/o famílies que han de hagut de fer front a situacions
complicades i decisions difícils, ha tingut la finalitat d’acompanyar i potenciar els recursos i
capacitats dels beneficiaris per tal de gestionar, d’una manera més saludable i funcional, les
exigències de la vida.
Les sessions han estat conduides per dues psicòlegues sanitaries especialitzades en salut
mental, gestió d’estrès i terapia familiar. La durada de les mateixes ha estat aproximadament
d’una hora. En quant a la periodicitat i la durada total del procés ha estat diferent segons
l’evolució particular de cada cas.
Aquest servei s’ha desenvolupat a la seu de l’associació i també a Barberà del Vallès gràcies a
un conveni amb l’Ajuntament (departaments de Salut i Benestar) que ens ha permès realitzar
un treball coordinat amb els Serveis d’Atenció Primària i de Mediació de Barberà.
Distribució per serveis de les 253 intervencions directes d’atenció a les famílies
Acollida – Atenció psicosocial
Sessions

Famílies

43

primeres visites

Percentatge en
relació a l’atenció
total

37

28

17,00 %

Atenció familiar /
Individual

105 visites

13 famílies

41,50 % de
l’atenció total

Formació grupal
(psicoeducatiu)

12 sessions

9 familiars

4,74 % de
l’atenció total

Llar Escola

14 sessions

4 persones
usuàries

5,53 % de
l’atenció total

20,45 % de
l’atenció total
10,67 % de
l’atenció total

Acompanyament Integral

Atenció psicològica
Seu de l’Associació

52 visites

13 famílies

Conveni amb
Barberà del V.

27 visites

19 famílies
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Percentatge de la intervenció total segons el servei:

17%
31%
Atenció psicosocial - acollida
Acompanyament Integral
Atenció Psicològica

52%

Coordinació amb la resta de dispositius de la xarxa
La gestió dels casos atesos en els diferents programes que composen el model d’atenció a
famílies, ha inclòs un treball coordinat i complementari amb els següents dispositius de la
xarxa d’atenció del territori.
·

CSMA – Taulí

·

Equip PSI del Tauí

·

Serveis Socials d’Atenció Primària de Sabadell

·

ABS de Sabadell (Cap Sud I, Cap Sud II)

·

Serveis Socials d’Atenció Primària de Barberà del Vallès

·

Servei de mediació de Barberà del Vallès

·

CSMA – Badia

·

Serveis Socials d’Atenció Primària de Badia

·

EAIA Badia

·

Servei Municipal d’Atenció a Persones amb Discapacitat

·

Vapor Lloch – OTL
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FORMACIÓ, INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ
Un dels objectius de la nostra entitat, és la formació, la sensibilització dels familiars, dels
professionals, de les administracions i de la població en general.
Gran part de les accions i activitats que duem a terme estan pensades i organitzades amb
l’objectiu d’oferir a les persones afectades per malaltia mental i als seus familiars, així com al
públic en general, la formació i la informació adient per tal que coneguin els recursos del territori
i els puguin aprofitar; i també per sensibilitzar la societat sobre els problemes de salut mental
i evidenciar que existeix un tabú social respecte als problemes de salut mental.
Durant l’any 2015, hem portat a terme la IV Jornada “La salut Mental la fem entre tots.
Eines de prevenció”; la Jornada “Aplicació de la Convenció de Nova York sobre els
drets de les persones amb discapacitat”; un seminari de Formació Motivacional; un
taller de Creixement i Descoberta personal; i un taller de contes per a nens.
També hem col·laborat activament amb la campanya “No facis com si res: Dóna la cara”,
organitzada per Obertament.
Per altra banda, hem organitzat i acollit la presentació del projecte Activa’t i l’espai Situa’t a
Sabadell.
Així mateix, hem col·laborat amb altres entitats fent difusió de les seves activitats. És el cas
de l’espectacle Ciutats en Dansa, organitzat per l’Estruch, la Caldera i Alvaro de la Peña, on
també varen participar usuaris nostres, i amb la 1a edició de la Nit de la Ciència de Sabadell
organitzada conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l’Ajuntament de
Sabadell, la Fundació Parc Taulí i la Fundació Bosch i Cardellach. (vegeu quadre activitats)

9 març 2015

Campanya “No facis com si
res: Dóna la cara”.

Organitzada per Obertament

25 abril 2015

Taller de contes: “Un, dos,
tres, un munt de contes per
descobrir camins nous”

A càrrec de Carla Vallès, actriu

28 abril 2015

Presentació Projecte Activa’t i
Espai Situa’t a Sabadell

A càrrec de Mireia Colomé, Responsable
Espai Situa’t Sabadell

9 juny 2015

Jornada “Aplicació de la
Convenció de Nova York
sobre els drets de les
persones amb
discapacitat”.

Josep Escartin, Síndic municipal de
greuges de Sabadell
Anna Ma Montseny, Presidenta de Salut
Mental Sabadell
Joan Carles Sánchez, Alcalde de
Sabadell
Neus Pujal, Fiscal en Cap de l'Àrea de
Sabadell,
Antonia Reyes d’ATENDIS,
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12 juny 2015

Seminari de formació en
Comunicació Motivacional –
Nivell 1

Neus Freixa, Psicòloga clínica sènior. Unitat
d’alcoholèmia de l’Hospital Clínic.
Inés Figuereo, psiquiatra d’adults. Centre
Salut Mental d’Adults del Parc Taulí

25 juny 2015

Festa d’Estiu Club Social La
Xamba

Grup Musical Krek’n’tu
Taller de Teatre
Taller de Dansa

14 octubre
2015

IV Jornada “La Salut Mental
la fem entre tots. Eines de
prevenció”

Vegeu programa a l’annex.

Taller de creixement i
descoberta personal

A càrrec de Montse Baró, terapeuta i
Coach

13, 20,
27d’octubre 3,
10, 17 i 24 de
novembre i
1 de desembre

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Per tal de garantir una acurada difusió dels actes que hem organitzat, hem contactat amb els
següents
mitjans de comunicació: Diari Sabadell, Ràdio Sabadell, NewT, Ràdio Barberà,
Isabadell, Sabadell Informa, l’Actual, Europa pres, La Vanguardia, Onda Cero, Línia Vallès, El
Punt Avui i Nació Sabadell.
La repercussió en els mitjans de comunicació de la nostra activitat ha estat la següent:
(Al final s’acompanya un annex on hi consta detalladament).

Activitats varies
Diari Sabadell.

El Punt Avui

Isabadell.

Linia Vallès,

Nació Sabadell

New T

Ràdio sabadell

Sabadell informa

4%

12%

40%

12%
4%
4%
20%

4%
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Hem fet difusió de les nostres activitats mitjançant correu electrònic a tota la nostra base de
dades. (Ajuntament Sabadell, CS Parc Taulí, 3r sector, voluntaris, ...)

WEB
Actualment, comptem amb una web activa i puntualment actualitzada amb totes les notícies
referents a la nostra entitat, club social i salut mental en general. Durant el 2015 hem fet
algunes modificacions en la seva aparença.

FACEBOOK
Hem continuat amb el manteniment puntual de la pàgina de facebook.
Amb aquesta eina pretenem informar de les nostres activitats i actes a un ventall més ampli de
persones, no sempre relacionades amb la salut mental.

PROJECTES DESENVOLUPATS
Art a Quatre Mans. Procés creatiu per a la millora de la salut mental
És un projecte que vàrem iniciar el desembre del 2010. El dia 16 de gener d’enguany hem fet la
inauguració de la 4a edició a l’Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 i al llarg
de l’any l’exposició ha anat itinerant per diferents espais:

16/1 al 9/2

Espai Cultura - Sabadell

9/2 al 9/3

Centre Cívic de Torre Romeu - Sabadell

9/3 al 14/4

Centre Cívic de Gràcia - Sabadell

14/4 al 30/4

Casal Pere Quart - Sabadell

30/4 al 8/6

AREP - Barcelona

8/6 al 29/6

Vestíbul Edifici Taulí - Sabadell

14/9 al 2/10

Convent de Sant Agustí - Barcelona

2/10 al 2/11

El Mirador – Castellar del Vallès

Té com objectius generals:
ð Sensibilitzar la societat sobre la importància de la salut mental, facilitar la integració
d’aquestes persones a la comunitat i aconseguir un tracte igualitari del nostre col·lectiu.
ð Posar de manifest que, si bé les persones som diverses i diferents, totes tenim aspectes
que podem desenvolupar.
ð Oferir als nostres socis una eina valuosa per redescobrir i ser conscients de les seves
potencialitats.
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Metodologia:
ð El projecte es basa en la creació d’obres artístiques, treballades en
diferents disciplines,
i elaborades, cadascuna d’elles per dues
persones, un artista professional i un usuari del Club Social la
Xamba de l’Associació Salut Mental Sabadell.

ð El procés creatiu, culmina amb la presentació al públic de
les obres acabades en una exposició. Així, les obres van itinerant
per diferents escenaris, museus, biblioteques, etc.

Exposició:
ð En l’exposició es mostren les obres artístiques, i en el catàleg
es recull les vivències que el projecte genera en els
participants.
ð Tots els participants viuen un procés engrescador i
transformador que no es fàcil de transmetre a les persones que ho hi
han participat, però que justifica i dona resposta als objectius
plantejats.
ð L’exposició és itinerant, per això el disseny contempla elements
que fan de suport a totes les obres, independentment de les
característiques dels espais on s’ubiqui.
Resultats
ð Hem aconseguit generar interès i complicitat en els
nostres socis, i que la nostra comunitat tingui
constància de que totes les persones som igualment
vàlides i capaces. Ara ens coneixen tal i com som, per
sobre de prejudicis i etiquetes.
ð Hem aconseguit la implicació cada vegada més àmplia de
persones i institucions amb els nostres socis en activitats
significatives i motivadores. La feina feta entre totes elles permet
una relació al mateix nivell personal i humà. Això ajuda a
potenciar l’adquisició de l’empoderament sobre les seves vides, i
facilita la seva integració a la comunitat.

Grup musical “Krek’n’tu”
Objectiu general:
ð Promoure la realització personal i millora de la salut
mitjançant la creació i interacció en un grup
musical.
Objectius específics:
1. Millorar les capacitats, aptituds i actituds musicals cognitives i personals de les persones
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que el formen. Mantenir i estimular les seves capacitats (superació, constància, atenció,
concentració, escolta activa..), estratègies per a treballar en equip.
2. Millorar l’autoestima i expectatives de futur de les persones que hi participin.
3. Afavorir l’expressió dels sentiments mitjançant el llenguatge musical
4. Gaudir de la música i de la relació amb la resta del grup.
5. Compartir el temps i coneixements amb altres persones.
6. Crear i gaudir de la música i amb la música.
7. Alliberar la ment de les tensions diàries.
8. Potenciar la millora de la imatge i expectatives i inserció social de persones amb malaltia
mental.
Actualment el grup està format per set persones, que assagen cada setmana dues hores a la
seu de l’entitat amb un professor especialitzat i amb la supervisió de la coordinadora del nostre
Club Social La Xamba, que a més, fa el seguiment del compliment dels objectius.
A més de la classe setmanal, alguns d'ells, es reuneixen per assajar, per iniciativa pròpia.

Projecte Ciutat i Escola
La finalitat de l’activitat és la de promoure el valor de la igualtat dins la diversitat i així eradicar
les actituds de discriminació, especialment, la que pateixen les persones amb trastorn mental.
Tenint en compte l’edat dels alumnes, hem dissenyat una activitat altament participativa i
dinàmica. Mitjançant suport audiovisual (documentals, curts, espots... depenent de les
característiques del grup) s’introdueix el tema provocant una actitud activa per part dels
alumnes promovent el debat entre els alumnes i els membres de Salut Mental (professional i
persona/es amb trastorn mental). Sense perdre el contingut essencial del missatge, es pretén
donar resposta als dubtes i inquietuds del grup.
Aquest any hem realitzat 3 sessions en dos centres de formació de Sabadell. Els alumnes
(entre 29 i 37 per classe) cursaven el primer any del cicle formatiu d’Atenció a la Dependència.

PARTICIPACIÓ EN ALTRES ACTIVITATS
DATA
14/01/15

ACTIVITAT
Espai Situa’t (Projecte Activa’t per la Salut Mental

20/01/15

Ciutat i Escola

3/02/15

Lliurament de Premis “I Concurso de Arte Provital Group”
convocat i organitzat per Provital en col·laboració amb la
plataforma Artistas Diversos (Palau Macaya de la Fundació
La Caixa)

ASSISTENTS
Anna Mª Montseny presidenta
Montse Cuesta –
psicòloga atenció
famílies
Anna Mª Montseny presidenta
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6/02/15

Anna Mª Montseny presidenta

25/02/15

Visita a la nostra seu del regidor Carles Rossinyol de CIU
juntament amb el Grup Municipal
Visita a la nostra seu de la regidora Anna Carrasco i la
coordinadora Eli Pineda per explicar el protocol de l’acte de
lliurament de la Medalla d’Honor de la ciutat
Presentació Activa’t Associacions (Sala Petita Museu
Marítim)
Acte presentació llibre “Tota pedra fa paret”. 50 anys
ATENDIS
Sabadell Smart Congress

13/03/15

Presentació Oficial Activa’t. Caixa Fòrum (Barcelona)

16/03/15

Consell Districte 6

15/03/15

Anna Mª Montseny presidenta,

19/03/15

Jornada “El mon local en la promoció econòmica dels
territoris. Bagatge històric, reptes i perspectives de futur”
25è aniversari Vapor Llonch
Plenari Consell de Salut

08/04/15

PLA PARTICIPACIÓ DE LA FEDERACIÓ SMC

10/04/15

Grup motor Pla estratègic FSMC

16/04/15

Conferència “Sabadell Ciutat de futur” - Teatre Principal

17/04/15

22/04/15

“La encrucijada de la Patologia Dual: la visión de las
asociaciones de persones con enfermedad mental y
familiares”. Centre de Convencions Internacional de
Barcelona. Orgamitzat per FEAFES
Lliurament Medalla d’Honor de la Ciutat

Anna Mª Montseny –
presidenta, Montse C.
Anna Mª Montseny –
presidenta, Montse C.
Anna Mª Montseny –
presidenta,
Anna Mª Montseny –
presidenta

24/04/15

Visita a la nostra seu de CSMA (Badia del Vallès)

28/04/15

Reunió Reflexió estratègica FSMC. AREP (Barcelona)

06/05/15

Pla estratègic FSMC. Drassanes (Barcelona)

11/05/15

Aplec de la Salut. Ofrena floral i recepció ajuntament

13/05/15

Comiat Marta Farrés, regidora. Mercat de Sant Joan

20/05/15

Visita consellera de Benestar i Família, Neus Munté

20/05/15
25/05/15

Commemoració del Dia dels Drets Humans, or4ganitzat
pel Síndic de Greuges de Sabadell
Participació Jornada d’atenció al client de CASSA

26/05/15

Pla estratègic FSMC. Drassanes (Barcelona)

27/05/15

Revisió Pla d’Urgències psiquiàtriques. Regidoria Salut

28/05/15

Junta accionistes BS

04/06/15

Signatura conveni amb l’Obra Social La Caixa

17/02/15
19/02/15
19/02/15

Anna Mª Montseny presidenta,
Anna Mª Montseny presidenta, Montse C.
Anna Mª Montseny presidenta,
Anna Mª Montseny presidenta,
Anna Mª Montseny presidenta
Rosa Roura, secretaria

Anna Mª Montseny presidenta

Anna Mª Montseny –
presidenta, Rosa Roura,
Mont Fruitós, Emili
Morante, Victor Pola,
Marisol Bustamante, Epi
Giraldo
Anna Mª Montseny –
presidenta, Montse C.
Anna Mª Montseny –
presidenta, Miquel H.
Anna Mª Montseny –
presidenta, Montse C.,
Montse LL.
Anna Mª Montseny –
presidenta
Anna Mª Montseny –
presidenta
Anna Mª Montseny –
presidenta
Anna Mª Montseny –
presidenta
Anna Mª Montseny –
presidenta
Anna Mª Montseny –
presidenta, Montse C.,
Montse LL.
Anna Mª Montseny –
presidenta, Montse C.
Anna Mª Montseny –
presidenta
Anna Mª Montseny –
presidenta. Miquel H
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Jornada “Aplicació de la Convenció de Nova York sobre els
drets de les persones amb discapacitat”. Càrites Sabadell.
Organitzada per: Salut Mental Sabadell, Síndic de Greuges de

Anna Mª Montseny –
presidenta, Montse C.

09/06/15

Cineclub CIPO “Vero”. Casal Pere Quart

09/06/15
16/06/15

Pla estratègic FSMC.
Pla estratègic FSMC.

16/06/15

Assemblea SMS

18/06/15

Visita a la nostra seu Ass. El Far de la Garriga

29/06/15
30/06/15

Lliurament de les acreditacions als alumnes (dissenyadors)
que configuren la promoció 2011-2015 i sopar. FUNDIT
Pla estratègic FSMC.

Anna Mª Montseny –
presidenta
Montse C. , Montse LL.
Anna Mª Montseny –
presidenta, Montse C.,
Montse LL.
Anna Mª Montseny –
presidenta + JD
Anna Mª Montseny –
presidenta
Anna Mª Montseny –
presidenta

13/07/15

Visita Regidor Salut i Serveis Socials, Gabriel Fernández

03/09/15

Recepció Inici Festa Major

09/09/15

Presentació SITUA’T. Taulí

29/09/15
29/09/15

Reunió Participació Associacions implicades en el projecte
Activa’t per la Salut Mental - Centre Cívic Drassanes
JD Federació SMC

01/10/15

Reunió Grup NEXT

14/10/15

Jornada la Salut mental la fem entre tots.

14/10/15

Consell districte 6

15/10/15

Presentació Nit de la Ciència. Taulí

20/10/15
22/10/15

Inauguració exposició sobre Companys. Museu d’Història
de Sabadell
Ajuntament de Sabadell. Audiència Pública, (Sant Oleguer)

25/10/15

Dia Vàlua

05/11/15

Roda premsa Nit de la Ciència. Taulí

18/11/15

Nit de la Ciència

24/11/15
09/12/15

JD Federació SMC
Formació “Transparència, qualitat de la informació i
participació”

09/12/15

Dinar – col·loqui presentació llibre “El bienestar desigual”.
Guillem López i Casasnovas. Col·legi d’Economistes de
Catalunya.
Commemoració dels 10 Anys de la creació de la Institució
del Síndic Municipal de Greuges de Sabadell
Atorgament Beques Taulí de Recerca. 17a edició

09/06/15

Sabadell, Fiscalia de Sabadell i Atendis

10/12/15
17/12/15

Anna Mª Montseny –
presidenta, Montse C.,
Montse LL.
Anna Mª Montseny –
presidenta
Anna Mª Montseny –
presidenta
Anna Mª Montseny –
presidenta, Montse C.
Anna Mª Montseny –
presidenta , Montse C.
Anna Mª Montseny presidenta
Anna Mª Montseny presidenta
Anna Mª Montseny –
presidenta, Montse
Cuesta
Rosa Roura, secretaria
Anna Mª Montseny presidenta
Anna Mª Montseny presidenta
Anna Mª Montseny –
presidenta, Rosa Roura
Montse Cuesta, Rosa
Roura, Anna Mª
Montseny
Anna Mª Montseny presidenta
Anna Mª Montseny –
presidenta, Rosa Roura,
Montse Llobet, Carles
Peñarroya
Montse Llobet
Montse Cuesta, Pilar
Requena, Anna Maria
Montseny
Anna Mª Montseny presidenta
Anna Mª Montseny presidenta
Anna Mª Montseny presidenta
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TREBALL EN XARXA
Des dels inicis, Salut Mental Sabadell, ha estat present a la xarxa social de la ciutat. D’aquesta
manera, com associació, col·laborem aportant a la xarxa social la nostra visió critica i el
coneixement que tenim de la salut mental.
Aquest any hem participat en:
·

Consell de Salut de Sabadell

·

Grup de treball municipal de salut mental

·

Consell de Ciutat en representació del Consell de salut

·

Regidoria de Serveis socials

·

Regidoria de Salut,

·

Regidoria Igualtat dona-home,

·

Regidoria de Cultura

·

Regidoria d’Educació.

·

Regidoria de Sostenibilitat i Gestió d’Ecosistemes

·

Promoció econòmica de Sabadell

·

Vapor Llonch - OTL (Oficina tècnica laboral)

·

Punt del Voluntariat

·

VALUA (Entitats del tercer sector)

·

Consell de Districte 6

·

Regidoria de Salut de l’Ajuntament de Barberà del Vallès

·

Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barberà del Vallès

·

Centre de Salut Mental Consorci Parc Taulí

·

Centre de Salut Mental de Badia del Vallès

·

Centre de dia Antaviana

·

Taula tècnica de Salut Mental

·

Xarxa d’atenció primària (CAP) i Xarxa de serveis socials d’atenció primària (SSAP)

·

Centre de seguiment i atenció a la drogodependència (CASD)

·

Entitats de l’àmbit de la salut mental del territori

·

Federació Salut Mental Catalunya
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ACTIVITATS ADREÇADES ALS USUARIS
Servei de Club Social
o

PRESENTACIÓ

El Club va ser fundat al 2003, per l’Associació de Familiars Salut Mental Sabadell, i des de
llavors, el servei està gestionat per l’Associació, i dirigit per la seva Junta Directiva, en
representació dels seus socis. Es un servei que està a la cartera del SISPAP, i és la Generalitat
qui regula, finança i supervisa el seu funcionament i els resultats.

Definició del Club Social
S’adreça a persones que, per causa d’un trastorn mental, tenen dificultats d’inserció social, d’
integració comunitària al seu entorn natural i d’organització del lleure. Té per finalitat, dins
d’un marc de relacions socials, augmentar la participació i les diferents maneres de vinculació
amb la comunitat mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.
La missió del Club Social és ajudar les persones amb trastorn mental a utilitzar les activitats de
lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, integració en la comunitat i
qualitat de vida; promoure un estil de vida en el qual les activitats de lleure siguin importants
per la persona, tenint present que la identitat del club va més enllà del lleure, incidint i
recolzant el projecte vital de la persona.
El Club Social té una doble funció:
o

D’enllaç social i d’orientació comunitària, que permet incidir
en la doble
direccionalitat de la inclusió, es a dir, no només apropar a les persones amb trastorn
mental a la comunitat sinó també tractar d’apropar a la comunitat a la realitat de les
persones amb trastorns. D’aquesta manera es posen en joc noves vies i estratègies per
participar amb independència del seu entorn social.

o

Té una funció rehabilitadora si entenem com a intervenció rehabilitadora aquella que
contribueix a Millorar la qualitat de vida i ajudar les persones amb trastorn
mental a assumir la responsabilitat de les seves pròpies vides, a actuar en la
comunitat tan activament com sigui possible i a funcionar amb la major
independència possible en el seu entorn social”(Gisbert,C, 2003).

Població beneficiària
El Club Social està indicat per a persones majors d’edat que, com a conseqüència d’una
malaltia mental, tenen dificultats per ocupar el seu temps de forma significativa, i mantenir un
xarxa social suficient i normalitzada. Per vincular-se al servei han de mantenir-se estables
respecte la malaltia, i suficientment capacitats i motivats per participar a les activitats i
programes que s’organitzen.
Descripció del servei
Horari d’atenció
Es un servei bàsicament de tarda, que obre de 16 a 19 h, de dilluns a divendres, i els caps de
setmana, en horari divers per tal d’adaptar-nos a l’activitat que es programi.
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Recursos Humans
Els treballadors del Club i les hores de dedicació són: Coordinador de Club (30 h.), Educador
Social (26 h)., 2 auxiliars (16 h i 28 h), i els talleristes necessaris per tal de sostenir les altres
activitats del centre (més de 6 hores a la setmana).
Àmbit Territorial
L’àmbit territorial de un CS s’ha de integrar, com per la resta de serveis socials per persones
amb trastorn mental, a sectors territorials amb un circuit assistencial de salut mental de
referència i, de forma especial, al programa TMS del sector (que integra al CSMA i al SRC).
La sectorització territorial permet:
o

Garantir la coordinació i la continuïtat assistencial amb la resta de serveis per persones
amb trastorn mental.

o

Potenciar l’arrelament social del Club Social i el lligam amb el territori en que actua. Un
objectiu característic d’aquest recurs es aconseguir la màxima vinculació amb els
elements que constitueixen la xarxa comunitària natural (associacions, centres cívics,
llocs de trobada natural, festes tradicionals, activitats de lleure i cultura, etc)

o

Facilitar el trànsit de la persona usuària al seu entorn comunitari proper, que es el
mateix en participa des del CS.

o

Facilitar l’accessibilitat dels usuaris al CS, que actua com a recurs de proximitat.

El Club Social La Xamba desenvolupa activitats a espais comunitaris, com el Poliesportiu de
Can Balsach, Poliesportiu Sud, Poliesportiu Sant Oleguer, horts de Can Roqueta i altres espais i
centres cívics al llarg de tota la ciutat, on els usuaris poden compartir motivacions i espais
d’intercanvi amb la resta de sabadellencs.
El seu àmbit territorial és bàsicament les poblacions del Vallès Occidental, i eventualment, del
Barcelonès.
Coordinació i continuïtat assistencial
Cal tenir presents dos grans àmbits de coordinació: la xarxa comunitària del territori de
pertinença i la xarxa d’atenció integral a la salut mental.
La continuïtat assistencial exigeix integrar tots els recursos que actuen en una població diana
definida, sobre tot aquells que corresponen a dispositius especialitzats. Per tant, el Club Social,
com a recurs social especialitzat, actua integrat amb la resta de recursos i d’intervencions, tant
socials com sanitaris, que estigui rebent la persona atesa.
Des del Club Social es fomenta en tot moment l’intercanvi amb els diferents recursos i entitats
comunitàries, tant amb contactes regulars i formals, com les més eventuals i informals.
Accés
Segons la normativa vigent que regula el servei, l’accés al Club es fa a través de la sol·licitud
de la persona interessada, dirigida als serveis territorials corresponents del departament
competent en matèria de serveis socials.
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JUSTIFICACIÓ
Les persones que pateixen trastorns mentals, presenten una problemàtica molt complexa que
no es redueix només a la simptomatologia derivada del mateix trastorn, sinó que afecta
alhora altres aspectes de caire funcional i de participació en la comunitat.
OBJECTIUS
Objectiu general
El Club Social té com a objectiu general promoure un increment de l’autonomia personal i de la
socialització, i per tant, generar qualitat de vida a través de la construcció d’un itinerari vital
significatiu per cada persona.
Objectius específics
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Donar suport per la reconstrucció del propi itinerari vital de la persona.
Col·laborar en el seu procés d’atenció integral.
Estimular l’interès i la motivació en la realització d’activitats , a fi de superar la
tendència a l’aïllament i a la passivitat.
Potenciar la participació en activitats associades a benestar i satisfacció personal.
Desenvolupar rols i ocupacions socialment significatives.
Mantenir-se com a alternativa eficaç de suport social.
Potenciar i afavorir la utilització autònoma dels recursos de lleure i culturals que la
comunitat ofereix als ciutadans.
Promoure la creació de vincles afectius , d’amistat i d’ajuda mútua entre els seus
usuaris.
Fomentar valors de convivència, inclusió i socialització de la població en general,
potenciant el Club Social com una entitat activa dins del municipi.
Sensibilitzar l’entorn comunitari immediat afavorint la participació activa dels usuaris
del Club en activitats i recursos propis de la comunitat.

ACTIVITATS
A banda de la intervenció individual i familiar, es programen activitats, tallers i accions per tal
d’incloure a tot el ventall d’usuaris que assisteixen al club, que poden tenir interessos molt
diversos.
A l’hora de proposar activitats es valoren les oportunitats que ofereix l’entorn en relació a
l’usuari i que proporcionin el marc més adequat a les seves possibilitats i motivacions, per tal
de donar suport a les accions que ajudin a la persona a establir relacions significatives que
evitin processos d’aïllament, i a marcar objectius personals per tal donar continuïtat al seu
itinerari vital.
Activitats internes
Aquelles que organitzades per l’estructura del Club Social es realitzen pels usuaris i en la seva
seu. Amb suport dels professionals i les seves infraestructures.

o

Generar espais de relacions on es puguin abordar relacions informals en contexts supervisats.
Ajudar a clarificar els límits i contextualitzar les relacions, si és necessari, que van apareixent.
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o
o
o

Crear i mantenir un clima de confiança i autoestima grupal.
Desenvolupar tallers i activitats dirigies o conduïdes pels professionals, talleristes o voluntaris.
Introduint paulatinament elements d’autogestió.
Abordatge personal en la relació de grup. Procurar un espai de suport social de caràcter permanent
on els intercanvis i assistència s’adeqüin a les necessitats de les persones que integren el grup.

Nom de
l’activitat
Dansa

Breu descripció dels
continguts de l’activitat
Es treballen diferents tipus de
ball. Assagen diferents
coreografies i en diverses
ocasions les escenifiquen en
esdeveniments oberts al
públic general, i que es poden
realitzar a la nostra seu o no.

Cuina

Es fa 2 cops per setmana: el
primer dia s'encarreguen
d'anar a comprar els
ingredients que necessiten
per poder cuinar a l'endemà.

Reparem

Espai on es fan petites
reparacions i bricolatge que
l’Entitat necessita per tal de
mantenir i millorar l’espai.
Un grup de socis es troben al
club per tal de fomentar el
vocabulari i la lectura i
escriptura en català, que
dinamitzen dos voluntaris de
la Plataforma per la Llengua.
Es troben un cop a la
setmana amb el tallerista, per
tal d'assajar per tal de poder
fer una representació oberta
a tothom a finals d'any.
Es el grup musical, que es
troben cada setmana, al
matí, al Club per tal
d'assajar. Fan 3-4 concerts
en escenaris comunitaris
normalitzats, oberts a
tothom.
Espai per la participació dels
socis, en el que es
comparteix informació, es fan
propostes i es prenen
decisions sobre activitats i
funcionament del servei.
Aprenentatge i pràctica de
meditació basada en l'Atenció
Plena o Mindfulness,
especialment dissenyada per
aquest col·lectiu.

Escrivim
català

Teatre

Krek'n'tu

Assemblea
setmanal

Meditació

Objectius
Conèixer i establir altres medis de comunicació i
expressió no verbal; Prendre consciència i control
de les possibilitats del propi cos i del moviment
afegint pautes de ritme, melodia, etc.
Millorar la flexibilitat, coordinació i equilibri.
Estimular la percepció, comprensió i la memòria.
Millorar la cooperació i col·laboració.
Desenvolupar diferents habilitats i hàbits
culinaris. L'objectiu principal és aprendre a cuinar
i desenvolupar-se de forma autònoma tan a la
cuina com al supermercat. Fomentar la motivació
per cuinar a casa allò que s'ha après al taller fent
un receptari.
Aprendre a conèixer i a treballar amb diferents
materials i eines, ser responsable i treballar en
grup.
Ampliar el vocabulari i millorar l’escriptura i la
lectura del català, fomentar el treball en equip.

Treballar diferents habilitats i qualitats com la
capacitat d'expressió, la imaginació, la creativitat,
l'equilibri, la rapidesa cognitiva, la por escènica,
el contacte, la cohesió grupal i la memòria.
Millorar les capacitats musicals i la realització
personal a través de la música.

Fomentar l'auto-gestió, la responsabilitat, la
capacitat de decidir, per tal de poder incidir sobre
el servei i sobre la seva pròpia vida.

Augmentar el benestar personal a través de la
regulació de les emocions i els pensaments.
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Ensobrat i
tasques de
suport
administratiu
a l'Associació

Decoració i
cura de
l'espai

Manualitats

Dinàmiques
grupals i jocs
de taula
Festes i
celebracions

Tasques en grup relacionades
en l'enviament de cartes i
informacions per part de
l'Associació(Sobretot
ensobrat de les cartes als
socis), en portar
documentació a Barcelona i
en el suport administratiu
(fotocòpies, arxiu, encàrrecs,)
Tasques en grup relacionades
amb la decoració i cura de
l'espai de club.
Personalització de la
decoració, idoneïtat de les
informacions que hi ha als
taulells, etc.
Confecció i decoració de
diferents objectes.

Dinàmiques de joc
fomentades per un voluntari
o professional.
Celebracions vinculades a les
tradicions comunitàries.

Fer una tasca útil i necessària, per tal de
fomentar el treball en grup, i utilització
significativa del temps.

Fer una tasca útil i necessària, per tal de
fomentar el treball en grup, la responsabilitat i el
respecte cap a l'espai i els companys.

Estimular la motricitat fina. Conèixer tota mena
de materials i estris de treball Aprendre a reciclar
diversos materials. Fomentar hàbits de treball i
d’organització. Potenciar la imaginació i
creativitat
Dinamitzar espais que, eventualment, queden
buits de continguts.
Fomentar la vinculació a la comunitat, sentit de
pertinença, i ajudar a mantenir l'orientació
temporal.

Activitats externes
Els Clubs socials han de treballar en i amb l’entorn comunitari, afavorint el contacte amb
persones i recursos de la comunitat. Les activitats que fomenten aquest apropament es
consideren externes, es facin fora de la seu del servei o en aquesta.
o
o
o
o

Facilitar el coneixement i familiarització amb els recursos de la comunitat.
Promoure el contacte social i el coneixement mutu amb activitats que generin intercanvi
(Voluntariat, xerrades, etc)
Incidir en mitigar l’auto-estigma i estigma a través d’accions de participació en actes
socials dins la comunitat.
Elaborar projectes compartits amb recursos de la comunitat de referència del servei
però també de les persones usuàries.

Nom de
l’activitat
Belluga’t

Breu descripció dels
continguts de l’activitat
És un taller de gimnàstica
suau, dinamitzada per un
professional de l'educació
física.

Hort

Dos cops per setmana el grup
que forma part d'aquest taller
(8 - 10 usuaris ) s'encarrega
d'anar a l'hort de manera
autònoma i autogestionada.

Objectius
Potenciar la pràctica de l'esport i dels hàbits
saludables; Gaudir durant la pràctica d’activitat
física.
Incrementar el coneixement, el control del propi
cos i l’autoestima, a través del treball de les
habilitats motrius bàsiques.
Relacionar-se amb els altres amb respecte.
Col·laboració i acceptació de la diferència.
Sensibilitzar els usuaris amb el tema
mediambiental; Fer el seguiment dels cicles de la
terra i les plantes; Conèixer i relacionar les
plantes i els fruits; Compartir l’esforç de treballar
la terra amb els companys; Gaudir de la
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Ells mateixos s'encarreguen de
comprar, mantenir (segar,
plantar, regar, adobar,
collir...). i explotar l'hort, amb
la supervisió i el recolzament
d'un professional del club, que
es reuneix amb ells quan es
necessari.

Conversa de Un cop a la setmana es troben
català
el grup de voluntaris del
Consorci de Normalització
lingüística a una sala d'un
centre Cívic, amb el grup de
persones del club que volen
millorar el seu vocabulari i
fluïdesa amb el català, tot
conversant sobre diferents
temes, amb una metodologia i
materials definits.
Futbol-sala
Entrenen a futbol 2 cops per
setmana (1 d'ells sense cap
professional) i participen a la
lliga de Clubs Socials de
Catalunya. Juguen els partits
normalment en cap de
setmana.
Sortides de
Sortides que es fan en dissabte
cap de
o diumenge, que poden ser de
setmana
natura, culturals, etc, en
funció dels seus interessos i
del que ofereix la comunitat.

recompensa de tot el que poden collir i menjar a
casa; Aprendre que la feina en equip dóna molt
bons resultats; Respectar els companys que no
poden treballar amb la mateixa intensitat ;
Escoltar i dur a terme les instruccions del
monitor de suport; Fomentar la interrelació amb
els altres hortolans i associacions; Educar en el
respecte a les persones en el transport públic;
Promoure i impulsar la mobilitat a peu en el
trajecte fins a l’hort; Observar els altres horts
que trobem pel camí i aplicar les coses que
creiem útils; Compartir els espais de l’hort
procurant deixar-los nets i endreçats; Agafar el
compromís d’assistir al taller els dos dies que es
realitza; Opinar i valorar les qüestions relatives al
taller; Circular respectant els senyals.
Fer una activitat normalitzadora, en la comunitat,
amb persones que no son voluntàries de l'entitat,
si no d'una altra entitat no especialitzada en salut
mental; Practicar el català com a eina que faciliti
més la integració comunitària; potenciar
habilitats socials mitjançant l'intercanvi en grup;
implicar-se amb una activitat matinal, per tal
d'ajudar-los a regular i normalitzar els hàbits de
son, obligant-los a llevar-se al matí de manera
regular.
Potenciar la pràctica de l'esport; Valorar i fruir de
l'activitat física, amb vista al benestar físic i
mental; potenciar el treball en equip; potenciar
l'autonomia personal i l'autocura.

Fomentar la integració comunitària a través de la
vinculació amb el territori. Es treballen la
familiarització dels llocs de referència, i les
habilitats per orientar-se i anar d’un lloc a l’altre
per la ciutat, fomentant l’autonomia personal i la
superació de les pors. Tanmateix es reforça el
coneixement de la història i les tradicions que van
lligades als espais concrets. Gaudir del lleure amb
el grup i en la comunitat.
Art a 4 mans Un usuari i un artista
Fomentar la transversalitat de la relació, i la
professional realitzen una obra desestigmatització pròpia i comunitària, a través
artística en conjunt.
de l'expressió artística.
Posteriorment, es reuneixen
les obres en exposicions
itinerants per la comunitat.
Activitats auto-organitzades
Són aquelles activitats autoorganitzades pels usuaris amb el suport indirecte de l’estructura del
servei, a través de grups de treball prèviament supervisats. Ha de quedar clar, però, que
l’activitat en sí del club, és la planificació, la supervisió i el foment de l’ús autònom del lleure i
no l’execució en si mateixa.
o

Posada en pràctica de mecanismes d’autogestió, autoorganització i autodeterminació.
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o
o
o

Preveure i afavorir la participació en xarxes de relació informal més enllà de la
programació del servei.
Afavorir canals de participació autònoma en institucions i organitzacions de diferent
naturalesa de la comunitat.
Facilitar la creació de noves identitats col·lectives a través de l’establiment de grups
d’afins.

Nom de
l’activitat
Cinefòrum

Grup de
gestió del
bar

Grup de
gestió de
les
activitats
autogestionades

Breu descripció dels
continguts de l’activitat
Un cop per setmana es reuneix
el grup que forma part de la
comissió de cinefòrum per
decidir aspectes com: quina
pel·lícula es visionarà a primers
de mes, qui serà el
responsable de portar la
pel·lícula, quines persones
seran les encarregades de
preparar la sala i preparació
del posterior debat.
El dia de la pel·lícula es fa una
presentació de la mateixa, es
recorden les normes del taller,
es fan les crispetes i es visiona
la pel·lícula. Un cop finalitzada
es porta a terme el debat.
Els usuaris responsables del
bar es reuneixen per tal de
determinar les tasques a fer
respecte la gestió del bar.
Revisen l'inventari, i que tot
estigui en condicions, i van a
comprar quan cal.
Els usuaris encarregats
gestionen la informació rebuda
a través del correu, i d'altres
fonts, per tal de seleccionar les
que poden interessar als
companys. Preparen la
presentació i exposen el
resultat a l'assemblea
setmanal. També es cuiden de
coordinar els usuaris
interessats a fer l'activitat.

Objectius
-Gaudir d'una estona tranquil·la, en companyia
del grup.
- Potenciar la posterior reflexió.
- Generar diàleg i intercanvi d'opinions d'una
manera distesa i dinàmica.

Fomentar la responsabilitat, l'auto-gestió, la
col·laboració; Potenciar habilitats de la vida diària.

Fomentar la responsabilitat, l'auto-gestió, la
col·laboració; Potenciar habilitats de la vida diària.
Millorar la capacitat de triar, a través de la millora
de l'accés a la informació.

ALTRES ACTUACIONS
Voluntariat intern
Es pretén promoure el voluntariat entre els usuaris del Club, com a manera significativa
d’enfocar l’esforç i la dedicació cap els altres, ajudant a descentrar-los de les seves pròpies
necessitats i afavorir la inclusió social de persones amb malaltia mental a través de la
participació comunitària voluntària.
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L’activitat pot ser regular o puntual, es pot desenvolupar de manera individual o grupal, i
l’entitat que es beneficia pot ser Salut Mental, o bé altra entitat, com per exemple, el Banc
d’Aliments.
Acolliment d’estudiants, voluntaris i persones aportades pel Departament de Justícia
El Club compta amb la col·laboració de persones que venen per fer una tasca social com a
mesura penal alternativa. La valoració de la seva estança és molt positiva, tant per la
col·laboració puntual sobre tasques concretes, com el fet integrador del contacte social entre
els nostres usuaris i persones que no coneixen el món de la malaltia mental.
També acollim estudiants de pràctiques, tant d’acadèmies privades com de les universitats,
amb un resultat molt enriquidor per ambdues parts.
És destacable també la col·laboració desinteressada dels nostres voluntaris, que també
constitueixen un factor molt positiu per la integració dels usuaris.

VALORACIÓ DELS OBJECTIUS ACONSEGUITS I PROPOSTES DE FUTUR
Aquest passat 2015 ha significat un pas endavant en la definició del servei, com a resultat de
la nova normativa de la Generalitat publicada a l’estiu, que atorga un major grau de maduresa
i de concreció pel que fa al funcionament de Club, propiciant una metodologia encara més
rigorosa, i que facilita la precisió dels objectius i dels indicadors de resultats.
Així doncs, queda consolidat com un Servei Social Especialitzat que contribueix de manera
important en la recuperació i millora de les persones amb malaltia mental, i amb una vocació
clara de funcionar com un servei preventiu, que evita la cronicitat i el deteriorament
d’aquestes persones.
L’entrada en vigor d’aquesta normativa ha suposat també un impuls a la posada en marxa de
més iniciatives que fomenten l’auto-gestió i la responsabilitat per part dels usuaris, elements
que impulsen de manera molt significativa la millora i la inclusió de la persona, a través de la
seva participació en processos de col·laboració amb els altres.
Amb l’horitzó del futur immediat, ens esforçarem per continuar avançant en la línia del foment
de la construcció del camí cap a la inclusió i l’autonomia, així com de l’assoliment d’una vida
saludable i satisfactòria.
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AGRAÏMENTS
Ajuntament de Sabadell
Regidoria de Salut
Regidoria de Serveis Socials
Regidoria d’Esports
Regidoria de Cultura
Regidoria d’Educació
Vàlua
Vapor Llonch Promoció Econòmica
Fundació de l’Esport de Sabadell
Síndic de greuges de Sabadell
Fiscalia de l'àrea de Sabadell
Generalitat de Catalunya SISPAP
Conselleria de Benestar Social i Família
Conselleria de Salut
MTAS Ministeri de Treball i Assumptes Socials
SALUT MENTAL ESPAÑA (FEAFES)
Federació Salut Mental Catalunya
Ajuntament de Barberà del Vallès
Obra Social “La Caixa”
ADEMM, associació d’usuaris de la salut Mental

Som
membres
de:

ð
ð
ð
ð

Federació Salut Mental Catalunya
Confederació Salut Mental España FEAFES.
Sante Mental Europe (SME)
World Federation for Mental Health (VFMH)
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ANNEXES
1-. Fulls de les activitats realitzades durant el 2015.

·

Contes per a noies i nois a partir de 7 anys

·

“Aplicació de la convenció de Nova York sobre els drets de les persones amb discapacitat”

·

Seminari de Formació en Comunicació Motivacional - Nivell 1-

·

Festa d’Estiu Club Social La Xamba

·

IV Jornada “La Salut Mental la fem entre tots: Eines de Prevenció.”

·

Taller de creixement i descoberta personal
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ANNEXES
SALUT MENTAL SABADELL ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
INAUGURACIÓ 4ª EDICIÓ ART A 4 MANS (16/1/15) I ITINERÀNCIA

24/1/2015

http://www.isabadell.cat/sabadell/societat/14-parelles-artistiquesmostren-els-seus-treballs-a-4-mans/

14 parelles artístiques mostren els seus treballs ‘a 4 mans’
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L’Espai Cultura de la Fundació Sabadell 1859 exposarà a partir de
divendres els treballs realitzats en la quarta edició d’Art a 4 Mans, un
projecte liderat per l’associació Salut Mental Sabadell que posa en valor
les capacitats de les persones que pateixen malalties mentals.
Els membres del Club Social la Xamba de l’Associació Salut Mental de Sabadell han
pogut participar en la quarta edició d’Art a 4 Mans, on un soci de l’entitat acompanyat
d’un artista, pot fer créixer les seves capacitats artístiques creant una obra d’art. En
aquesta edició han participat 14 parelles artístiques que han realitzat obres de diferents
disciplines com són la fotografia, la pintura, el patchwork, la música i la papiroflèxia.
Aquesta última ha estat la novetat d’aquesta edició. Les diferents disciplines varien cada
any depenent les preferències dels usuaris i la disponibilitat dels artistes. Aquest any han
participat els artistes Conxita Frasno, Quim Conca, Fina Valiente, Joan Rosell, Jordi
Junyent, Suriguera, Maria Pagès, Jordi Roca, Enrique Salvador, Gemma Molero, Sílvia
Gallego, Maite Batalla i Marifé Carcaño.
La presidenta de Salut Mental, Anna Maria Montseny, ha explicat: Art a 4 mans és un
projecte que té una gran capacitat d’atracció i engresca a tota persona que s’hi
acosta. Les parelles artístiques cada cop es mostren més motivades en formar part
d’aquest projecte que a través de l’art pretén integrar i desestigmatitzar a les persones
que pateixen una malaltia mental”.
Una de les novetats d’aquesta any és que dins la exposició s’hi ha posat codis QR on es
pot accedir a informació addicional i el procés de realització de cadascuna de les obres
Jesús Francisco Flores, és un veterà en aquest projecte, ja que ha participat en les quatre
edicions del projecte. A l’anterior any va participar realitzant un graffitti amb l’artista
Weren’s.
Aquest any he escollit la fotografia, perquè des de petit sempre m’ha agradat molt. Tot i
que no sabia fer fotos, fins ara premia el botó i si sortia borrosa així es quedava, ara
gràcies al Joan he aprés a fer millors fotos, fins i tot m’ha ensenyat a fer-les manuals,
ara ja sé com funciona una càmera.
Joan Rosell Garrido és la primera vegada que participa en aquest projecte i assegura
estar-ne molt satisfet. “No coneixia personalment al Jesús però arrel de les nostres
sortides ens hem anat fent amics. Ho hem passat molt bé”.

Jesús Francisco Flores i Joan Rosell davant la seva obra fotogràfica. Autor: David B.
Els dos membres de la parella s’han mostrat molt satisfets de la feina feta. Com a
curiositat, han explicat que van fer una foto a una parella que els van demanar que li
enviessin la foto per correu electrònic, però van perdre el correu i no els hi han pogut
enviar.
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Música: José Antonio Torres i Sílvia Gallego
José Antonio Torres és un dels usuaris del Club Social la Xamba que ha treballat un tema
musical amb Sílvia Gallego. Torres ha manifestat que “sempre m’ha agradat molt la
música però no en tenia cap coneixement i en poc temps gràcies a la Sílvia he pogut
tocar una cançó”.

José Antonio Torres, aquest dijous. Autor: David B.
“La Sílvia, que porta el grup, on participo, Krec’n’tu, de Salut Mental Sabadell, em dóna
classes de baix i em va animar a tocar la cançó With or without you, de U2, jo tocant el
baix i ella a la guitarra. No tenia nocions de música però amb la paciència de la Sílvia
vam aconseguir tocar-la i m’ha transmès la seva forma d’entendre la música. Per mi ha
estat una molt bona experiència i m’ho he passat molt be, m’he divertit i aquesta
experiència m’ha motivat a continuar aprenent i ara el meu objectiu és incorporar el baix
al grup”, ha apuntat Torres.
Patchwork: Pere Dorio i Fina Valiente
És la segona vegada que participen junts en Art a 4 mans com a parella, realitzant un
treball de patchwork. “La feina que fem entre els dos ha estat molt interessant”,
assegura Fina. “En Pere és molt bona persona i és molt fàcil treballar amb ell, té molta
il·lusió que ha aconseguit transmetre-la a mi i aquest any hem fet una feina més gran,
més maca i més complexa que la de l’any anterior”, conclou.

Fina i Pere, al costat de la seva obra. Autor: David B.
Per la seva banda, Pere Dorio, ha manifestat que “el patchwork m’ha agradat bastant i
que ha aprés a enfilar una agulla i a cosir una miqueta. Hem estat nou mesos per
acabar-lo i n’estem molt satisfets oi?” (pregunta a Fina que admet que si amb el cap i
amb un gran somriure). L’exposició s’inaugurarà aquest divendres a les 19 hores a
l’Espai Cultura Fundació Sabadell 1859 i es podrà visitar fins al 8 de febrer.
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18/1/2015
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Ràdio Sabadell 15/1/2015
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ART A 4 MANS A CASTELLAR DEL VALLÈS
L’Actual - 23 al 29/10/2015
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SALUT MENTAL SABADELL RECOLZA LA CAMPANYA “NO FACIS
COM SI RES: DÓNA LA CARA”, ORGANITZADA PER OBERTAMENT.

3/3/15
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11/3/15
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15/3/15
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TALLER

DE CONTES AL CASAL PERE QUART PER SANT JORDI

29/4/15
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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE ACTIVA’T I L’ ESPAI SITUA’T A
SABADELL (28/4/15)

Ràdio Sabadell
http://www.radiosabadell.fm/Noticies/Es-presenta-oficialment-a-Sabadell-el-projecteActiva-t-per-la-salut-mental

Es presenta oficialment a Sabadell el projecte 'Activa't per
la salut mental'
La iniciativa es fa a Sabadell de manera pionera a més d'altres onze llocs de Catalunya

La presentació del programa aquest matí © CedidaXavi Miralles
Els fets de l'Institut Joan Fuster de Barcelona d'ara fa uns dies en què un alumne va acabar amb
la vida d'un professor han tornat a posar les malalties mentals i el seu desconeixement a debat.
Precisament sobre aquest àmbit, Sabadell ha fet aquest dimarts un pas important. I és que
aquest matí s'ha presentat oficialment el projecte 'Activa't per la salut mental'. Es farà de manera
pionera fins al 2017 a la ciutat, a més d'una onzena de llocs més de Catalunya.
El projecte, impulsat pel Departament de Salut i la Federació Salut Mental Catalunya, vol implicar
pacients, familiars i cuidadors en la cura de la malaltia. Joan Parellada, director dels sectors
sanitaris del Baix Llobregat Nord i el Vallès Occidental del Departament de Salut, ha explicat que
“el projecte vol fer allò que ja fèiem però d'una manera més endreçada, estructurada i coneguda
per tothom”. Per la seva part, la presidenta de Salut Mental Sabadell, Anna Maria Montseny, ha
mostrat la seva satisfacció per la nova iniciativa: “Estem molt contents de tenir aquesta prova
pilot que ens permetrà saber si allò que fèiem de manera intuïtiva anava en la bona direcció”.
Carles Peñarroya, testimoni en primera persona d'una malaltia mental, ha avisat dels estigmes
que encara hi ha sobre els malalts. En aquest sentit, ha recordat els fets de l'Institut Joan Fuster
de Barcelona: “Estem cansats que se'ns vegi com a persones perilloses i no com a persones que
pensen i senten i a qui cal ajudar”.
'Activa't per la salut mental' pretén transformar la realitat actual dels pacients amb malalties
mentals, així com els seus familiars. Tot plegat, perquè passin a ser subjectes actius en el marc
del seu tractament. El servei està adreçat a persones diagnosticades d’un trastorn mental greu
que ara pateixen tres de cada deu pacients atesos pel servei de Salut Mental de l’Hospital de
Sabadell. A partir dels resultats obtinguts amb el nou programa, el departament de Salut podria
incloure la prestació del servei en la seva agenda.
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http://www.isabadell.cat/sabadell/societat/sabadell-forma-part-dun-projecte-pilot-permillorar-latencio-a-les-persones-amb-malalties-mentals/

Sabadell forma part d’un projecte pilot per millorar
l’atenció a les persones amb malalties mentals

L’entitat sabadellenca Salut Mental Sabadell forma part d’un nou projecte per
millorar la salut dels seus associats: Activa’t per la Salut Mental, impulsat per
la Federació Salut Mental Catalunya, el departament de Salut, les diputacions
provincials i l’Obra Social La Caixa. També hi participa el Taulí.
Nou de cada 10 persones amb un trastorn mental greu viuen amb la seva família a Catalunya. Per
tant, la família és un agent fonamental en l’atenció al malalt. El projecte vol apoderar les persones
amb malalties i els seus familiars en el tractament i la recuperació, convertint-los en agents actius de
la seva salut.
El projecte es farà en fase pilot, durant tres anys, i a dotze zones de Catalunya. Es preveu assistir a
3.000 persones Entre les sis primeres zones hi ha Sabadell. Si funciona s’incorporarà a la xarxa
d’atenció pública sanitària.
Hi ha dos agents que duran a la pràctica el projecte a la ciutat: l’entitat Salut Mental Sabadell, creada
fa dues dècades per familiars de persones amb trastorns mentals, i la Corporació Sanitària Parc
Taulí. L’entitat, amb seu a la zona sud de Sabadell, tocant al parc Central del Vallès, ha posat en
marxa l’Espai Situa’t, que serà la porta d’entrada en el circuit d’atenció i estarà en contacte

amb els professionals mèdics. A través de l’Espai Situa’t es derivarà la persona o la
família al circuit d’atenció i se’ls oferirà assessorament específic així com accés a
psicoeducació, grups d’ajuda mútua i altres serveis.
L’objectiu és promoure “l’autonomia del pacient” segons el director dels serveis sanitaris
Baix Llobregat Nord i Vallès Occidental del departament de Salut, Joan Parellada.
S’estima que una de cada quatre persones patirà un problema de salut mental al llarg de
la seva vida, segons dades de l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
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http://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/830/sabadell/participa/projecte/activa/salut/mental
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12/6/15
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LA CONSELLERA NEUS MUNTÉ VISITA LES INSTAL·LACIONS DE
SALUT MENTAL SABADELL. (20/05/2015)
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SALUT MENTAL SABADELL REP LA MEDALLA D’ HONOR DE LA
CIUTAT. (22/04/2015)

Les Medalles d’Honor reconeixen històrics de la
democràcia local
·
·

per Jordi de Arriba
el 22 abril 2015

Indirectament i a falta d’un mes per a unes eleccions municipals de canvi
d’etapa, l’entrega de les Medalles d’Honor de Sabadell d’aquest any han posat
en valor dos dels protagonistes dels primers ajuntaments democràtics de la
ciutat: Francisco Morales i Antonio Trives.
Els dos van formar part dels governs d’Antoni Farrés, fins el 1987 Morales i fins el
1999 Trives. Ho van fer amb un paper molt destacat. Francisco Morales va ser
regidor vuit anys lluitant per la cohesió social de la ciutat en una època en que calia
asfaltar molts carrers. Després de vuit anys com a regidor, va agafar la porta, va
deixar la cadira i el càrrec per tornar a la seva professió: la construcció. De tot plegat
han passat més de 30 anys i Morales encara continua actiu, ara des del moviment
veïnal i des de l’Agrupació de Veïns del barri de Ca n’Oriac. Precisament ha rebut
la Medalla d’Honor a proposta del consell de districte 3 de Sabadell. Per la seva part,
la Junta de Portaveus ha proposat a Antonio Trives, regidor sempre al costat de
Farrés durant els seus 20 anys com alcalde. Trives, malalt d’Alzhèimer, ha pogut
assistir a l’acte i recollir el premi. La seva filla, Laura Trives, ha dit que “Farrés i ell
van ser exemple d’honestedat i bona tasca. Entenem que el premi és per això”,
enmig d’aplaudiments.

Sánchez i Francisco Morales. Autor: O.Orriols

Morales i Trives han estat guardonats juntament amb un altre activista veïnal, en aquest
cas de Can Puiggener, Teodoro Montero, amb un discurs reivindicatiu a favor del
moviment veïnal, i tres persones més: l’activista social Maria Teresa Relat, mossèn Joan
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Nonell, de la parròquia de la Puríssima, i l’expresident del Centro Cultural Andaluz
Hermandad Rociera Virgen de Gracia, Alfonso Domínguez, també vinculat al barri de
Can Puiggener.
Quatre entitats també han rebut un guardó: l’Associació Juvenil Esquitx de Sabadell,
l’Escola Teresa Claramunt, l’Associació Salut Mental Sabadell i elCol·lectiu de Dones
del Casal d’Avis del Poblenou de la Salut.

Medallistes d’honor i portaveus municipals, aquest dimecres. Autor: O.Orriols

L’alcalde de Sabadell, Juan Carlos Sánchez, ha destacat que “tots han tingut humilitat,
ètica i compromís, sigui a l’associació de veïns, a la parròquia o a altres espais”. “Avui
reconeixem persones amb autenticitat”, ha dit Sánchez, a falta d’un mes de deixar
l’Ajuntament després de 19 anys com a regidor, dos dels quals com alcalde.
Les Medalles d’Honor s’entreguen cada any. Cada un dels set consells de districte
proposen un guanyador. La Junta de Portaveus en proposa tres més. La proposta de
deu noms s’ha d’aprovar per ple. En aquest cas, com és habitual, es va aprovar per
unanimitat. L’acte d’entrega es va fer aquest dimecres al Teatre Principal.
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Ràdio Sabadell

Sabadell reconeix una desena de persones i entitats pel seu
compromís amb la ciutat i els seus veïns
L’entrega de les Medalles d’Honor de la Ciutat s’ha fet en un Teatre Principal ple a
vessar, amb representants de l’àmbit social, cultural i polític sabadellenc

Fotografia de família dels guardonats de les Medalles d'Honor
© Juanma Peláez Karen Madrid
Sabadell ha fet una nova entrega de les Medalles d’Honor de la Ciutat, aquest vespre, per
reconèixer la tasca de deu persones i entitats que han treballat de forma desinteresada per a
Sabadell i a favor dels seus veïns. L’alcalde de Sabadell, Joan Carles Sánchez, ha expressat
davant d’una gran assistència al Teatre Principal que els guardonats “han aportat mñes a
Sabadell que la resta i han creat valor afegit”. En aquest sentit, ha afegit que ho han fet “amb
humilitat, ètica, d’una forma pacient però no decepercebuda”. La concessió d’aquestes
distincions, que va ser aprovada al Ple municipal del març, són iniciativa dels set Consells de
Districte i de la Junta de Portaveus.
L’acte de lliurament de Medalles d’Honor ha comptat amb diversos moments emotius, com sol
ser habitual. Un d’aquests moments ha estat quan la premiada pel Districte Primer per la
divulgació de valors cívics i morals, Maria Teresa Relat, ha dedicat la medalla al seu difunt marit.
“Estic contenta d’aquesta medalla perquè sé que ell ho estaria. Sempre deia: un dia et faran
sabadellenca il·lustre. I jo li deia, sí home, per què? A ell, que ja no el tinc però segur que des
d’algun lloc ho veu, li dedico aquesta medalla”. Francisco Morales, distingit pel Districte Tercer
pel seu paper descat en la millora de les condicions de vida de la ciutat, també s’ha emocionat
quan ha admès que no volia acceptar al guardó perquè “pertany a la classe obrera” i que ell en
forma part. Qui tampoc s’ha atribuït el mèrit directe del guardó ha estat mossèn Joan Nonell: “He
intentat rebutjar sempre aquella mentalitat d’és el seu problema, ja s’ho faran. Agraeixo la
medalla que se’m dóna perquè és reconèixer el valor de l’actitud de l’Església”.
Alguns guardonats també han aprofitat l’ocasió per a fer demandes i reivindicacions. És el cas
del president de l’Associació Juvenil Esquitx, Albert Franch, que ha demanat a les
administracions que no deixin sola l’entitat en la seva tasca. “Nosaltres seguirem al peu del canó
fent equilibris econòmics, omplint papers per aconseguir una subvenció, un conveni o demanar a
l’empleat de banca de torn que ens rebaixi els interessos de la nostra línia de crèdit. Només
demanem que no ens deixeu sols. Tots tenim una responsabilitat amb els infants i joves i els
pastís dels recursos és de tots”. En una línia similar s’ha expressat l’històric líder veïnal de Can
Puiggener, Teodoro Montero, que ha assenyalat que les associacions de veïns se senten
ignorades. “Som persones que dediquem moltes hores per millorar els barris”, ha insistit. A
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banda d’aquestes entitats i personalitats, avui també han pujat a l’escenari del Teatre Principal
els responsables de Salut Mental Sabadell, l’Escola Teresa Claramunt, del barri de Gràcia i el
Col·lectiu de Dones del Casal d’Avis del Poblenou de la Salut . Així mateix, també han estat
guardonats Antonio Trives, regidor de l’època Farrés, i l’expressident del Centro Cultural Andaluz
Hemandad Romera Virgen de Gracia, Alfonso Domínguez.
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JORNADA SOBRE L’APLICACIÓ DE LA CONVENCIÓ DE NOVA YORK
SOBRE ELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT.(9/6/15)

9/6/15

11/6/15
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SIGNATURA DE L’ ACCEPTACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE SALUT MENTAL SABADELL I L’OBRA SOCIAL LA CAIXA.
4/06/2015)

4/7/15
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IV Jornada ” LA SALUT MENTAL LA FEM ENTRE TOTS: Eines de
prevenció” (14/10/2015)

13/10/15

16/10/15

10/10/15
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