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CLUB SOCIAL
LA XAMBA
El club social és un recurs especialitzat

per a persones amb diagnòstic en salut

mental. 

 

El servei té com a objectiu principal

fomentar la participació i inclusió social

mitjançant l'ocupació del temps de

lleure de manera significativa.

 

Les persones han de complir els

següents criteris per formar part del

club:

Tenir entre 18 i 65 anys

Diagnòstic clínic de transtorn

mental.

Vinculades a la xarxa de salut

mental i clinicament estables.

Nivell d'autonomia que permeti

la participació activa.

Motivació i voluntat de

participar al projecte de club

social, així com d'assistir a les

activitats compromeses.

Visita'ns

Horari d'activitats

Més informació

Matins de dilluns, dimecres, dijous i divendres

Tardes de 15:30 a 19h

Caps de setmana segons programació

Telèfons: 937 274 840 - 690 908 088

https://salutmentalsabadell.org/

clubxamba@salmensa.org  - Laura Pliego

atenciofamilies@salmensa.org - Montse Cuesta

 

Carrer Leonardo da Vinci, 81

08204 Sabadell (Barcelona)

 

Parada TUS - L2 "Parc Central"

A 10 minuts de Sabadell Sud (R4-Renfe)

 



Assessorament i acompanyament a la

recerca i participació a activitats

ofertes a la comunitat. 

Acompanyament

Participació i realització de projectes

de diferents tipus amb altres entitats,

tant del territori com de les rodalies.

Projectes temporals

Sortides entre setmana i caps de

setmana (excursions, sortides al teatre

concerts, exposicions...).

 

Sortides

Què fem?

Activitat programada durant tot l'any.

Pregunta pel nostre horari i

programació trimestral.

 

Activitats culturals, esportives i tallers,

tant a l'entitat com a altres

equipaments de la ciutat. 

Activitats regulars

DESCOBREIX
CONEIX
VIU
GAUDEIX
 

CLUB SOCIAL

 LA XAMBA

Com ho fem?
Amb la participació i col·laboració de

totes les persones que conformen el

club social: sòcis i sòcies del club,

voluntaris/es, talleristes, equip educatiu

i participants.


