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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.

MISSIÓ:

Potenciar la salut mental de la comunitat en general i, molt especialment, d’aquelles
persones que experimenten les conseqüències d’un problema mental.

VISIÓ:

Ser l’entitat comunitària de referència en salut mental dins el territori.

VALORS: Respecte, Igualtat, Transparència , Qualitat i Compromís.
OBJECTIUS:
- Afavorir la salut, el benestar i la inclusió social de les persones.
- Impulsar l’adopció d’actituds i estils de vida més saludables que afavoreixin el manteniment de la
salut integral.
- Potenciar els recursos personals per gestionar positivament els problemes i reptes de la vida.
- Promoure la participació comunitària i l’autonomia personal.
- Contribuir a la millora i la creació de recursos necessaris per la
persones i la seva integració social.

recuperació

“Assessorem i acompanyem a les persones que volen
millorar la seva salut i a les que viuen algun tipus de
malestar emocional.“
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de

les

L’Equip humà que ha estat implicat en els diferents serveis i
estat format per:

el funcionament de l’entitat ha

ELS BENEFICIARIS de la nostra intervenció son:
1.- Persones amb problemes derivats de la salut mental que necessiten suport per recuperar o
millorar la seva salut, autonomia, capacitats o participació comunitària.
2.- Familiars o amics de persones amb problemes de salut mental amb necessitat d'orientació,
assessorament, formació, i suport integral per gestionar positivament les situacions en les que es
poden trobar.
3.- Tota persona interessada en potenciar la seva salut i millorar la gestió de les relacions
personals.

Si en vols formar part, contacta amb
nosaltres .
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Durant el confinament hem continuat treballant , adaptant-nos en cada moment a les necessitats
de les persones i a les circumstàncies sociosanitàries.

L’ acollida és l’ entrevista orientativa adreçada a totes aquelles persones que necessiten
informació i assessorament sobre qualsevol tema relacionat amb la salut i, molt especialment,
amb la salut mental.
Acompanyament integral personalitzat. Oferim suport, assessorament, formació i seguiment en
tot el cicle vital de les famílies associades. Durant el confinament per la Covid-19 hem continuat
oferint acompanyament psicològic i emocional als nostres socis via telefònica i virtual.

107 PERSONES ATESES
Intervenció terapèutica individual, familiar o de parella. Orientació i tractament psicològic en
situacions de crisi personal problemes de relació, ansietat, depressió i dificultats derivades d’un
trastorn mental.
Durant el confinament per la Covid-19 hem continuat oferint acompanyament psicològic i
emocional als nostres socis via telefònica i virtual.

25 PERSONES ATESES

Servei comunitari diürn, de baixa intensitat assistencial, per a persones amb trastorn mental amb
voluntat d’establir contacte social i relacions interpersonals dins un programa de lleure.

15 PERSONES ATESES
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Al Club Social La Xamba hem continuat treballant , adaptant-nos en cada moment a les necessitats
de les persones i a les circumstàncies sociosanitàries.
En un primer moment es va treballar per mantenir el contacte amb les persones usuàries des de
la distància, intentant reduir al màxim l'aïllament i evitar que es desvinculin.
Davant la necessitat de suport mutu i individual dels usuaris, el club social ha donat resposta amb
activitats virtuals i seguiments individuals, malgrat que hi ha moltes persones que no tenen accés a
dispositius, hem seguit en contacte amb ells/es mitjançant trucades telefòniques cada setmana o
més sovint si era necessari.
També hem ofert seguiment i suport a persones que ja no estan vinculades al recurs però que
tenen coneixement de què es troben en una situació molt fràgil.
A mesura que les circumstàncies i les mesures anaven modificant hem mantingut algunes
activitats i hem creat de noves que ens permetin adaptar-nos als canvis que la Covid-19 està
provocant. (Vegeu memòria Club Social Xamba)
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Programa de xerrades, conferències i tallers adreçats a infants, joves, professionals, persones amb
problemes relacionats amb la salut mental i població en general, per tal de treballar per la prevenció, la
sensibilització i la lluita contra l’estigma.
Degut a la situació sociosanitària ocasionada per la covid hem hagut de suspendre algunes activitats com
el taller de Comunicació Familiar, l’ acte de commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental i la VIII
Jornada “La Salut Mental la fem entre tots”. No és el cas de les conferències que les hem pogut fer on line.
L’ activitat a les escoles s’ ha portat a terme seguint els protocols d’ actuació i les mesures de seguretat que
consten al Pla d’ actuació per al curs 2020-21 elaborat per la Generalitat de Catalunya.
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Conferència Presencial :“Trastorns de la conducta alimentària”
40 assistents
Conferència online “Ús o abús de les noves tecnologies”
55 assistents
Conferència online “Ús o abús de les noves tecnologies”
75 assistents

Conferència online

“La salut mental dels fills en un procés de
conflictiva”

separació

80 assistents

Sessions setmanals de swing bàsic. El ball ha mostrat proporcionar gran benestar a les persones que el
practiquen regularment.
Entre d’ altres beneficis, entrena capacitats físiques, cognitives i motores com la força, la resistència
cardiovascular, la velocitat de reacció, la flexibilitat, la orientació, la coordinació i el ritme. Fomenta la
relació i els vincles entre els i les participants.

18 PERSONES ATESES
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El nostre programa de voluntariat promou la participació comunitària, la inclusió social i el trencament de
prejudicis, mitjançant l'acció voluntària. L’equip està format tant per persones usuàries de salut mental
com per persones alienes al col·lectiu. D’aquesta manera, la relació i col·laboració directa facilita el mutu
coneixement, el respecte i el treball en equip normalitzat.
Aquest any , degut a la crisi sociosanitària provocada per la Covid, hem comptat amb la col·laboració de
menys voluntaris, de forma molt puntual i sempre en activitats a l’ exterior.

Moltes gràcies!
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La nostra és una intervenció comunitària que es desenvolupa en coordinació amb la xarxa d’atenció del
territori i amb el suport d’organismes públics i privats.
Agraïm la col·laboració i el suport de:
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ALS SOCIS, SÒCIES I PERSONES COL·LABORADORES
Hem tancat l’any 2020 que ha estat un cúmul de circumstàncies adverses, els entrebancs
han estat molts i alguns dels propòsits que ens havíem fet no han estat possibles. Una de
les fites que teníem era la d’aprofitar la marató de TV3 per rellançar la captació de socis i en
canviar la temàtica a COVID no va poder ser.
Enguany hi tornem i ens farem tan presents i visibles com sigui possible i seguirem
impulsant accions concretes en favor de la salut mental, defugint de grans pronunciaments i
seguint amb fer productiu el dia a dia.
El repte que ens ve, és recuperar el nombre de socis, quina xifra és important per
mantenir la nostra capacitat d’acció. Obtenir noves vies de finançament i poder
incrementar accions en benefici de la salut mental dels nostres associats i dels
conciutadans.

Salut Mental
Sabadell
C/ Leonardo Da Vinci 81
937 274 840

salmensa@salmensa.org
www.salutmentalsabadell.org
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