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1. DADES IDENTIFICATIVES I REGISTRALS 
 

Salut Mental Catalunya Anoia (SMC Anoia)  

Registre d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya: número 21352. CIF- G-61749917 

Plaça d’Espanya nº8, 1er pis – Edifici Espai Salut 08700- Igualada (Barcelona) 

Correu electrònic: info@smcanoia.org    

Telèfon:  93.801.90.58 

▪ Presència a Internet: 

 WEB:        www.smcanoia.org 

Instagram             @smcanoia 

Facebook:     https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672487820  

Blogs:              http://armpa.wordpress.com    http://clubaidar.wordpress.com 

  

-Link del video-presentació de l'entitat: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bkJpQWdZSGE 

 

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 Salut Mental Catalunya - Federació Catalana d'Associacions de Familiars de 

Malalts Mentals, així com a FEAFES (Federació Espanyola) i EUFAMI (Federació EUROPEA). 

 

 

 

   https://www.youtube.com/channel/UClJQ2bG1OzcO84SSHPsvrTg  

 

 

http://www.smcanoia.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672487820
http://armpa.wordpress.com/
http://clubaidar.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=bkJpQWdZSGE
https://www.youtube.com/channel/UClJQ2bG1OzcO84SSHPsvrTg
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El Club Social Aidar, és un recurs de la Cartera de Serveis Socials, registrat com a tal al Registre 

d’Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Generalitat de Catalunya, amb el número S05485 des 

del 13 de març de 2003. 

Amb data 3 de juliol del 2015, l’entitat ARMPA queda inscrita amb el número 1766, al Cens d’Entitats 

de Voluntariat de Catalunya. (Generalitat de Catalunya). 
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2. INTRODUCCIÓ 
 
 
El Club Social Aidar s’inicia el 18 de setembre del 2001, quan un grup de pares i mares de l’entitat 
ARMPA busquen trencar l’aïllament que molts dels seus fills parteixen, i decideixen tirar endavant el 
projecte del Club Social Aidar. Actualment pertany a la xarxa de Clubs d’arreu de Catalunya, 
coordinats per Salut Mental Catalunya (Federació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya), i 
està reconegut com un Recurs de la Cartera de Serveis Socials. En aquesta es defineixen les hores 
d’obertura del servei que son tardes i caps de setmana. 
 
Visc al matí sorgeix de la necessitat d’ocupar de manera significativa el temps que les persones amb 
problemes de salut mental tenen desocupat. Com que el club ja cobreix la franja horària de tardes i 
caps de setmana, Visc al Matí cobreix els matins, reivindicat sota aquest títol la necessitat que tenen 
aquestes persones de ser socialment ateses en aquesta franja. Cal saber que aquestes tenen al 
voltant d’un 70% del seu temps desocupat, per la falta de treball, estudi, ocupacions familiars, etc i 
per tant és molt important la realització d’activitats durant aquest temps. 
 
Les persones que pateixen problemes de salut mentals, presenten una problemàtica molt complexa 
que no es redueix només a la simptomatologia derivada de la pròpia malaltia, sinó que afecta alhora 
a altres aspectes de caire funcional i social, així com de participació en la comunitat.  
 
Ens trobem davant de persones que presenten limitacions importants  en el seu funcionament 
psicosocial,  fet que els ocasiona dificultats per relacionar-se i afrontar les demandes de la vida 
diària.  
 
Per això el club social esdevé un recurs de rehabilitació psicosocial comunitària que pretén, 
mitjançant l’oci inclusiu, millorar la qualitat de vida de les persones amb aquesta problemàtica. 
 
 
 
Definició del Servei  
 
 
Aquest servei 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 servei és ajudar a 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 servei va més enllà del lleure, incidint i recolzant el projecte vital de la 
persona. 
 
El servei té una doble funció: 
 
 

1. 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. 
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2. 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) 

 
 
 

A qui va destinat? 
 
Al projecte poden participar persones que pertanyen  a tota la comarca de l’Anoia, que o bé, tenen 
un tractament i seguiment psiquiàtric des dels Serveis de Salut Mental o des del CAP en el cas d’estar 
d’alta de SM, amb el perfil següent: 
 

1. Persones majors de 18 anys amb trastorn mental acreditat mitjançant informe d’un 
professional de l’àmbit de la salut mental.  

 
2. És imprescindible l’estabilitat clínica.  

 
3. En un sentit ampli, considerem que el servei està indicat per totes les persones que, 

mantenen una motivació suficient per realitzar les activitats del club. 
 
L’assistència al servei és compatible amb altres dispositius assistencials de la Xarxa de Salut Mental. 
Per tant aquestes persones poden estar participant d’altres serveis ( sanitaris, socials i comunitaris ) 
com el CSMA, Centre de Dia de Salut Mental, la Residència-Llar Verdaguer, el Servei Pre-laboral de la 
FAP o estar treballant a un CET (Àuria Grup) o empresa normalitzada. 
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3. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 
Horari d’atenció: 
 
Actualment el club està obert totes les tardes de dilluns a divendres de tres a set de la tarda i tots els 
caps de setmana. Visc al Matí està obert tots els matins de dilluns a divendres amb activitats des de 
les 9 fins les 13h. A més realitzem activitats com sortides i excursions de dia sencer o de tot el cap de 
setmana i vacances d’estiu. 
 
Dotació de recursos humans: 
 
Al llarg d’aquest any el personal que ha intervingut és: 
 

 Coordinadora :  
 

o Acollida i vinculació de nous participants al club. 
o Coordinació i supervisió de l’avaluació i activitats. 
o Coordinació i planificació d’activitats conjuntament amb l’equip. 
o Elaboració de documents escrits. 
o Coordinació interna. 
o Coordinació amb el territori. 
o Gestió i desenvolupament d’activitats d’atenció directa. 
o Supervisió treballadors del club. 

  

 Educadora de Club Social:  
 

o Atenció directa. Disseny i desenvolupament de tallers i activitats. 
o Seguiment i suport en els itineraris individuals dels usuaris. 
o Coordinació interna i d’activitats del territori. 

 

 Tres Professionals Auxiliars:  
 

o Atenció directa. Disseny i desenvolupament de tallers i activitats. 
o Coordinació interna. 
o Oferir els suports adients per tal de garantir els processos de vinculació a activitats i 

accions que permetin desenvolupar els itineraris individuals. 
 

 Talleristes: 
 

o Atenció directa. Disseny i desenvolupament taller com a professional especialista. 
o Coordinació interna  

 
 
Estadístiques d’assistència 

 
El servei enguany ha atès a 68 usuaris. Desglossem a continuació l’assistència segons franja horària: 
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  Fonts de derivació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Centre Nombre Percentatge 

CASD 
1 1,5 % 

CDIA / SRC 
4 5,9 % 

Altres/ familiars 
2 2,9 % 

Serveis comunitaris 
1 1,5 % 

Club Socials - Xarxa 
1 1,5 

CSMA Igualada 
34 50 

HDIA 
2 2,9 

Fundació tutelar Anoia 
8 11,8 

Llar Residència Verdaguer 
11 16,2 

MPA 
1 1,5 

Iniciativa pròpia 
3 4,4 

TOTAL 
68 100 % 

 55 pers. assisteixen matí i tarda 

 13 pers. assisteixen només tarda             

 4 pers. assisteixen només matí 
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Bloc Diagnòstics 2017 
 

Diagnòstic Nombre Percentatge 

Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics 
52 76 % 

Transtorns de l'estat d'anim 
11 16 % 

Transtorns de la personalitat 
2 3 % 

Altres  
2 3 % 

Transtorns d'ansietat 
1                      2 % 

TOTAL 68 100% 

 
  

 
 
Àmbit d’influència per municipis 
 

 

Municipis Comarca Nombre Percentatge 

Igualada Anoia 49 68 % 

Vilanova del Camí Anoia 10 18 % 

Piera Anoia 2 3 % 

Santa Margarida de 

Montbui Anoia 2 

1,5 % 

Cabrera d'Anoia Anoia 1 1,5 % 

La Torre de Claramunt Anoia 1 1,5 % 

Òdena Anoia 2 1,5 % 

Santa Coloma de Queralt 

Conca de 

Barberà 1 

1,5 % 

TOTAL   68 100 % 
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Tipus de domicili:     

 
  

 

 

 

Tipus de residència dels participants al servei CLUB SOCIAL AIDAR I VISC EL MATÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residència 
de les pers. Nombre Percentatge 

Llar pròpia 
23 38 % 

Llar familiar 
26 33 % 

Llar amb 
suport 

2 0 % 

Llar 
residència 

16 27 % 

Altres 
recursos 

2 2 % 

TOTAL 68 100% 
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Edat i gènere de la població atesa 
 

 
 

 
                                         

    

 
Continua existint una gran diferència en número de homes i dones.   

 
 
 
 
 

Rangs per 
edat edat 

De 18 a 30 
5 

De 31 a 40 
5 

De 41 a 50 
31 

De 51 a 60 
20 

De 61 a 65 
7 

Totals 
68 

Rangs per sexe persones % 

DONES 
16 24 % 

HOMES 
52 76 % 

Totals 
68 100 % 
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Usuaris mes a mes                                    Gràfica comparativa  2016 -2017 

 
 

 
 
 
 
Tenint en compte que el màxim de places al servei de Club Social son 70 persones,  la mitjana anual 
ha estat força elevada, 64,5 de mitjana. En vista a les actuals sol·licituds per entrar al servei, es 
preveu cobrir la totalitat de les places i inclús obrir la llista d’espera.  
Com s’observa a la gràfica comparativa hi ha un augment pronunciat del número de persones que 
accedeixen al servei. Un altre factor a tenir en compte és l’abast territorial, l’entitat SMC Anoia i el 
Club Social Aidar son d’àmbit comarcal, essent l’únic recurs d’aquestes característiques. Com a 
dada significativa, assisteix al servei 1 pers d’una altra comarca, de la Conca de Barberà, preveïnt 
en breu, més sol·licituds d’accés al servei. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Nombre 

Gener 
58 

Febrer 
60 

Març 
62 

Abril 
63 

Maig 
63 

Juny 
66 

Juliol 
64 

Agost 
64 

Setembre 
66 

Octubre 
67 

Novembre 
67 

Desembre 
63 
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4. JUSTIFICACIÓ 

 
 
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) descriu la salut mental com “la capacitat d’establir unes 
relacions harmonioses amb els altres i la participació constructiva a les modificacions de l’ambient 
físic i social. En aquest sentit, la salut mental és la base pel benestar i funcionament efectiu d’un 
individu i d’una comunitat”.  
 
La salut és l’absència de malaltia o discapacitat. La salut mental òptima es reflecteix en les actituds i les 
conductes de les persones, reflecteix les seves creences respecte a la seva capacitat de funcionar 
correctament i adequadament a la societat, i d’experimentar felicitat i una bona qualitat de vida. 
 
 
El concepte de Trastorn Mental Sever (TMS) engloba un conjunt d’entitats nosològiques de diferent 
naturalesa i presentació clínica, que tenen en comú criteris de  gravetat i persistència en el temps, amb 
tendència al deteriorament i a l’alteració de les relacions personals, familiars i socials de la persona 
que els pateix.  
Aquests trastorns mentals impedeixen el desenvolupament de les capacitats funcionals de la persona 
sobre aspectes primaris de la vida quotidiana (autonomia, higiene, relacions interpersonals, etc.). 
 
Cal tenir en compte que parlem d’un grup molt heterogeni, tant en les discapacitats funcionals com 
en les formes evolutives, així com en simptomatologia i tractaments. 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DE LES PERSONES AMB PROBLEMES DE SALUT MENTAL:   
 

 Especial vulnerabilitat a l’estrès 

 Dèficit d’habilitats i capacitats per manegar-se autònomament 

 Dificultats en la interacció social i per tant, aïllament social 

 Auto-percepció: vulnerabilitat, indefensió, dependència, etc. 

 Dificultats d’accés i/o manteniment del treball = exclusió social i pobresa   

 Dificultats per a mantenir una correcta alimentació, salut, higiene, allotjament,        

seguretat, convivència, afecte, sexualitat, recolzament social i familiar. 

 
Perquè atenció en el lleure com a eina d’inclusió social? 
 
L’atenció en el lleure s’emmarca dins de la rehabilitació psicosocial. 
La rehabilitació psicosocial consisteix en programes i serveis dirigits a persones amb problemes de 
salut mental, que els ajudin a recuperar i/o adquirir les capacitats i habilitats necessàries per viure i 
relacionar-se en la comunitat, i que els recolzin d’una manera flexible i continuada per afavorir la 
seva integració social efectiva en els seus entorns socials i familiars.    
 
Hi ha diversos estudis que reflecteixen que l’oci i el lleure son conceptes que es poden unir fàcilment 
als de salut psicològica i benestar. L’oci ocupa un lloc important en el conjunt d’elements que 
conformen la salut mental, ja que l’oci representa en el context de les nostres vides l’espai en el que 
podem exercir la llibertat d’elecció, la creativitat i la imaginació. Entre d’altres finalitats es poden 
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utilitzar les activitats de lleure per: assolir quotes de salut , independència,  participació, integració 
en la comunitat i qualitat de vida. 
 
Així doncs l’oci i el lleure contribueixen a la nostra autoestima i a les nostres relacions amb els altres i 
l’entorn. Les activitats de lleure ens ofereixen l’oportunitat d’augmentar la sensació de competència i 
domini, i la possibilitat d’interactuar amb els altres i de tenir el sentiment de pertinença a un grup, 
tots aquests aspectes fonamentals per a la salut mental. 
 
Les activitats d’oci i del temps de lleure es porten a terme durant el temps desocupat que te la 
persona, per tant aquestes son voluntàries i gratificants, així creen satisfacció personal a les persones 
quan les realitzen. En les persones amb problemes de salut mental, aquestes activitats els ajuden a 
minimitzar els símptomes propis de la malaltia, i així augmentar la seva autoestima, trencar amb 
l’aïllament, perfeccionar les seves habilitats socials, ampliar les xarxes socials, en definitiva la millora 
de la seva qualitat de vida. 
 
Cal saber que la majoria de persones afectades d’un trastorn mental tenen un 70% del seu temps 
desocupat, per la falta de treball, estudi, ocupacions familiars, etc... i per tant és molt important la 
realització d’activitats significatives durant aquest temps. 
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5. OBJECTIUS 

 

 
 OBJECTIU GENERAL: 

El servei pretén proporcionar una estructura, facilitant suport logístic i creant motivació per a 
la realització de les activitats de lleure i d’organització del temps lliure als seus membres, per 
tal de promoure així, un increment de l’autonomia personal i socialització, i en conseqüència 
un increment de la qualitat de vida dels participants. 
 
 

 
 OBJECTIUS EN L’ÀMBIT DE L’USUARI: 
 
 Ajudar a que les persones amb problemes de salut mental utilitzin les activitats d’oci que 

s’ofereixen, millorant així aspectes com la salut, la independència, la participació, la integració 
comunitària i la qualitat de vida. 

 Crear un espai de trobada per a persones que han patit o pateixen un problema de salut 
mental, on s’hi creïn vincles afectius, d’amistat i d’ajuda mútua entre els usuaris. 

 Potenciar la participació del malalt en activitats de lleure per trencar amb el sentiment de 
solitud i l’aïllament que la malaltia mental comporta. 

 Motivar per a una ocupació significativa del temps lliure. ( Sentir-se útils per a la societat, com 
ara les activitats de voluntariat). 

 Potenciar les relacions dels malalts amb altres persones més enllà del seu espai terapèutic, 
familiar, i/o de treball. 

 Estimular l’interès i la motivació en la realització de les activitats, a fi de superar la tendència a 
l’aïllament i la passivitat. 

 
 
 OBJECTIUS EN L’ÀMBIT DE LA FAMÍLIA: 
 

 Indirectament, el projecte també repercutirà a les famílies, si la persona amb problemàtica de 
salut mental millora la seva qualitat de vida, també millorarà en el nucli de convivència 
familiar. 

 Millorar les pautes de convivència i reduir el nivell d’estrès i de càrrega familiar. 
 Augmentar la qualitat de vida de la família possibilitant suport i orientació, una major 

autonomia dels seus membres i ampliació de la xarxa relacional. 
 
 
 OBJECTIUS EN L’ÀMBIT COMUNITARI: 
 

 Sensibilitzar l’entorn comunitari immediat afavorint la participació activa dels usuaris del Club 
en activitats i recursos propis de la comunitat. 

 Fomentar valors de convivència, inclusió i socialització de la població en general, potenciant el 
club com una entitat activa dins el municipi. 

 Establir una coordinació permanent amb els organismes locals, sòcio-sanitaris i culturals de la 
comarca. 
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METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ 

Principis metodològics 

Els aspectes que defineixen la intervenció del servei són: 

- Facilita un marc de suport social a les persones que hi participen. 

- Promou aspectes d’autonomia generant oportunitats de canvi a nivell personal i social. 

- Facilita oportunitats de participació comunitària, desenvolupant l’activitat en els 
contextos  immediats de la persona s’afavoreix la creació de vincles emocionalment 
significatius. El servei esdevé  una entitat social més, que no només promou la participació 
activa dels usuaris en la comunitat, sinó que també genera vida comunitària en i amb la 
comunitat. 

- El temps d’estada al servei i el grau de vinculació és flexible d’acord amb les necessitats i 
les característiques de cada persona. L’usuari conjuntament amb els professionals haurien de 
definir el tipus de vinculació, es a dir, quines activitats realitzaria, en quin horari, amb quina 
freqüència i duració temporal, tenint en compte que tots aquests ítems poden ser variables al 
llarg del temps. Això sempre estarà condicionat amb la pròpia evolució de l’usuari.  

- L’usuari pren un paper actiu en la planificació i l’organització de les activitats pròpies del 
servei configurant-se com a protagonista en el procés d’elecció d’aquestes. Les activitats no 
tenen caràcter obligatori però si que es demana a l’usuari compromís envers les seves 
eleccions.  

 

 Autodeterminació i Empowerment 

La intervenció es fonamenta en el principi d’autoderminació, entès com : “ la capacitat de la 
persona per prendre decisions referides a si mateix, permet fer eleccions i tries, marcar-se 
objectius i fites personals. L’autoderminació està definida en el concepte d’autonomia personal, és 
el nivell d’autonomia assolit per les persones, i ens indica el grau de necessitat de suport que es 
requereix per poder exercir i executar aquelles activitats a què aspira l’individu.” (Gobeña, S). 

 
Ha d’esdevenir també un espai, que faciliti oportunitats tot creant entorns rics en opcions, que 
promogui l’accés a la informació, que fomenti l’ús autònom del lleure i potencií una participació 
dels usuaris, tendint a crear espais d’autogestió.  
 
El concepte d’autodeterminació es relaciona directament amb el d’empowerment. 
L’empowerment s’entén com el procés per mitjà del qual les persones prenen el control sobre les 
seves vides. Estar capacitat comporta disposar d’informació necessària per prendre decisions 
rellevants sobre la vida, suposa també, poder actuar de forma assertiva i fer valer els propis drets 
per  desenvolupar una actitud crítica que permeti tornar a definir qui som, de què som capaços, i 
en el marc del club, quin tipus de vinculació es té amb el servei i amb la comunitat. 
 

 Lleure i salut mental 

“La funció de l’oci és rehabilitadora, preventiva i compensadora. Millora la competència psicosocial, 
fomenta les relacions interpersonals i és una  eina per mantenir o propiciar el contacte amb la 
comunitat, per tant, integradora” (Gobeña, S) 

Diversos estudis assenyalen els dèficits que existeixen en relació amb l’ús del lleure col·lectiu entre 
les persones amb trastorn mental i destaquen l’impacte positiu que tenen els programes i els 
recursos que fomenten les activitats de lleure com a element terapèutic, per a la millora de la 
qualitat de vida d’aquestes persones. 
 
Per lleure s’entén el temps lliure que suposa una ocupació significativa i satisfactòria per a la 
persona. 
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La participació en activitats vinculades al lleure influeix positivament en la salut i el benestar de les 
persones, ajuda a facilitar conductes d’afrontament com a resposta als canvis i les transicions que les 
persones experimenten durant el curs vital, incloent-hi les produïdes per una malaltia, trastorn o 
discapacitat (Coleman i Iso-Ahola, 1993; Kleiber, 1985).  
 
Assenyalaríem, doncs, que dins del marc d’atenció social, les activitats de lleure, contribueixen a 
augmentar l’autoestima i a millorar les relacions amb els altres, oferint l’oportunitat d’augmentar la 
sensació de competència i domini, element fonamental en la promoció de la salut. L’ús de l’activitat 
de lleure pot esdevenir, com a eina d’intervenció social, tenint efectes terapèutics en la persona, en 
tant que incideixen en els trastorns de socialització i en la manera que té la persona de veure’s a si 
mateixa des d’un altre rol i generar des d’aquí oportunitats de canvi i de millora. 
 
És important perfilar el concepte de lleure en persones amb trastorn mental en relació al seu 
procés d’inclusió social. El col·lectiu de persones amb problemes de salut mental  presenta una gran 
càrrega d’estigma que juntament amb la simptomatologia negativa limita molt el seu intercanvi 
social i la seva participació en activitats col·locant a la persona en una situació d’aïllament. Això més 
les dificultats d’accés als processos d’inserció laboral provoca que sovint, el temps lliure sigui 
equivalent al temps total.  
 
És en aquest sentit on les activitats de lleure adquireixen un  significat absolutament rellevant com a 
mitjà per potenciar la seva participació social, tot incidint i recolzant un projecte de vida propi i en 
relació amb la comunitat.  
Els principis que regeixen la intervenció en el lleure terapèutic són:  

 

 Educatiu i facilitador 
La intervenció educativa s’adreça al foment de les oportunitats per adquirir consciència, 
coneixement i comprensió de les diverses opcions de lleure, que permetin l’aprenentatge 
d’habilitats i processos de presa de decisions aplicables a situacions diverses, dins de l’entorn 
natural i quotidià de la persona.  

 Motivador o de dinamització 
 

Un principi que regeix en tota intervenció en oci terapèutic és el de la motivació. Les activitats de 
lleure fomenten interès per la participació social i comunitària afavorint processos d’inclusió. Les 
intervencions s’han de plantejar per tal de potenciar la capacitat d’iniciativa individual i 
col·lectiva, per generar alternatives d’oci i temps de lleure.  

 

 Resilient 
 

“Resiliencia és la capacitat humana per afrontar, sobreposar-se i sortir enfortit o 
transformat per experiències d’adversitat” (Grotberg, E. H). L’oci comparteix molts dels factors 
que resulten protectors per als essers humans, tractant d’estimular-los més enllà dels efectes 
negatius de l’adversitat. Alguns d’aquests factors considerats com a pilars de la resiliència i 
presents a les activitats vinculades a l’oci són: Autoestima consistent, independència, capacitat 
per relacionar-se, iniciativa, humor, creativitat etc.  
 
La Resiliència es considera com un aportament a la promoció i el manteniment de la salut mental. 
És un procés que sens dubte excedeix la capacitat d’eludir aquestes Experiències, ja que permet, 
pel contrari, ser potenciat i enfortit per elles, la qual cosa necessàriament afecta la salut mental. 
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 Inclusió Social i Treball Comunitari  

  
La Inclusió Social pot ser vista com una forma de “capital social” (es refereix al valor col·lectiu de 
les xarxes socials i és considerat en la formulació de polítiques socials), que contribueix a la bona 
salut dels grups humans. (Putnam, 2000).  
 
Des d’aquest punt de vista, les persones amb nivells elevats de capital social són aquelles que 
estan plenament integrades en xarxes familiars, d’amics, companys de feina o veïns, amb els quals 
mantenen vincles personals estrets, i dels quals obtenen recursos (materials, informació o afecte i 
suport emocional). 
 
En molts casos, les persones amb problemes de salut mental, enfrontats a l’estigma i als 
prejudicis, es veuen a elles mateixes com a inferiors. La gran majoria acaben acceptant la imatge 
negativa que els demés tenen d’ells, la qual cosa augmenta el seu aïllament  i la manca de 
motivació per assolir els seus objectius personals. L’estigma i l’auto-estigma es troben entre els 
factors clau que contribueixen a l’exclusió social de les persones que tenen problemes de salut 
mental. 
Per altre banda, els efectes dels trastorns mentals poden dominar la vida d’una persona, afectant 
la seva habilitat d’interactuar amb els altres i/o de portar a terme tasques de la vida diària. També 
poden produir apatia, falta d’interès i motivació, així com reticència a interrelacionar-se amb els 
altres, símptomes que generalment, poden dificultar el desenvolupament i manteniment de 
relacions socials, per la qual cosa augmenta l’aïllament social. 
 
L’aïllament i la falta d’integració social té un efecte directe en la qualitat de vida, perquè són 
factors que per ells mateixos generen malestar, de manera que predisposen la persona a un 
empitjorament de la salut.  
 
El servei del club social i visc al matí tracta de donar solucions a aquestes necessitats fonamentant 
la seva acció en el principi de participació i inclusió social. La inclusió social es centra en les ofertes 
de caràcter sociocomunitari que es poden promoure i potenciar des del club, i implica un procés 
d’immersió en les activitats del grup social i comunitari de referència des d’una vessant 
normalitzadora, fent ús de l’exercici de ciutadania plena que correspon a cada individu.  
 
Sota aquests mateixos principis, la Mental Health Europen, ha presentat un informe basat en un 
estudi fet a 27 països de Europeus on fa recomanacions com les de: 
 

- Complementar el procés de des-institucionalització, augmentant, el desenvolupament de 
solucions alternatives en els serveis socials i sanitaris en la comunitat. 

- Recolzar l’establiment i sostenibilitat de grups d’autoajuda i clubs socials així com les 
iniciatives adreçades a reunir persones amb problemes de salut mental amb altres persones de 
la comunitat.  

 
 
Per aquest motiu el Club Social ha de desenvolupar la seva tasca  arrelat a la comunitat, 
configurant-se com una entitat més del territori, potenciant les oportunitats d’intercanvi i 
d’apropament entre les persones usuàries del servei i la comunitat (i a la inversa). Amb el treball 
comunitari, el Club Social, pretén treballar sobre l’entorn per a produir canvis que afavoreixin la 
inserció social i la capacitació ,  que millorin el grau d’autonomia dels individus i les famílies, però 
també de les entitats i dels grups que comparteixen un mateix territori. “L’atenció comunitària 
treballa des d’una perspectiva de canvi i millora de la situació social de la col·lectivitat” (Marchioni, 
2001). 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_social
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Estructura de la intervenció 

La Intervenció s’haurà d’articular des de tres grans vessants metodològiques: 
 

 Intervenció  individual:  
Cada usuari segueix un procés específic pel que respecte al seu nivell d’activitat i relació amb 
l’entorn. Té necessitats diferents d’ocupació i participació en funció del moment evolutiu i les 
mateixes actituds i aptituds personals. Això implica una intervenció individual pel coneixement 
d’aquestes necessitats, l’adaptació al grup i la integració social que reforçarà aspectes 
d’autonomia personal i es nodrirà al mateix temps del principi d’empoderament.  
 
Aquesta autonomia es treballarà bàsicament des d’aspectes complementaris a la rehabilitació 
psicosocial i adquisició de capacitats, és a dir, la capacitat de prendre decisions, de 
responsabilitzar-se i comprometre’s amb els objectius individuals, el reforç de la capacitat 
comunicativa i de relació, les habilitats socials, el manteniment de les capacitats d’autocura, etc. es 
faran des del reconeixement de les capacitats que manté la persona i les seves potencialitats per 
incidir en l’aprenentatge i empoderament sobre drets i deures que tothom té pel fet de viure en 
societat. Incidint especialment en l’autonomia, autodeterminació i autogestió. 
 

 Intervenció grupal:  
Modificar els processos d’aïllament social que durant temps s’han instal·lat en la vida dels usuaris 
del servei fa imprescindible la formació i adquisició d’experiència participativa i decisòria dels que 
han d’esdevenir actors del seu propi projecte en l’ocupació significativa del temps però també del 
desenvolupament del servei. 
 
Els objectius que es plantegen a nivell grupal han de ser modestos, en un primer moment, per 
garantir la implicació, motivació i participació dels usuaris i adreçats a assumir responsabilitats i 
prendre decisions en contexts de relació amb el seu entorn immediat. Aquest pas sol ser un 
primera experiència vital per després poder establir xarxes de relació informal així com la 
participació en comunitat. 
 
Per aquest motiu és especialment rellevant la relació amb els grups d’afins que s’establiran en un 
primer contacte. Aquests poden ser dins dels tallers i activitats del centre o bé ja directament en 
activitats que es realitzin en espais comunitaris, en funció del grau d’autonomia i identificació amb 
el grup. 
 
Un dels objectius prioritaris del servei és que el usuaris tinguin l’oportunitat de desenvolupar i 
mantenir xarxes de relacions informals. Els grups es constituiran com a element vertebrador de la 
pràctica de l’autogestió. 
 

 Intervenció comunitària 
 
Cal que el servei estimuli el treball en xarxa per garantir una actuació sobre la integralitat de la 
persona, coherent i significativa per ella. Sent permeable i flexible tan a la coordinació com als 
requeriments i interessos de la pròpia persona. Per això es fa necessari que estigui ben arrelat al 
territori amb el màxim de vincles a nivell de recursos sanitaris, socials i comunitaris.  
 
Entenem doncs, que la participació de les persones amb problemes de salut mental en la 
comunitat que l’envolta, és fonamental per tal de generar rols socials més actius i significatius, 
contribuint alhora, en la reducció de l’estigma generat per la visió que la societat té del col·lectiu. 
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6. ÀREES D’INTERVENCIÓ 
 
 

Les àrees en les que el club centra la seva intervenció son totes aquelles que es relacionen 
directament amb la promoció de la socialització  per la persona atesa que li permeti participar 
més activament dintre de la comunitat que l’envolta. 
 
En aquest sentit, el servei enfoca la seva intervenció dirigida cap a aquelles àrees que des d’una 
perspectiva de lleure i ocupació significativa del temps puguin col·laborar en aquest procés. El 
desenvolupament d’aquestes àrees i la seva intensitat i temporalitat, es concreten mitjançant 
activitats i programes específics que es desenvolupen dins de l’estructura del servei. 
 
Aquestes àrees serien les següents: 
 

 Salut i Esport.  L’activitat esportiva és un dels factors claus protectors de la salut i es 
relaciona directament amb l’autocura i  la imatge personal incidint en aspectes vitals per la 
inserció, com és l’autoestima. Altres activitats vinculades a aspectes com la relaxació atorguen a 
l’usuari eines de control de la pròpia simptomatologia. 
 

 Expressives i artístiques. La creativitat possibilita a l’usuari un marc on experimentar la 
socialització, el gaudi i l’aprenentatge vivencial. També es configura com una oportunitat de 
trobar nous camins per a la comunicació, l’expressió i la interacció entre les persones. Per últim 
permet a la persona donar-li forma al que encara no és però pot esser, facilitant que aquesta no 
accepti de forma passiva lo que massivament li proposa el seu entorn. 

 

 Culturals. Les activitats que s’engloben en aquesta àrea no constitueixen un procés formatiu 
però si que faciliten a l’usuari l’adquisició de nous coneixements des d’una perspectiva 
absolutament lúdica. 

 

 Medi ambient i natura. És indubtable l’efecte positiu del desenvolupament d’activitats de 
contacte amb el medi ambient, plantes i/o animals sobre la recuperació y rehabilitació de les 
persones amb problemes de salut mental. Es treballen capacitats de motricitat y concentració, es 
fomenta la responsabilitat ja que en les dinàmiques es participa amb organismes vius i es genera 
tranquil·litat i alegria disminuint els nivells d’estrès, entre d’altres beneficis.   
 

 Convivència. Les activitats que s’engloben en aquest àrea, són totes aquelles que sense 
respondre a característiques pròpies de les àrees anteriors, tracten de millorar la socialització de 
les persones que assisteixen al servei a través d’espais de diàleg, trobada e intercanvi. 
 
 
En un altre nivell de concreció podríem trobar també les següents àrees d’intervenció: 
 

 Voluntariat. La generació d’activitats o programes de voluntariat tenen un triple benefici: Es 
contribueix en la creació de comunitats mes solidaries, es cobreix una necessitat personal o social, 
i per últim, i des de la perspectiva de la persona que realitza  
 
el voluntariat es possibilita un canvi de rol social on l’usuari amb problemes de salut mental passa 
de ser cuidat a exercir el rol de cuidador, incidint així en aspectes relacionats amb el procés 
d’empowerment. 
 

 Excursions i sortides de cap de setmana sencer. La promoció de l’autonomia de les persones 
amb problemes de salut mental es un dels objectius claus del servei de Club Social. Aquesta tasca, 
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requereix o es veu beneficiada pel fet de treure a la persona del seu context familiar, sanitari i 
social per tal de que pugui, en altres contextos, cercar solucions i desenvolupar competències. 
Aquesta àrea d’intervenció permet a l’usuari avançar en  aspectes com l’autogestió financera, 
l’autocura, la responsabilitat, etc. en un entorn on es trenquen rols de dependència alhora que es 
genera benestar i creixement personal. 

 
 
 
Durant tot l’any 2017 s’han realitzat diverses activitats, aquestes han estat variades, segons els 
interessos dels participants. Activitats de tipologies diverses, algunes puntuals d’un sol dia o 
setmana, d’altres de forma anual/mensual/bimensual o trimestral/anual. A continuació les detallem: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Activitat oberta a la 

comunitat com espai 

inclusió
si/no Durada (en 

mesos)

Nombre d’hores a la 

setmana
1 Club de Joves Activitat adreçada a joves d'uns 18 a 30 anys, en la qual es realitzaran activitats de lleure i

oci. Aquestes s'organitzaran per ells segons els seus interessos, per tant poden realitzar-

1.- Adquirir habilitats socials

2.- Millorar la cohesió grupal 

si 3 3 3 1

2 Espai Bon Rollo Espai d'intercanvi i d'interrelació dirigit als membres més autónoms i més joves del club. • Programar activitats de cap de setmana adreçades a la gent més jove.

• Potenciar la autoorganització entre ells 

no 5 3 12 1

3 Espai Lliure Activitat interna destinada a l' ocupació significativa i no dirigida del temps lliure. 1.  Potenciar l’afició motivant els usuaris a buscar un espai propi .

2.  Aconseguir que aquest espai sigui lliure i comunicatiu.

no 11 3 51 2

4 Espai Monogràfics Els monogràfics seran contemplats com activitats efímeres amb una durada ajustada a la

participació i /o interès que generin. Els primers que es treballaran de manera pilot serà  

1. Crear un espai obert a tothom que sorgirà dels interessos i/o demanda dels

participants. 

no 7 2 27 1

5 Fem una cançó Activitat de música pensada per a potenciar la capacitat d'utilitzar la música com a

vehicle d'expressió i  desconnexió d’estímuls negatius,creant un ambient agradable de 

1.	Potenciar la capacitat d'expressió  mitjançant la creació i interpretació musical.

2.	Fomentar l’hàbit d’escoltar, tant en la pràctica, com en les interaccions amb 

no 10 2 12 1

6 Gimnasia Suau Activitat que consisteix en fer exercicis de gimnasia suau per posar-nos una mica en

forma. 

1- Treballar tot el cos

2- Millorar el nostre estat físic

no 2 1 8 2

7 Jocs de Taula Aprofitar el temps d'espai lliure d'una manera més significativa i organitzada practicant

jocs de taulà de manera grupal. 

1. Motivar per a que participin en els campionats de taula, ping-pong, billar i

futbolí, tant del club com dels casals.

no 6 1 25 1

8 Sorbets i Gelats Activitat relacionada amb l'època de l'any que vivim; a l'estiu aprendrem a fer un tipus

de sorbet o gelat més sa, refrescant, amb fruïtes i sense sucres. 

- Fomentar un espai lúdic i de comunicació entre els usuaris.

- Conèixer receptes sanes .

no 2 2 13 1

9 Xarxes socials Activitat en la que aprendrem coneixements bàsics amb l'ordinador. També es farà

recerca per internet, saber utilitzar aplicacions i xarxes socials.

1. Utilitzar les noves tecnologies de forma gradual, pràctica i amena, tenint en

compte el ritme individual.

no 10 1 16 1

Activitat oberta a la 

comunitat com espai 

inclusió
si/no Durada (en 

mesos)

Nombre d’hores a la 

setmana

1 Activitat Normalitzada Qualsevol activitat i/o curs normalitzat que s'ofereixi des des casals o entitats privades, 1.  Utilitzar recursos comunitaris i/o espais normalitzats:  centres cívics, Internet, si 2 1 12 1

2 Anglès Activitat interna on es treballa la llengua Anglesa d'acord amb el nivell dels participants. 1.  Crear un espai de comunicació informal i d’interrelació entre els participants. si 12 1 10 1

3 Batuts Detox Taller organitzat en sessions individuals (cada dia es comença i s'acaba un batut) en el 1.	Conèixer les propietats d'elements essencials a la nostra dieta com a ara les no 3 2 22 1

4 Coneix't És una activitat destinada a aquelles persones que volen i necessiten millorar les no 10 1 16 1

5 Cuina Activitat externa. Es treballa  l'autonomia per activitats de la vida daria en espais 1.	Aprendre a crear plats que requereixen una elaboració més acurada a partir de no 10 2 24 1

6 Equinoteràpia Activitat externa.  no 7 3 13 2

7 Esdeveniments Externa o interna, depenent d'on tingui lloc l'esdeveniment. Col·laboració i participació 1.  Incrementar la visibilitat del Club i del nostre col·lectiu mitjançant l'implicació si 11 4 68 4

8 Fem ruta Activitat externa. Caminar per les rodalies i així conèixer l'entorn. 1.	Fomentar la pràctica d’una activitat física moderada en grup  en entorns si 9 1 28 2

9 Fotografia Taller on aprenem tècniques fotografiques amb diferents tipus de càmeres: compactes, 1.	Utilitzar  la fotografia de forma gradual, pràctica i amena, per a crear material no 4 2 8 1

10 Futbol sala Entrenament i partits amistosos de futbol sala. 1.	Potenciar l’assistència als entrenaments. no 6 1 11 1

11 Monogràfic Activitat auto-organitzada. De curta durada ( poques sessions). Amb temàtica específica,  Els propis de cada tema a tractar del monogràfic. no 7 2 24 1

12 Piscina d'estiu Externa. Activitat relacionada amb l'època de l'any. Es realitzarà a diferents  pobles i els 1.  Millorar la forma i l’habilitat física. si 2 6 20 4

13 Platja tot el dia Activitat del calendari d'estiu consistent en passar un  dia sencer a la platja. 1.  Canviar el ritme de les activitats i de la vida quotidiana. si 2 7 20 4

14 Serie Fòrum Activitat que consisteix en passar una estona mirant series i/o documentals.  Fomentar la pressa de decisió dels participants, fent-los partícips en la elecció. no 7 1 20 1

15 Surt el cap de setmana Dissabte i diumenge.  •	Potenciar d’interès per les activitats autogestionades per la comissió de cap de no 10 4 44 4

16 Tacheles És una activitat que consisteix en fer diverses manualitats, amb una de les finalitats que 1.	Fer manualitats fàcils i senzilles. no 6 1 9 1

17 Taller Audiovisuals Per a satisfer inquietuds relacionades amb les fotografies, música i vídeos. Es treballarà •	Utilitzar  les noves tecnologies de forma gradual, pràctica i amena,  per no 3 2 11 1

18 Teatre Externa Treballar les emocions a travès de la representació d'escenes relacionades amb no 6 1 13 1

Activitat oberta a la 

comunitat com espai 

inclusió
si/no Durada de 

l’activitat 

(en mesos)

Nombre d’hores a la 

setmana

1 Assemblea Espai de trobada i intercanvi setmanal per parlar de les propostes, novetats i gestió del Club Social. 1.  Promoure la capacitat organitzativa i de decisió, individual i de grup. 
2.  Fomentar la col·laboració entre tots els membres que realitzen les tasques.
3.  Treballar la responsabilitat en la planificació de les activitats del club. 
4.  Millorar les habilitats socials i comunicatives.no 11 2 57 1

2 Cafè tertúlia Activitat interna. Espai informal dedicat a fer el cafè, on un voluntari s'encarrega de preparar-lo. El cafè s'acompanya d'una tertúlia, la qual és espontània. 1.	Crear un espai de trobada i intercanvi quinzenal per parlar de les propostes i novetats que afectin al club o qualsevol qüestió que es consideri important.	2.	Treballar la responsabilitat en la planificació de les activitats del club.	3.	Millorar les habilitats socials i comunicatives en un entorn informal i lúdic. 	4.	Facilitar l’autogestió i l’autonomia a l’hora de preparar l’espai i tenir-ne cura (fer el cafè, endreçar, netejar…)	no 9 2 40 1

3 Comissió sortides i festes Reunions autoorganitzades on es decideixen i es planifiquen les excursions, visites o sortides amb pernocta que es realitzaran amb el club. Aquestes sortides normalment es fan un cop al mes. 1.	Potenciar la participació dels usuaris en l’organització i planificació d’activitats del Club social.	2.	Adquirir i millorar coneixements vers la programació i gestió que es  requereix  per al correcte funcionament del Club Social.	3.	Participar de manera activa  en el projecte del Club Social  per mitjà de  les comissions.	4.	Treballar la pertinença al grup assumint compromisos vers el Club Social.		no 7 1 15 1

4 Comissió surt el cap de setmanaReunions autoorganitzades on es decideixen i es planifiquen les activitats que es realitzaran el cap de setmana, ja siguin autoorganitzades o amb l'acompanyament d'un educador/a.1.	Potenciar l’autonomia i responsabilitat a l’hora de prendre decisions i organitzar la comissió.	2.	Fomentar la cohesió de grup,a través del compromís i l’acord en la planificació del cap de setmana. 	3.	Motivar per a fer activitats els caps de setmana, sortides i/o activitats que realment tinguin interès a fer.	4.	Informar a la l’Assemblea, si s’escau, de punts tractats a la comissió i que afectin a la resta de companys i companyes.	5.	per tal de que la comissió treballi de forma autogestionada.	no 8 1 15 1

5 Espai per dones És una activiat on  l'objectiu és fer el que les participants  expressin les seves inquietuds o interessos, per a poder-los treballar i satisfer  dins de les  nostres possibilitats. Cal que sigui  un grup format per dones amb  iniciativa, motivació per a treballar i millorar la seva qualitat de vida.  	•	Crear un espai per dones amb inquietuds.		•	Motivar a que expressin aquestes inquietuds per poder realitzar les activitats		•	Potenciar la diversitat de temes a l’hora de treballar. 		•	Crear un espai personal i de confiança entre els membres del grup. no 7 2 12 1

6 L'hora del te Activitat interna. Espai informal dedicat a fer el te i acompanyant-se d'una tertúlia, la qual és espontània. 1.	Crear un espai de trobada i intercanvi per relacionar-se amb els companys del Club.	3.	Millorar les habilitats socials i comunicatives en un entorn informal i lúdic. 	4.	Facilitar l’autogestió i l’autonomia a l’hora de preparar l’espai i tenir-ne cura (fer el te, endreçar, netejar…)	no 4 1 11 1

Horari

Nombre de 

participants 

(usuaris/àries de 

club social)

Nombre de 

professionals 

implicats en la 

PREPARACIÓ de 

l'activitat

NÜM. Nom de l’activitat Breu descripció dels continguts de l’activitat Objectius

Objectius

Horari Nombre de 

participants 

(usuaris/àries de 

club social)

Nombre de 

professionals 

implicats en 

l'execució de 

l'activitat

ACTIVITATS AUTOGESTIONADES (grupals)

ACTIVITATS EXTERNES

NÜM. Nom de l’activitat Breu descripció dels continguts de l’activitat

Breu descripció dels continguts de l’activitat Objectius

Horari Nombre de 

participants 

(usuaris/àries de 

club social)

Nombre de 

professionals 

implicats en 

l'execució de 

l'activitat

4. Activitats 2017 

ACTIVITATS INTERNES

NÜM. Nom de l’activitat
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*

VISC EL MATÍ 2017

Activitat oberta a la 

comunitat com espai 

inclusió
si/no Durada de 

l’activitat (en 

Nombre d’hores a la 

setmana
1 Anglès ( matins) Curs bàsic d'anglès-  prova pilot federació - maletí 1.  Crear un espai de comunicació informal i d’interrelació entre els participants. 

2.  Aprendre de forma pràctica i lúdica la llengua anglesa a través del  joc, la música i la 

si 2 1 8 1

2 Espai per dones (matins) És una activitat dirigida per una tècnica que consisteix en crear un espai on les

participants puguin expressar les seves inquietuds o interessos. D'aquesta manera la 

1.	Crear un espai personal i de confiança on puguin proposar coses que els hi agradaria fer.

2.	Motivar a les participants a mantenir la il•lusió i les ganes de voler conèixer i aprendre.

no 4 2 9 1

Activitat oberta a la 

comunitat com espai 

inclusió
si/no Durada de 

l’activitat (en 

Nombre d’hores a la 

setmana

1 Aquagym Activitat realitzada al Gimnàs Montaqua,  oberta a tota la ciutadania. 1.	Millorar l’estat i l’habilitat física. si 11 1 14 2

2 Dinem al Club Prentèn ser una activitat de cuina més autònoma: Hi haurà una educadora, que farà 1.	Aprendre a crear plats senzills, pràctics i saludables. no 10 3 11 1

3 Fem ruta matinal Activitat externa. Caminar per les rodalies i així conèixer l'entorn. Activitat d'accés a 1.	Fomentar la pràctica d’una activitat física moderada en grup  en entorns naturals i/o no 4 2 7 2

4 Happening Activitat de pintura i creació artística.  Expressió personal i treball en grup.  Exposició  • Potenciar l’autoestima a través de la pintura i l’expressió no 8 2 18 2

5 Monogràfics Es composa d'un conjunt de diferents activitats cada dimecres. Com ara teràpia amb 1- Fer un tastet de diferents temàtiques no 5 2 27 2

6 Piscina Activitat externa on es realitzen classes de natació. Estructurada en tres nivells, 1.	Millorar la forma i l’habilitat física. si 10 1 17 2

7 Zumba Activitats normalitzades al casal del Passeig. 1. Integració social dels participants a l'activitat, mitjançant la relació amb  els assistents si 3 1 3 1

Activitat oberta a la 

si/no Durada de 

l’activitat (en 

mesos)

Nombre d’hores a la 

setmana

1 Voluntariat Banc d'Articles Activitat de voluntariat amb el Banc d'Articles Reutilitzables d'Igualada  Fomentar el voluntariat coneixent així altres entitats i serveis  de la Comarca de l’Anoia. si 12 3 3 1

1 Voluntariat Banc de Queviures Activitat de voluntariat amb el Banc de Queviures d'Igualada Facilitar la integració i normalització de les persones assistents al club amb la comunitat. si 12 6 7 1

Activitat oberta a la 

comunitat com espai 

inclusió
si/no Durada de 

l’activitat (en 

Nombre d’hores a la 

setmana

1 Comissió Gestió i Acollida En aquesta comissió treballarem les gestions del club ( compres, trucades, manteniment..) farem l'acollida a aquelles persones que vinguin noves explicant què és el club i la pròpia experiència. També farem els carnets del club per tots els participants.•	Potenciar la participació dels usuaris en les responsabilitats, el manteniment i les activitats del Club.	•	Fomentar la col•laboració  i comunicació entre els membres de la comissió i la resta  de socis. 	•	Millorar les habilitats socials i comunicatives per dur a terme les activitats de la vida diària (compra setmanal, encàrrecs i gestions...)	•	Ampliar la responsabilitat vers els companys i el Club gestionant-ne els recursos (videoteca, biblioteca, repartiment de les fotografies, manteniment del local, compra de material del club...)	•	Esdevenir el  primer contacte “social” entre els nous socis i la resta de companys realitzant la presentació de la comissió, repassant la normativa,  resolent dubtes, etc.	no 6 2 3 1

ACTIVITATS A LA COMUNITAT (grupals)

Horari Nombre de 

participants 

(usuaris/àries de 

club social)

Nombre de 

professionals 

implicats en la 

PREPARACIÓ de 

l'activitat

NÜM. Nom de l’activitat Breu descripció dels continguts de l’activitat Objectius

Objectius

Horari Nombre de 

participants 

(usuaris/àries de 

club social)

Nombre de 

professionals 

implicats en 

l'execució de 

l'activitat

ACTIVITATS AUTOGESTIONADES (grupals)

NÜM. Nom de l’activitat Breu descripció dels continguts de l’activitat Objectius

Horari
Nombre de 

participants 

(usuaris/àries de 

club social)

Nombre de 

professionals 

implicats en la 

PREPARACIÓ de 

l'activitat

ACTIVITATS EXTERNES

NÜM. Nom de l’activitat Breu descripció dels continguts de l’activitat

Breu descripció dels continguts de l’activitat Objectius

Horari Nombre de 

participants 

(usuaris/àries de 

club social)

Nombre de 

professionals 

implicats en 

l'execució de 

l'activitat

4. Activitats*

ACTIVITATS INTERNES

NÜM. Nom de l’activitat
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7. INDICADORS D’AVALUACIÓ I QUALITAT 
 

Durant el 2017 hem seguit implementant els Indicadors d’Avaluació, per tant estem en procés de poder acabar d’implementar-los tots i millorar-los. 
 
Aquests indicadors serveixen per conèixer i millorar la feina que fem.  Hem de dir que és una avaluació mixta que recull i analitza tant dades quantitatives com  dades 
qualitatives. 
 
Els instruments que formen part d’aquesta eina d’avaluació són quatre i estan categoritzats segons si la informació que recullen fa referència a l’usuari o al servei: 
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DIMENSIÓ NÚM. Àrea RELLEVANT CRITERI ESTÀN. 
1 Valoració i pla d'intervenció Els/les professionals fan una valoració inicial de la persona usuària 90% 

2 
Valoració i pla d'intervenció Els/les professionals avaluen el nivell d'ocupació significativa de les persones usuàries a l'inici i  

de manera periòdica 90% 
3 Valoració i pla d'intervenció Les persones usuàries del club social tenen un pla d'intervenció individual 60% 

4 
Valoració i pla d'intervenció Els/les professionals del club social fan un seguiment del pla d'intervenció individual de les  

persones usuàries de manera periòdica 90% 
5 Intervenció El club social té un sistema d'intervenció familiar definit. 100% 

6 
Intervenció Els/les professionals registren l'assistència de les persones usuàries al club per fer-ne un  

seguiment de la continuïtat 100% 

7 
Intervenció Els clubs socials tenen un sistema definit per poder detectar una situació de desvinculació i  

reconduir-la si es considera adient a la necessitat de la persona usuària. 100% 
8 Intervenció El club social ha de tenir una programació periòdica de les seves activitats. 100% 

9 
Intervenció 

Els clubs socials han de respondre a una tipologia d'activitats que n'inclogui tres tipus: activitats  
en el centre, activitats realitzades en la comunitat, activitats realitzades sense el suport directe  
dels professionals. 100% 

10 
Intervenció El club social disposa de mecanismes perquè les persones usuàries hi participin de manera  

activa, possibilitin la participació en l'organització funcional de les activitats i la facilitin. 100% 

11 
Protocols d'actuació El club social té protocols d'actuació en situacions d'urgències somàtiques o casos d'agitació o  

crisi 100% 

12 
Documentació 

Els/las professionals del club social han d'organitzar en dossiers individuals totes les dades i la  
documentació demanada a la persona usuària. 100% 

13 
Satisfacció de la persona usuària en el  
club social El club social fa periòdicament la valoració del grau de satisfacció dels usuaris/àries 100% 

14 
Protecció de dades personals de les  
persones usuàries 

El club social té un protocol que estableix els procediments d'actuació per garantir la protecció  
de les dades personals. 100% 

15 Informació El club social té un full d'informació sobre les característiques i el funcionament del servei. 100% 

16 
Gestió El club social té definit un sistema de coordinació interna per garantir la continuïtat de l'atenció  

de la persona usuària i una organizació de tasques correcta. 100% 

17 
Gestió El club social disposa d'un pla d'orientació per als/a les professionals, talleristes, voluntaris/àries  

i alumnes de pràctiques. 100% 
18 Gestió El club social avalua l'índex de rotació del personal del servei 25% 

19 
Gestió 

Existeix un sistema de formació continuada perquè els/les professionals del club social  
actualitzin els seus coneixements per augmentar les competències i desenvolupar de manera  
adequada les seves funcions. 80% 

comp. 
Gestió El club ofereix formació a oprofessionals en el camp de la inserció comuniària del col·lectiu de  

salut mental en el model de club social. 100% 

20 
Coordinació El club social disposa d'un procés definit per a la derivació de persones usuàries des de serveis  

de la xarxa sanitària. 100% 

21 
Coordinació Els clubs socials han de disposar d'un protocol que estableixi un sistema normativitzat de  

comunicació, col·laboració i coordinació amb la xarxa sanitària de salut mental. 100% 

22 
Coordinació 

El club social ha de tenir definit un sistema de coordinació amb els serveis i les entitats de la  
comunitat. 100% 

Entorn d'intervenció 23 
Infraestructures El club social requereix d'un espai físic propi i diferenciat, tot i que pot compartir local amb altres  

equipaments. 100% 

 INDICADORS 2017 

Atenció i suport a la persona 

Aspectes ètics i relacionals en l'atenció  
de la persona 

Organització i gestió del dispositiu 

Coordinació amb altres sectors i entitats 



 

 

8. COORDINACIONS  

 
A nivell comarcal, el Servei desenvolupa la seva tasca en col·laboració amb els serveis sanitaris i 
socials. Per això, tractem de fomentar la relació entre els diferents equipaments comunitaris i les 
persones que fan ús d’ells, mitjançant las activitats realitzades a la comunitat. Això fa que sigui 
també necessària la coordinació amb entitats com ara: associacions de veïns, centres cívics, casals, 
poliesportius, grups de voluntariat, entitats privades, etc, a més de les estrictament de l’àmbit de 
l’atenció a l’usuari. 
En l'àmbit de la salut, els agents implicats pertanyents al Consorci Sanitari de l'Anoia son: el Centre 
de Salut Mental d'Adults, Centre d'Atenció i Seguiment a les Addiccions i Servei de Centre de Dia de 
Salut Mental.  
En l'àmbit social ens coordinem amb: la Residència Llar Verdaguer, La Fundació Privada Tutelar de 
l'Anoia, La Fundació Privada Àuria que ofereix el programa d'autonomia a la pròpia llar, el servei 
d'inserció especialitzat i el Servei prelaboral. I en l‘àmbit laboral ens coordinem amb el Taller Àuria 
que és un Centre Especial de Treball.  
Amb aquests agents es pactes les intervencions amb l’usuari que compartim, és a dir, els plans 
d’intervenció individualitzats, actuacions en situacions d’emergència o d’intervenció familiar, i altres 
situacions que es puguin produir. 
Las coordinacions i relacions amb las xarxes sanitàries i socials estan protocol·litzades d’acord amb la 
resta d’entitats per afavorir el  manteniment sistemàtic de les coordinacions i les intervencions 
integrals.  
Així doncs disposem d’un protocol que estableix un sistema normativitzat de comunicació, 
col·laboració i coordinació amb la Xarxa Sanitària de Salut Mental i la xarxa social. Les persones 
usuàries del club requereixen un seguiment sanitari i social per tal de donar una atenció integral, per 
això és fonamental  aquest protocol de coordinació on es recull la intervenció individualitzada, les 
accions comunitàries compartides, els seguiments, etc. Les reunions s'estableixen de forma periòdica 
amb els diferents serveis, així tant amb el Centre de Dia, El Centre de Salut Mental i la Residència, la 
coordinació telefònica és constant, i la presencial és mensual. Amb ells es pacten els Plans 
d'intervenció individuals de cada usuari, la derivació a altres serveis, les intervencions familiars i les 
accions. També es tracten casos complexes i situacions d'emergència. Pel que fa a la resta de serveis 
la coordinació és trimestral ja que no incideixen de forma tant directa. 
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9. INDICADORS DE QUALITAT 

 

Quan parlem dels Indicadors de qualitat dels Clubs Socials, cal englobar-los dins de les actuacions 
previstes en el III Pla de Qualitat de l’ICASS (2005-2008), on trobem el disseny, revisió i avaluació dels 
indicadors de qualitat dels diferents àmbits de serveis socials, que ha estat l’eina bàsica de la millora 
de la qualitat impulsada per l’Institut Català d’Assistència (ICASS). 
 
Cal destacar que aquests indicadors 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. 
 
Aquests son els resultats de l’avaluació d’aquests indicadors del Club Social Aidar per a l’any 2016, com 
també la seva interpretació i conclusions per part dels professionals: 
 
 
 

Dimensió 1: ATENCIÓ I SUPORT A LA PERSONA 
 

Núm. ÀREA RELLEVANT INDICADOR Estàndard Resultat 

1 
 

Valoració i pla 
d’intervenció 

Els professionals realitzen una valoració inicial de l’usuari. 90% 100% 

2 
Valoració i pla 
d’intervenció 

Els professionals avaluen el nivell d’ocupació significativa 
dels usuaris a l’inici i de manera periòdica. 

90% 90% 

3 
Valoració i pla 
d’intervenció 

Els usuaris del Club Social tenen un pla d’intervenció 
individual. 

60% 80% 

4 
Valoració i pla 
d’intervenció 

Els professionals del Club Social realitzen un seguiment del 
pla de intervenció individual dels usuaris de manera 
periòdica.  

90% 
90% 

5 Intervenció El Club Social té un sistema d’intervenció familiar definit.   100% 100% 

6 Intervenció  
Els professionals registren l’assistència dels usuaris al club 
per fer un seguiment de la seva  continuïtat.  

100% 100% 

7 Intervenció 
Els Club Social tenen un sistema definit per tal de poder 
detectar una situació de desvinculació i reconduir-la si es 
considera adient a la necessitat de l’usuari.  

100% 
100% 

8 Intervenció 
El Club Social ha de tenir una programació periòdica de les 
seves activitats. 

100% 100% 

9 Intervenció  

Els Club Social ha de respondre a una tipologia d’activitats 
que contempli tres tipus: activitats en el centre, activitats 
realitzades en la comunitat, activitats realitzades sense el 
suport directe de professionals. 

100% 
100% 

10 Intervenció 
El Club Social disposa de mecanismes perquè els usuaris hi 
participin de manera activa, possibilitant i facilitant 
participar en l’organització funcional de les activitats.   

100% 
100% 

11 
Protocols 
d’actuació 

El Club Social té protocols d’actuació en situacions 
d’urgències somàtiques o casos d’agitació o crisi 

100% 100% 

12 Documentació  
Els professionals del Club Social han d’organitzar totes les 
dades i la documentació demanada a l’usuari en dossiers 
individuals. 

100% 
100% 

 
 

       25 
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Dimensió 2: ASPECTES ÈTICS I RELACIONALS EN L’ATENCIÓ DE LA PERSONA 

 
 
 

Núm. 
ÀREA 

RELLEVANT 
CRITERI Estàndard Resultat 

13 
Satisfacció de 
l’usuari 

El Club Social realitza periòdicament la valoració del grau de 
satisfacció dels usuaris.  

100% 100% 

14 
Protecció de 
dades personals 
de l’usuari  

El Club Social té un protocol que estableix els procediments 
d’actuació per garantir la protecció de dades personals. 

100% 
100% 

 
 
 
 

Dimensió 3: ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DISPOSITIU 
 

Núm. 
ÀREA 

RELLEVANT 
CRITERI Estàndard Resultat 

15 Informació 
El Club Social té un full d’informació sobre característiques i 
funcionament del servei.  

100% 100% 

16 Gestió 
El Club Social té definit un sistema de coordinació interna 
per garantir la continuïtat de l’atenció de l’usuari i una 
organització correcta de tasques.   

                    
90% 90 % 

17 Gestió 
El Club Social disposa d’un pla d’orientació per als 
professionals, talleristes, voluntaris i alumnes de pràctiques 
(si n’hi ha). 

100% 
100% 

18 Gestió El Club Social avalua l’índex de rotació del personal de servei 25% 0% 

19 Gestió  

Existeix un sistema perquè els professionals del Club Social 
actualitzin els seus coneixements per augmentar les 
competències i desenvolupar, de manera adequada, la seves 
funcions. 

               
80% 

80% 

COMP Gestió 
El Club ofereix formació a professionals en el camp de la 
inserció comunitària del col·lectiu de salut mental dins del 
model de Club Social. 

100% 
80% 
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Dimensió 4: COORDINACIÓ AMB ALTRES SECTORS I ENTITATS 
 

Núm. ÀREA RELLEVANT CRITERI Estàndard Resultat 

20 Coordinació  
El Club Social ha de tenir un protocol de derivació que 
tingui en compte els criteris d’inclusió al club i que han 
de conèixer a nivell comunitari.  

100% 
100% 

21 Coordinació 

Els Clubs Socials hauran de disposar d’un protocol que 
estableixi un sistema normativitzat de comunicació, 
col·laboració i coordinació amb la xarxa sanitària de 
salut mental.  

100% 
100% 

22 Coordinació 
El Club Social ha de tenir definit un sistema de 
coordinació amb els serveis de la comunitat. 

100% 100% 

 
 

Dimensió 5: ENTORN D’INTERVENCIÓ 
 

Núm. ÀREA RELLEVANT CRITERI Estàndard Resultat 

23 Infraestructures 
El Club Social requereix un espai físic propi i diferenciat, 
encara que pot compartir local amb altres 
equipaments.  

80% 
100% 
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10. PROPOSTES DE FUTUR 

 

La previsió per a l’any 2018 i en vista del número d’usuaris a atendre pel servei, es pretén mantenir 

els horaris dels matins, degut a la creixent demanda, i les tardes tal i com es feia fins ara. A les 

gràfiques comparatives es pot un observar un augment mes a mes, del número d’usuaris. I per al 

proper any creiem que haurem d’obrir la llista d’espera, degut a que cada dia veiem com s’amplien 

les persones derivades de tota la comarca de l’Anoia inclús d’altres com la Conca de Barberà.  

 

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 d’atenció als matins, ja que els 

altres serveis específics (centre de dia i pre- laboral) 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 no seria possible si no rebéssim l’ajuda 

de subvencions i ajudes privades, es per això que aquest 2017 hem pogut oferir més 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. 

 

Així doncs, el Club Social com a recurs d’inclusió social i degut a les circumstàncies actuals, creiem 

que hauria de mantenir l’horari de matins amb el projecte Visc al Matí i seguir incorporant el treball a 

través de programes específics segons el grau d’autonomia de cada participant com enguany s’ha fet, 

podent oferir així formació, acompanyament i normalització, trencant amb l’aïllament social i 

l’estigma. Utilitzant el lleure com a eina i facilitant l’ocupació significativa del temps a tots aquells 

que en participen. Alhora creiem necessària una major implicació de la xarxa comunitària i social per 

poder-ho aconseguir, i no assenyalar a les persones afectades com els únics protagonistes de la seva 

situació social. 

 

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

hospital de dia 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.  

 

PROJECTES DE FUTUR: Projectes Pilot i/o Iniciatives pròpies 

 

Aquest any 2017 dins els recurs de Club Social s’han engegat  dos projecte diferenciats, el Club de 

Joves ( per atendre la creixent demanda de persones entre 18 a 30 anys) i ‘’L’Espai per Dones”,amb 

l’objectiu de incidir en el treball d’Igualtat de gènere i l’apoderament de la dona. 

 

 

 

CLUB DE JOVES 

 

Aquest octubre hem iniciat el projecte de Club de Joves, adreçat a persones majors d'edat fins els 

trenta anys. Des de fa temps, s’ha anat observant com les edats dels participants del Club Social Aidar 

ha augmentant, provocant que les persones joves que estaven interessades en venir no es vinculen ja 

que no troben referents de les seves edats. A més, la dinàmica que es segueix en les activitats és d’un 

tarannà diferent al que els joves els pugui motivar.   
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Per aquest motiu, la dinàmica de funcionament del grup de joves es base en què els propis 

participants, són els que organitzen i planifiquen totes les activitats que volen realitzar, ja sigui 

activitats esportives, lúdiques, sortides... Té com objectiu apoderar  als participants i que aquests 

adquireixin habilitats per desenvolupar-se al dia a dia.  

A més, s’ofereix un acompanyament individualitzat en el seu projecte de vida. Acordant amb cada 

persones es realitza un assessorament individualitzat, buscant els recursos formatius i laborals més 

adients per a cadascú.  

L’horari del Club de Joves és canviant, varia segons l’activitat que es realitza aquella setmana. Tot i així, 

els dies de trobada habitualment són els dissabtes. 

 

 

 

ESPAI PER DONES 

 

Espai per Dones  és una activitat que es va iniciar arrel d’ observar que al club social hi ha més nois que 

noies. A conseqüència, les noies que s’inscrivien noves era molt fàcil que es desvinculessin. Es realitza 

els dimecres a la tarda amb horari de 16,30h a 18,30h al club social. Es crea un espai de confiança i 

llibertat per a poder expressar-se i ser un mateix.  

És un projecte que té com a principal objectiu l’Apoderament de la dona. El qual s’aconseguirà a 

través de:  

 

 

Aquest esquema representa el contingut de que es farà en el taller de dones. Tal i com es veu, està 
dividit en dues parts; la primera és la part més terapèutica, ja que treballarem l’auto percepció, el 
concepte que tenim de nosaltres mateixes, com ens veiem i com ens veuen els altres,  l’ auto estima, 
prendre consciència de la importància que té estimar-nos i acceptar-nos ,i l’auto coneixement,  es farà 
a través de dinàmiques de grup, destacant les habilitats i virtuts de cada una d’elles. Sense oblidar-nos 
mai del sentit de l’ humor! 
I la segona part, és la part més formativa, en la que es realitzen tallers i xerrades sobre els drets 
sexuals, l’estigma i l’auto- estigma, la violència de gènere i el feminisme i l’Apoderament de la dona.  
 

 
Per acabar deixem constància de l’eficiència del servei amb uns relats extrets dels instruments 
d’avaluació d’alguns participants: 
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“Todo ha cambiado, no puedo trabajar en lo que quiero pero la vida cambia mucho, en el club he 
aprendido a que el trabajo no lo es todo que se puede conocer gente y hacer actividades que antes 

no hacia nunca o no conocía. 
En el club social Aidar me siento realizado, paso el tiempo mejor que estar en casa. Hago muchas 

actividades, es como mi segunda casa y he hecho muchos amigos. Estoy más activo, menos aburrido, 
conocer gente nueva y nuevos amigos y aprender cosas nuevas.” 

 
 

“Antes del club social era un chico de personalidad tímida que se encerraba en si mismo. No me 
gustaban los grandes grupos de personas. Me diagnosticaron trastorno bipolar y me dijeron que 

probase el club social. 
Fue un gran cambio para mi, ya que gracias a las actividades que se hacen cambié de actitud. 

Ahora soy más abierto, menos tímido y me relaciono más con la gente. A más he hecho un grupo de 
amigos. 

Al principio pensaba que era un centro como otro cualquiera, pero con el paso del tiempo me di 
cuenta de que estaba equivocado. Tengo compañeros, he hecho amigos y disfruto con las diferentes 

actividades.” 
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11. ANNEXES 

 

MONOGRÀFICS TERAPÈUTICS 

EQUINOTERÀPIA 2017 – DANKAES:  

Valoració Activitat: 

S’aprecia una evolució en l’autoestima, implicació i autogestió del temps. En general s’han mostrat 

motivats i això es veu reflectit en la assistència continuada i constant, tot i que hi ha hagut algunes 

baixes, el grup ha estat estable en número i han vingut amb assiduïtat. Des de l’equip de professionals 

hem volgut facilitar el canvi de rutines i adquisició d’autonomia a partir de la gestió dels espais, del 

temps i de les activitats.  

El fet d’empoderar a les persones assistents a fet possible la visible evolució en la presa de decisions 

per part del grup.  

Per part dels professionals del Club valoren positivament la forma de treballar de no intervencionisme 

i de normalització que tenim els professionals de DANKAES, fet que a afavorit la pressa de decisió de 

cada persona i a l’hora del grup. Han pogut experimentar i trencar amb les seves pròpies barreres. 

També han observat i valoren molt positivament com s’ha incrementat la cohesió del grup, de les 

primeres sessions a les últimes hi ha hagut una evolució primer a nivell individual i posteriorment s’ha 

vist extrapolat al grup.  

L’equip del C.S.Aidar que ha acompanyat el decurs de les sessions mencionen com hi ha hagut 

connexió amb el cavall i com a través d’aquesta s’ha empoderat a les persones participants. Les 

activitats i els cavalls han incrementat la confiança i la creativitat, que moltes vegades ha sorprès 

positivament als professionals assistents d’Aidar. També mencionen com s’han observat canvis físics 

(posturals i de comunicació no verbal) amb la interacció amb els cavalls.  

Només ens queda agrair al Club Aidar per la confiança dipositada i per la implicació de tot l’equip que 

ha facilitat cada una de les activitats i ens han acompanyat poden gaudint d’aquest creixement i 

experimentació per part de tots/es 

 

 

 



Memòria Visc al Matí i Club Social Aidar 2017 

 

34 

 

MUSICOTERÀPIA 2017 – Cristina Villafranca:  

         

 

Objectius: 

  

A nivell psicològic i emocional 

-Connectar amb la part sana de la persona. 

-Potenciar l'evasió i plaer. 

-Potenciar les respostes afectives. 

-Propiciar la relaxació. 

  

A nivell cognitiu 

-Estimular capacitats cognitives com l'atenció i la memòria. 

  

A nivell físic i motriu 

-Aportar amplitud al moviment. 

-treballar aspectes de consciència corporal. 

  

A nivell social 

-Potenciar la comunicació intra i interpersonal. 

-Incidir positivament en l'aïllament social. 

-Propiciar la integració i interacció social. 

  

. 
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TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS (TAA -IAA) 
 

 
Els objectius de la teràpia assistida amb animals, que han de ser determinats pel professional de la 

salut, poden tenir un gran ventall a nivell: 

 

Objectius:  

El físic: 

Millorar les habilitats motores fines i gruixudes 

Millorar la mobilitat i l'equilibri 

La salut mental: 

Augmentar les interaccions verbals entre membres d'un grup 

Augmentar la capacitat de concentració i atenció 

Potenciar l'autoestima 

Reduir els nivells d'ansietat 

Reduir la sensació de solitud 
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El educatiu: 

Ampliar el vocabulari 

Ajudar a millorar la memòria 

Millorar el coneixement de conceptes com ara la mida, color, sumar, restar,etc. 

El motivacional: 

Millorar el desig de participar en activitats grupals 

Millorar les interaccions amb els altres i augmenta l'exercici. 

  

Valoració Activitat: 
 
La valoració que faig en els dos grups que hem fet la sessió pilot, ha sigut molt positiva ja que tots els 
usuaris que han participat han tingut molt predisposició en fer l' activitat canina. 
Al ser un grup bastant autònom tant a nivell físic com mental per mi ha sigut bastant fàcil adaptar-me 
a les seves necessitats a través de l' activitat, ja que normalment en els centres que jo faig teràpia els 
usuaris estan molt més afectats i això complica la feina del gos i també la meva. 
 
En l'actualitat, l'ús d'animals amb finalitats terapèutiques és cada vegada més freqüent a mesura que 
es van realitzant estudis per constatar els nombrosos efectes beneficiosos del vincle entre l'ésser 
humà i els animals. 
 
A diferència de les persones amb qui les nostres interaccions poden ser complexes i impredictibles, els 
animals proporcionen una calma i un focus d'atenció. Fan que ens sentim segurs i acceptats 
incondicionalment. 
Per als grups de persones desfavorides i vulnerables a causa de les seves circumstàncies o de les seves 
condicions físiques i / o emocionals, aquesta acceptació plena és clau.  
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Col·laboren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


