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1. Dades identificatives i registrals 
 

▪ Nom: ARMPA, Associació per la Rehabilitació del Malalt Mental de l’Anoia 

▪ Adreça: Plaça Espanya, 8  08700- Igualada (Barcelona) 

 

▪ Correu electrònic:  armpa2002@yahoo.es 

▪ Telèfons:  93.801.90.58/ 618.049.559 

▪ CIF:   G-61749917 

▪ Presència a Internet: 

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

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

  

 

Constitució de l’entitat: 

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 la Federació Salut Mental Catalunya (SMC), així com a 

FEAFES (Federació Espanyola) i EUFAMI (Federació EUROPEA). 

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. 

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

 

 

mailto:2002@yahoo.es
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009672487820
http://armpa.wordpress.com/
http://clubaidar.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UClJQ2bG1OzcO84SSHPsvrTg
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2. Introducció 
 

L’ARMPA és una entitat sense afany de lucre que va néixer l’any 1998, quan un 

grup de familiars de persones amb problemes de salut mental,  es van unir per treballar 

en pro de la millora de la integració de les persones afectades i dels seus familiars. Els 

mou el propòsit d’orientar i donar suport a les famílies que, davant la malaltia mental, es 

troben aïllades, confoses i amb una gran necessitat d’informació.  

Així doncs, l’actuació de l’ARMPA es vertebra en tres eixos diferenciats: 

 Atenció a les famílies: l'Associació és un espai on els familiars de persones amb 

trastorns mentals poden compartir experiències i donar-se suport, on el 

professional realitza una tasca de recolzament, d’informació i assessorament. 

 Atenció a les persones afectades: El Club Social Aidar és un servei de 

rehabilitació i inclusió social, que treballa per augmentar el nivell d’autonomia 

dels seus participants. 

 Sensibilització i lluita contra l’estigma: sensibilització pública, reivindicació 

dels drets de les persones amb problemes de salut mental, desestigmatització 

social.  

La projecció territorial de l’entitat avarca tota la comarca de l’Anoia. 

Aquesta memòria és el recull de totes les actuacions que s’han realitzat durant aquest 

2016, i un agraïment a totes les persones que han col·laborat i participat en les diverses 

activitats i que fan possible que l’ARMPA continuï prosperant i recolzant a les famílies 

i a les persones afectades per un trastorn mental.  
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3. Objectius de l’entitat 
 

L’objectiu principal i que vertebra l’actuació de l’entitat és: 

Millorar la qualitat de vida de persones amb problemes de salut mental i  les seves 

famílies.  

Per a concretar-ho, des dels seus inicis l’Associació  per a la Rehabilitació del Malalt 

Psíquic de l’Anoia, ha tingut com objectiu prioritari la defensa dels drets de les persones 

amb trastorns  mentals i les seves famílies, realitzant una tasca i un treball per tal que la 

malaltia sigui atesa, acceptada i assumida amb naturalitat. Aquest és uns dels 

objectius fonamentals. 

L’estigma que acompanya a la malaltia mental,  degut generalment a la desinformació  

que existeix i/o a informacions errònies, repercuteix molt negativament sobre la 

persona, aïllant-la, fent-la sentir diferent i exclosa, i alhora sobre la família que tendeix 

a amagar el seu patiment per por a parlar-ne obertament i ésser també víctima del 

rebuig. 

Els objectius que ha estat la base de la intervenció durant tots aquests anys son:  

 Potenciar la informació dels socis i la població en general en temes de salut 

mental. 

 Promoure la millora i la creació de recursos sanitaris, socials, laborals i del 

lleure. 

 Promoure la reinserció social dels usuaris afectats de malaltia mental, 

promocionant la seva autonomia personal, social i comunitària. 

 Donar suport i recolzament en el procés cap a l’autonomia del seu familiar. 

 Donar a conèixer la nostra Associació a professionals de la salut mental, a la 

societat en general i les institucions públiques i privades. 
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4. Activitats / Serveis de l’Associació 
 

Les activitats i serveis que hem realitzat aquest any els podem dividir segons la 

població a la qual els hem destinat: 

4.1 Servei d’atenció a les famílies 

4.2 Espai informal per als socis   

4.3 Projecte de sensibilització a la comarca 

4.4 Servei d’integració de les persones amb trastorns mentals: Club Social 

Aidar 

4.5. Projecte Activa’t 

4.1 Servei d’Atenció a les famílies  
 

 Servei d’orientació, informació i ajuda a les famílies 

El Servei d’Atenció Familiar és un dels principals objectius de l’entitat des de la 

seva fundació. L’assessorament, la informació i el suport professionalitzat són bàsics 

per a l’afrontament de la malaltia des del nucli familiar.  

Aquest servei dona atenció a les famílies i/o a qualssevol persona que ho necessiti, així 

com informació, assessorament i suport en relació a la salut mental. 

Aquest any 2016 s’han realitzat un total de 37 visites de les quals, algunes han estat 

entrevistes d’acollida i d’altres de seguiment. 

 

 Grups d’Ajuda Mútua  

El Grup d’Ajuda Mútua (GAM) supervisat per un membre de la Junta Directiva, és 

un espai per a compartir experiències i millorar la convivència familiar. El GAM es 

realitza el  primer dimecres de cada mes de les 15.30h.  a les 17.30 h.. 

Aquest any s'han realitzat  11 trobades amb una mitja de participació de  8 usuaris. 
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El grup de familiars que hi assisteix valora positivament formar part del GAM, la 

majoria reconeix una millora en les relacions familiars i la reducció de l’angoixa i 

l’estrès familiar. 

 

4.2. Espai informal dels socis de l’Armpa 
 

Les sortides i excursions que es realitzen al llarg de l’any ajuden a que els socis 

de l’entitat es puguin conèixer en espais de lleure i que puguin compartir una bona 

estona. Aquests espais més informals fan que els familiars estableixin vincles de relació 

social més estrets.  

Tant les activitats com les sortides estan pensades per fer-les extensives a la resta de la 

població amb la finalitat de promoure relacions saludables fora de l’entorn de la 

malaltia.  

Aquestes són algunes de les sortides realitzades al llarg de l’any: 

Calçotada 

Al mes de març es va realitzar una calçotada per a tots els familiars socis de l’ARMPA 

a l’Ateneu d’Igualada.  
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Dia Mundial de la Salut Mental Lleida   

“Prevenció, la clau de l’equilibri” 

 

La celebració del Dia Mundial de la Salut Mental 2016 esdevé sempre l’ocasió en 

que el moviment social de persones, professionals, entitats de l’àmbit de la salut mental 

i la ciutadania en general, es trobin en un ambient lúdic i festiu per fer visible la salut 

mental i la lluita per la defensa dels drets de les persones i famílies amb problemes de 

salut mental. Resulta la gran trobada festiva però també reivindicativa del nostre 

moviment associatiu,  

Enguany va tenir lloc el dia 8 d’octubre a la ciutat de Lleida i, més concretament, al turó 

de la Seu Vella, sota el lema “Prevenció, la clau de l’equilibri”.  Així doncs, aquest va 

ser el fil conductor de la celebració, perquè prevenir és promoure la nostra salut mental i 

ajudar al nostre creixement, estabilitat i confiança.  

L’acte va ser conduit pel periodista Lluís Caelles i l’actriu i presentadora Txe Arana.  

Abans de la lectura del manifest, la cantant Lorena va interpretar un tema titulat “I què 

sí”, composada expressament per a l’ocasió. Posteriorment, els parlaments institucionals 

van ser a càrrec d’Àngel Ros, alcalde de Lleida; Toni Comín, conseller de salut; 

Francesc Iglesias, secretari del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Eva 

Barta, presidenta de Salut Mental Ponent.  

A més es van realitzar uns tallers sota el nom del lema, on a través d’uns jocs molt 

interessants utilitzant nova tecnologia (tablets) els participants podien guanyar vals de 

l’Abacus. Alguns dels usuaris del Club Social Aidar van jugar-hi i s’ho van passar molt 

bé. 

Finalment, l’esdeveniment va estar amenitzat per un espectacle de circ i l’actuació d’un 

grup musical que, un cop més, va animar a la nostra associació a ballar i gaudir d’aquest 

dia tan especial. 
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Dinar de Nadal 

Un any més, els socis de l’entitat també han celebrat el Dinar de Nadal, un espai 

de reunió i celebració per als familiars. Enguany el vam celebrar el 17 de desembre en 

un restaurant i vam ser unes setanta persones, entre  socis, usuaris i professionals. Tot 
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un èxit. A més va ser un motiu de doble celebració ja que vam commemorar els 18 

anys d’existència de l’Associació.  

A més, el Club Social Aidar va organitzar l’amic invisible i el “caga tió” a l’entitat per a 

tots els participants del Club. 

 

 

 Projecte de  Dinamització "Espai Familiar" 

Al llarg d’aquest any s’ha desenvolupat el quart curs del projecte de 

dinamització "Espai familiar". És un projecte dirigit i organitzat pels socis-familiars  de 

l'entitat  amb l'objectiu general de crear i potenciar un espai d'intercanvi mitjançant 

l'oferta d'activitats lúdiques i/o formatives a partir dels seus coneixements, experiències 

i /o interessos. Els principals objectius específics són: potenciar un espai d'oci 

significatiu per desenvolupar la creativitat; fomentar el recolzament familiar; afavorir 

vincles de relació social i millorar la percepció de suport; potenciar habilitats socials i 

comunicatives; desenvolupar habilitats emocionals com l'empatia, l'auto-concepte i 

l'autoestima; així com també afavorir habilitats psico-motrius com l'atenció, la memòria 

i la motricitat fina. La participació dels familiars  a les activitats ha sigut molt 

satisfactòria. 

Imatge que mostra una de les postals de Nadal 

creades en un taller del Club Social Aidar 
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Aquests espais són necessaris pel bon funcionament de l’entitat ja que permeten 

cohesionar els socis així com compartir espais de relació fora de l’àmbit terapèutic 

establint vincles  entre ells i amb la resta de la societat. 

4.3. Projecte de sensibilització a la comarca 
 

Durant aquest any l’ARMPA ha organitzat diversos actes que responen al 

projecte de sensibilització, que té per objectiu donar a conèixer els drets de les persones 

amb malaltia mental i les seves famílies, assessorant i informant, per tal de contribuir a 

reforçar una concepció positiva de la salut mental, afavorir la millora de la seva qualitat 

de vida i inclusió social dins de l’àmbit comunitari. Amb aquest objectiu es realitzen 

activitats en diversos equipaments comunitaris i es compta amb la participació d’altres 

entitats, així com també es participa activament en fires, xerrades i actes socials. 

Amb aquest apropament comunitari s’intenta arribar a la població en general per a 

donar a conèixer l’entitat i el seu treball, i alhora informar, orientar i assessorar a la 

població sobre les malalties mentals d’una forma molt planera i arribant a qualsevol 

persona que hi pugui estar interessada. 

 

Dia Mundial de la Salut Mental Igualada 

El 10 d’octubre, el Dia Mundial de la Salut Mental i després de la celebració anticipada 

a la ciutat de Lleida, la nostra associació va organitzar un conjunt d’activitats per a 

gaudir d’aquest dia a la nostra localitat.  
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Una de les activitats va ser la d’un “Conta contes”, volent apropar el coneixement de la 

malaltia mental a tota la població i, especialment, a la població infantil. Perquè una de 

les estratègies de combatre l’estigma social és augmentar la informació i la 

sensibilització a tota la societat en general. L’activitat es va realitzar dins un iglú de 

vent. Després del conta contes, els nens es van divertir amb una activitat dinàmica, 

creant personatges que apareixien als contes amb fang.  

Posteriorment i, en aquesta mateixa línia de sensibilització, es va projectar un vídeo
1
 

dels nois i noies del Club Social Aidar que ens mostra de quina manera les activitats 

artístiques com la pintura i el bricolatge creatiu aporten grans beneficis. 

Amb aquest acte promocional es va pretendre donar la primera pinzellada al tema 

central del proper Cicle de Xerrades de Tardor programades a la ciutat d’Igualada. 

L’esdeveniment també va comptar amb un berenar popular obert per a tothom que s’hi 

va apropar. 

 

                                                           
1
 Veure vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZkKQEaT4W0o  

https://www.youtube.com/watch?v=ZkKQEaT4W0o
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Cicle de Xerrades de Tardor 

El Cicle de Xerrades de Tardor és un acte que cada any organitzem des de la 

nostra entitat. Les d’aquest any han tractat la temàtica de l’art i la salut mental 

(arteràpia, musicoteràpia, etc.). Vam decidir fer-les a l’Institut Milà i Fontanals 

d’Igualada per a poder arribar a un públic més ampli i jove amb una idea clara de 

sensibilització sobre aquest tema. Mencionar la gran col·laboració de l’Ajuntament 

d’Igualada en fer difusió d’aquestes activitats –tan del Dia Mundial de la Salut Mental i 

del Cicle de Xerrades de Tardor. 

Respecte la temàtica escollida per les xerrades, cal assenyalar que és una 

evidencia demostrable el paper que desenvolupa l’art i les manifestacions  d’aquest 

sobre la persona. També existeixen  nombroses experiències sobre  l’expressió plàstica 

com a alternativa comunicativa en les persones amb malaltia mental, i els efectes 

positius d’aquesta teràpia sobre la seva qualitat de vida i la dels  familiars. Les 

iniciatives que s’han fet des de l’associació i el club en aquest sentit, han gaudit de molt 

bona acceptació i participació. Aquest proper trimestre, per motius d’espai, es va deixar 

d’oferir l’activitat de renovats (bricolatge creatiu  i de reciclatge). Per aquest fet, es va 

Tècnics de l’ARMPA, Junta Directiva, socis i 

representant del Departament de Salut. 
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decidir fer un vídeo promocional 
2
. El vídeo es va projectar a la presentació de les 

xerrades, amb la finalitat de poder captar suports i recursos, fer difusió dels treballs de 

l’associació i reivindicar uns espai adequats per a realitzar l’activitat. També es van 

exposar una sèrie de treballs que s’han anat elaborant a “Happening” (pintura) i 

“Renovats” (mobiliari, llums).  La presència física de les obres pot propiciar  moments  

de debat i reflexió, amb la participació activa dels assistents, sobre el procés creatiu, el 

resultat, l’esperit crític, etc. 

A continuació detallem el programa del Cicle de Xerrades de Tardor que van 

tenir lloc els dies 19 d’octubre i el 2 i 9 de novembre de 2016: 

 

19.10.2016: Xerrada sobre la Musicoteràpia en TMS, aplicació en rehabilitació 

comunitària. 

A càrrec de Cristina Villafranca Garreta. Psicòloga sanitària col·legiada i 

Musicoterapeuta titulada que exerceix com a terapeuta i formadora a "Musicoteràpia 

BCN Psicologia i Musicoteràpia Clíniques de Barcelona"  

Títol i punts de la ponència: 

“La Xerrada: Musicoteràpia en TMS, aplicació en rehabilitació 

comunitària” 

1.Què és la musicoteràpia? Parlaré de què és considera musicoteràpia i què 

no ho és. 

2.Aplicació de la musicoteràpia en TMS: 

2.1 Metodologia: 

Intervencions amb musicoteràpia en un context de 

rehabilitació comunitària. (les sessions, els objectius generals i quines tècniques 

s’utilitzen en TMS) 

2.2 Beneficis de l’ús de la musicoteràpia: parlaré sobre el que aporta 

la musicoteràpia a usuaris amb TMS inscrits en un àmbit de rehabilitació 

comunitària. 

3.Pràctica grupal: 

Els assistents a la xerrada vivenciaran algunes tècniques grupals que s’apliquen a les 

sessions amb TMS. 

                                                           
2
 Vídeo que es va projectar per primer cop al DMSM d’Igualada. 
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02.11.16. Taula-Debat 

La darrera xerrada conclourà amb els temes tractats a les anteriors ponències i amb 

l’aportació de la visió de diferents professionals de la ciutat d’Igualada creant un debat 

final.  

“Taula- debat” a càrrec de:  Eduard Esteve, llicenciat en Belles Arts i educador social al 

Centre de Dia de Salut Mental Igualada; Juli Salazar, tècnic superior d’ arts plàstiques i 

disseny, especialitat en joieria artística i col·laborador del Club Social Aidar; Víctor 

Borràs, director de teatre, actor i col·laborador del Club Social Aidar.  

09.11.16: Xerrada sobre l’Arteràpia en TMS i creació audiovisual. 

A càrrec de Max Villanueva. Terapeuta Gestalt especialitzat en Arteràpia. Educador 

social. Actualment treballa a la Fundació Tres Turons realitzant projectes artístics i 

culturals amb persones amb problemàtiques de salut mental. Coordina el Taller de 

Creació audiovisual i el programa de ràdio  "La Tarantela" a Boca Radio.  

Títol i punts de la ponència: 

“Processos creatius, una manera d’acompanyar.” 

 

Processos creatius : Taller de creació audiovisual, grup de radio, laboratori de creació 

escènica 

 

- Metodologia 

 

- Acompanyament 

 

- Arteràpia 

 

- Empoderament 

 

- Treball interdisciplinar. Experiències  en  el camp de creació audiovisual 

 

-  Experiència d’un participant al taller de creació audiovisual 

 

- Passi de vídeos 
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Cartell del Cicle de Xerrades de Tardor 
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4.4. Integració de les persones amb trastorns mentals  
 

CLUB SOCIAL AIDAR I VISC AL MATÍ 

El Club Aidar és un servei d’inclusió social, que utilitza el lleure com a mitjà, i 

que perseguint l’ocupació significativa del temps, pretén establir xarxes de suport que 

ajudin a la rehabilitació i augment de la qualitat de vida de les persones amb problemes 

de salut mental i les seves famílies, així com una major inserció comunitària i 

trencament de l’estigma social.  

El Club Social Aidar s’inicià el 18 de setembre del 2002, quan un grup de pares 

de l’entitat ARMPA (Associació per a la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia) 

busquen trencar l’aïllament que molts dels seus fills parteixen, i decideixen tirar 

endavant el projecte de Club Social Aidar. El Club Aidar pertany a una xarxa de Clubs 

d’arreu de Catalunya, coordinats Salut Mental Catalunya.  

Com a recurs de la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, es 

contempla que aquest servei estigui obert principalment les tardes i els caps de setmana. 

Per a complementar l’atenció en la franja de matins l’associació Armpa inicià l’any 

2012 el projecte Visc al Matí, que amb la mateixa metodologia d’atenció està obert tots 

els matins durant la setmana. 

L’objectiu principal d’aquests projectes és proporcionar una estructura, ajudant i 

facilitant suport logístic i motivació per a la realització de les activitats de lleure i 

organització del temps lliure als seus membres, per tal de promoure un increment de 

l’autonomia personal i socialització, en conseqüència un increment de la qualitat de 

vida.  Per aconseguir-ho utilitza l’oci com a mitjà perseguint l’ocupació significativa del 

temps de les persones que hi assisteixen. Es realitza una programació trimestral, que 

engloba una gran diversitat d’activitats, que es realitzen en equipaments de la comarca 

per a una major inclusió social i també en l’espai propi del club social. En la 

programació d’aquestes s’intenta que els usuaris en participin de forma activa i 

expressin així les seves motivacions pel pròxim trimestre, això s’aconsegueix a través 

de les comissions i/o grups de treball i de l’assemblea setmanal.  

Totes aquestes activitats son realitzades pels propis professionals del club i per 

monitors especialitzats. Les activitats que s’han fet durant l’any 2016 amb la franja 

horària de matins, "el Projecte de Visc el Matí" han estat: Piscina, Happening (pintura), 
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Renovats (bricolatge), Aquagym, Espai per dones, Voluntariat  al Banc de Queviures i 

al Banc d’Articles i Dinem al Club. Al llarg de l'any també s'han realitzat 

acompanyaments dels educadors a activitats normalitzades, com p.ex: Patchwork ( 

Casal Montserrat- tot l'any), Ioga i Pilates (Casal Montserrat 2on i 3er Trimestre), 

Zumba - Casal del Passeig ( 3er.T). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activitats que s’han dut a terme durant l’any 2016 amb la franja horària de 

tardes, el Club Social Aidar han estat: Fem Club, Coffe - Time, taller Creatiu, Rius de 

Manualitats, Taller d’audiovisuals, Coneix-te, Xarxes socials, Tacheles, Batuts Detox, 

informàtica,  anglès, cuina, futbol sala,  Música, Fem ruta, Info Joc, Cafè Tertúlia, jocs 

de taula, Espai Trobada, Assemblea. 
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Altres activitats que s'han realitzat al 2016 son: "Surt el Cap de Setmana" ( Dissabtes i 

diumenges), excursions, celebracions, fires, exposicions i xerrades.  

 

A continuació podeu veure una mostra de fotografies d’algunes de les activitats 

esmentades:  

 “Happening i Renovats” 
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“Dinem al Club” 

 

 

 

“Batuts Detox” 
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“Espai Dones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MúsIca” 

“Música” 

      

“Música” 
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Totes aquetes activitats son avaluades de forma trimestral tant per els 

participants com pels professionals. Els professionals del club fan seguiment individual 

de cada usuari, a partir d’un Pla Individual d’Intervenció en el qual es treballen els 

objectius a aconseguir de manera conjunta amb cada individu.  

El club treballa amb dos eines per poder avaluar la feina i els resultats d’aquesta, és 

tracta dels indicadors de qualitat que i dels indicadors de avaluació. Cal destacar que els 

indicadors de qualitat 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. 

Per altra banda, els indicadors d’avaluació serveixen per conèixer i millorar la feina que 

fem. Hem de dir que és una avaluació mixta que recull i analitza dades quantitatives i 

dades qualitatives. 

Per tal que la intervenció sigui correcta i global, ens coordinem amb el Centre de Salut 

Mental i el Centre de Dia del Consorci Sanitari de l’Anoia, així com amb Residències, 

Servei Prelaboral, Servei d’Inserció Laboral, i totes aquelles entitats i serveis que vetllen 

i treballen per a les persones amb problemes de Salut Mental i amb les quals compartim 

usuaris.  

El servei enguany ha atès a 66 usuaris. Desglossem a continuació l’assistència 

segons franja horària: 

 

 

   35 assisteixen matí i tarda 

   25 assisteixen només tarda 

    6 assisteixen només matí 

9% 

39% 52% 

Participació / franja horària 

matí 

tarda 

mati i tarda 
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El Club Social Aidar enguany ha fet 14 anys que funciona, és un servei 

consolidat com a Recurs de la Cartera de Serveis Socials i cada vegada més reconegut a 

la comarca, això ens dona més energia i il·lusió per seguir treballant en aquesta línia i 

esforçant-nos diàriament per donar qualitat al servei.  

La previsió per a l’any 2017 i en vista del número d’usuaris a atendre pel club social i 

visc al matí, es pretén mantenir els horaris dels matins, degut a la demanda, i les tardes i 

caps de setmana tal i com es feia fins ara.  

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 de matins 

al club social, ja que els altres serveis específics (centre de dia- SRC 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 del Club Social Aidar no seria possible sense l’ajuda 

de subvencions i ajudes privades, és per això que aquest 2016 hem pogut oferir 

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. 

Les activitats del grup de joves ( proves pilots Federació SMC ) estan donant 

molts bons resultats, demostrables amb els instruments d’avaluació abans citats, i estan 

deixant florir mancances reals del territori. 

Per la franja d'edat de joves amb trastorn mental dels 15 als 18 anys, no existeix a la 

comarca de l'Anoia cap servei específic per a l'oci i el temps de lleure. Molts joves 

queden fóra de la formació reglada i no tenen recursos adequats a on dirigir-se, per a 

poder realitzar activitats  ni tampoc professionals que puguin fer-ne seguiment. Al igual 

que en el cas dels adults, els recursos existents a Salut Mental son les consultes 

mèdiques i l'Hospital de dia Infanto - juvenil, on les places són limitades. 

 

D’altra banda creiem molt important seguir reivindicant les necessitats del 

territori com tenir  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. Actualment si una persona amb TM necessita una llar per anar a viure, a 

l'Anoia només existeix una residència especialitzada, per tant hi ha amb una llista 
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d'espera força elevada. Tanmateix una persona jove li seria molt més positiu per a la 

seva socialització, autonomia i integració a la comunitat el fet de viure en un pis tutelat, 

totalment diferent el fet de viure en una llar- residència, on el servei és molt més rígid i 

institucionalitzat, i la franja d'edat és més elevada. 

  

4.5. Projecte Activa’t 
 

El projecte Activa’t es va iniciar a Igualada el 27 de novembre de 2015, 

recordem que es tracta d’un projecte de base comunitària per millorar l’atenció a les 

persones amb problemes de salut mental i els seus familiars.  

A principis d’abril del 2016 es va iniciar la primera fase del projecte Activa’t per la 

Salut Mental, en fase pilot, que impulsen conjuntament  la Federació Salut Mental 

Catalunya, Federació Veus i la Generalitat de Catalunya amb el suport de l’aliança del 

CSA i l’ ARMPA . 

En la primera fase del projecte s’ha realitzat formació en psicoeducació,  dirigida a 

famílies i persones amb trastorn. Algun dels punts principals són : Oferir informació 

sobre els trastorns mentals greus i l’entrenament d’habilitats i estratègies que ajudin a 

abordar les situacions difícils més freqüents.  Han participat en aquesta fase un total de 

12 unitats familiars. 

Les sessions formatives han estat dirigides a  dos grups, al de familiars i al d’usuaris del 

Centre  de Salut Mental(CSA). El grup de familiars ha constat de 15 sessions, alternades 

entre sessions teòriques i sessions pràctiques i van finalitzar al mes d’octubre.  

El grup de persones amb diagnòstic (usuaris)  ha constat de 22 sessions i va finalitzar-se 

al mes de desembre. 

Paral·lelament durant el mes de setembre han començat les formacions per a 

dinamitzadors de grups d’ajuda mútua, dirigides a famílies així com a  persones amb 

trastorn mental. 
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5. Convenis i coordinacions amb altres Institucions i entitats 
 

L’ARMPA és una entitat sense ànim de lucre i per a poder aconseguir els objectius 

anteriorment citats creiem necessària la interrelació amb altres organismes i entitats ja 

siguin estatals, comarcals, o  municipals. Així com també és necessària la coordinació 

amb els professionals dels diferents serveis de la comarca. 

 

1. SUPORT ECONÒMIC: 

 

Durant el transcurs de l’any de 2016 hem rebut els següents ajuts econòmics:  

 

 Departament de Benestar i Família amb el qual tenim conveni per a poder 

portar a terme el Club Social com també els projecte d’atenció familiar de 

l'Associació. 

 Diputació de Barcelona, suport econòmic per a Visc al matí del Club social 

Aidar. 

 Ajuntament d’Igualada,  hem rebut subvenció per portar a terme el projecte de 

Visc al matí (obertura del servei del Club Social Aidar als matins). Tenim 

conveni de cessió del local de l’entitat.  

 Ministeri de Treball i Assumptes Socials, per a projectes d’atenció familiar. 

 Ajuntament de Vilanova del Camí, suport econòmic. Cessions d’espais per a 

activitats. 

 Obra Social “La Caixa”: Suport econòmic de la convocatòria 2014 per a Visc 

al Matí de setembre 2016 a setembre 2017. 

 

2. COL·LABORACIÓ I COORDINACIÓ AMB: 

 FEAFES (Confederació Espanyola d’Agrupacions de Familiars i Malalts Mentals) 

de la qual formem part com a Associació. 

 Federació Salut Mental Catalunya: SMC  amb la que mantenim coordinació i 

que ens dona en molts moments suport i orientació. 

 Comissió Tècnica de Clubs Socials, on s’elaboren els indicadors de qualitat i 

avaluació. 



Memòria d’activitats 2016 
 

 

 

26 

 Taula de Salut Mental de l’Anoia, comissió de tots els serveis i entitats de l'Anoia 

que treballem amb el camp de la Salut Mental, espai de coordinació i intercanvi així 

com també per a prendre iniciatives i portar-les a terme. 

 Consorci Sanitari de l’Anoia,  Centre de Salut Mental i Centre de Dia, amb el 

qual mantenim una relació de coordinació amb els corresponents professionals.  

 Serveis Socials de l'Anoia (Igualada, Santa Margarida de Montbui...). 

 Equipament Cívic Polivalent, Espai Cívic Centre amb els quals es realitzen 

reunions al llarg de l’any per a la cessió d’espais així com també la participació de 

L’ARMPA a la programació d’aquests Casals. 

 Pla local d’Inclusió i cohesió social d’Igualada, coordinació de serveis. 

 Ajuntament d’Igualada Cessió del local social de l’entitat, coordinacions per 

algunes gestions en relació a les activitats realitzades, cessió de la furgoneta de 

Serveis Socials i d’espais. 

 Ajuntament de Vilanova cessió d’espais. 

 Ajuntament de Santa Margarida de Montbui, cessió d’espais. 

 Ajuntament de la Torre de Claramunt cessió d’espais. 

 Ajuntament de Sant Martí de Tous cessió d’espais. 

 Ajuntament de Jorba, cessió d’espais. 

 Ajuntament d’Òdena, cessió d’espais. 

 Hospital de Dia Sant Jordi, cessió d’espais per a l’activitat d’horticultura. 

 La Bastida, col·laboració amb activitats puntuals i Peces Puces. 

 Restaurants Castell d’Orpi i L’Era del Castell, suport a activitats. 

 Mesclum, col·laboració en l’activitat d’horticultura ecològica. 

 Banc de Queviures, col·laboració en l’activitat de voluntariat. 

 By Puns, donació del 50% de la nova equipació de l’equip de futbol del club social. 

 Banc d’article Reutilitzables, col·laboració en l’activitat de bricolatge i 

voluntariat. 

 Mont aqua, col·laboració en el desenvolupament de l’activitat d’aquagim. 

 Fundació Atlas, col·laboració en el Dia Mundial de la Salut Mental. 
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6. Difusió de l’entitat 
 

El pla de comunicació de l'entitat contempla: dossier de premsa, convocatòries de 

premsa, notes de premsa, intervencions radiofòniques a la premsa Igualadina, mailing, 

bloc de l'entitat i del club Aidar, publicitat, tríptics dels serveis i activitats.  

Cal destacar que el canvi substancial en quan a comunicació de l’any 2016 ha estat 

contractar una persona de referència per a portar tots els processos de comunicació 

institucional de l’Associació; amb la finalitat de donar un pas endavant per tal 

d’impulsar i donar a conèixer molt més la nostra entitat. 

Les funcions principals d’aquesta persona són promocionar l’entitat i gestionar 

la relació amb els mitjans de comunicació, executar estratègies Social Media, difusió de 

les diferents activitats dutes a terme, etc. 

Així doncs, l'Associació al llarg de l’any ha realitzat vàries publicacions a la 

premsa igualadina i de la comarca, una intervenció radiofònica a la ràdio RAC1 i la 

publicació/ difusió de vídeos promocionals 
3
per a donar a conèixer l’entitat i les nostres 

activitats. Hem fet difusió mitjançant tríptics i cartells de les activitats obertes a tota la 

ciutadania, com per exemple l’Aidar-Fest, el Cicle de Conferències de Tardor, el 

concurs MENTS amb ART, l’exhibició de Renovats i Happening, el concert per a la 

Integració social, etc. així com també a través de la publicació bimensual del Butlletí 

del Club Aidar i dels blocs de l’entitat i el club. 

Cada trimestre sortim en la publicació de l’Equipament Cívic Polivalent i de 

l’Espai Cívic Centre, com a entitat que organitza i realitza activitats, és una difusió que 

arriba a més de 2600 famílies, 100 entitats incloses també les administracions 

públiques. També sortim com entitat organitzadora d’activitats a Montaqua – gimnàs de 

Santa Margarida de Montbui. 

La participació a les Fires, així com la parada de la Diada de Sant Jordi, o els actes del 

Dia Mundial de la Salut Mental, son actes que permeten fer difusió de l’entitat alhora 

que creen una major proximitat a la ciutadania. 

                                                           
3
 Veure vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkKQEaT4W0o&list=PLkPoUmMqneDTqW1uWI7YTTSab4Vnt9V1-&index=2  
https://www.youtube.com/watch?v=V7IBuxsjwqg&list=PLkPoUmMqneDTqW1uWI7YTTSab4Vnt9V1-&index=1  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkKQEaT4W0o&list=PLkPoUmMqneDTqW1uWI7YTTSab4Vnt9V1-&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=V7IBuxsjwqg&list=PLkPoUmMqneDTqW1uWI7YTTSab4Vnt9V1-&index=1
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7. Balanç de comptes 2016 
     

 

BALANÇ DE COMPTES ANY 2016 - ARMPA 

INGRESSOS   

QUOTES 10.446,75 

SUBVENCIONS OFICIALS 132.896,49 

DONACIONS 17.213,47 

ALTRES 668,98 

TOTAL INGRESSOS 161.225,69 

  

  

  

  

  

  
BALANÇ DE COMPTES ANY 2016 - ARMPA 

DESPESES   

SOUS I SALARIS 122.906,46 

DESPESES GENERALS 17.082,14 

SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS I SERVEIS DE MONITORS 11.349,39 

SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS 7.774,58 

TOTAL DESPESES 159.112,57 
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8. Conclusions i valoració 
 

L’ARMPA és actualment una entitat reconeguda a la comarca de l’Anoia, que ha 

aconseguit ser un referent en inclusió social gràcies a la consolidació de l’Associació 

amb el seu ja llarg recorregut i també del servei del Club Social, recurs reconegut com a 

tal en la Cartera de Serveis Socials. 

L’entitat esdevé un recurs important de suport a les famílies, i en aquesta àrea ha 

assolit els seus objectius gràcies al Servei d'Atenció Familiar i les expectatives de 

continuar treballant per oferir una millora del servei i crear-ne de nous segons 

necessitats de les famílies. En aquest àmbit, el Grup d’Ajuda Mútua, és també un espai 

valorat pels socis de l’entitat, on hi troben el suport necessari i la comprensió mútua, per 

seguir lluitant amb les dificultats que comporta compartir el dia a dia amb una persona 

amb problemes de salut mental. Les activitats de lleure i oci per a famílies i socis en 

general es valoren molt positivament ja que permeten relacionar-se en un espai més 

informal i no posar el punt d’atenció en la malaltia i el patiment.  

En el context actual de rehabilitació psicosocial, el Club Social  ha seguit obrint els 

matins per ampliar l'atenció als usuaris, sota el projecte VISC AL MATÍ. Enguany s'ha 

continuat  desenvolupat el treball mitjançant programes específics segons el grau 

d'autonomia de cada participant, podent oferir així formació, acompanyament i 
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normalització, trencant amb l'aïllament social i l'estigma. El lleure s'utilitza  com a eina 

per facilitar  l’ocupació significativa del temps a tots aquells que hi participen.  

Creiem també que la difusió i sensibilització és molt important, sobretot en dues 

vessants; per una banda cal seguir informant amb rigor sobre les malalties mentals i 

desenvolupant accions i activitats per trencar amb l’estigma social d’aquestes; i per altra 

banda hem de poder arribar a totes aquelles persones que ho necessitin, aproximant els 

serveis i donant-te’ls a conèixer a tota la ciutadania. 

Enguany, en aquest sentit valorem molt positivament la implementació del servei 

Activa’t a Igualada i concretament de l’Espai Situa’t a la nostra entitat. 

 

 

Finalment, alguns dels objectius que ens plantegem de cara al 2017 són:  

El creixement de l’entitat i el seu nivell de presència a la societat civil i política; 

donar-nos a conèixer a tota la xarxa de serveis; aconseguir la captació de fons de 

diferents empreses; millorar i augmentar l’atenció a les famílies per tal d’arribar-

ne a més i també a nous socis; preparar-nos per a poder oferir un servei per a la 

franja infanto-juvenil afectada per un trastorn mental; l’obtenció o cessió d’una 

furgoneta per al trasllat a les activitats al club i Visc al Matí; el restabliment de 

l’activitat d’Equinoteràpia entre d’altres terapèutiques i beneficioses que 

necessiten de desplaçament.  

Per aquest 2017 també volem promocionar la participació de la comunitat en les 

activitats que es realitzen al Club mitjançant la creació de diferents activitats poden així 

treballar l’estigma que encara hi ha al voltant del món de la Salut Mental. 
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