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Benvolguts socis i sòcies
 
En aquest 21è aniversari, la nostre entitat ha estat guardonada amb elPremi Mossèn Còdol per
el compromís social de la ciutat d’Igualada. Aquest premi reconeix la tasca de la nostre entitat
envers les persones que tenen un problema de salut mental i llurs famílies. Però, aquest guardó,
va molt més enllà, doncs posar de manifest la lluita constant del col·lectiu de la salut mental en la
normalització i sensibilització d’aquest sector.
 
El nostre petit gra de sorra a aquesta tasca la fem possible gràcies a tots vosaltres, socis i sòcies
de la nostre entitat i els col·laboradors dels que ens recolzen, l'Ajuntament d'Igualada, el Consell
comarcal de l'Anoia, el Consorci sanitari de l'Anoia, i d'altres entitats públiques i privades. 
 
Volem destacar la nostre col·laboració a Ràdio Nova de Vilanova del Camí que ens permet
emetre el nostre propi programa de ràdio, “Positivament Ràdio”on donem veu a la normalització
de la salut mental.
 
Així, aquest 2019, hem pogut dur a terme una jornada de formació en salut mental que va tenir
lloc al Museu de la Pell d’ Igualada on diferents professionals van posar a disposició dels
assistents els seus coneixements en aquesta matèria. La voluntat de l’ entitat és continuar
treballant en la formació en salut mental per tots els col·lectius, per aquest motiu desenvoluparà
una sèrie de formacions futures. No podem oblidar d’ esmentar la consolidació dels projectes
que ja havien posat en marxa l’ any anterior i que, han tingut continuïtat en aquest, com
són“Apodera’t: espai per dones! I “Club de joves” on s’ han desenvolupat diverses accions per
millorar les prestacions ambdós projectes. El Club social Aidar ha continuat amb la seva tasca
d'oci inclusiu, incorporant noves activitats a la seva cartera, com happenning i ioga. 
 
Per últim, la nostre campanya creada per el dia mundial de la salut mental “Suma per la salut
mental” resumeix l’ esperit de la nostre entitat, sumar és més que afegir, i per tant, incorporar
altres agents i persones que col·laborin en la tasca que realitzem dia a dia, és la força que ens
empeny a seguir treballant per la salut mental. Atentament
o
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TOTAL L'ANY
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Club Social Aidar

IMPACTE SOCIAL

EL NOSTRE COMPROMÍS

AL CLUB SOCIAL  OFERIM 
 SUPORT SOCIAL I

ACOMPANYAMENT  EL
PROJECTE VITAL DE LES

PERSONES AMB PROBLEMES DE
SALUT MENTAL, A TRAVÈS DE

L'OCI INCLUSIU

 
SERVEI EN CARTERA DELS SERVEIS SOCIALS  DE
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EL QUE ENS MOU

AMB UNA
MITJANA

MENSUAL DE 64
PERSONES

 
   
40 ENTREVISTES INFORMATIVES 
35 ACOLLIDES
 
21 NOVES  VINCULACIONS 

ATENCIÓ A PERSONES

Ens mou donar l'estructura de suport social necessària i contribuir per tal de que les persones
amb problemes de salut mental, assoleixin quotes de salut, independència, participació i
col·laboració a i amb la comunitat.
 
El Club Social fomenta espais d'auto-gestió, posant l'èmfasi en la participació activa de la
persona. 
 

Oferim un espai d'oci inclusiu i rehabilitador, que utilitza les activitats del lleure per treballar
tant a nivell grupal com individual. Acompanyant a cada persona en el projecte vital i
col·laborant també amb diverses entitats socials i comunitàries de l'Anoia.
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DADES A DESTACAR CS AIDAR

% Participació/Gènere 

Al llarg de l'any 2019 van participar
84 persones en total al CS Aidar. 
De les quals 30 van ser Dones i 54
Homes.
 

Durant tot l'any hi han hagut 4 baixes que han
sigut Dones i 13 Homes, 17 baixes en total.
Com a contrapartida hi han hagut 21 noves
vinculacions.
 

 Procedència i Municipis

La Mitjana mensual 2019

 Baixes i noves vinculacions 2019

Els participants del CS Aidar provenen de tota la
comarca de l'Anoia.   Sent Igualada la ciutat amb el
nombre més gran de participació amb un total de
58 persones el 2019, 38 homes i 20 dones. Els
municipis més distants son Calaf i Cabrera d'Anoia,
de difícil accès degut als transports públics.

DONES

Franja d'Edats

HOMES

Nombre de participants CS Aidar  2019



Com a novetat durant el segon trimestre del 2019, el Club Social Aidar es va duu a terme
l'activitat de L'Hora del Té, on van gaudir de la presència d'en Pol Makury (esportista),
Mireia Rubio (periodista i escriptora) i Cèsar Ramírez  (escriptor).
 
Cadascú d'ells va explicar la seva experiència a nivell professional i de vida;  compartint i
reflexionant sobre les inquietuds que els hi van sorgir als participants. 
Una mirada íntima i molt propera dels tres col·laboradors.

ACTIVITATS

Esdeveniments, celebracions i sortides

L'Hora del Té

Les activitats de club social què han tingut més èxit en nombre de participants son les
celebracions de festes populars com la Castanyada, la revetlla de Sant Joan, el Carnestoltes, els
aniversaris, les Festes de Nadal i esdeveniments com el DMSM.
 

La Sagrada Família
30-03-2019

Mercat Medieval 04 /05 /2019 



Al "Fem ruta" gaudim de l'esport a l'aire lliure tant si fa sol com si no. Ha sigut una activitat amb gran
èxit de participació.

Càmera i Acció, Cinefòrum i Cafè - Tertúlia

Elevada participació en totes tres activitats. A Càmera i acció han dedicat temps i esforços
a la gravació, producció i muntatge d'un curt-metratge que presentaran al concurs del
"Dulcinea Curts". 
El Cine-fòrum dels dilluns amb pantalla gegant ha tingut un gran èxit, amb una mitjana de
participació de 12-18 persones per sessió. Al debat i fòrum comenten les seves
impressions, matisos sobre els actors, el guió, el vestuari i el context històric.    I el Cafè -
Tertúlia cada 15 dies miren un curt-metratge de tot tipus de temàtica, sempre amb un
rera-fons i uns valors afegits. 
 
 

Altres activitats a destacar:



HEM ATÈS 12
JOVES EN TOTAL

L'ANY 2019
 

Ens mou construir espais d'interacció comunitaris, acompanyar al jove en el seu procés de
creació d'un projecte de vida i afavorir l'apoderament d'aquest en relació a l'assoliment
d'objectius d'emancipació i integració.
 
En un context social on per als joves el futur és incert, busquem acompanyar a la persona en la
recerca d'inquietuds pròpis del moment vital en el que es troba.

Oferim un espai individual on treballar amb i per al jove en la creació i l'assoliment dels
objectius que aquest es plantegi, a partir d'acompanyaments, seguiments individuals i si escau
derivació a altres serveis.
 
També oferim un espai grupal on treballar la cohesió en grup, la interacció, el vincle i la
possibilitat de crear espais de trobada dins i fora del Club de Joves.

Club de Joves

IMPACTE SOCIAL

EL NOSTRE COMPROMÍS

   
4 BAIXES VOLUNTÀRIES
 
1 BAIXA PER FINALITZACIÓ DEL
PROCÉS

AL CLUB DE JOVES, OFERIM
ACOMPANYAMENT A LA PERSONA JOVE EN
LA CONSTRUCCIÓ DEL PRÒPI PROJECTE DE

VIDA DE FORMA SATISFACTÒRIA

PROJECTE SUBVENCIONAT PER:
FUNDACIÓ PINNAE

FUNDACIÓ LA CAIXA
 

EL QUE ENS MOU

ACTUALMENT
TENIM UN GRUP

DE 8 JOVES
    

6 ENTREVISTES
 
 5 VINCULACIONS

ATENCIÓ A PERSONES



 Sortida el 26.01.2019 al
CosmoCaixa de Barcelona,

vam visitar una exposició
dedicada a les noves

tecnologies.

El 23.03.2019 vam anar a visitar el
Park Güell a Barcelona, vam estar tot

el matí passejant entre les
construccions de Gaudí, per tornar a
agafar energies, vam anar a fer una

pizza pel centre.

El passat 11.05.2019 Vam anar a fer
un Bowling al Splau, a Cornellà de
Llobregat, vam aprofitar per anar a

dinar al buffet lliure. 

El Club de Joves té una nova afició,
desxifrar els enigmes en tots els  Scape

Room de la comarca. El passat 
05.10.2019, vam sortir amb èxit de

Venjança.

Aquest any 2019, el Club de Joves ha
participat en el Projecte Impuls,

programa impulsat per l'Ajuntament
d'Igualada destinat a pressupostar

projectes juvenils a la ciutat d'Igualada.
 
 Des del Club de Joves, col·laborant amb l'Espai Manga, vam oferir un matí Gamer a

l'espai de l'Escorxador.

ACTIVITATS



Añadir un poco de txtoHEM ATÈS 
      17
DONES EN
TOTAL ANY
2019
 

ATENCIÓ A PERSONES

Que hi hagin dones que pateixen una doble discriminació, per el fet de ser dones i tenir un
problema de salut mental o viure una situació de vulnerabilitat o exclusió social. Lluitar per
promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de la dona. Ho fem a través de diversos
tallers, dinàmiques grupals i seguiment individualitzat. Ens centrem al voltat de 4 temes;
l'auto-estima, l'equilibri emocional, les relacions amb la parella, familiars i socials i la
negativitat amb actitud assertiva. 

Oferir un servei exclusiu per a dones que es troben en una situació de vulnerabilitat, ja sigui
per un problema de salut mental o en risc d'exclusió social. Donar la oportunitat a aquestes
dones per  construir el seu projecte de vida, donant eines per portar-ho a terme, apoderant-se
de les seves capacitats i aprenent a gestionar millor les seves emocions, és el nostre
compromís.

IMPACTE SOCIAL

EL QUE ENS MOU

EL NOSTRE COMPROMÍS

   
5 BAIXES VOLUNTÀRIES
 
3 BAIXES PER
FINALITZACIÓ DEL
PROCÉS

ÈXIT EN
L'ASSISTÈNCIA
el 70% de les
participants han
assistit amb
regularitat.

A ESPAI X DONES AJUDEM A
DONES AMB PROBLEMES DE
SALUT MENTAL O EN SITUACIÓ
VULNERABLE A CONSTRUIR EL
SEU PROJECTE VITAL
 

 
PROJECTE SUBVENCIONAT
PER:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
FUNDACIÓ ANTONOI SERRA

Espai per Dones



 ACTIVITATS

Des de una mirada física, mental i emocional les participants han anat descobrint les 4 fases
menstruals: pre-ovulació, ovulació, premenstrual i menstrual. En un taller participatiu, creant des
de les experiències de totes, un diagrama que les ajudi a visibilitzar cada fase. Aprofitant recursos
de diferents disciplines: ioga, dansa, arts plàstiques.Sempre amb una mirada respectuosa cap al
propi cos i co-creant un espai de confiança.

Taller que s'ha realitzat un cop al mes durant tot l'any 2019.
El coneixement emocional d'una persona representa la base de
la seva intel·ligència emocional. En la mesura en què ens
coneixem a nosaltres mateixos, també coneixem les emocions
dels altres.Però encara que és molt important conèixer i
reconèixer les emocions, és igual d'important saber comunicar
de manera clara i concisa el que sentim.
Perquè és important saber el que sentim?
Perquè d' això depèn la relació amb els altres, el vincle amb la
societat i l'entorn.
És essencial saber a tot moment, què està passant en les
nostres vides,
aprenent preguntes com:
       -Com em sento en aquest moment?

TALLERS DE GESTIÓ EMOCIONAL 

TALLER DEL CICLE MENSTRUAL



COMUNICACIÓ 
ACTES DE VISIBILITZACIÓ

PREMI CIUTAT IGUALADA:
 

El passat 24 de Novembre en la gala de la
24º edició dels Premis Ciutat Igualada

vam ser guardonats amb el premi
Compromís Social i Cívic Mossèn Còdol
que s'organitza juntament amb la Fundació

Sant Crist Igualada.
 
 

ACTES DE VISIBILITZACIÓ
1ra JORNADA FORMATIVA DE

L'ENTITAT: JOVES I SALUT MENTAL.
 

Aquest 4 de desembre de 2019, vam celebrar la 1ra
Jornada de Formació on vam poder parlar de Joves

i Salut Mental, amb la col·laboració de Sara
Sànchez CSMIJ, Mercè Isard OTL-Ig-Nova, AIxec

S.C.C.L i el Club de Joves de l'entitat.
 

COMUNICACIÓ

Portada a "La Cultural"
 

Helena Ramírez fou la cara visible de la
revista igualadina "La Cultural" que va

dedicar la portada del mes d'octubre a la
campanya #SumaXlaSalutMental en

commemoració al Dia Mundial de la Salut
Mental. 



COMUNICACIÓ 
ACTES DE VISIBILITZACIÓ

ACTES DE VISIBILITZACIÓ

CONCERT SOLIDARI ROTARY:
 

El 3 de Febrer es va celebrar al Teatre
Munidipal de l'Ateneu d'Igualada, el 24aè
concert per al servei a la comunitat.

 
Va consistir en un teatre municipal, "Una nit a
Broadway" Els beneficis obtinguts de la fila

0 van anar destinats al Club de Joves.
 

LECTURA DEL MANIFEST
 

El dissabte 14 de desembre, en col·laboració amb
els cactes relacionats amb el Dia Mundial de la Salut

Mental de l'Ajuntament d'Igualada alguns
participatns de l'associació van llegir un manifest en

lluita contra l'estigma i defensa de la Salut
Mental.

JORNADA MASSATGE SOLIDARI
 

El passat 5 de maig es va celebrar la Jornada
de Massatge Solidari , Shiatsy Day
organitzat pel Centre Narayana.

 
 

COMUNICACIÓ



COMUNICACIÓ

 
Positiva-Ment Ràdio

LECTURA DEL CASSÓ D'EN GERARD A LA BIBLIOTECA
 

L'Associació ha participat en el Club de Lectura Infantil i Juvenil de la Biblioteca
d'Igualada en col·laboració amb els actes relacionats amb el Dia Mundial de la Salut

Mental de l'Ajuntament d'Igualada, vam parlar de Salut Mental entre els i les més joves
lectores.

 
 

Positiva-Ment Ràdio, té l'objectiu
de contribuir en la sensibilització
sobre la salut mental en la
ciutadania. S'emet cada primer
dijous de mes a Radio Nova
Vilanova del Camí, i pretén
trencar amb l'estigma i donar
valor a la Salut Mental. O bé
també el podeu escoltar a la
pàgina web www.radionova.cat
 
 

SENSIBILITZACIÓ

CAMPANYA #SUMAXLASALUTMENTAL
 

En commemoració al Dia Mundial de la Salut Mental, es va fer el llançament
de la campanya #SumaXlaSalutMental,.realitzant un vídeo amb la col·laboració

d'artistes de tota la comarca donant suport a la Salut Mental.

COMUNICACIÓ



RELACIONS 
INSTITUCIONALS

Hem realitzat la primera trobada entre les treballadores socials dels diferents ambulatoris
de l'Anoia i els responsables de l'associació. 

Es van informar dels serveis que es realitzen, les persones beneficiaries i quin protocol es
seguiria oer tal de vincular a possibles persones interessades.

Col·laboració amb els alumnes del Milà i Fontanals

El divendres 11 de Gener del 2019 vam
iniciar un projecte d'intervenció social
amb els alumnes de primer
d'Integració social del Milà i Fontanals,
i ha finalitzat el 29 de març. S'ha realitzat
tots els divendres dins de l'activitat de
cafè tertúlia. Ha estat una experiència
molt enriquidora tant per als alumnes
com per els participants del club social. 

Coordinació amb Ambulatoris

COMUNICACIÓ

Dona i Salut Mental

Des de la federació Salut Mental Catalunya el passat Juny
inicià un grup per conèixer les necessitats reals sobre Salut
Mental i Gènere, amb l'objectiu de recollir les inquietuds i
traçar unes línies de treball.
En aquesta primera trobada hi varem formar part un grup
de dones de l'Associació, que van poder donar la seva visió
en primera persona. 

 
Presentació de la entitat al  Cap Piera

 Per a donar-nos a conèixer, i a causa d'una alta incdència en problemes de salut
mental al territori, des de l'entitat vem anar a presentar els diferents projectes que

estem duent a terme des de Salut Mental Catalunya Anoia al Centre d'Atenció
Primària (CAP) de Piera.



COMUNICACIÓ 
ACTES DE VISIBILITZACIÓ

RELATS EN 
PRIMERA PERSONA

"Desde que empecé en el club social he conocido
gente nueva, he aprendido a relacionarme mejor.

Hacer actividades y tener mi horario mas
organizado."

PERSONES

"En general el Club m'ha servit per agafar
noves impressions de cara al futur a la meva

vida i amb la meva malaltia,i com conviure
amb ella fent les degudes activitats."

"Yo llevo poco tiempo en el club social AIDAR,
pero de mi punto de vista lo valoro muy positiva

mente".

"El fet de venir al club social m'ha ajudat a aprendre a
administrarme els diners i a estalviar."



"El Club social Aidar, ha sigut per a mi, una ajuda molt
gran a la meva situació de soletat i de por al ridícul en

públic. Només estic molt agraït a les monitores i
monitors, pel gran treball de suport cap a la meva

situació. Encara tinc moltes pors que he de treure del
demunt. No sé si ho aconseguiré, però la feina de La

Mercè, la Anela, la Cláudia, i la Candela, la tinc
assegurada com sempre."

Joan Grau.

"el club social me ayudado a conocer gente nueva y
desarrollarme mas, como ser mas sociable con las

personas y a sentirme mas activa"

"Anar al club social m'ha ajudat a fer exercici físic, a
compartir música, a conèixer gent, a ocupar el meu temps i

a tenir activitats a fer. També m'ha ajudat a sortir de
casa."

RELATS EN 
PRIMERA PERSONA

PERSONES





Salut Mental Catalunya Anoia

Plaça Espanya, nº8
08700 Igualada
Tlf. 938019058
info@smcanoia.org

@smcanoia

Associació Salut Mental Anoia

@smcanoia

Associació SMC Anoia

www.smcanoia.org


