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1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
 

Les persones que pateixen trastorns mentals severs presenten una problemàtica molt 

complexa, que no es redueix només a la simptomatologia derivada del propi trastorn 

sinó que afecta a altres aspectes de caire funcional i de participació en el seu 

funcionament psicosocial, fet que ocasiona dificultats per relacionar-se i afrontar 

demandes de la vida diària. 

 

El club social El Nord va néixer l’agost de l’any 2008. El club de lleure es planteja,  com 

un servei per a la integració social de la persona amb un TMS, i per tant el lleure és el 

mitjà per a la participació en la comunitat. Més enllà d'aquesta vessant instrumental 

de l'oci, no hem d'oblidar que l'oci és un fi en si mateix, que ratifica que un és membre 

de ple dret de la societat. 

 

La redacció d’aquesta memòria pretén plasmar allò que hem fet durant el 2018 , i ho 

fem amb l’objectiu principal de consolidar-nos com a recurs de lleure i de suport social 

per a persones afectades per un trastorn mental sever (TMS)i/o adicions, 

complementari i coordinat amb els altres serveis. 

 

Si entenem el Club Social com un recurs intermedi, complentari de les intervencions 

d'altres recursos assistencials, que té funcions de suport a la inserció comunitària, i 

amb vocació de mantenir relacions de col·laboració amb les xarxes associatives i de 

voluntariat del territori , es defensa la idea de la continuïtat d'un Club Social a 

Mollerussa, servei no cobert per cap altra entitat pública ni privada de la comarca, i 

que és, actualment, una de les alternatives necessàries per aconseguir, des de l'àrea 

social, la integració de les persones afectades per un trastorn mental sever. 
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1.1 Missió, visió i valors 

 

El Club Social és conceptua com un recurs pel foment, dins d’un marc de relacions, de 

la participació i la inclusió social mitjançant el lleure. Té una funció rehabilitadora i 

d’inclusió social , i posa l’èmfasi en la participació activa de l’usuari/a , fomentant 

espais d’autogestió i d’ajuda mútua. 

El Club Social  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.  

Es constitueix com una estructura de suport social per tal que les persones que hi 

participen, disposin d’una xarxa social de referència i puguin superar els obstacles que 

dificulten la seva participació en activitats del seu entorn comunitari i, d’aquesta 

manera, poder gaudir del seu temps de lleure d’una forma satisfactòria.   

 

La missió del club social 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 que les activitats de 

lleure siguin importants per la persona tenint present que la identitat del club va més 

enllà del lleure, incidint i recolzant el projecte vital de la persona. 

 

1.2 Finalitat del Club 

 

El Club Social 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 
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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. 

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) 

 

Aquest servei pretén millorar la qualitat de vida de les persones afectades per un TMS,  

assumint la responsabilitat de les seves pròpies vides, actuant en la comunitat tant 

activament com sigui possible i funcionant amb la major independència possible en el 

seu entorn social. 

També, indirectament, esdevé un respir per als seus familiars. 

 

Les activitats d’oci i de lleure generen un seguit de beneficis a la persona, millorant 

considerablement la qualitat de vida, objectiu últim de qualsevol intervenció 

rehabilitadora: 

 

- Aporten benestar emocional, afavorint el creixement personal i l’autoestima, 

proporcionant experiències positives, de competència personal i d’autoconfiança, i 

actuant com a mecanismes de prevenció i contenció de l’estrés i de problemes 

d’aïllament. 

 

- Fomenten la inclusió social a través de la utilització de recursos comunitaris i la 

participació a través d’activitats en entorns normalitzats. 

 

- Potencien les relacions interpersonals amb els altres participants, i amb la resta de la 

comunitat. 
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- Fomenten i possibiliten l’aprenentatge i millora d’habilitats socials i competències 

personals 

2. OBJECTIUS 
 

2.1 Objectiu general: 

 

L’Objectiu general del Club Social pretén promoure un increment de l’autonomia 

personal i social de la persona i per tant, millorar la qualitat de vida dels afectats/des 

d’un trastorn mental per mitjà de l’oci i el lleure, estimulant als membres per a que ells 

mateixos siguin els propis gestors del temps de lleure, al mateix temps que assumeixen 

la responsabilitat d'organitzar el propi club social, en el qual es desenvoluparan 

diferents activitats amb els objectius específics: 

 

2.2 Objectius específics: 

 

 Mantenir i millorar la rehabilitació psicosocial i reinserció social de la persona 

afectada d’un TMS. 

 Oferir un marc estructurat en el si de la comunitat com a vehicle de contenció i 

prevenció de les recaigudes. 

 Facilitar la creació de vincles relacionals: augmentant quantitativament i 

qualitativament la seva xarxa social. 

 Reforçar l'autonomia de la persona afectada d’un TMS. 

 Fomentar en l'usuari/a les opinions, iniciatives, il·lusió i la capacitat per gaudir. 

 Possibilitar l’accés a un espai físic diferent a l'entorn familiar que permeti la 

interacció social i la comunicació. 

 Millorar la percepció de l'entorn, el sentiment d'identitat i pertinença a la 

col·lectivitat. 

 Fomentar la utilització adequada, i progressiva, de l'oci i temps de lleure. 
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 Reduir la càrrega familiar, al possibilitar a la família un temps per descansar i 

poder realitzar altres activitats, el què reverteix en una millora de les relacions. 

 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 Social com una entitat activa dins del municipi. 

2.3 Objectius operatius 

 

 Obtenir una assistència al club de 15 persones/ dia als tallers, i 5 a la utilització de 

l'espai lliure, en un període de 12 mesos. 

 Assolir una participació mitja de 20 usuaris/es setmanalment en les activitats del 

club social. 

 

3. POBLACIÓ DESTINATÀRIA 
 

El servei de club social s’adreça majoritàriament a persones  que, per causa d’ un TMS, 

tenen dificultats d’inserció social i integració comunitària en el seu entorn natural. 

Poden ser perfils heterogenis, amb diferents nivells d’autonomia, fet que implica una 

intervenció individualitzada per cada usuari/a. 

 

Perfil d’usuaris/es del club social: 

- Persones d’entre 18 i 65 anys  

- Afectades d’algun TMS i/o adicions, que tinguin un nivell d’autonomia i 

estabilitat clínica suficient per gaudir i participar en el club. 

- Persones amb una escassa o nul·la xarxa relacional, amb dificultats per 

establir i mantenir relació social. 

- Persones que presenten una disminució del grau i qualitat d’activitats, de la 

iniciativa o de motivacions per ocupar el temps lliure, però que malgrat 
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aquestes dificultats, tenen una certa motivació i voluntat  de participació en 

el club social. 

 

L’assistència al Club Social és compatible amb altres dispositius assistencials de la xarxa 

de Salut Mental. 

4.ACCÈS AL SERVEI 
 
Les vies d’accés al club Social podran ser: 

a) Per pròpia iniciativa de l’usuari/a. 

b) Per indicació dels professionals d’un altre recurs sanitari o d’àmbit social. 

 

En qualsevol cas serà imprescindible la documentació que es detalla a continuació: 

 Fotocòpia del DNI. 

 Full de derivació ( important per establir el professional sanitari de referència i 

valoració psiquiàtrica/psicològica del mateix) 

 Últims informes mèdics 

 Certificat de disminució ( si en té) 

 Full de soci del  Club. 

 

Per tal d’avaluar la idoneïtat del recurs i establir un perfil d’usuari/a, es farà una 

valoració mitjançant una primera entrevista amb el/la coordinador/a del servei, per tal 

de reconèixer les xarxes de relació individuals, l’ocupació del temps lliure i la qualitat 

de vida. Tota aquesta informació i els informes aportats guiaran al coordinador/a del 

servei a l’hora d’elaborar un programa d’atenció individualitzat. 

 

5. ÀMBIT GEOGRÀFIC:  
 
El servei de Club Social està adreçat a la població de la zona del Pla d’Urgell. 
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El club social  de Mollerussa pretén atendre entre 15-30 usuaris/es de manera activa. 

Els seus usuaris/es provindran de la ciutat de Mollerussa i comarca. 

6. HORARI: 
 
Horari del club intersetmanal: El Club Social el Nord, està obert totes les tardes de 

15:00 a 18:00, alguns matins de 9:00 a 13:00 hores segons l’activitat, i els caps de 

setmana de 9:00 a 12:00 en funció de l’activitat que es faci.  

Períodes de vacances: del 1 al 15 d’agost i de 24 desembre al - 6 de Gener . 

7.DOTACIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 

Dotar els clubs socials de professionals formats i amb estabilitat laboral és fonamental 

per donar continuïtat als equips. Aquesta afavoreix el vincle personal dels usuaris amb 

els professionals, qüestió bàsica en un recurs basat en la recerca del vincle social. 

L’equip professional està compost per un coordinador, amb titulació universitària de 

Treball Social (30 hores a la setmana) i 2 monitors (30 hores entre els dos) i talleristes 

com a personal variable segons l’activitat del taller (4 hores). 

7.1 Funcions dels diferents professionals: 

 

 Les funcions del coordinador: procés de vinculació i acollida del nou usuari del 

club, coordinació i supervisió de l’avaluació, coordinació i planificació de les 

activitats, conjuntament amb la resta de l’equip, elaboració dels documents 

relacionats amb l’organització i el funcionament del club: memòries, programes 

anuals..., coordinació amb el territori i prospecció de recursos, gestió i 

desenvolupament d’activitats d’atenció directa i seguiment i suport dels 

itineraris individuals dels usuaris. 
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 Les funcions dels professionals auxiliars (monitors): són d’atenció directa, 

disseny i desenvolupament de tallers i activitats, coordinació interna, oferta 

dels suports adients que permetin desenvolupar els itineraris individuals. 

 Les funcions dels talleristes: són d’atenció directa, disseny i desenvolupament 

de tallers com a professional especialista i de coordinació interna. 

Per tal d’equiparar oportunitats tot respectant les diferències es requerirà d’un suport 

per sortejar barreres que significarà l’assignació d’un professional de referència, per 

fer l’acompanyament individual, necessari en cada cas i facilitar els processos 

d’integració social. 

 

Aquesta figura s’encarregarà de potenciar els objectius de la persona a l’hora de 

projectar-se de forma individual en l’entorn comunitari més proper a través d’una 

relació educativa, i també serà el referent per el treball progressiu d’alta del servei. 

 

8.METODOLOGIA DE L’INTERVENCIÓ 
 

8.1 Aspectes que defineixen la intervenció: 

 
Els aspectes que defineixen la intervenció del Club Social són: 

o Facilitar un marc de suport social a les persones que hi participen. 

o Promoure aspectes d’autonomia generant oportunitats de canvi a nivell 

personal i social. 

o Facilitar oportunitats de participació comunitària, desenvolupant l’activitat en 

els contextos  immediats de la persona s’afavoreix la creació de vincles 

emocionalment significatius. El Club 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. 

o El temps d’estada al club i el grau de vinculació és flexible d’acord amb les 

necessitats i les característiques de cada persona. L’usuari conjuntament amb 
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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.  

o L’usuari pren un paper actiu en la planificació i l’organització de les activitats 

pròpies del Club 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.  

8.2 Principis metodològics 

 

Els principis metodològics que s’ han de considerar en el desenvolupament de l’acció 

als clubs socials son els següents: 

 

a) Autodeterminació i Empoderament 

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.”  

 

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’empoderament. 

L’empoderament s’entén com el procés per mitjà del qual les persones prenen el 

control sobre les seves vides. Estar capacitat comporta disposar d’informació 
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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. 

 

b) Ocupació significativa del temps. Oci. 

“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”. 

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. 

 

 

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 dels Clubs, 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 

Per lleure s’entén el temps lliure que suposa una ocupació significativa i 

satisfactòria per a la persona. 
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persona de veure’s a si mateixa des d’un altre rol i generar des d’aquí oportunitats 

de canvi i de millora. 

 

 

 

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.  

Principis que regeixen la intervenció en el lleure terapèutic  
 

a) 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.  

b) 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 

És important perfilar el concepte de lleure en persones amb trastorn 

mental en relació al seu procés d’inclusió social, com a eina 

d’intervenció social. 
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potenciar la capacitat d’iniciativa individual i col·lectiva, per generar alternatives 

d’oci i temps de lleure.  

c) Resiliència 

La resiliència és la capacitat humana per afrontar, sobreposar-se i sortir enfortit o 

transformat per experiències d’adversitat” (*).  

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. 

 

c) 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 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_social
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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. 

 

 

 

El Club Social   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 European,” 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. 

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. 
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- 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). 

8.3 Metodologia de treball 

 

El Club Social és un recurs que pretén incidir en el sentiment de pertinença i de 

participació en i de la comunitat a través de l’oci. Per tant es planteja una metodologia 

de treball: 

 

 Dinàmica: Dedicada tant a l'ocupació del temps de lleure com a l'ajustament 

personal, fent un seguiment individualitzat i grupal dels usuaris/es que 

assisteixen al club. El model no pretén ser seqüencial, sinó que cada persona 

utilitza els components que necessita per tal que cada usuari/a aconsegueixi el 

seu nivell òptim d'independència. 

 

 Flexible: El club es constitueix en un espai de suport per ajudar a la persona 

amb trastorn mental a recuperar i reforçar la seva autonomia, així com 

relacionar-se amb els altres. És, per tant, un recurs obert a la comunitat, i en 

comunicació constant amb aquesta:  
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 Participació interna: els usuaris/es poden no participar en els tallers 

proposats i realitzar activitats d'autogestió autònomes.  

 Participació externa: es preveu la incorporació en el club de 

voluntaris/es, i persones provinents de diferents disciplines que aportin 

noves perspectives, per exemple els talleristes o professionals de 

diferents àmbits.  

 

Més enllà de les activitats organitzades en la comunitat, és convenient que la mateixa 

comunitat participi activament en el funcionament del club establint vincles que 

contribueixin a implantar el club en la comunitat. 

 

Coordinació entre professionals: 

 

Externa:  

 Dispositius de salut mental. Sense un referent psiquiàtric que garanteixi la 

continuïtat del tractament i estabilitat de malalt no es permet l'entrada al Club. 

 Serveis socials. Important pel seguiment dels casos, així com per conèixer les 

activitats que s'estan desenvolupant, o les demandes d'ajuda que es 

produeixen. 

 Altres recursos comunitaris relacionats amb el lleure, o amb l'àmbit de la salut 

mental. 

 Coordinació amb ajuntament, Consell Comarcal i altres entitats per tal 

d’establir col·laboracions 

 
 
Interna:  
 
S'organitzaran reunions setmanals entre el personal del club, també es preveu 

l'assessorament dels col·laboradors que contribueixen, remunerats o voluntaris/es, en 

el funcionament del club, adequant la seva activitat a les necessitats dels usuaris/es.  
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8.4 Estructura de la intervenció 

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

 

 Atenció  individualitzada:  

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. 

 Atenció 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 



 
 

 18 

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. 

 Atenció 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. 

 

9.ACTIVITATS 
 

9.1 Tipologia d’activitats 

 
Les activitats del Club Social són enteses com un mitjà per treballar la socialització, la 

comunicació , l’autoorganització , la inclusió i participació amb i en la comunitat. El 



 
 

 19 

club es fonamenta en la participació activa dels usuaris/es en el disseny de les 

activitats, organització  i funcionament. Aquest caràcter participatiu fa que las 

activitats hagin de ser flexibles, creatives, variades i adaptables a les necessitats, 

interessos i iniciatives dels usuaris/es, així com als diferents graus d’autonomia 

personal.  

 

De manera general poden agrupar-se en tres categories : 

 

A) Activitats organitzades i que parteixen de la iniciativa de l’estructura del Club 

Social ( Internes). 

 

Activitats dissenyades i planificades des del propi servei de club social i es realitzen 

pels usuaris a la seva seu, amb suport dels professionals i les seves infraestructures. 

La iniciativa parteix dels propis usuaris/es del club i per tant son activitats pensades i 

gestades des del servei . 

Es pretén: 

o Generar espais de relacions on es puguin abordar relacions informals en 

contexts supervisats.  

o Ajudar a clarificar els límits i contextualitzar les relacions, si és necessari, que 

van apareixent. 

o Crear i mantenir un clima de confiança i autoestima grupal. 

o Desenvolupar tallers i activitats dirigies o conduïdes pels professionals, 

talleristes o voluntaris. Introduint paulatinament elements d’autogestió.  

o Abordatge personal en la relació de grup. Procurar un espai de suport social de 

caràcter permanent on els intercanvis i assistència s’adeqüin a les necessitats 

de les persones que integren el grup. 

Algunes de les activitats internes del club: 
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 Tallers monogràfics sobre temàtiques diverses que responguin als interessos dels 

usuaris/es  

 Lliure utilització de l’espai i equipament del club: ludoteca, espai de trobada i 

relació , biblioteca, etc... 

 Grups operatius de planificació d’activitats : sortides culturals, lúdiques , altres 

 Activitats esportives : participació en lligues esportives , activitats de manteniment 

i foment de l’esport , etc... 

 Activitats de vacances: sortides cap de setmana i/o vacances d’estiu  

 Altres : qualsevol activitat dissenyada i gestada des del propi servei 

 

B) Participació dels usuaris/es en activitats que es realitzin en el municipi (Externes) 

 

Els Clubs socials han de treballar en i amb l’entorn comunitari, afavorint el contacte 

amb persones i recursos de la comunitat. Les activitats que fomenten aquest 

apropament es consideren externes, es facin fora de la seu del servei o en aquesta. 

Des de la perspectiva d’un model  inclusiu, el club potenciarà la participació en 

activitats que es desenvolupin des del propi municipi i teixit social-associatiu , utilitzant 

la oferta àmplia d’activitats que proposa la comunitat. 

La funció del club és la de capacitar, informar , orientar , acompanyar i oferir els 

suports adients per facilitar la participació en activitats normalitzades, a traves de: 

 

o Facilitar el coneixement i familiarització amb els recursos de la comunitat. 

o Promoure el contacte social i el coneixement mutu amb activitats que generin 

intercanvi (Voluntariat, xerrades, etc) 

o Incidir en mitigar l’autoestigma i estigma a través d’accions de participació en 

actes socials dins la comunitat. 

o Elaborar projectes compartits amb recursos de la comunitat de referència del 

servei però també de les persones usuàries. 
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C) Activitats autogestionades pels socis/es, amb suport indirecte de l’estructura del 

Club Social. 

 

Són aquelles activitats autoorganitzades pels usuaris amb el suport indirecte de 

l’estructura del servei, a través de grups de treball prèviament supervisats. A de 

quedar clar, però, que l’activitat en sí del club, és la planificació, la supervisió i el 

foment de l’ús autònom del lleure i no l’execució en si mateixa. 

El club té com a objectiu  promoure que les persones que hi participen tendeixin a una 

autoorganització del seu lleure.  

Des del club es facilitarà i es promourà el disseny d’activitats i propostes que 

contribueixin a una major autonomia dels seus membres.  

La funció del club és oferir suport , motivar i orientar per tal que alguns usuaris/es 

puguin dur a terme activitats programades , sense comptar amb la presència d’un 

professional durant el desenvolupament de l’activitat. 

 

Es durà a terme a través de : 

 

o La posada en pràctica de mecanismes d’autogestió, autoorganització i 

autodeterminació. 

o Preveure i afavorir la participació en xarxes de relació informal més enllà de la 

programació del servei. 

o Afavorir canals de participació autònoma en institucions i organitzacions de 

diferent naturalesa de la comunitat. 

o Facilitar la creació de noves identitats col·lectives a través de l’establiment de 

grups d’afins. 
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9.2 Àrees d’activitat 

 
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 club 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 club. 

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 
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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 apoderament. 

 Viatges i vacances. 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, 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. 
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10. DADES ESPECÍFIQUES DEL CLUB SOCIAL “EL NORD” DURANT EL 2021 

 

10.1  Persones usuàries del club: 

 

El Club compta amb un total de 23 socis. 

Durant el 2021, s’han dut a terme 9 entrevistes informatives sobre el servei del Club i 2 

entrevistes d’acollida al servei. 

 
Hem tingut un total de 23 persones usuàries de les  quals hi ha hagut 1 nova 

incorporació durant aquest any, i una desvinculació positiva. Actualment no disposem 

de llista d’espera per accedir al servei, i les persones que no han sigut acceptades al 

Club ha estat per falta d’estabilitat clínica, per no prendre’s la medicació o per la falta 

de consciencia de la malaltia. 

Les característiques de la població atesa és molt heterogènia: bàsicament són 

persones diagnosticades amb malaltia mental greu estabilitzades i formant part de la 

xarxa de salut mental. Són persones que degut a la malaltia tenen dificultats de relació 

i d’integració comunitària i els resulta difícil vincular-se a les activitats més 

normalitzades. Les edats són entre 18 i 65 anys. 
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10.2 Activitats realitzades i breu descripció: 

 
a) Activitats internes 

 

Nom de l’activitat 

Horari 

 
 
 

Hores anuals 
(aprox.) 

 
 

Nº Participants 

Durada de 
l’activitat (en 

mesos) 

Nombre 
d’hores a la 

setmana 

 

Manualitats 8 2 
64 11 

Cine club 12 2 
96 10 

Berenars saludables 4 2 32 10 

Jocs al Club 4 1 
16 13 

Millorem el club 12 1 
48 13 

Educació emocional 8 1 32 12 

Expressió corporal 8 2 
64 10 

Assemblea 12 1 
48 21 

Dinàmiques de grup 6 2 
48 10 

Seguiment individual 12 2 
96 21 

 
Com es pot observar a les gràfiques següents, tenim una assistència mitjana dels 
usuaris que estan al club, i segueix tenint força el seguiment individual que es va iniciar 
a rel del confinament domiciliari. No obstant el grup que bé diàriament és força 
estable, i són poques les persones usuàries que venen amb menor freqüència. 
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D’altra banda, les activitats que es realitzen més són el seguiment individual, l’ el 
cinema, juntament amb les manualitats, i el taller d’expressió emocional. Aquestes 
dades també estan influenciades per la situació de pandèmia que va fer que al 
començament de l’any encara hi haguèssin forces restriccions i optessim més per 
activitats a l’exterior i que no impliques gaire contacte físic , i poc a poc...a mesura que 
es van anar reduint les restriccions vam iniciar noves activitats a dins el local, com els 
berenars, dinàmiques, jocs etc... 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripció de les activitats internes: 
 
 

 TALLER DE MANUALITATS 
 
Descripció: Realització de diverses activitats manuals, guiades per un/a 

tallerista especialitzat amb manualitats.  

Objectiu: Foment de la imaginació i creació treballant amb les mans. 

Recursos: Pintures, pinzells, estisores, etc.  

 

 DINÀMIQUES DE GRUP 
 
Descripció: Realització de diverses activitats o jocs en grup de diferents 

temàtiques guiades per un/a dinamitzador.  
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Objectiu: Promoure el treball en equip i potenciar la memòria, la reflexió, la 

psicomotricitat, la imaginació etc.... 

Recursos: Material específic segons la dinàmica de grup  

 

 CINECLUB: 
 
Descripció: Escollir una pel·lícula entre tots, per desprès comentar-la. 

Objectiu: Accionar la cohesió de grup i desinhibir els usuaris/es fomentant la 

reflexió. 

Recursos: DVD, Cintes de vídeo, T.V... 

 

 BERENARS SALUDABLES: 
 
Descripció: Es tracta d’escollir un berenar saludable, anar a comprar tot el 

necessari, preparar-lo entre tot el grup i desprès sortim a un parc a menjar-lo o 

ens l’enduem a casa. 

Objectiu: Millorar l’autonomia, oferir recursos culinaris senzills i fomentar una 

alimentació sana i equilibrada. 

Recursos: Material de cuina   

 

Els berenars que s’han fet són: 

- Peres amb almívar amb roques de xocolata 

- Gelatina de pera 

- Empanades de poma, formatge de cabra i foie 

- Mil fulles de poma amb suc de magrana 

- Magdalenes salades amb olives, pebrot vermell i anxova. 

 

 ACTIVITAT: EXPRESSIÓ CORPORAL: 

Descripció: Aplicació científica de l’art de la música, el moviment, la dansa, 

partint dels elements musicals, amb la finalitat terapèutica,. 
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Objectiu: Prevenir, restaurar i augmentar la salut tant física, mental i psíquica 

de les persones afectades per un TMS 

Recursos: Instruments musicals, lones.... 

 TALLER D’EDUCACIÓ EMOCIONAL: 
 
Descripció: Es un taller de expressió i canalització de les emocions. 

Objectius: Adquirir estratègies de regulació emocional. 

Material: Folis i bolígrafs 

 

 JOCS AL CLUB  

Descripció: Utilització dels diferents jocs de taula que hi ha al club. 

Objectius: millorar la comunicació i cohesionar el grup. 

Material: escacs, cartes, dòmino, dames, oca, bingo... 

 

 MILLOREM EL  CLUB 
 
Descripció:  Espai de millora, decoració i neteja del club 

Objectius: Implicar els usuaris en el manteniment i en les propostes referents a 

l’espai físic del club. 

Material: Material de decoració i de neteja. 

 

 ASSEMBLEA 

 

Descripció: És una activitat setmanal en la que tots els usuaris/es del Club estan 

convocats. Es tracten diferents temes relacionats amb el Club: nous serveis del 

Club, noves activitats, propostes de sortides, temes proposats pels 

usuaris/es,...Tothom té dret a opinar i proposar diferents temes; els acords 

arriben a través de les votacions dels usuaris. 

Objectius: participar activament , cohesionar el grup, prendre part de la presa 

de decisions 

Material: Folis i bolígrafs. 
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 SEGUIMENT INDIVIDUAL 

 

Descripció: Seguiment individual i familiar. Iniciat arrel del confinament 

domiciliari i continuat degut a la demanda i als resultats obtinguts en quant a la 

millora de la qualitat de vida. 

Objectius: Millorar la qualitat de vida. Potenciar la participació activa en les 

activitats. Potenciar el sentiment de grup i d'acompanyament personal i 

familiar. Establir un bon vincle. 

 

b)  Activitats Externes: 
 

Nom de l’activitat 

Horari 

 
 
 

Hores anuals (aprox.) 

 
 

Nº Participants 

Durada de 
l’activitat (en 

mesos) 

Nombre 
d’hores a la 

setmana 

Sortides fora de 
Mollerussa 

4 3 

48 12 

Celebracions de 
Mollerussa i 
festivitats 

6 3 

72 9 

Piscines 4 6 
96 7 

Biblioteca 12 1 
48 13 

Pilates 7 1 28 8 
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Com es pot observar a les gràfiques anteriors, les activitats externes que més 

participen els usuaris són amb les sortides que es fan fora de Mollerussa i  la 

biblioteca, i la celebració de les festivitats.  

 

Descripció de les activitats externes: 

 

 ACTIVITAT: PILATES 

Descripció: Activitat per canalitzar l’estrès i fer una mica d’esport.  

Objectiu: Aprendre a relaxar-se i reduir el nivell d’estrès. 

Material: Música relaxant, lones... 

 
 PISCINA: 

 
Descripció: Anar a les piscines municipals a banyar-nos i passar l’estona 

Objectius: Potenciar l’ús de recursos de la comunitat 

Recursos: banyador, tovallola, entrades gratuïtes 
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 BIBLIOTECA 
 
Descripció: El Club disposa de  llibres, revistes i còmics que els usuaris/es poden 

llegir  de manera  Individual o col·lectiva i endur-se a casa prestats. També 

disposen de la premsa del dia 

Objectius: 

 Adquirir hàbits de lectura. 

 Seguir l’actualitat diària 

 

 CELEBRACIONS DE MOLLERUSSA I FESTIVITATS: 
 
Descripció: Promoure un increment de l'autonomia personal i la socialització a 

través de la participació en les diferents festes de la ciutat. 

Objectius: Promoure la implicació dels usuaris en l'organització dels diferents 

actes de celebració. Sensibilitzar l'entorn comunitari immediat afavorint la 

participació activa dels usuaris del Club en activitats i recursos propis de la 

comunitat. Potenciar i afavorir la utilització autònoma dels recursos de lleure i 

culturals que la comunitat ofereix als ciutadans. 

 

 Festivitats que s’han celebrat: 
 

o Fira de Sant Josep 

04 de Juny: Visita a la fira de Mollerussa. 

o Actes de celebració per al Dia Mundial de la Salut Mental: 

 17/08: Pluja idees pel mural inclusiu 

 24/08: Concreció mural inclusiu 

 04/10: Pintar Mural inclusiu 

 06/10: Pintar Mural inclusiu 

 07/10: Penjada de cartells pel dia mundial de la salut mental 

 08/10: Finalitzar el mural inclusiu 

o Celebració Castanyada 
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29 d’octubre: Berenar de la Castanyada amb castanyes i panellets a l’aire 

lliure. 

o Nadal 

24 de desembre: Celebrem que comencen les festes tot fent l’Amic 

invisible i veient el vídeo resum de tot l’any. 

o  Aniversaris de les persones usuàries.  

 

 

 SORTIDES FORA DE MOLLERUSSA 
 
Descripció: Excursions per tal de promocionar l’activitat física i descobrir el 

territori més proper des de una mirada cultural i/o naturalística. 

Objectius: Potenciar les relacions socials fora del club i  millorar la qualitat de 

vida. 

Tipologia: Externa 

Sortides que s’han dut a terme:  

 
o 07/09/21 Seu Vella de Lleida 

o 26/10/21: Estany d’Ivars 

o 16/11/21: Penelles 

o 22/12/21 Centre de Lleida i ruïnes de sota la Paeria 
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c)  Activitats Autogestionades: 
 

Nom de l’activitat 

Horari 
Nombre de participants 

(usuaris/àries de club 
social) 

Hores anuals  
Durada de 

l’activitat (en 
mesos) 

Nombre 
d’hores a la 

setmana 

Fem cultura 12 2 11 96 

Fem activitats a 
casa 

12 2 21 96 

Fem esport a casa 11 2 15 88 

Treballem al hort 11 2 4 88 

Caminar  12 14 

 
14 

 
448 
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Si observem la gràfica anterior podem veure que la majoria dels usuaris del Club fan 

activitats a casa, pròpies de la llar, i més de la meitat fan activitats d’exercici físic, com 

caminar entre d’altres, i alguns participen en activitats culturals de la ciutat i d’altres 

gestionen el seu hortet. No obstant, on inverteixen més temps és en anar a caminar. 

 

Descripció de les activitats autogestionades: 

 

 SORTIM A CAMINAR: (falta afegir al gràfic) 

Descripció: Realitzen diferents caminades per la ciutat. 

Objectiu: Fomentar l’activitat esportiva. També organitzem caminades amb 

altres clubs socials en diferents poblacions. 

Recursos: Els propis de la comunitat 

 

 FEM CULTURA 

Descripció: Anar tots junts a les exposicions que es facin a la ciutat, al teatre, al 

cinema i participar en altres esdeveniments culturals de la ciutat 

Objectiu: Potenciar la participació en grup en activitats culturals locals 

Recursos: Els propis de la comunitat 
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 FEM ACTIVITATS A CASA 

Descripció: Organitzar, netejar i fer-se responsable de tasques a casa, potenciar 

els hàbits saludables i de ajuda als familiars. 

Objectiu: Promoure un increment de l'autonomia personal. Potenciar la 

participació en activitats associades al benestar i la satisfacció personal, fent-se 

responsables de la neteja i la organització del nucli familiar. Millorar 

autonomia. 

Recursos: Els propis de cada casa 

 

 FEM ESPORT A CASA 

Descripció: Practicar diferents tipus d'exercici físic com passejar o bicicleta 

estàtica que permetin mantenir la forma física i potenciïn un estil de vida 

saludable 

Objectiu: Mantenir un estil de vida saludable i adoptat hàbits d'exercici físic 

que repercuteixen positivament sobre la salut i la qualitat de vida. Potenciar la 

participació en activitats associades al benestar i satisfacció personal. Utilitzar 

els recursos expressius del cos i el moviment per a comunicar sensacions, idees 

i estats d’ànim. 

Recursos: Els propis de cada casa 

 

 TREBALLEM A L’HORT 

Descripció: Dur a terme les diferents tasques explicites d’un hort. Plantar, 

regar, cuidar, collir etc.. 

Objectiu: Millorar la qualitat de vida, potenciar les activitats associades al 

benestar i la satisfacció personal. Potenciar la rehabilitació psicosocial a travès 

d'activitats terapèutiques. Creixement personal. Estimular l’interès i la 

motivació en la realització d’activitats , a fi de superar la tendència a  la 

passivitat. 

Recursos: Els propis de casa 
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10.3 Calendari d’activitats trimestrals 2021: 

 

 

a) Gener- Febrer- Març: 

 
 

b) Abril- Maig- Juny 

 

 
 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

9-13H 

  

    (10-10.45h) 

Pilates  

  

 

   

Activitats 

autogestionades 

  

  

Activitats 

autogestionades 

  

          

        

15-16H Tertúlia  

Caminar 

i/o 

Expressió 

emocional 

Millorem el 

club 

  

  

Cineclub 

Assemblea     

16-17H   

Caminar 

  

  

Biblioteca  

  
  

Caminar  

    

  
  
  

17-18H     

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

9-13H 

  

    (10-10.45h) 

Pilates  

  

 

   

 Millorem el 

Club 

  

Activitats 

autogestionades 

             

Caminar 

        

15-16H Tertúlia  

Caminar 

i/o 

Expressió 

emocional 

Caminar   

  

Expressió 

corporal 

 

Assemblea     

16-17H   

Caminar 

  

  

Biblioteca  

  
  

Cineclub 

    

  

17-18H     
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c) Juliol- Agost- Setembre 
 

 
 
d) Octubre-Novembre-Desembre 

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

9-13H 

  

       

 

   

Jocs al club 

  

Activitats 

Autogestionades 

  

           

Caminar 

        

15-16H Assamblea  

 

Piscina 

 

Manualitats 

o 

dinàmiques 

de grup 

  

  

Piscina 

Cineclub     

16-17H   

Caminar 

  

  

Caminar 

  
  

Millorem el 
club 

    

   
  
  

17-18H Biblioteca     

HORES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE 

9-13H 

  

      

Pilates  

(10h- 11h) 

  

   

Jocs al club 

  

Activitats 

Autogestionades 

  

         

Caminar 

        

15-16H Assamblea  

Sortida fora 

de Mollerussa 

----- 

Berenars 

saludables 

--- 

Expressió 

emocional 

 

Manualitats 

o 

dinàmiques 

de grup 

 
Ús lliure 
del Club 

  

  

 

 

Cineclub 

  
 
 
 
  
  
  
  

    

16-17H   

Caminar 

  

  

Caminar 

 
 
Expressió 
corporal 

    

  17-18H Biblioteca Millorem 
 el club 
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11. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMENT I RECURSOS MATERIALS 
 

Infraestructura 

El Club consta d’una planta baixa, on hi ha diferents espais: 

 

 1 sala de per activitats i tallers 

 1 sala de  polivalent  amb equip d’àudio, TV i cuina equipada. 

 1 despatx 

 2 W.C 

 

 

Equipament 

Mobiliari: 

           Taules i cadires 

 2 ordenadors 

 1 Impressora 

 1 Fotocopiadora 

 1 equip d’àudio 

 1 equip TV 

         1 DVD 

         1Telèfon 

Recursos materials de funcionament 

 

 No fungibles 

 Jocs 

 1 joc d’escacs 
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 1 joc de parxís/oca 

 1 joc de cartes de pòquer 

 3 jocs de cartes espanyoles 

 1 joc de domino  

 Taula de ping-pong 

 

Llibres 

 Material vari per tallers i/o activitats 

 
 

 Fungible  

 Material de neteja 

 Material sanitari 

 Material d’oficina 

 Material audiovisual 

 Material vari per tallers i/o activitats 

12. AVALUACIÓ: 
 
Per avaluar el grau d’assoliment dels objectius que ens hem marcat, es tindrà en 

compte: 

 

a) Característiques dels/ les  usuaris/es 

 

Actualment el nombre d’usuaris és de 23 persones (16 homes i 7 dones), amb una edat 

entre 30 i 64 anys, la majoria amb estudis elementals, amb residència al Pla d’Urgell. 

El nivell econòmic, varia en funció de cada cas, però tots tenen algun ajut econòmic o 

estan amb procés d’obtenir-lo. No treballen, i alguns assisteixen al Servei de 

Rehabilitació Comunitària durant al matí. Han estat derivats generalment per el/la 

psiquiatra de l’usuari/a  i des del Servei de Rehabilitació Comunitària de Mollerussa al 

qual assisteixen. 
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Un 10% dels usuaris està vinculat a altres serveis específics de salut mental. 

Generalment estan motivats per participar en les activitats, són bastant puntuals, 

participatius i mostren interès. Podem afirmar que adquireixen hàbits en quant a 

higiene i cura personal i  habilitats. 

En quant a les relacions interpersonals, han format un grup, on surten per iniciativa 

pròpia, queden fora del Club, van a prendre alguna cosa, al cinema i a caminar, i s’ha 

creat relacions d’amistats. Hi ha una bona cohesió de grup. El nivell de comunicació és 

elevat i no hi ha conflictes. 

 

b)  Volum de la població coberta: 

 

Han demanat informació del servei 9 persones, de les quals una s’ha vinculat i continua 

assistint, 5 no eren perfil, 1 persona ha abandonat el servei i 3 persones no poden 

assistir per problemes de transport. 

S’han realitzat 8 activitats obertes a la comunitat i han participat 18 persones. 

 

c) Grau d’assistència i participació dels/les usuaris/es en les activitats del Club: 

 

Considerem que l’assistència es satisfactòria, així com la participació al Club. Cal 

destacar, però que es necessari una motivació constant per aconseguir aquesta 

participació. 

 

Hem observat una millora i un augment de l’autonomia personal en aquelles persones 

que han assistit al Club de manera regular. 

 

d) Grau de participació en la planificació i organització d’activitats: 

Una de les eines més utilitzades per fomentar la participació dels usuaris/es del Club és 

l’Assemblea setmanal, es tracta d’un espai per poder compartir, proposar i avaluar 

activitats i tallers que anem realitzant. 
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També volem destacar que la manca d’iniciativa acostuma a ser un tret característic 

dels participants del Club, per això hi ha vegades que costa començar les Assemblees, 

però tot i això acaben participant activament en les mateixes. 

 

e) Increment de recursos personals i de relació dels/ les usuaris/es 

Aquest índexs d’avaluació el valorem positivament. Els usuaris/es han millorat els seus 

recursos personals a partir de la participació en tallers, activitats i sortides. Tot això ha 

millorat la seva qualitat de vida, així com l’ampliació de la seva xarxa relacional. 

 

f) Grau de participació i inclusió en l’entorn comunitari: 

 

Tant les xerrades informatives, conferències, com també la publicitat que s’ha anat 

donant del recurs, ha obert el club i la problemàtica de les persones amb trastorn 

mental a la comunitat. 

La relació amb l’entorn comunitari podem dir que és recíproca, ja que hi ha persones 

que venen al club a fer diferents activitats i altres activitat que es fan a l’exterior. 

 

g) Impacte de gènere 

Totes les activitats que estem realitzant directa o indirectament, han portat d’una 

manera inherent una actuació amb igualtat de gènere amb els objectius de: 

o Integrar i aplicar un enfocament de gènere en totes les activitats de l’entitat. 

o Fomentar i potenciar la participació d’homes i dones per igual. 

o Potenciar l’ús d’un llenguatge no sexista en les comunicacions, taulells 

d’anuncis, i el seu foment en la totalitat de les relacions socials i culturals. 

o Facilitar els mitjans per a la igualtat mitjançant l’aplicació i desenvolupament de 

mesures que permetin una major flexibilitat. 

o Promoure i facilitar un canvi de mentalitat i actituds 
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12.1 Indicadors d’avaluació 

 
Seguint la proposta d’indicadors de qualitat per avaluar la situació del sector, 

impulsada per ICASS i amb l’objectiu de la millora de la qualitat del servei del club, 

s’han desenvolupat els indicadors de qualitat: 

 

Dimensió 1: Atenció i suport a la persona: 

1.Valoració i pla d’intervenció. Els professionals fem una valoració inicial de la persona 

usuària. ( primera entrevista de valoració inicial) 

2. Valoració i pla d’intervenció. Avaluem el nivell d’ocupació significativa de les 

persones usuàries a l’inici i de manera periòdica.  (escala d’oci E.V.O.T.L.) 

3. Valoració i pla d’intervenció. Les persones usuàries del Club social tenen un pla 

d’intervenció individual. 

4. Valoració i pla d’intervenció. Els professionals del club fem un seguiment del pla 

d’intervenció individual de les persones de manera periòdica 

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

6. Intervenció. Els professionals registrem l’assistència de les persones usuàries al club 

per fer-ne un seguiment de la continuïtat. 

7. Intervenció. Tenim un sistema definit per poder detectar una situació de 

desvinculació i reconduir-la si es considera adient a la necessitat de la persona usuària. 

8. Intervenció. El Club social té una programació periòdica de les activitats. 

9. Intervenció. La tipologia de les activitats programades inclou: activitats de centre, 

activitats realitzades en la comunitat i activitats realitzades sense el suport directe del 

s professionals. 
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10. Intervenció. Disposem de mecanismes perquè les persones usuàries hi participin de 

manera activa, possibilitin la participació en l’organització funcional de les activitats i la 

facilitin. 

11. Protocols d’actuació. Disposem de protocols d’actuació en situacions d’urgències 

somàtiques o casis d’agitació o crisi. 

12. Documentació. Tenim organitzat en dossiers individuals totes les dades i la 

documentació de cada membre del club. 

Dimensió 2: Aspectes ètics i relacionals en l’atenció de la persona. 

13. Satisfacció de la persona usuària en el club social. El club fa periòdicament la 

valoració del grau de satisfacció dels usuaris (enquesta) 

14. Protecció de dades personals de les persones usaries. El Club té un protocol que 

estableix els procediments d’actuació per garantir la protecció de dades personals. 

Dimensió 3: Organització i gestió del dispositiu. 

15. Informació. El Club social té un full d’informació sobre les característiques i el 

funcionament del servei, 

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 organització de tasques concreta. 

17. Gestió. El Club social disposa d’un pla d’orientació per als/les professionals, 

talleristes, voluntaris/àries i alumnes de pràctiques. 

18. Gestió. El club social avalua l’índex de rotació del personal del servei (des del juny 

del 2010, no hi ha hagut rotació de personal). 

19. Gestió. Existeix un sistema de formació continuada perquè els/les professionals del 

club social actualitzin els seus coneixements per augmentar les competències i 
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desenvolupar de manera adequada les seves funcions. El club ofereix formació als 

professionals en el camp de la inserció comunitària del col·lectiu de salut mental en el 

model de club social. 

Dimensió 4: Coordinació amb altres sectors i entitats. 

20. Coordinació. El club social disposa d’un procés definit per a la derivació de 

persones usuàries des de serveis de la xarxa sanitària. 

21. Coordinació Disposem d’un protocol que estableix un sistema normativitzat de 

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

22. Coordinació. El club té un sistema definit de coordinació amb els serveis i les 

entitats de la comunitat. 

Dimensió 5: Entorn d’intervenció. 

23. Infraestructures. Tenim un espai físic propi i diferenciat. 

13. CONCLUSIONS/ RESULTATS 
 
 

 Organització: 

 

Durant aquest any , i amb la reducció de les restriccions s’han iniciat noves propostes 

d’activitats que estan funcionant molt bé, i s’han tornat a reprendre algunes que 

s’havien aturat per la pandèmia.  

 

La organització i l’oferta d’activitats, cada vegada tenen més qualitat. 

Procurem donar resposta a la necessitat d’un recurs que garanteixi una resposta a les 

necessitats tant col·lectives com individuals, pel que fa a la vinculació, la necessitat i el 

dret d’esdevenir ciutadans socialment actius, afavorint l’accés a formes i condicions de 

vida on prenen un paper actiu en el seu desenvolupament social. 
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 Qualitat del servei: 

Les instal·lacions estan ubicades en un lloc molt tranquil, on es pot aparcar 

pràcticament a davant del Club, amb un bon accés pels usuaris/es del servei. Per poder 

utilitzar el servei no hi ha temps mig d’espera i per poder tramitar la demanda, nomes 

es necessita la derivació del/ la psiquiatra i una entrevista que es fa a l’usuari/a. 

En quant a la rehabilitació psicosocial, com a recuperació del projecte de vida, podem 

afirmar la millora considerable de les capacitats de les persones que van participant de 

forma activa en les activitats del Club. 

 

 Vinculació dels/les  usuaris/es: 

 

No podem generalitzar en aquest punt, ja que hi ha persones que venen diàriament a 

les quals podríem considerar com a molt vinculats, i altres per els quals nomes és un 

lloc de referència, o d’altres que només se’ls fa un seguiment individualitzat. 

S’ha de destacar però que el club ha esdevingut un lloc important i un referent pels 

usuaris/es, saben que sempre poden venir. Això els va creant expectatives i ganes de 

participar i implicar-se. 

Durant aquest any  no hem tingut cap ingrés hospitalari entre totes les persones que 

assisteixen al Club de forma regular. 

 

 Entorn comunitari: 

 

La inclusió en l’entorn comunitari és positiva i recíproca, ja que des del club es 

participa en actes organitzats a la ciutat, i això implica que es conegui el recurs. 

D’aquesta manera altres col·lectius i persones s’han anat vinculant amb el Club. 

Es considera molt positiu, tant a nivell individual pels usuaris, com per la tasca a nivell 

de sensibilització a la comunitat. 
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14. PROPOSTES DE FUTUR 
 
Desprès dels resultats obtinguts, els aspectes a millorar són: 

Ampliació de la xarxa comunitària, amb la recuperació de les activitats que 

s’organitzaven conjuntament amb altres entitats, associacions....  

Tornar a establir relacions periòdiques amb altres clubs socials. 

Implicar més al municipi en la facilitació de recursos, per poder realitzar activitats en el 

si de la comunitat. 

Fer difusió del club a llocs estratègics, per a què aquesta informació arribi al màxim de 

població, per tal de facilitar la vinculació al Club. 
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