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El 2018 ha estat un any en el que hem hagut d’incorporar noves 
tasques, com ha estat l’exigència de millora d’aspectes de 
transparència i, per altra part, el Decret europeu de protecció de 
dades que ens ha menat a ser encara més curosos en les nostres 
comunicacions amb les persones amb les que tractem, igualment a 
replantejar-nos com podem millorar la gestió de cooperació amb 
altres empreses i entitats, i no cal dir assegurar la privacitat de les 
dades personals de socis i empleats. 
 
D’altra banda en l’apartat del Pla estratègic estem satisfets de les 
respostes dels 180 ciutadans, a part de les dels socis i familiars, que van 
contestar les enquestes que els hi havíem entregat, comentant-nos 
quines són les orientacions que valoren d’una associació com la nostra. 
En aquest punt estem acabant l’avaluació interna de les activitats que 
realitzem, pensem que ben aviat entrarem a la definició dels nous 
objectius. 
 
Un tema reincident és la financiació. Per més plantejaments que ens 
fem no aconseguim enfocar una línia que ens permeti superar les 
minvants subvencions públiques que estem rebent. No obstant som 
optimistes i enfoquem el 2019 amb energia perquè tenim un equip de 
professionals excel·lent que dona el millor de si mateixos cada dia. 
També uns voluntaris entregats a una tasca que els il·lusiona. Aquest és 
el millor actiu per poder assolir les fites que ens proposem. 
 
 
Cristina Torras 
Presidenta de Suport Castellar 
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Perfil de persones Ateses 

Bàsicament atenem a persones afectades per una 
malaltia mental severa i els seus  familiars dins de 

l’àmbit territorial d’influència 

 

 

 

Servei d’atenció familiar 

Professional 

Montse Badia (Treballadora social). Responsable de la 
gestió integral del programa.  

 

Objectius generals 

El SAF ofereix aquest servei des d'uns criteris 
de professionalitat i visió integral, que mira 
d'omplir el buit de la xarxa d'atenció pública 
pel que fa a l'assessorament social (poc 
coneixedors de la realitat dels programes 
existents). 

Prevenció i promoció de la salut en família 

Enfortir la capacitat dels familiars per 
afrontar els problemes de conviure 
diariament amb la malaltia 

Promoure l'autonomia en la gestió de la 
malaltia 

Promoure etapes de Respir familiar 

Atenció a domicili en els casos en que les 
limitacions que imposa la malaltia ho 
aconsellin 

Coordinar-se amb els professionals dels 
àmbits sanitaris i socials. 

 

 

 

Metodologia d’intervenció 

Recepció de nous casos. Entrevistes 
inicials. 

Anàlisi i valoració dels casos vigents.  

Valoració dels casos amb l'equip de 
Suport. 

Seguiment dels casos oberts. En la 
mesura que cadascun ho requereixi 

Atenció domiciliària. En la mesura de la 
necessitat que es presenti. 

Gestió de sortides del Programa Respir 
per a persones afectades. 

Coordinacions per anàlisis de casos 
amb l'equip de TMS del CSMA de 
l'Hospital Taulí.  

 Coordinacions amb la Taula Tècnica de 
l'Hospital Taulí 

Coordinacions amb Assistència Primària 
de Serveis Socials de Castellar, 
Sentmenat, St. Llorenç i zones de 
Sabadell               

 

 

Coordinacions 
ss 

Coordinacions 
HT 

Coordinacions 
taula técnica 

Reunions de 
casos Suport 

Atenció 
domiciliaria 

Atencions realitzades 

Coordinacions ss      38                Atenció domiciliaria    36 

Coordinacions HT    82                Seguiment de casos    226 

Coordinacions taula tècnica   6   Recepció nous casos    15 

Reunions de casos Suport   42 TOTAL 445
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Programa de suport a les famílies 

Perfil de persones ateses 

Familiars de persones amb 
diagnòstic de TMS que pertanyen a 
l’Associació Suport Castellar o 
persones implicades en el col·lectiu. 

 

 

Objectius  

El propòsit del GAM és el de proporcionar suport i ajuda 
entre els integrants del grup per tal de fer més manejable 
la situació familiar i personal. 

Aprendre més en relació als TM i la cura que implica 
aquesta circumstància. 

Aprendre a resoldre conflictes i millorar les relacions 
interpersonals, tant a nivell social com familiar. 

Comprendre millor la pròpia experiència i aprendre a 
sol·licitar ajuda. 

Descobrir els recursos personals i sociocomunitaris. 

Compartir sentiments i experiències, exposant les 
frustracions i pors inherents al rol de cuidador/familiar. 

Aprendre a escoltar els altres per tal d’intercanviar idees, 
informació i suport. 

Desenvolupar noves actituds i conductes més flexibles i 
positives. 

 

 

 

 

Constitució del grup 

Al exercici 2018 el grup ha estat 
integrat per 8 familiars de persones 
amb TMS i dues facilitadores. 

En base als objectius generals 
hem treballat: 

A través de dinàmiques, material 
audiovisual, debats i lectures: 

L’autoestima. 

L’autoconcepte. 

El respecte vers un mateix. 

Fortaleses, capacitats i 
estratègies d’afrontament. 

L’assertivitat. 

L’optimisme i resiliència. 

La vida satisfactòria i qualitat de 
vida. 

Les distorsions cognitives. 

La importància de les emocions. 

L’empatia. 

El maneig de la ira i la frustració. 

Les relacions afectives. 

L’autonomia dels familiars. 

 

Objectius assolits 

Al llarg del exercici creiem que s’ha complert: 

Incrementar l’obertura al grup, la millora en la capacitat 
d’expressió i comunicació. 

Més coneixement dels diferents trets dels TMS. 

Identificació dels sentiments 

Empatitzar amb la persona afectada 

Incrementar l’assertivitat 

S’han notat petits canvis dins del nucli familiar canviant 
d’estratègies en el marc del conflicte familiar 

 
Professionals 

Montse Badia (Treballadora social) i Susanna Font (psicòloga 
voluntària). 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 

           ·           L’autoestima. 

           ·           L’autoconcepte. 

           ·           El respecte vers un mateix. 

           ·           Fortaleses, capacitats i … 

           ·           L’assertivitat. 

           ·           L’optimisme i resiliencia. 

           ·           La vida satisfactòria i … 

           ·           Les distorsions cognitives. 

           ·           La importància de les … 

           ·           L’empatia. 

           ·           El maneig de la ira i la … 

           ·           Les relacions afectives. 

Núm 

Ses- 

sions 
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Visites culturals, lúdiques i jornades informatives, reivindicatives i trobades convivencials 
per les famílies i socis de l’associació. 

Celebrem les festes 
 
 Diada de Sant Jordi. Parada 

informativa i oferiment de material 

elaborat pels membres del Club Social.  

Els components del taller de Swing van 

realitzar una coreografia que va ser 

molt aplaudida pels assistents.  

A més enguany hem recabat l’atenció 

dels ciutadans demanant-los respondre 

l’enquesta del Pla estratègic, la qual 

cosa ens ha ajudat a completar seves 

les expectatives respecte l’associació. 

 

Castanyada. Com activitat per recaptar 

fons. Un grup de voluntaris s’han 

organitzat durant 4 dies per torrar 

castanyes i altres productes de tardor i 

oferir-les als conciutadans. 

Trobades familiars 
 

Son espais per compartir lleure i 

cultura. 

Busquem que enforteixin la relació 

entre totes les persones que formen 

part de l’associació. 

 

 

-Visita als pessebres de l’Agrupació 

Pessebrista i berenar. Divendres 19 de 

gener. En gaudim 49 persones. 

 

-Sortida a Montserrat. Dissabte 2 de 

juny. En gaudim 47 persones. 

 

-Arrosada. Divendres 14 de setembre. 

En gaudim 64 persones. 

 

-Berenar de Nadal. Dissabte 15 de 

desembre. En gaudim 59 persones 
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Perfil de persones ateses 

Persones usuaris de Suport Castellar que 
presenten dificultats per participar en 
recursos sociocomunitaris i/o 
sociosanitaris o per dur a terme de 
forma autònoma les seves activitats 
quotidianes, gestió i manteniment del 
domicili o altres aspectes de la seva vida 

 

 

 

Objectius  

Afavorir la implicació de la persona amb problemes de salut 
mental en el seu propi procés de recuperació 

Fomentar la participació de la família en l’acompanyament 
del procés de recuperació de la persona amb problemes de 
salut mental 

Potenciar la utilització per par de la persona amb problemes 
de salut mental de recursos socials i sanitaris a la comunitat 

 

 
En base als objectius generals hem 

treballat 

- Detecció de casos desvinculats de la 
xarxa sanitària, valoració dels motius i 
posada en marxa d'actuacions per a una 
correcta vinculació 
- Assessorament en primers casos dels 
recursos existents en salut mental 
- Acompanyaments a serveis sanitaris, s s 
i comunitaris en els casos en què no hi ha 
xarxa familiar que pugui realitzar-los 
- Atenció a domicili per promoure una 
màxima autonomia i pautes saludables 
per a la recuperació 
- Coordinació entre els diferents 
dispositius implicats en la recuperació 
- Promoció, facilitació i derivació cap als 
recursos ja existents a la comunitat 
- Informació, formació i suport a les 
famílies en la seva funció terapèutica i /o 
cuidadora 
- Mediació familiar 
- Assessorament i /o derivació per a la 
realització de tràmits, ajuts, certificats ... 
- Foment de l'autocura en l'àmbit 
familiar. 

 

Objectius assolits o de millora 

- Vinculació de la xarxa sanitària. 
- Acompanyament als diferents serveis en cas que la 
família no es pugui fer càrrec 
- Augment de l’autonomia personal de la persona amb 
malaltia mental i pautes saludables per a la seva 
recuperació. 
- Assessorament dels recursos existents en salut 
mental 
- Treballar la mediació dins l’àmbit familiar 
- Coordinacions amb altres serveis 
- Augment de l’autocura en l’àmbit familiar 

Assistència al domicili 

En aquest darrer any 2018 hi ha hagut un seguiment 
domiciliari setmanal a 6 persones. En alguns dels casos 
també s’ha hagut de fer acompanyament al centre 
hospitalari  

 

3% 6% 5% 

3% 

52% 

9% 
3% 

6% 

10% 
3% 

- Detecció de casos desvinculats de la xarxa sanitària, valoració dels motius i posada en 
marxa d'actuacions per a una correcta vinculació 

- Assessorament en primers casos dels recursos existents en salut mental 

- Acompanyaments a serveis sanitaris s s i comunitaris en els casos en què no hi ha xarxa 
familiar que pugui realitzar-los 

- Atenció a domicili per promoure una màxima autonomia i pautes saludables per a la 
recuperació 

- Coordinació entre els diferents dispositius implicats en la recuperació 

- Promoció, facilitació i derivació cap als recursos ja existents a la comunitat 

- Informació, formació i suport a les famílies en la seva funció terapèutica i / o cuidadora 

- Mediació familiar 

- Assessorament i / o derivació per a la realització de tràmits, ajuts, certificats ... 

- Foment de l'auto cura en l'àmbit familiar 

Professionals 

Montse Badia (Treballadora 
social) Sandra López 
(Psicòloga) 

Afavoreix en gran mesura el 
fet de tenir dos professionals 
de doctrines diferents, doncs 
els camps de detecció de 
possibles millores dins 
l’estructura de la persona 
afectada i de la família ho fa 
més fàcil 
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Programes usuaris 

Servei de Club Social 

 
 
El Club és un servei que ofereix l’associació a les persones afectades que 
en nombre de 72 s’han pogut beneficiar durant aquest any de les 
activitats adreçades a la promoció de la seva inclusió social. La gestió 
que correspon a l’associació comporta tasques financeres, de gestió de 

recursos humans i administratives (control i seguiment de pressupostos, 
ingressos i despeses, sol·licitud de subvencions, etc.). 
 
Agraïm a La Caixa la seva aportació que ha beneficiat usuaris en les 
activitats de cap de setmana. 

 
La memòria detallada del servei es troba a la plana web de l’associació: 
http://suportcastellar.entitatscastellar.cat 
 
 

 
 

Llar amb suport 
 

Des del 2010 gestionem un pis 
supervisat per a dues persones amb 
problemes de salut mental. Des 
d’aleshores hi ha hagut canvis en 
els residents, cadascun d’ells ha 
requerit d’un seguiment especial 
per assolir una bona adaptació. La 
supervisió la porta a terme un equip 
format per una psicòloga i una 
treballadora social, que en el dia a 
dia atenen qualsevol urgència en 
un telèfon 24 h., a més de 
l’organització setmanal de la llar i 
les gestions per obtenir les 
subvencions necessàries que 
permetin seguir endavant amb el 
projecte. Es compta també amb la 
presencia setmanal d’una 
treballador familiar del servei 
d’atenció a domicili (SAD) gestionat 
per de Benestar Social de 
l’Ajuntament. 

Amb experiència pròpia 
 
Tenim un grup de tres persones que amb 
l’acompanyament d’una professional de 
l’associació treballen  en primera línia per 
afavorir que les persones afectades per 
problemes de salut mental 
esdevinguin protagonistes en la lluita social 
pels seus drets. La seva activitat comporta 
una formació adreçada a proporcionar 
elements útils per engegar una campanya de 
difusió a nivell local. És un projecte conduit 
per una psicòloga de l’equip de l’associació, 
que ja compleix cinc anys. Tot aquest grup 
segueix formant-se per fer divulgació en 
positiu de la temàtica de la Salut Mental. 

http://suportcastellar.entitatscastellar.cat/
http://suportcastellar.entitatscastellar.cat/
http://suportcastellar.entitatscastellar.cat/
http://suportcastellar.entitatscastellar.cat/
http://suportcastellar.entitatscastellar.cat/
http://suportcastellar.entitatscastellar.cat/
http://suportcastellar.entitatscastellar.cat/
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Gestió de l’associació 
 
Recull de tasques diverses que es porten a terme 
al llarg de l’any; obviem aquí les que regularment 
es desenvolupen com poden ser les reunions de 
junta directiva (mensuals), reunions amb l’equip 
de professionals (setmanals), gestions amb 
entitats bancaries, amb l’administració, gestories, 
enviament de comunicacions i rebuts de socis, . . . 
 
- Dimecres 10 de gener iniciem les reunions de 

periodicitat quinzenal, d’enguany del Pla 
estratègic de l’associació. 

- Dimecres 9 de maig. Reunió anual amb la 
tècnica de prevenció de riscos laborals. 

- Dimecres 18 de juliol. Assemblea general de 
socis 

- Dijous 11 d’octubre. Reunió Conveni local Club 
Social. 

- Dimarts 16 d’octubre. Reunió preparatòria per 
implantar el Decret de Protecció de dades 

- Dimarts 13 de novembre. Reunió de concreció 
del Decret de Protecció de Dades. 

- Dimecres 14 de novembre. Signatura conveni 
local del Club Social. 

- Dimecres 28 de novembre. Reunió amb la 
tècnica de l’Ag. de l’Habitatge. 
 

Voluntaris 
 

Un equip de més de 17 
persones sensibilitzades per 
treballar de manera 
incansable. Són 
imprescindibles per la 
divulgació de la salut mental a 
Castellar. 

 
- Divendres 9 de novembre. 

Curs sobre salut mental 
per a voluntaris.  

- Divendres 30 de 
novembre. Festa dels 
voluntaris.  

Activitats de gestió 

Formació 
 

- Dilluns 18 de juny. Sessió 
formativa: “Confidencialitat 
i tractament de dades 
personals” Hi assisteix la 
coordinadora del Club 
social. 
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Activitats divulgatives 

 

- Divendres 19 de gener. Participem com a 

convidats al programa de radio: La Carpeta 

de l’avi. 

- Dimarts 17 de juliol. Participem en el 

programa de Radio Castellar explicant el 

Projecte Swing inclusiu. 

- Dilluns 17 de desembre. Ens conviden al 

programa de radio de la Residència de 

l’Obra Social. 

Butlletins informatius 

 

Resum mensual de les activitats de 

l’associació. Editat en format senzill s’envien 

als socis i es dipositen al CAP i al mercat 

municipal per fer-los accessibles a les 

persones interessades. 

Activitats del mes d’octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un cop més agrair a les entitats que van 
col·laborar l’entusiasme amb que van 

contribuir a la divulgació de la salut mental 
en tots els actes programats. 

 
Agrair també a La Caixa la seva aportació 

que ha fet possible la realització del Festival 
SoM 

 
 
 

 
Conferències 

 
- “Prescripció social: recepta 

d’una vida saludable”. A 
càrrec de la Dra. Isabel 
Martínez, Directora de la 
UGAP. Dijous 25 de gener. 

- “La importància de viure en 
l’aquí i en l’ara”. A càrrec de 
Núria Castro i Núria 
Santander, del Centre Karuna. 
Divendres 23 de febrer. 

- “Punts d’informació i suport 
al nostre territori”. A càrrec 
d’Ona Yàñez, responsable de 
l’Espai Situa’t Vallès 
Occidental. Dijous 26 d’abril. 

- “L’acompanyament en la 
infància i l’adolescència 
respectant el ritme 
maduratiu”. A càrrec de 
Meritxell Blanco psicòloga del 
Centre Kairós. Dijus 24 de 
maig. 

- “L’educador familiar: un 
professional proper per a 
solucionar problemes de la 
família”. A càrrec de Dani 
Hernández, educador 
especialitzat en adolescència 
en risc. Dijous 28 de juny. 
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Entitats locals 
 

 

- Dijous,15 de febrer Participació 

Pla estratègic ajuntament. 

- Dijous 15 de març Pla E. A. Taller 

Igualtat 

- Dimecres 11 de març. Reunió de 

col·laboració amb l’Areneu 

Cooperatiu. 

- Dimecres 11 d’abril. Reunió de 

Prescripció social 

- Divendres 13 d’abril. Assistim a la 

festa de reconeixement dels 

valors republicans. 

- Dimecres 25 d’abril. Reunió de 

les associacions que atenen a 

persones amb discapacitat 

- Dissabte 26 de maig. Mostra Arts 

Escèniques 

- Acta cloenda Servei Comunitari 

- Dijous 14 de juny. Cloenda curs 

Arc de S. Martí: “Farmàcia de 

Guasa” 

- Dimecres 11 de juliol. Reunió 

participació Fira economia social i 

solidaria 

- Dijous 6 de setembre. Recepció 

entitats per l’Ajuntament 

- Dissabte 29 de setembre. Fira 

d’Economia Social i Solidaria 

- Diumenge 30 de setembre. 

Concert Coral Pas a Pas 

- Dissabte 6 d’octubre. 

Correllengua 

- Divendres 28 d’octubre. Concert 

Coral Pas a Pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·lectiu de salut mental 

 

 

- Dimarts 20 de febrer. 

Assemblea general de socis 

de la Federació Salut Mental 

Catalunya. 

- Dimarts 17 d’abril. Directiva 

Federació S. M. Cat. 

- Diumenge 20 de maig. Dia de 

l’Orgull boig. Jornada 

reivindicativa ide lluita contra  

l’estigma. 

- Dimarts 26 de juny. 

Assemblea General Fed. S.M. 

Cat. 

- Dissabte 6 d’octubre. Dia 

Mundial S.M. a Girona. Amb el 

lema: “Salut mental a la 

comunitat i a la feina. Hi 

assistim 35 persones. 

- Dimarts 27 de novembre. 

Directiva Fed. S.M. Cat. 

 

 
 
 



Dades financeres 

• Els responsables directes de la gestió 
comptable són el tresorer que fa la tasca 
voluntàriament gestionant les finances i el 
tancament comptable i una professional de 
l’associació que porta la comptabilitat. 

Equip 

• Durant el 2018 s’han sol·licitat i tramitat a 
entitats públiques i privades subvencions per 
7 projectes. N’hem obtingut 6, queda pendent 
de resolució la del Departament de Salut 
sol·licitada a primers del 2019 corresponent al 
2018. 

 

Accions 

• Al llarg de l’any s’ha ingressat el 90% dels 
imports sol·licitats. 

• Amb aquests ingressos s’han dut a terme els 
projectes: Club social. Programa d’atenció 
integral. Supervisió als residents del pis. 
Programa d’atenció a les famílies. Atenció 
grupal per les famílies. Despeses tècniques de 
les activitats del mes d’octubre. 

Resultats 

13 



Projectes en curs 

   
• Completar el Pla estratègic de l’associació. Iniciat el 2017 estem en fase 
d’elaborar els objectius que ens permetran establir una sistemàtica de treball 
d’acord amb les necessitats i reptes que la salut mental té plantejats. 
 
• Presentar-nos als Pressupostos Participatius Municipals. Tenim un projecte 
d’obertura de l’espai exterior de Cal Massaveu a activitats culturals i lúdiques que 
volem oferir a la ciutadania. 
 

• Elaborar el Pla de Voluntariat de l’associació. És un projecte pendent d’anys 
anteriors que no acabem de trobar el responsable per dur-lo a terme. 
 

• Avançar en la lluita contra l’Estigma que afecta a les persones amb problemes 
de salut mental. Reforçant al nostre territori la tasca de l’entitat Obertament. 
 

• Seguir treballant en les sessions formatives per tal de dotar a les persones 
afectades i les seves famílies de la informació necessària per combatre els efectes 
excloents de la malaltia. 
 

R
e

al
it

za
ci

ó
 p

ro
gr

am
e

s 
  2

0
1

8
 

14 



El  més important 

96 associats entre persones afectades, les seves 
famílies i socis que ens donen suport. 

La finalitat de les nostres activitats és millorar la 
qualitat de vida de les persones afectades i de 

les seves famílies. 

L’equip de persones que treballa de forma 
coordinada per assolir l’objectiu: 

• 5 professionals 
• 17 voluntaris 
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La integració en l’entorn proper, les relacions 
amb altres entitats locals i amb la xarxa de salut 

mental del territori. 



Seguim avançant 
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Col·laboren: 

http://www.fecafamm.org/noticies.asp

