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Carta de Serveis de Suport Castellar SM 

 

 Objectiu de la carta de serveis 

Aquest document públic, recull informació útil sobre els serveis i programes que presta Suport 

Castellar SM, així com l’àmbit d’actuació i els compromisos de servei. 

Aquesta Carta de Serveis s’integra en el compromís de la Generalitat de Catalunya per implantar 

progressivament cartes de serveis en els àmbits de la seva competència, com a part d’una 

estratègia per fer més efectiva la seva actuació i donar compliment a l’establert en l’article 30.1 

de l’Estatut d’Autonomia: “Les  Administracions públiques han de fixar les condicions d’accés i els 

estàndards de qualitat d’aquests serveis.” 

 

És amb la finalitat de treballar en una millora continua de la qualitat i en l’esforç de complir els 

objectius i compromisos del govern, que s’elabora aquesta carta de serveis. 

 

 Qui som?   

Suport Castellar – Salut Mental – esdevé una associació sense ànim de lucre que es va crear amb 

l’objectiu de treballar activament per la salut mental de les persones. 

 

Com a resultat, l’associació neix l’any 1998 sota el nom de Suport Castellar – AFMM, de la mà de 

famílies de persones amb malaltia mental que necessitaven trobar un espai per lluitar pels seus 

familiars afectats, formar-se, fer activitats, oferir formació a altres famílies, etc. Quedant inscrita a 

la Secció d’Entitats Privades d’Iniciativa Social, amb el número de registre E03730. 

 

Ja des del inicis, s’intueix la necessitat de crear un club social per donar atenció directe a les 

persones amb malaltia mental. 

 

Així doncs, l’any 2003 neix el club social per a persones amb diagnòstic de trastorn mental. A 

mesura que l’entitat creix es creen diferents programes, com l’Escola de Famílies, el Grup d’Ajuda 

Mútua i el Pis supervisat, entre d’altres.  

 

Mica en mica, l’entitat es fa gran i actualment (2022) compta amb 95 socis i al voltant de 26 

voluntaris.   

 

El 2015, l’entitat canvia el seu nom, deixa de ser Suport Castellar – AFMM (Associació de Familiars 

de Malalts Mentals) per esdevenir Suport Castellar- Salut Mental. També canvia el seu logotip a fi 

d’apropar-se a la imatge corporativa que vol donar la Federació Catalana d’Associacions de salut 

mental, Salut Mental Catalunya,  federació a la qual la nostra entitat s’hi troba inclosa. 

L’any 2020, s’inscriu al Cents d’Entitats de Voluntariat de Catalunya, amb el número 001949-000.   
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També es troba registrada a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament 

de Justícia (número 21811) 

 

Formem part de la Federació Salut Mental Catalunya, de la Confederación Salud Mental España, i 

del Consell socio-sanitari de la nostra Vila, Castellar del Vallès. 

 

El nostre local social està obert a totes les persones interessades. 

 

Reconeixements 

En primer lloc, el consistori de Castellar del Vallès atorga la Medalla de la vila a Suport Castellar 

durant la festa de la vila l’any 2013. 

Amb la màxima distinció proposada per l’Ajuntament, es reconeix la feina feta per l’associació al 

llarg de tots aquests anys. 

El mateix any, el nostre servei de club social rep el premi Dulcinea amb el Curtmetratge Descàrrega 

Directa (es pot visionar a www.suportcastellar.cat) 

Posteriorment, l’associació rep de la Generalitat el document que oficialitza a Suport Castellar – 

AFMM com Entitat d’Utilitat Pública (2014) 

El 2016, l’equip de futbol sala del nostre club social, rep el premi a l’esportivitat “Equip més 

esportiu, de la Lliga de Club Socials (2a divisió) 

Des del curs 2015-2016, rebem el reconeixement del Departament d’Educació per la nostra 

col·laboració amb el Servei Comunitari dels alumnes d’Educació Secundària de l’institut El Casal (al 

nostre web es pot visionar alguna de les campanyes antiestigma portades a terme). 

El 2021, l’entitat rep l’agraïment del Consistori amb motiu de la tasca a favor de la pandèmia del 

covid-19. 

 

Missió, Visió i Valors 

La nostra Missió: Suport Castellar atén a persones amb problemes de Salut Mental i a les seves 

famílies trobant eines per millorar la seva qualitat de vida, i promou la Salut Mental alhora que 

sensibilitza a la comunitat. 

 

La nostra Visió: Volem consolidar-nos com a entitat referent per aconseguir que la nostra 

comunitat cuidi la seva Salut Mental i promoure una major implicació de la ciutadania. 

 

Els nostres Valors : Som una entitat propera, compromesa amb el suport, la inclusió, la  

superació i el respecte. 

Suport Castellar és una entitat que treballa amb i per les persones, sota el prisma del respecte i la 

sensibilitat. Ofereix suport i acompanyament, potencia enriquiment personal i la superació de 

l’adversitat, enfortint les capacitats i l’autonomia. 

Actuem des de la proximitat, amb perseverança; busquem l’eficiència i la transparència de les 

nostres gestions. Som una organització compromesa amb la justícia social, la diversitat i la igualtat 
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de drets. Treballem per la normalització i la inclusió de la salut mental a la comunitat. 

Ho fem fomentant la participació, buscant col·laboracions, i cooperant amb altres entitats i 

administracions. 

 

 

 Serveis en cartera de Serveis Socials 

Servei de Club Social  
 

El Club Social és un servei social especialitzat adreçat a persones amb necessitat de suport per 

qüestions de Salut Mental. 

 

Mitjançant la participació social, l’oci i l’ocupació significativa del temps, es treballa per la inclusió 

formant part activa del poble. 

 

La missió del Club Social és impulsar que les persones amb necessitat de suport per qüestions de 

salut mental utilitzin les activitats de lleure per assolir quotes de salut, independència, participació, 

integració en la comunitat i qualitat de vida; promoure un estil de vida en el qual les activitats de 

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

lleure, incidint en la recuperació social i recolzant el projecte vital de la persona. 

 

El Club Social està inclòs a la Cartera de Serveis Socials del Departament de Drets Socials. Número 

de registre en el RESES (Registre d’Entitats, Serveis i Establiments Socials): S05687. 

 

El nostre compromís és ferm per assolir un servei eficaç i eficient, de qualitat i on les persones que 

hi participen estiguin satisfetes de l’atenció rebuda. Assumim plenament els valors de l’entitat que 

ens gestiona.  

 

L’eficàcia ha quedat mostrada al llarg dels 19 anys que Suport Castellar SM porta gestionant el 

servei de Club Social. Rebem reconeixement institucional: convenis de col·laboració i cessió 

d’espais, estreta relació amb les regidories de Diversitat i polítiques inclusives; Atenció social i 

salut; però també amb altres àrees municipals com Feminisme, Cultura, i Esports. Mantenim 

sinèrgies amb entitats socials, culturals i esportives: col·laboracions amb diverses entitats del món 

local que ens permeten treballar  la inclusió social des de diferents àmbits de recuperació de la 

persona usuària del nostre servei. També la coordinació amb els professionals de la xarxa 

d’atenció social i sanitària, de l’educació o de l’habitatge, ens permet assolir els objectius propis 

del servei de Club Social.  

Estar presents a la comunitat, treballar amb una visió integral de la recuperació en salut mental, i 

en xarxa amb altres professionals implicats en aquest col·lectiu, ens permet ser un servei eficaç i 

eficient. 

 

Des del 2009 ens regim pel manual “Indicadors de qualitat: Clubs socials d’atenció a persones 

amb malaltia mental”. Fem una avaluació anual de la qualitat del servei de Club Social que 

gestionem, presentada al Departament de Drets Socials, en la justificació tècnica corresponent. 
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També anualment avaluem la qualitat del servei des del 2015, amb el manual “Instrument 

d’avaluació per a Club Socials”, consensuat a la Comissió Tècnica General de Clubs Socials, de la 

Federació Salut Mental Catalunya. 

Aquesta anàlisi de la qualitat i dels resultats del servei suposa una eina important per l’adequació 

dels processos, la metodologia i els objectius marcats anualment.  En el transcurs del temps que 

portem gestionant el servei, valorem amb èxit la qualitat del mateix, reforçada per la satisfacció 

mostrada per les persones usuàries. De fet, l’Indicador de qualitat número 13, del Manual 

d’indicadors de qualitat del club social, fa referència a la valoració del grau de satisfacció de les 

usuàries del servei. També utilitzem altres mètodes per valorar la satisfacció, a través de les 

assemblees setmanals on les persones poder participar obertament de la valoració  de les 

activitats i el projectes que se’n deriven de l’actuació comunitària del club social. També tenim a 

disposició de les usuàries una bústia de suggeriments i queixes en la que poden expressar 

anònimament la seva opinió sobre el servei. 

 

 
 

 Altres serveis i programes d’atenció a les persones i a les famílies  

L'activitat de l'entitat es divideix en diferents programes que aglutinen diversos serveis i 

projectes. 

 

PROGRAMA FAMÍLIES: Inclou el Servei d'Atenció a les Famílies (SAFE, dirigit per una 

Treballadora Social,  on es fa un seguiment i acompanyament de cada cas); el Grup de Suport a 

les Famílies (dirigit per la Treballadora Social i una psicòloga); i l'espai de cultura i activitats 

diverses (Visites culturals, jornades informatives i reivindicatives, trobades de convivència, . . . ) 

 

PROGRAMA USUARIS: Inclou el Programa d'Atenció Integral (Acompanyament Integral en el 

procés de rehabilitació de persones amb trastorn mental sever); el Club Social (Servei social  

especialitzat en la inclusió comunitària  de persones en seguiment per salut mental); AEP (Grup 

Amb Experiència Pròpia); Programa de vinculació a l'Associació per afavorir la inclusió a la Xarxa 

d'Atenció a la Salut Mental; i la Llar amb suport (aquest projecte facilita la vida autònoma de les 

persones que hi conviuen, amb el suport professional necessari en el funcionament diari) 

 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ: Disposem d’un Pla de comunicació que ens guia en la 

planificació de la nostra presència en els mitjans de comunicació locals (setmanari i ràdio) i 

gestionem xarxes socials (Pàgina web, twiter, facebook, etc. Editem un Butlletí mensual de salut 

mental (que difonem electrònicament i en paper). Editem la Revista del nostre Club Social 

(Implicant a agents del poble). Organitzem conferències i xerrades-col·loqui entorn la salut 

mental i la lluita contra l'estigma. 

 

PROGRAMA SALUT MENTAL EN XARXA: No descuidem la importància d'estar presents i en xarxa 

amb altres entitats locals (socials, culturals, esportives...), i del col·lectiu de salut mental d'altres 

poblacions. També ens coordinem amb serveis socials, sanitaris, culturals, d’educació, 
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d’habitatge, etc. Perquè la salut menta l’entenem des d’una visió integral on tots els aspectes de 

la persones hi juguen un paper important. 

 

Servei d’atenció a les famílies 

El Servei d’Atenció a les Famílies amb necessitats Específiques (SAFE) és un servei associatiu 

d'escolta, orientació, assessorament i seguiment que atén a les unitats familiars en que algun 

dels seus membres pateix un problema de salut mental. El programa que presentem ofereix 

suport i acompanyament especialitzat a les famílies amb l'objectiu de minimitzar les dificultats 

que generen els trastorns. El context en el qual es desenvolupa el servei té molt en compte les 

polítiques sanitàries i socials que en l'actualitat s'estan duent a terme al nostre país, que es 

basen en un model d'atenció comunitària. Complementant els recursos existents a la xarxa 

pública es dóna una atenció personalitzada en la recerca de recursos de tipus sanitari, social, 

d'habitatge i laboral, amb la finalitat d'afavorir la recuperació de la persona afectada. Ens 

adrecem a un col·lectiu de residents en poblacions des de les que s'han de desplaçar per ser 

atesos a la xarxa pública de salut mental; en diversos casos requereixen d'acompanyament per 

assistir a les visites dels especialistes. Aquest és un servei de continuïtat i a l'abast del lloc de 

residència, la família hi pot acudir sempre en el seu procés d'assimilació i gestió de la malaltia; a 

diferència d'altres programes que dispensen una formació dins d'un breu termini. Un servei que 

integra atenció global a la problemàtica orientant a trobar solucions, no està contemplat en la 

xarxa pública de salut. La funció social que desenvolupa és del tot necessària com a recolzament 

en les dificultats en que es troben les famílies en unes circumstàncies tant difícils de gestionar. 

 

Grup de Suport a les Famílies  (Programa d’Escola de Famílies i Ajuda Mútua) 

Programa adreçat a les famílies que acompanyen o conviuen amb una persona amb trastorn 

mental greu. És un espai psicoeducatiu que pretén promoure el desenvolupament de les 

habilitats i les competències adequades a les famílies o a les persones cuidadores, per l’exercici 

de la cura, l’atenció i la promoció de l’autonomia de les persones amb problemes de salut 

mental, en la majoria dels casos també en situació de dependència. Esdevé un espai de trobada 

o ajuda mútua, on es comparteixen experiències d’èxit que poden facilitar els aprenentatges. 

En tot el procés, és important que hi hagi una acceptació de la malaltia per part de la família i la 

pròpia persona afectada. A partir d’aquest moment, ja podem parlar de l’adquisició de noves 

eines i estratègies per a la recuperació de la persona i l’entorn familiar. 

 

Programa d’Atenció Integral 

És un programa personalitzat d'acompanyament terapèutic integral, que pretén afavorir la 

continuïtat en l'atenció a les persones i el desenvolupament de la seva autonomia personal així 

com incrementar la qualitat de vida amb el seu entorn. Es fa una atenció i un seguiment a les 

persones que presenten dificultats per participar en recursos comunitaris o sanitaris, o bé per 

dur a terme de forma autònoma les seves activitats quotidianes, la gestió i manteniment del 

domicili, així com altres aspectes de la seva vida. 
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Amb Experiència Pròpia 

El projecte AEP neix de la línia d’Accions contra l’estigma i l’autoestigma de les persones amb 

discapacitat i/o trastorn mental, de l’Àrea d’igualtat i sostenibilitat social de la Diputació de 

Barcelona. El grup està format per persones afectades per problemes de salut mental, que 

esdevenen protagonistes en la lluita social contra l'estigma i en favor de la sensibilització en 

salut mental. Aquest projecte té com a objectiu principal fomentar el moviment associatiu en 

primera persona. Partint del contacte comunitari i de l’experiència pròpia, s’assoleix l’objectiu 

mitjançant l’apoderament i capacitació. 

  

Llar amb suport  

La llar amb suport o pis supervisat és un recurs d’habitatge dins d’un entorn social normalitzat 

que afavoreix la inclusió real de les persones diagnosticades d’un problema de salut mental. 

L’objectiu general és oferir un habitatge digne i normalitzat que permeti una rehabilitació 

psicosocial individualitzada, flexible a cada cas i amb capacitat per ser modificada de forma 

coherent amb l’evolució de cada persona. 

 

Vinculació a l'Associació per afavorir la inclusió a la Xarxa d'Atenció a 

la Salut Mental 

Programa que pretén aconseguir la plena adhesió de les persones amb problemes de salut 

mental i les seves famílies, als espais de recuperació de la seva autonomia i apoderament, 

inclosos a la Xarxa d'Atenció a la Salut Mental. 

Amb aquest programa mobilitzem tots els recursos ja existents per aconseguir que les persones 

afectades per un problema de salut mental i les seves famílies tinguin l'oportunitat de  formar 

part de la societat i del seu procés de recuperació. En el cas de la salut mental, no n'hi ha prou 

creant els recursos i esperant que les famílies i els usuaris accedeixin a ells; necessiten ser 

acompanyats i orientats en el seu procés de recuperació. Sovint, una trucada, un recordatori 

d'una visita, un canvi d'horari en les visites o un acompanyament en els casos més greus, han 

facilitat la vinculació de la persona. 

 

 

 Com ens organitzem?  

La gestió de l’entitat és clau per al bon funcionament de l’associació. És l’atenció al conjunt 

d’operacions administratives, documentals, infraestructurals, tècniques, econòmiques, 

financeres i comunicatives orientades a garantir la consecució dels objectius acordats, assegurant 

el compliment de les condicions d’eficàcia, eficiència, qualitat, transparència i respecte a la 

legalitat vigent. 

El funcionament de Suport Castellar SM, requereix d’un bon engranatge entre la tasca del 

personal voluntari i la de l’equip de professionals, que treballen en pro d’una mateixa missió, i 

amb uns valors definits i compartits.  
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Ens organitzem en diverses comissions de treball, composades per professionals i voluntariat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la organització també tenen un paper important les persones usuàries dels nostres programes 

i serveis, així com les famílies vinculades. 

 

 

 El nostre compromís amb la qualitat i l’avaluació 

Com entitat compromesa amb la qualitat dels seus serveis, es segueixen i respecten els criteris 

elaborats per l’ Institut per a la Qualitat de les ONG-ICONG: 

- Valors orientats cap a les persones (solidaritat, professionalitat, voluntarietat...). 

- Valors centrats en l'organització (transparència, participació, eficàcia...). 

- Valors orientats cap a la societat (col·laboració, implicació...). 

Al tractar-se d'una entitat declarada d'utilitat pública a l'any 2014, es rendeixen comptes davant 

el Departament de Justícia anualment. 

Cada any es realitza una auditoria externa de l'associació. Se certifica i comprova d'aquesta 

manera, que tot s'ha fet segons la normativa vigent.  

Rendim comptes als nostres socis i a la població en general a través de l'assemblea ordinària de 

socis. Les decisions pressupostàries i el seguiment dels projectes, són decidits en junta amb 

periodicitat mensual. 

Com a mostra de transparència, la Web permet l'accés a informació relacionada amb els 

diversos projectes de l'entitat, complint així amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

L’entitat va treballar en l’elaboració del Pla Estratègic 2017-2020. De manera tranversal van 

participar professionals, voluntaris, usuaris i familiars del servei, i la comunitat castellarenca. A 

través d’una anàlisi DAFO vam analitzar les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats tant 

internes com externes. Vam redefinir la Missió, Visió i Valors de la nostra associació. Finalment 

es va fer evident la necessitat de definir una nova organització de l’associació per Comissions: 

Junta, Consell d’entitat, Comissió de voluntariat, Captació de fons i socis, Administració, 

Divulgació i lluita contra l’estigma, Esdeveniments, Web i xarxes socials.  

 

 

Junta 

Captació de 
fons i socis 

Consell 
d’entitat 

Comissió de 
voluntariat 

Divulgació i 
lluita contra 

l’estigma 

Web i 
xarxes 
socials 

Administració Esdeveniments 
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 Canals de comunicació i dades de contacte  

Per contactar amb Suport Castellar SM es pot fer a través de diferents canals: 

Adreça postal: c. de l’Església s/n (Castellar del Vallès-08211) 

Telèfon: 93 715 89 90 / 658 47 55 79 

Correu electrònic: suportcastellar@hotmail.com 

Pàgina web: http://www.suportcastellar.cat 

Instagram: @suportcastellarsm / Twiter: @SuportCastellar / Facebook: Suport Castellar-Salut 

Mental 

mailto:suportcastellar@hotmail.com
http://www.suportcastellar.cat/

