
                                                                                                    

 
 

 

 

OBJECTIUS 2021 

 
Recuperar i estabilitzar l’assistència al Club després de l’any Covid. 

Normalitzar les mesures de seguretat. No veure les mesures com un 
obstacle sinó com una oportunitat per poder socialitzar. 

Treballar perquè els usuaris amb més dificultat per superar la por al Covid, 
vegin el Club com un lloc segur i puguin reprendre les activitats. 

Club Social mòdul B i espai per a joves. Presentar el projecte de Club 
Social 2021/25 

Pis amb Autonomia. Consolidar l´experiència del pis de Tramuntana 

Seguir treballant en els diferents tallers que ja funcionen: 

Expressió Emocional. Taller que per les seves característiques ajuda a 
establir vincles de pertinença a un grup i d´ajuda mútua. 

Habilitats socials. Treballar les capacitats personals per relacionar-nos de 
forma més satisfactòria  amb els altres. 

Informàtica . Haurem d’intensificar aquest taller per anar superant la 
bretxa digital entre els usuaris. 

Manualitats. Aquest taller l´encaminarem cap al desenvolupament de la 
destresa manual i creativa. Potenciant l´aprenentatge de noves tècniques 
(cosir a màquina, fer ganxet, pintura sobre diferents materials...) 

Ioga. Aconseguir que més usuaris descobreixin els beneficis d’aquesta 
disciplina per a relaxar-se i tenint més domini del mateix cos. 

Xerrades de salut. Aprofundir en aquest taller aspectes que interessen als 
usuaris o que des de l’equip tècnic valorem necessari afrontar 
(l’alimentació, l’esport, la salut de la pell...). Comptarem amb diferents 
especialistes de la medicina. 



                                                                                                    

 
 

 

Xerrades jurídiques. Continuàrem abordant temes d’interès per a la vida 
de cada dia (com relacionar-nos amb l’administració, com gestionar 
tràmits per llogar un pis, per empadronar-nos, per separar-nos, per 
aconseguir un advocat d’ofici etc...). 

Restauració de mobles. Aprendre les diferents tècniques de tractament 
de la fusta, així com la utilització correcta de les eines i el seu 
manteniment. 

Musicoteràpia. Activitat autogestionada de fa molt temps. 

Hort. Activitat que durant el confinament va resultar ser capital. 

Esports: Handbol, Tennis taula i Bitlles catalanes. 

Colònies. Si la situació sanitària ho permet. 

Sortides culturals i recreatives. Si la situació ho permet. 

Fires. Participació en la Fira de Nadal de Calella, Fira de Sant Jordi, Fira de 
setembre amb l’objectiu de donar visibilitat al nostre col·lectiu i com a 
eina de cohesió social. 

Marató Salut Mental. Aprofitar l’esdeveniment per aconseguir aliances i 
col·laboracions amb diferents entitats del poble per normalitzar la salut 
mental. 

Cuina. Aquest taller no el podrem portar a terme fins que no estigui 
solucionat el tema covid. 

 

 

 

 

 

 

 

 


