
 
 

 

 

OBJECTIUS 2022 
Seguir treballant per aconseguir Club Social mòdul B. 

Potenciar el Club com a eina de normalització per a persones amb problemes de salut mental 
crònics. 

Taller d’entitats: reorientarem el taller jurídic i presentarem als usuaris diferents entitats o 
associacions de Calella o la comarca perquè coneguin el que ofereixen i per donar a conèixer el 
nostre Club. 

Pis amb autonomia: continuarem treballant perquè l’experiència del pis de tramuntana sigui 
una eina d’inserció social per a tres usuaris de l’Encenall. Ens centrarem en els aspectes que 
puguin millorar la vida d’aquestes persones. 

Expressió emocional: a través d’aquest taller tan important per als usuaris continuarem 
potenciant el sentiment de “lloc segur i acollidor” del Club, ajudant a les persones que se 
sentin més confiades i puguin expressar els seus sentiments. 

Habilitats socials: taller que pretén proporcionar eines per poder relacionar-se millor amb 
l’entorn. 

Informàtica: intentar captar el màxim d’usuaris i poder fer grups per nivells i necessitats amb 
l´objectiu que ningú quedi enrere i disminuir la bretxa digital. Ens proposem editar una revista 
que reculli les activitats i tallers que fem. 

Taller de Salut: seguirem la feina començada per millorar els coneixements sobre salut dels 
nostres usuaris. Atendrem els seus interessos en aquesta matèria i introduirem tallers més 
pràctics d’auto cura (nutrició, salut de l’esquena, esport...) 

Manualitats: activitat encaminada a millorar la destresa manual, intentant que cada usuari 
trobi una activitat manual que li agradi. Aquest taller té l’objectiu de tirar endavant els 
materials que es presenten a les fires de Sant Jordi, setembre i Nadal. 

Ioga: pensem que el ioga pot ser una molt bona eina per controlar els moments d’angoixa o 
depressió, en aquest sentit intentarem animar als usuaris en fer ús per la seva vida quotidiana. 

Meditació a l’aire lliure: quan el temps ho permeti iniciarem classes de meditació guiada al 
parc Dalmau. Igual que el ioga, la meditació és una eina que pot ser molt beneficiosa en 
moments d’angoixes. Les tècniques de respiració són importants a l’hora de gestionar períodes 
de crisi. 

Restauració de mobles: aquest any amb un impuls especial haurem d’entregar diverses peces 
que l’Ajuntament ens ha encarregat per al futur Centre Cívic de Calella. Implicar als usuaris en  



 
 

 

reconèixer el que l’ajuntament de Calella fa per a nosaltres i correspondre amb la nostra 
col·laboració. 

Musicoteràpia i altres activitats autogestionades: potenciar la participació dels usuaris a 
l’hora de pensar i organitzar activitats del seu interès.  

Projecte Les lletres de l’Encenall: iniciarem un nou programa de voluntariat a la planta de 
pediatria de l’Hospital de Calella. Els usuaris esdevindran voluntaris confeccionant planxant i 
empaquetant les lletres per regalar als nadons que neixin a l’hospital. Amb aquest projecte 
volem conscienciar als usuaris que ells també poden ser voluntaris i aportar el seu gra de sorra 
per millorar alguna cosa. 

Hort: com que disposarem de més terreny, mirarem de buscar algun voluntari pagès perquè 
puguem aprendre més coses i de pas ser més productiu. 

Esport: seguir potenciant la pràctica de l’esport com a activitat saludable i socialitzadora, en 
especial l’Handbol. 

Colònies: després de l’èxit de les de l’any 2021 crearem un petit grup de preparació de les 
colònies per l’octubre del 2022 per tal que ells s’impliquin més en la preparació de totes les 
activitats i l’elecció del lloc on anar. 

Sortides culturals: reprendrem la participació en esdeveniments culturals o recreatius. Ja hi ha 
una petició del grup d’anar al Palau de la Música a Barcelona. 

Fires: consolidar la nostra participació en la fira de setembre de Calella, la de Nadal i potser 
aconseguir anar a alguna fira a Pineda, ja que tenim molts usuaris d’aquesta població. 

Dia mundial de la Salut Mental: celebrar aquest dia en l’àmbit del Club i en alguna activitat a 
la ràdio. 

Cuina: aquest taller resta subjecte a la millora de la situació sanitària. 


