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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DE L’ENTITAT 
 

 
Fundació Lar va iniciar la seva activitat l’any 2001 com entitat sense ànim de 
lucre  dedicada a l’atenció a persones afectades de Trastorn Mental Sever. 
Amb l’objectiu de fomentar la rehabilitació comunitària i normalització de les 
persones d’aquest col·lectiu,  l’entitat ha anat creant serveis per tal de donar 
cobertura a les necessitats en les àrees d’habitatge, laboral, oci i  tutela.  
L’any 2002 inicia la seva activitat amb el Servei de Tuteles per tal de cobrir les 
necessitats de persones afectades de malaltia mental incapacitades judicialment.  
L’any 2003, s’acredita com a entitat col·laboradora del Departament de Benestar 
Social  i Família de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d’atendre les 
necessitats relacionades en l’àmbit de l’habitatge. Començant a prestar el mateix 
any  el Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar per a persones amb 
problemàtica social derivada de malaltia mental. I l’any 2006  posa en 
funcionament el Servei de Llar amb Suport per persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental, que compte actualment amb tres Llars amb Suport 
al municipi de Granollers.  
L’any 2005 comença a treballar en l’àrea de la rehabilitació en el lleure, amb el 
servei  Club Social Portalet  a la població de Granollers i posteriorment  amplia 
aquesta activitat amb la creació al 2009 del  Club Social Torrassa a la població 
de Llinars del Vallès.   
En el 2008 participa en la creació i constitució de la Cooperativa Ral i del Centre 
Especial Ral,  formant part com a soci fundador,  i comprometent-se així en la 
rehabilitació i inserció laboral de les persones afectades per trastorns de salut 
mental.   
 
 
2 . DESCRIPCIÓ DEL SERVEI 
 
 
2.1 Definició del club social 
 
El Club Social és un servei social especialitzat adreçat a persones que, a causa 
de patir d’un trastorn mental, tenen dificultats en la seva inclusió social i 
comunitària. Aquest servei té com a finalitat fomentar el manteniment dels 
vincles afectius i de relació amb l’entorn, i generar espais que possibilitin 
l’adquisició d’habilitats i competències personals mitjançant l’ocupació 
significativa del temps lliure. 
 
L’horari d’oficina del servei és de dimarts a divendres de 10 a 14h. L’horari 
d’atenció directa del Club social Portalet és : de dimarts a divendres de 15 a 19h 
i dissabtes de 10 a 18h.   
El club disposa d’un horari d’informació al públic de dimarts de divendres de 15 
a 16h. 
 
 
2.2. Objectius principals. 
 
El Club Social té com a finalitat promoure un increment de la socialització i per 
tant de l’autonomia personal i de qualitat de vida. 
 

• Mantenir-se com a alternativa eficaç de suport social. 
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• Potenciar i afavorir la utilització autònoma dels recursos de lleure i 
culturals que la comunitat ofereix als ciutadans. 

• Potenciar la participació en activitats associades al benestar i a la 
satisfacció personal. 

• Promoure la creació de vincles afectius, d’amistat i d’ajuda mútua entre 
els seus usuaris. 

• Estimular l’ interès i la motivació en la realització d’activitats, amb la 
finalitat de superar la tendència a l’aïllament i a la passivitat. 

• Desenvolupar rols i ocupacions socialment significatives. 
• Col·laborar en el procés d’atenció integral de l’usuari incloent-hi, si 

s’escau, la vinculació i el tractament a un servei o professional de salut 
mental.  

• Sensibilitzar l’entorn comunitari immediat afavorint la participació activa 
dels usuaris del club social 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 Equip de treball  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundació LAR 

ÀREA D’OCI 

CLUB SOCIAL 
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Coordinadora 
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col.laboradors externs 
 

Administrativa 

Educador/a Educador/a auxiliar 
 

Pràctiques/voluntariat 
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L’equip de treball del Club Social està format per un equip interdisciplinari amb 
l’objectiu de poder realitzar una atenció i abordatge integral de l’usuari. Aquest 
és l’encarregat de realitzar l’ atenció directa al club i dinamitzar/gestionar  
l’activitat diària i el funcionament general del recurs. El servei compta també 
amb uns professionals externs: per una banda, els talleristes que són els 
encarregats de realitzar les activitats més especifiques amb el suport dels 
educadors,  i d’altres que col·laboren en la dinàmica, com el voluntariat o els 
alumnes en pràctiques.  
Els socis tenen també un paper actiu en la planificació i l’organització de les 
activitats pròpies del Club, configurant-se com a protagonistes en el procés 
d’elecció. 
 
 
3. PROCÉS D’ENTRADA 
 
 
3.1  Criteris d’accés al servei 
 

 Complir criteris de trastorn mental, acreditat mitjançant informe d’un 
professional de l’àmbit de la salut mental. 

 Persones que estiguin en un període d’estabilitat clínica de la seva 
malaltia, que mantinguin una motivació i autonomia suficient per 
realitzar les activitats pròpies pel servei, que s’ha d’acreditar mitjançant 
un informe signat del professional que coordina el servei 

 Tenir més de 18 anys. 
 Tenir residència en un municipi de Catalunya i, per les persones 

estrangeres, complir amb els requisits que estableix la normativa vigent 
d’estrangeria i d’acollida i integració de les persones immigrades.   

 Aquets servei s’atorga a sol·licitud de la persona interessada , dirigida als 
serveis territorials corresponents del departament competent en matèria 
de serveis socials.  

 
 
3.2  Criteris d’extinció de l’estada al servei 
 
 Assolir els objectius del PII. 
 Deixar de complir els criteris d’accés al servei establerts a l’article 4 “ 

criteris d’accés” de l’ordre del 5 de juny  BSF/186/2015,DEL 5 DE JUNY 
del Departament de Benestar Social i Família ,  amb l’informe motivat 
previ del coordinador/a  del servei. 

 Desistir l’usuari voluntàriament de la prestació del servei. 
 Abandonament  o deixar de participar-hi durant un temps perllongat. 
 Suspendre o cessar la prestació del servei per les causes previstes en el 

Reglament de Règim Interior i la normativa de serveis socials.  
 Deixar d’assistir al servei per un període superior als 3 mesos sense causa 

justificada.  
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3.3  Vies d’entrada 
 
La persona pot arribar al club social per diferents vies: 
 
Des de la xarxa bàsica de Salut mental: 
 

• Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA) 
• Hospital de Dia 
• Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) 
• Programa de Seguiment Individualitzat (PSI) 

Des de la xarxa de salut: 
 

• Serveis bàsics d’atenció primària.  
 
Des de recursos que treballen també en salut mental i en l’àmbit laboral: 
 

• Prelaboral  
• Oficines Tècniques Laborals 
• Centres Especials de Treball 

 
Des de  recursos socials:  
 

• Llars residències 
• Altres dispositius de suport a la llar  
• Entitats tutelars 
• Associacions i altres clubs. 

 
Des  de recursos privats: 

• Psiquiatra privat.  
 
O bé de manera particular (que es remetrà al seu referent per a la valoració).  
 
 
El següent gràfic mostra les diferents vies d’entrada al servei del total  d’ usuaris 
en aquest període: 
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D’aquest procés de derivació parlem de dues modalitats: 
 
 
1ª Modalitat: Previ al procés de valoració existeix la possibilitat de fer una 
entrevista informativa que facilita la col·laboració amb els serveis de referència, 
treballar conjuntament les noves vinculacions i optimitzar el recursos i temps 
dels professionals. L’objectiu és facilitar un primer contacte amb la persona, 
conèixer l’espai i explicar-li el programa d’activitats. Es realitza prèviament 
contacte telefònic amb el referent o el familiar. Després es regirà per la fase 
d’estudi habitual. 
S’ha realitzat diverses entrevistes informatives al llarg de l’any en diverses 
modalitats; persones que han vingut acompanyades amb el seu referent, amb la 
seva família o bé de manera autònoma.   
 
 
 
2ª Modalitat: Fer la primera entrevista de valoració per veure la idoneïtat del 
perfil del candidat/a i el seu desig per a l’entrada al recurs. L’equip  valora el 
perfil, si s’accepta es faria l’entrevista d’acollida.  
 
 
 
 
OPCIÓ A.  
 
   
 
 

 
 
        

                                   
 
 
 
 
 
                      
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hi ha demanda No hi ha demanda 

Coordinació profesional de 
referencia. 

VALORACIÓ. 
Continúa el procés: Opció  B. 

SESSIÓ INFORMATIVA: Presa de contacte 
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OPCIÓ B. 
 

 
 
  

 
 
 
 
  

         
 
 
 

 
 

                   
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4  Dades estadístiques 
 
Gràfic de creixement anual del recurs 

 
 

Es realitza una valoració d’equip  i es dona espai a 
l’ usuari perquè revisi informació rebuda i prengui la 
decisió de vinculació al Club Social. 

Si és perfil Si no és perfil 

Pactar dia i hora per 
realizar entrevista 

d’acollida amb l’usuari i 
retorn al profesional de 

referencia. 

Retorn al profesional 
referent i a l’usuari. Es 

tanca el procès. 

1ª ENTREVISTA DE VALORACIÓ : Existeix 
demanda real  per part de l’usuari i/o del 
professional de referència.  
Entrevista de valoració amb informe. 

2ª ENTREVISTA: Entrevista d’acollida. 
Es formalitza l’alta al servei. 
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La tendència general de club és de creixement progressiu des de la seva obertura 
al 2004 tot i que en aquests tres últims anys hi ha hagut un procés 
d’estabilització del servei  i aquest 2016 hem finalitzat l’any també amb un 
volum de 64 usuaris.  
Hem tingut 15 noves incorporacions de les quals14  han estat efectives.   
 
 
D’aquestes noves  incorporacions presentem el  següent gràfic que mostra els 
percentatges dels diferents serveis d’on venen derivats. 
 

En general parlem que el percentatge més elevat és el 53%  referent als casos 
que venen  des de el  CSMA , amb un 27 %  els casos que venen des de SRC i 
amb un 13% que venen de Hospital de dia. 
Durant aquets període ha hagut un estabilitat en el número de noves acollides i 
que han estat efectives.  I  alhora  que hem tingut diverses  baixes per diferents 
motius : per desvinculació amb el servei, per inestabilitat personal i  també 
aquest any un alt percentatge de les altes terapèutiques.  
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4. DADES ESTADÍSTIQUES DELS USUARIS 
 
 
4.1 DADES SÒCIO-DEMOGRÀFIQUES 
 
 
 Sexe 

 

 
 
En quant al sexe dels usuaris, continua existint la tendència d’una major 
presència del sexe masculí amb un 83%  del total d’usuaris enfront les dones 
que es situa amb un 17%. Aquest any es mantenen els percentatges en 
comparació amb el període anterior.  
 
 
 Usuaris per grups d’edat 

 

 
 
Respecte l‘edat dels usuaris, hi ha un descens en la participació de joves (de 18-
30 anys): aquest 2016 és del 4.69% enfront el 11.59 % respecte l’any anterior ; 
enfront les franges d’edat  més representatives igual que el període anterior : de  
31–40 anys amb un percentatge del 26.56 %  i les franja de 41 -50 i la franja de 
51-60 amb el 32.81 % que han patit un cert descens respecte l’any anterior.  
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 Municipi de procedència 

 
 

Hi ha una gran diversitat de municipis de procedència del Vallès Oriental; 
actualment comptem amb una diversitat de 16 municipis. El percentatges  més 
elevats de participació recau a Granollers amb un 42.19%, a les Franqueses amb 
un 14.06% i a Canovelles amb un 9.38%.   

 

 
 
 
 Nucli de Convivència  

 
 

 
 

El 53% dels usuaris del servei viuen a la casa familiar enfront el 6% que viuen 
sols en domicili propi o de lloguer. Una altra opció a aquestes situacions tan 
diferents són els  habitatges compartits amb d’altres que aquest període ha 
augmentat al 13%( incloent en aquest apartat la convivència en parella). 
Alhora s’observa un percentatge molt semblant en les llars amb suport que es 
situa en un 16% enfront el 15% del període anterior, i les llars residències amb 
un 9% enfront del 10 % del període  anterior.    
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4.2. DADES CLÍNIQUES  

 
Es mostra a continuació el gràfic representatiu dels diversos diagnòstics  més 
representatius al Club Social Portalet  en el període del 2016. 
Observem  que el percentatge més elevat  és  el d’ esquizofrènia i altres  
trastorns psicòtics amb un 67%; seguit pels trastorns de l’estat d’ànim amb un 
24%.  
 

 
 
5. METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ 
 
 
Principis metodològics de la intervenció 
 

• Autodeterminació i Apoderament 
 

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. 
El concepte d’autodeterminació es relaciona directament amb el d’apoderament. 
Aquest s’entén com el procés per mitjà del qual les persones prenen el control 
sobre les seves vides. Estar capacitat comporta disposar d’informació 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. 
 
 

• Ocupació significativa del temps d’oci. 
 

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, 
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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 persona 
de veure’s a si mateixa des d’un altre rol i generar des d’aquí oportunitats de 
canvi i de millora. 
 

• Treball comunitari  
 

El Club Social   tracta de donar solucions a l’aïllament que pateix la persona 
amb malaltia mental, 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.  
 
 
Estructura de l ‘intervenció 
 

• Intervenció individual 
 

Cada usuari segueix un procés específic pel que respecta al seu nivell d’activitat 
i relació amb l’entorn. Té necessitats diferents d’ocupació i participació en funció 
del moment evolutiu i de les mateixes actituds i aptituds personals. Això implica 
una intervenció individual pel coneixement d’aquestes necessitats, l’adaptació al 
grup i la integració social. 
A partir del reconeixement de les capacitats que manté la persona i les seves 
potencialitats, s’incidirà en aspectes com l’autonomia, l’autodeterminació i 
l’autogestió.  
Les eines per treballar d’intervenció individual del soci són: entrevistes d’ 
acollida, seguiments de les incidències i de l’evolució i el pla de treball 
individual. 
 

• Intervenció grupal 
 
Un dels objectius prioritaris del servei és que els socis desenvolupin i 
mantinguin xarxes de relacions informals, i així també, participar activament en 
la comunitat. Els tallers i activitats grupals, així com les assemblees que es 
realitzen al Club Social es constitueixen com a un element molt important per a 
treballar la implicació i la motivació, i a partir d’aquí, reforçar l’autogestió, 
assumir responsabilitats i prendre decisions en contexts de relació amb el seu 
entorn immediat i comunitari. 
 

• Intervenció comunitària 
 
El Club Social és un recurs arrelat al territori i treballa amb xarxa amb recursos 
sanitaris, socials i comunitaris de la zona, afavorint així, que els socis participin 
activament de les activitats que ofereix la comunitat. D’aquesta manera, es 
generen 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. 
 
 
 
 
 

 13 



MEMÒRIA 2016   CLUB SOCIAL PORTALET 
 
6. PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 
El club social ofereix activitats, tallers i accions per a tot un ventall i tipologia 
d’usuaris que assisteixen al recurs. Està basat en un model de rehabilitació 
sòcio –comunitària, treballant a partir de les habilitats, de la motivació i de les 
preferències dels seus socis, intentant donar resposta als diversos interessos del 
grup.   
 
Parlem d’un programa d’activitats variable que es diferencien entre elles ja que 
algunes es fan al local, al context comunitari i altres que es fan sense el suport 
de les educadores.  
 
 
6.1 ACTIVITATS INTERNES 
 
Són aquelles activitats organitzades per l’estructura del Club Social, són 
realitzades en la seva seu amb suport dels professionals interns i externs. 
Es compta en la programació del servei amb:  
 
- Activitats generals: Tallers que es fan en grup, de número variable, sobre temes 
que siguin d’interès i utilitat pels membres del Club. La seva  duració és 
variable.Com poden ser: taller d’oci, taller d’informàtica , taller de jocs cognitius, 
taller de manualitats, etc. 
 
- Activitats concretes: De durada determinada i que han estat d’interès també 
pel grup. 
 
 
6.2 ACTIVITATS EXTERNES 
 
Són aquelles activitats organitzades per l’estructura del Club Social i que es 
realitzen fora de la seva seu amb el suport dels professionals de club. 
El Club té com un dels objectius més rellevants el de treballar en l’entorn 
comunitari, afavorint el contacte amb altres persones i recursos de la comunitat.  
 
Comptem  en la programació del servei amb:  
 
- Sortides de dissabte: es centren en conèixer els recursos d’oci existents que 
ofereix la comunitat, gaudir del temps de lleure i trencar amb la rutina del seu 
dia a dia.  
 
- Activitats de participació comunitària: compartir amb altres persones espais i 
activitats, festes populars ,etc., que ofereix la comunitat; anar a prendre 
quelcom, fer un ús de la biblioteca; participar i organitzar de forma activa els 
actes del Dia Mundial de la Salut Mental, on des de fa 8 anys es celebren al 
municipi de Llinars del Vallès, les Jornades esportives “Fes salut per la salut 
mental ”.  
 
- Activitats especials d’agost: una programació específica de temporada on s’ha 
variat sortides a la platja, piscina, dinars, utilització del transport públic, 
caminades, cinema, tallers d’estiu saludables al club social, activitats 
autogestionades i assistència a les activitats de la comunitat i a la festa major de 
Granollers. 
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- Períodes vacacionals: de llarga durada o curta per compartir amb els companys 
uns dies plegats en un territori diferent. Aquest any s’ha fet un cap de setmana 
a Lloret de Mar en el mes de Juliol i una setmana a Eivissa del 15 al 22 de 
Setembre. 
 
 
6.3 ACTIVITATS AUTOORGANITZADES  
 
El Club té com a objectiu promoure l’ús autònom del lleure entre els seus 
participants i que aprenguin a gaudir d’un oci satisfactori;  es pretén que 
l’usuari progressivament es desvinculi del recurs en la realització de certes 
activitats i que desenvolupi i/o adquireixi habilitats per a organitzar-les i  
compartir-les amb els altres.  
Aquestes activitats autogestionades  requereixen de l’estructura del servei i del 
suport indirecte dels professionals; en aquest sentit , des del servei es potencien 
les dinàmiques d’autogestió i autoorganització i de creació de xarxes de relació 
que van més enllà de l’espai del club.  
Aquest últim quadrimestre  s’ha destinat un temps específic en la programació 
per gestionar tota aquesta tipologia d’activitats amb l’espai d’autogestió: on es 
programen els calendaris mensuals d’activitats, es cerquen els recursos, es fan 
les reserves, es consensua en grup, es donen les dades de participants, etc.  
 
S’ha observat llavors, un augment significatiu en les activitats autogestionades 
de manera mensual.  
Alhora és significatiu la creació d’un grup que gaudeix de manera habitual 
d’activitats d’oci fora de l’horari de Club i que han sorgit per iniciativa pròpia.  
 
Annex:  Veure dossier ANNEX del programa d’ activitats.  
 
 
 
7. PROTOCOL DE COORDINACIÓ  
   
 
 
7.1  COORDINACIÓ INTERNA  
 
Amb l’objectiu de garantir una qualitat en la gestió i en l’atenció directa que es 
realitza al Club Social, és necessari coordinar les intervencions dels diferents 
professionals de l’equip, per aquesta raó, es realitzen les següents reunions: 
 

 
 Reunió Tècnica de Clubs 
 Reunió d’equip 
 Reunió de treball Clubs. 

 
 

7.2 COORDINACIÓ EXTERNA 
 
Es realitza coordinació amb la xarxa bàsica de salut mental, així com amb els 
recursos socials que atenen l’usuari (entitats tutelars, serveis d’atenció Primària 
de Salut, serveis socials i serveis comunitaris) per tal de realitzar un seguiment 
global dels usuaris. Aquesta coordinació es duu a terme a través de diferents 
reunions, gestions telefòniques i via mail. 
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 Coordinació amb els recursos de referència en Salut Mental  
 Coordinació amb altres recursos de salut mental ( llars amb suport, 

entitats tutelars i d’altres) 
 Coordinació amb recursos sòcio-rehabilitadors 
 Coordinació amb recursos comunitaris:  

.   
 
 
8. INDICADORS D’ AVALUACIÓ 
 
 
8.1. AVALUACIÓ DEL SERVEI 
 
Es realitza de forma anual una avaluació general del funcionament i de la 
qualitat del servei mitjançant l’elaboració de documents interns realitzats pels 
professionals de l’equip, i d’altres que es realitzen  als usuaris del servei: 
 
 Pla de Gestió  anual 
 Memòria anual del servei 
 Avaluacions dels usuaris   
 Enquesta de valoració anual 
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