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25.01.2016

La Nau Gaudí de Mataró acull la inauguració d’una mostra 
d’Art Brut amb obres d’Alterarte

L’exposició conté un centenar d’obres de tres entitats que reflecteixen la tècnica i l’expressió 
artística i emocional de les persones amb problemes de salut mental

El passat divendres 22 de gener a la tarda va tenir lloc la presentació d’una exposició sobre Art 
Brut a la Nau Gaudí de Mataró amb la participació activa d’Alterarte. La mostra contenia obres 
del projecte artístic per a la integració del CFP conjuntament amb altres creacions de la Fundació 
Setba de Barcelona i del Museu d’Art Brut Catalunya.

Van acudir a la cita Lluis Bassat de la Fundació Carme i Lluis Bassat, propietària del fons d’art 
que habitualment omple el recinte, l’alcalde de Mataró i president del Consorci Museu d’Art 
Contemporani de Mataró David Bote, el regidor de Cultura, Quim Fernández, els directors i 
responsables de les entitats participants i molts dels artistes que exposaven les seves obres.

L’ Art Brut, associat a l’expressió creativa de persones amb problemes de salut mental, era el gran 
protagonista de l’exposició. A la mostra es podien trobar tot tipus d’obres confeccionades amb 
diferents tècniques pictòriques. Quadres amb pintura acrílica, grans teles pigmentades amb tints 
naturals, dibuixos pintats a llapis o escultures fetes amb fils i paper eren algunes de les creacions 
que els usuaris i usuàries de les tres entitats involucrades van preparar per a la ocasió.
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Particularment els nostres companys i companyes d’AlterArte van presentar les obres que 
regularment practiquen en les seves càpsules artístiques juntament amb algunes que van poder 
aprendre durant la seva estada al programa NaturaésCultura, dirigit per la Fundació Setba. En 
total més d’una vintena de treballs amb el caràcter propi i distintiu dels usuaris i usuàries de 
l’entitat. 

Obiols i Sarró també van estar representats a l’exposició

A banda de les obres d’Alterarte, Fundació Setba i Art Brut Catalunya, també es van poder 
veure a la inauguració de la mostra algunes creacions pertanyents a la col·lecció d’Obiols i Sarró, 
dos eminents psiquiatres que van treballar en l’àmbit de la salut mental i que van anar recollint 
durant la seva etapa professional molts exemples significatius d’aquest Art Brut que el divendres 
ocupava la Nau Gaudí.

Agraïments i reconeixement a les obres dels artistes

La vetllada va gaudir de les intervencions dels responsables de l’exposició, que van agrair l’esforç 
i la sensibilitat dels artistes per tal d’aportar un caràcter de qualitat a la mostra. Així doncs, Núria 
Poch, directora del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró, va obrir el torn de paraula 
destacant “la bona feina que estan fent totes aquestes entitats”.

Per la seva part, el director de la Fundació Setba, Darío Olaortua, va posar de manifest que 
“l’expressió artística de totes aquestes persones no només està lligada a la seva salut mental, 
sinó a la vocació i a les inquietuds creatives com la de qualsevol persona interessada en l’art”. 
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També el batlle David Bote va declarar “aquestes iniciatives són molt importants per a Mataró” i 
va agrair l’assistència a tots els presents.

Una mostra amb un clar to reivindicatiu

La inauguració de divendres va ser una oportunitat immillorable per a reivindicar el col·lectiu de 
la salut mental. Tal com deia la mateixa directora Núria Poch en l’entrevista que li vam fer des 
del Centre de Formació i Prevenció ara farà gairebé un any, els usuaris d’Alterarte tenen menys 
prejudicis per l’art que no pas el públic general. Doncs nosaltres vam poder comprovar amb 
aquesta magnífica exposició una mena de culminació del treball que aquestes persones han 
estat fent durant tant temps i vam poder veure sense cap mena de dubte als seus autors i autores 
tal com el que són, uns autèntics artistes.
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03.03.2016

El CFP debat sobre la diversitat de l’autonomia personal

Tècnics i professionals del centre participen activament en la jornada organitzada per la Taula 
d’Accessibilitat a l’antiga fàbrica de gènere de punt Can Marfà de Mataró

El passat dimecres 2 de març va tenir lloc la Jornada “La diversitat de l’autonomia personal” a 
Can Marfà i un bon grup de membres del Centre de Formació i Prevenció  van assistir-hi en nom 
de l’entitat per tal de debatre i establir lligams entorn als reptes quotidians de les persones amb 
diversitat funcional amb les altres associacions participants.

La cita, organitzada per la Taula d’Accessibilitat, tenia l’objectiu de reflexionar i explorar els 
diferents punts de vista i situacions a les que s’enfronta aquest col·lectiu tan heterogeni i les 
possibles maneres d’actuar per part de les entitats que atenen aquestes persones.

La Taula d’Accessibilitat, vinculada al Consell de Benestar Social mataroní, inclou les entitats de la 
ciutat que lluiten per la integració social dels col·lectius amb diversitat funcional i el CFP en forma 
part.

Presència institucional per part del consistori

La benvinguda a l’acte va anar a càrrec de Maria Sánchez, membre de la Taula i presidenta 
d’Amiba, que va agrair la participació als assistents. Tots seguit va ser el torn d’Isabel Martínez 
Cid, regidora delegada de Benestar Social, Convivència i Habitatge de l’Ajuntament de Mataró.
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En la seva intervenció, la regidora va voler destacar que “la diversitat funcional és integritat, 
és dignitat i és un dret fonamental. Tot i la baixada de pressupostos en els últims temps, hem 
de continuar treballant per aquest col·lectiu”. També va assistir a l’acte en representació de 
l’Ajuntament el regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa, Joan Vinzo.

La diversitat conceptual dins la diversitat funcional

Després de la introducció de les autoritats, va tenir el torn de paraula Joan Canimas Brugué, 
doctor en filosofia, que va dirigir una conferència adreçada a aclarir els conceptes que utilitzem 
per parlar de diversitat funcional. Així doncs, Canimas va destacar la heterogeneïtat del col·lectiu, 
ja que ens estem referint des de persones amb trastorns mentals molt greus fins a persones que 
no poden caminar.

Tenint en compte aquesta realitat, Canimas va apostar durant la seva intervenció per l’adopció 
d’un model de responsabilitat per part de les entitats a l’hora de tractar als seus usuaris i usuàries 
en funció del cas particular. Per Joan Canimas, s’ha de modular el pla de tractament a una persona 
tenint en compte si la seva autonomia està en entredit degut a causes físiques o sensorials, 
psicològiques o econòmiques. I fins i tot dins aquests tres àmbits, establir també diferències 
segons les circumstàncies personals.

Espai de debat amb responsables dels diferents àmbits involucrats

Just després va tenir lloc una taula de debat en la que responsables de les àrees que tracten 
amb persones amb diversitat funcional van posar en comú les seves experiències en el seu lloc 
de treball. D’aquesta manera, els àmbits educatiu, de salut, laboral, sexual i afectiu, d’oci  i lleure, 
legislatiu, familiar i de perspectiva personal van poder debatre sobre les tècniques d’atenció amb 
la participació del públic.
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Una jornada de cohesió entre entitats

La jornada “La diversitat de l’autonomia personal” va servir per a cohesionar el conjunt 
d’associacions, fundacions i centres que treballen en l’àmbit de la millora de l’autonomia de les 
persones a la ciutat de Mataró. Va comptar amb la participació de 17 institucions i va aplegar 
a més de 100 persones interessades laboral i personalment en la temàtica. Va ser doncs una 
iniciativa exitosa que podria repetir-se els anys vinents per tal de continuar analitzant la feina que 
desenvolupen dia a dia totes les entitats que han participat avui en la jornada.

Les institucions participants van ser AGIM, Associació Asperger del Maresme, Associació 
Entramats, Associació d’integració social Taller d’Idees, AFAM (Associació de Familiars 
Alzheimer Maremse), AFAMMMA (Associació de Familiars de Malalts Mentals del Maresme), 
AMIBA, Associació Parkinson Maresme, CEE Les Aigües, Centre de Formació i Prevenció, 
Centre de Persones Sordes del Maresme, Creu Roja, Fundació El Maresme, Fundació 
Suport, Llar Pla d’en Boet- Fundació Llars de l’Amistat Cheshire, ONCE i SIL Mataró de la 
Fundació ECOM.
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25.04.2016

El CFP col•labora amb el projecte escolar d’emprenedoria 
Cueme

Els i les alumnes de 6èA del col·legi Àngela Bransuela de Mataró van triar el Centre de Formació i 
Prevenció com a referent per al seu pla cooperatiu amb finalitats benèfiques

El passat dimarts 19 d’abril el sotsdirector del CFP, Jordi Mela, i el responsable de comunicació 
de la institució, Albert Clopés, van visitar l’escola Àngela Bransuela de Mataró per a conèixer el 
projecte Cueme dels i les alumnes de 6èA. Aquest grup de nois i noies ha engegat una aventura 
en forma de cooperativa per aprendre les bases de funcionament de les entitats sense ànim de 
lucre. Fabricaran una sèrie d’articles que vendran posteriorment a la Fira de Mataró i donaran un 
10% dels beneficis al Centre de Formació i Prevenció. La resta de diners serviran perquè puguin 
gaudir d’una activitat lúdica.

Un programa d’emprenedoria a les escoles

El projecte Cueme (Cultura Emprenedora a l’Escola) està impulsat per la Diputació de Barcelona i 
aquesta ja és la cinquena edició d’una iniciativa destinada a fomentar la creativitat, l’experimentació 
i el treball en equip entre els escolars.
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Són els propis alumnes els que escullen amb quina associació volen aliar-se per a portar a terme 
la funció social del programa. I els i les alumnes del col·legi Àngela Bransuela han triat en aquesta 
ocasió al Centre de Formació i Prevenció com a entitat local compromesa amb la ciutat.

Articles solidaris per a fomentar el cooperativisme i la creativitat

Durant la visita dels responsables del CFP, els nois i noies van preguntar quins són els àmbits 
d’acció de l’entitat, quants treballadors té o quines són les seves funcions. Van interessar-se per 
les diferents àrees del centre i per projectes com AlterArte, Llibre Actiu o La Klosca i van mos-
trar-se sorpresos davant la complexitat de gestió i organització del sector d’institucions de caire 
social a Catalunya.

També van tenir temps de mostrar orgullosos els objectes que vendran el proper divendres 20 de 
maig a la fira. Amb l’ajuda de la seva tutora han establert una cooperativa anomenada ABSECOOP 
i han manufacturat clauers en forma de cor, àlbums de fotos, imants amb productes reciclats, 
diaris personals i moneders per a poder amortitzar la seva inversió empresarial.

Els dos representants del Centre de Formació i Prevenció van quedar molt satisfets de la seva 
visita a l’escola Àngela Bransuela i van prometre seguir amb interès aquest projecte per tal que 
l’experiència de formar una cooperativa i recollir-ne els seus fruits sigui un primer pas per a fomentar 
l’esperit emprenedor entre els nostres joves. També van destacar la importància del contacte 
directe entre les associacions d’interès públic amb l’escola mitjançant aquestes col·laboracions.
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10.06.2016

Tretze usuaris del CFP participen al taller “Cuina sense 
pares”

L’activitat pretén ensenyar a preparar plats econòmics i saludables als joves per tal de que es 
puguin valer per si mateixos a la cuina i adoptin una dieta equilibrada

El passat dijous 9 de juny a la tarda, tretze usuaris del Centre de Formació i Prevenció van 
participar al taller “Cuina sense pares” al mercat de la Plaça de Cuba de Mataró. Aquesta iniciativa 
aspira a que els i les joves puguin aprendre a desenvolupar-se a la cuina fent plats senzills però 
variats i saludables. L’objectiu és que aquestes persones s’animin a preparar-se el menjar en els 
casos en que no tinguin la possibilitat de que els hi cuinin altres persones i que ampliïn el seu 
catàleg de receptes per tal de portar una alimentació sana i equilibrada.

El taller, promogut pel Departament de Salut de l’Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona 
va durar dues hores, en les quals els i les usuàries del CFP van preparar dos plats: cuscús i salmó a la 
taronja, que després es van poder emportar en una carmanyola. Els tretze participants a l’activitat 
venien de diversos serveis del CFP: set són usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària, cinc 
del servei prelaboral i un és un jove de les Llars amb Suport que té l’entitat.
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Durant el taller, també se’ls va informar del lloc web www.cuinasensepares.cat, un portal destinat 
a oferir propostes i consells sobre els hàbits d’alimentació. A més, aquest lloc web conté una 
llarga llista de receptes de dinars i sopars per fer a casa. Els i les usuàries del centre van sortir molt 
satisfets d’aquesta experiència i van aprendre molts trucs per seguir practicant amb nous plats i 
adquirir un compromís major amb la seva dieta diària.
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11.06.2016

El CFP exposa la seva metodologia de treball a la jornada 
sobre salut mental per a professionals

Diversos companys de l’entitat van explicar els diferents serveis destinats a persones amb trastorns 
mentals que ofereix el CFP i la labor que desenvolupen amb els usuaris

La jornada sobre salut mental per a professionals que va tenir lloc el passat 9 de juny al Centre 
Cívic Pla d’en Boet de Mataró va tenir com a un dels protagonistes de l’acte al Centre de Formació 
i Prevenció. Els companys de l’associació van explicar els serveis que ofereix el CFP al territori 
envers les persones amb problemes de salut mental. Héctor Roqueta, Jaume Rodon, Míriam Pérez, 
Cristina Almerich, Jordi Escrig i Jordi López van intervenir per exposar les seves experiències, el 
funcionament de les diferents branques d’atenció als usuaris i les seves impressions personals 
sobre la seva tasca i la situació del col·lectiu de salut mental al nostre país.

L’acte estava inclòs dins el Pla d’Inclusió 2015-2018 de la Taula de Promoció Social de l’Ajuntament 
de Mataró i va comptar amb la presència del regidor de sanitat del consistori Joan Vinzo i de molts 
professionals del CSMA (consorci sanitari del Maresme), Serveis Socials i de l’associació contra 
l’estigma barcelonina Obertament.
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La primera de les intervencions del CFP va ser la del company Héctor Roqueta, que va explicar el 
funcionament i les característiques de les Llars amb Suport. Roqueta va ressaltar la responsabilitat 
d’oferir una atenció personalitzada i constant a les persones que viuen als pisos tutelats i el fet de 
que són ells mateixos els que han de ser autònoms i triar les seves pròpies decisions, encara que 
sempre amb un acompanyament per part dels educadors. També va donar a conèixer la intenció 
de crear una nova llar amb inquilins mixtes, ja que els pisos que té actualment l’associació són 
ocupats exclusivament per homes.

A continuació va ser el torn de Jaume Rodon, encarregat de definir el servei pre-laboral del 
centre. D’aquesta manera, Rodon va enumerar els eixos en els quals es sustenta aquest servei, 
que són augmentar la motivació entre els usuaris, intentar la millora del seu nivell d’ocupabilitat i 
l’objectiu d’afavorir la seva inserció laboral. També va destacar la relació d’aquest servei amb el 
d’intermediació laboral que ofereix paral·lelament el CFP.
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Just després va ser Míriam Pérez, coordinadora d’intermediació laboral del centre, la que va 
prendre la paraula. La nostra companya va fer referència als tallers de fusteria i soldadura que 
ofereix l’entitat i al suport per tal que els usuaris i usuàries (que sovint presenten nivells diferents 
de compromís i de capacitats) puguin trobar el seu lloc ja sigui en l’intermediació laboral, més 
encarada en trobar feina o en el servei pre-laboral, més especialitzat en la pre-ocupació.

També Cristina Almerich, responsable del Servei de Rehabilitació del Maresme, va voler explicar 
la tasca que es desenvolupa des d’aquest programa. Almerich ens va explicar que l’assistència 
a les activitats del SRC han de ser completament voluntàries i ha de ser l’usuari el que es vinculi 
o desvinculi del servei, fet que fa que el Servei de Rehabilitació sigui un lloc de trobada on les 
persones que hi assisteixin practiquin projectes que els il·lusionen i tinguin la voluntat de comptar 
amb l’ajuda dels professionals del centre.
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Finalment, els nostres companys Jordi Escrig, Jordi López i Héctor Roqueta van seure a la taula 
per reflexionar sobre l’estat actual del col·lectiu de la salut mental. Mitjançant experiències pròpies 
i anècdotes sorgides durant els seus anys treballant en aquest àmbit, van denunciar l’estigma 
que pateixen aquestes persones i van també destacar la dificultat d’enfrontar-se amb algunes 
situacions que el marc legislatiu vigent no contempla. És en aquests casos quan la feina de 
l’educador o tècnic és vital per aconseguir resultats positius amb els usuaris i evitar episodis de 
tensió.

Amb aquestes últimes intervencions va finalitzar l’aportació del Centre de Formació i Prevenció en 
aquesta jornada, que va servir per acostar posicions en quant a metodologia entre els diferents 
serveis en xarxa territorials de la salut mental. Els assistents van discutir i posar en comú les 
dificultats que troben els professionals a l’hora de tractar amb un col·lectiu tan sensible així com 
el seu objectiu d’elaborar noves propostes per a millorar la seva integració social.
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17.06.2016

Alterarte i Llibre Actiu participen al V Congrés del Tercer Sector 
Social

Els dos programes del CFP van formar part de l’espai Àgora d’Experiències, on es presentaven 
els projectes més innovadors del sector social a Catalunya

El V Congrés del Tercer Sector Social celebrat a Barcelona entre el 14 i el 17 de juny ha comptat 
amb la presència de dos projectes del Centre de Formació i Prevenció dins les 154 propostes 
que concorrien a la cita a nivell català. Les accions artístiques per a la integració d’Alterarte i el 
servei d’intercanvi de llibres de Llibre Actiu van ser protagonistes el passat dijous a l’espai Àgora 
d’Experiències, un lloc on posar en comú el treball dels professionals del sector mitjançant taules 
de diàleg.

Una jornada d’interacció entre projectes innovadors

Els nostres companys Blanca Gimeno, Héctor Roqueta i Jaume Rodon van ser els encarregats 
d’explicar els seus programes a diferents professionals d’arreu de Catalunya en grups de deu 
persones que anaven canviant de taula. Van ser dues hores en les que els responsables d’Alterarte 
i Llibre Actiu van poder establir lligams amb altres iniciatives i contactar amb persones que estan 
treballant paral·lelament amb el mateix col·lectiu però amb projectes de diferents àmbits.
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També va ser una bona oportunitat per a mostrar el material que aquests dos programes del CFP 
han estat generant durant la seva trajectòria. Així doncs, els assistents a la taula dels nostres 
companys van poder veure mostres de quadres i diverses accions artístiques d’Alterarte i consultar 
una petita referència del llistat de publicacions que té el servei de Llibre Actiu. També van rebre 
uns díptics informatius amb les dades de contacte per a possibles futures col·laboracions.

Un Congrés amb una funció de cohesió entre entitats

Els responsables d’Alterarte i Llibre Actiu van quedar molt satisfets de la seva participació al 
Congrés perquè ells mateixos també van aprendre altres opinions i metodologies. El Congrés, i 
en especial aquest espai d’Àgora d’Experiències, ha servit per a cohesionar una xarxa d’atenció 
a les persones mitjançant la tasca de moltes entitats amb els seus diferents programes. La cita, 
que suposava la seva cinquena edició, ha reunit a 1800 persones, 40 ponents i 154 propostes 
innovadores durant els seus quatre dies de durada.
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23.06.2016

El CFP visita l’escola Àngela Bransuela en la cloenda del 
projecte Cueme

Els alumnes de 6èA del centre educatiu van lliurar una aportació solidària a l’entitat i van rebre un 
diploma d’agraïment

El passat dimarts 21 de juny el Centre de Formació i Prevenció va visitar l’escola Àngela Bransuela 
de Mataró per agrair als alumnes de 6èA que haguessin triat a l’entitat per portar a terme el 
seu projecte d’emprenedoria Cueme. La classe va entregar als dos representants del centre 
l’aportació simbòlica que van recollir el 20 de maig a la Fira de Mataró venent els seus productes 
manufacturats i van rebre la felicitació del CFP i un present en forma de diploma com a record 
d’aquesta col·laboració.

Aquest 21 de juny era l’últim dia de classe i va ser un bon moment perquè els alumnes de 6èA 
fessin lliurament al Centre de Formació i Prevenció de la seva contribució solidària a l’entitat. 
En Bernat, president de la cooperativa ABSECOOP (creada per al projecte emprenedor pels 
propis estudiants) va ser l’encarregat d’entregar el xec que certificava la seva col·laboració amb 
el CFP. D’altra banda els dos representants de l’associació van atorgar als alumnes un diploma 
d’agraïment per haver pensat en el Centre de Formació i Prevenció per al seu projecte Cueme.
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Una visita de benvinguda i una de comiat

Aquesta era la segona ocasió en que el sotsdirector del CFP Jordi Mela i el responsable d’Imatge 
i Comunicació de l’entitat Albert Clopés assistien a l’escola Àngela Bransuela. La primera va servir 
per explicar als alumnes com funciona l’associació i en quins àmbits treballa i per animar-los a fer 
aquesta activitat emprenedora. I aquesta darrera s’ha produït per l’acabament del projecte i per 
donar-se les gràcies mútuament per aquesta relació escola-entitat.

Un projecte d’emprenedoria d’èxit a les escoles

El projecte CUEME arribava aquest any a la cinquena edició amb la participació de quatre 
escoles mataronines. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que l’alumnat pugui conèixer la feina de les 
associacions i institucions socials de la ciutat i construir la seva pròpia acció solidària. En el cas del 
Centre de Formació i Prevenció, que hi participava per primera vegada, ha estat una experiència 
molt gratificant formar part d’aquesta iniciativa en col·laboració amb l’escola Àngela Bransuela.
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16.09.2016

El Servei Prelaboral del CFP inicia un nou mòdul de manteniment 
i reparació de bicicletes

Aquesta nova activitat permetrà als usuaris i usuàries del servei augmentar els seus coneixements 
i competències per a la seva posterior entrada al mercat laboral

El Servei Prelaboral del Centre de Formació i Prevenció va iniciar el passat dijous 15 de setembre 
un nou mòdul de manteniment i reparació de bicicletes, que s’integra dins la oferta de tallers i 
cursos que l’entitat ofereix als seus usuaris i usuàries. Aquesta activitat, que ha començat amb 
la presència de quinze alumnes, té com a objectiu principal ampliar les competències dels seus 
participants per tal d’augmentar les seves possibilitats d’entrar posteriorment al mercat de treball.

Les primeres bicicletes que han arribat als tallers del CFP per a ser reparades provenen del Centre 
Residencial d’Acció Educativa de l’entitat, amb donacions dels propis treballadors del centre i de 
cicles que la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Mataró va cedir al CRAE. Els responsables 
del Servei Prelaboral també esperen en les properes setmanes aconseguir altres col·laboradors 
que es prestin a cooperar en el mòdul mitjançant l’abastiment de material o l’oferiment de classes 
als alumnes.

El taller de manteniment i reparació de bicicletes es farà cada dijous i durarà tot l’any. S’espera 
que al final del taller, els usuaris i usuàries hagin pogut comprendre millor el funcionament d’un 
taller de reparació, aprendre nocions de mecànica i acostar-se a la realitat laboral d’aquest ofici.
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04.10.2016

El CFP serà present a la celebració del Dia de la Salut Mental 
a Barcelona

Educadors i usuaris de l’entitat assistiran com cada any a l’acte que organitza Fòrum Salut Mental 
aquest divendres 7 d’octubre

Un grup d’educadors i usuaris en representació del Centre de Formació i Prevenció celebrarà el 
Dia de la Salut Mental el proper divendres 7 d’octubre a la Plaça Universitat de Barcelona. L’acte 
l’organitza Fòrum Salut Mental, federació de la qual és membre el CFP, que aplega a nombroses 
entitats en defensa d’aquest col·lectiu.

La jornada comptarà amb la presència de la periodista badalonina Lidia Heredia, que presentarà 
l’acte. També està confirmada l’assistència de personalitats polítiques com la Consellera de 
la Presidència Neus Munté i la Comissionada de Salut Gemma Tarafa, que es sumaran a les 
reivindicacions de les persones que pateixen problemes de salut mental. El lema de la jornada 
d’enguany és “Fem visible el que és invisible” i el seu hashtag serà #SomVisibles.

El Centre de Formació i Prevenció serà present a la cita com a membre de Fòrum i com a entitat 
que vetlla per la millora de les condicions de totes aquestes persones. Els nostres companys 
disposaran d’una parada on les persones que s’hi apropin podran conèixer les activitats que 
organitza l’associació i rebre’n informació.
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05.10.2016

Finalitza l’experiència de Parelles Artístiques a Mataró

El programa artístic del CFP Alterarte s’ha encarregat per primer cop durant aquest estiu d’una 
iniciativa on artistes professionals col·laboren amb artistes amateurs en format de parelles i creen 
conjuntament les seves obres

Els artistes d’Alterarte han estat treballant durant tot l’estiu amb artistes professionals locals en el 
projecte Parelles Artístiques. Aquest programa, que s’organitza des de l’any 2006 per la Fundació 
Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona, ha comptat per primera vegada amb la participació 
d’Alterarte com a organitzador de l’esdeveniment a la ciutat de Mataró amb el suport i participació 
dels artistes de l’Associació Sant Lluc per l’Art i la Fundació Iluro.

Les parelles participants han estat treballant colze amb colze durant diverses sessions per crear 
obres amb tècniques diferenciades que van des del collage fins a l’edició de fotografia i vídeo. 
Segons els seus protagonistes, l’experiència ha estat molt enriquidora per als artistes d’Alterarte, ja 
que han après moltes coses treballant amb artistes amb tanta experiència com els de l’Associació 
Sant Lluc per l’Art. També aquests professionals s’han mostrat sorpresos de les capacitats i la 
voluntat d’aprendre dels nois i noies del Programa Artístic per a la Integració del CFP.

El resultat d’aquest programa de Parelles Artístiques s’exposarà el proper mes de gener a 
l’Ateneu de la Fundació Iluro a Mataró en una festa que servirà per donar a conèixer el valor de la 
col·laboració de tots aquests artistes i mostrar les obres que han resultat del seu treball conjunt.
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09.10.2016

Alterarte assisteix a l’exposició dels tallers de Natura és 
Cultura d’enguany

Els nostres companys van poder veure exposades les obres que van realitzar el passat mes de 
setembre en la seva estada als tallers organitzats per la Fundació Setba

El passat 8 d’octubre un grup d’educadors i usuaris del Centre de Formació i Prevenció van 
traslladar-se fins al Museu Comarcal de Manresa per assistir a la presentació de l’exposició de la 
cinquena edició dels tallers Natura és Cultura, organitzats per la Fundació Setba. Aquests tallers, 
en que van participar per segon any consecutiu els nostres companys d’Alterarte el passat mes 
de setembre, pretén integrar el procés creatiu amb el respecte del medi ambient.

En aquesta edició, titulada “De la mòrula al Cadàver Exquisit”, s’interpreta la creació des del seu 
estat embrionari fins a la producció artística col·lectiva. Aquesta creació conjunta va comptar 
aquest any amb la presència de quatre associacions, que van ser Alterarte, Susoespai, Radio 
Nikosia i Tres Turons.

En el cas d’Alterarte, la seva estada va ser a Caldes, prop d’Artés, en un entorn natural immillorable 
per a portar a terme les seves obres i en el que els usuaris del programa artístic per a la integració 
del CFP van poder experimentar amb noves tècniques mtijançant la supervisió de dos artistes 
locals.
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En la inauguració els artistes participants van poder veure exposades les obres que van estar 
realitzant durant la seva estada en aquest programa d’art teràpia. La jornada va tancar-se amb 
les intervencions de Cristina Sampere de la fundació SETBA, del director  del Museu Comarcal de 
Manresa Francesc Vilà i la Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Manresa Ana Crespo.
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10.10.2016

Usuaris i treballadors del CFP parlen sobre els beneficis de 
l’esport al Tecnocampus

Els nostres companys van explicar els canvis físics, psicològics i també socials que representa 
introduïr l’esport en la seva rutina diària

El passat 7 d’octubre, en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, tres usuaris del Centre de 
Formació i dos educadors de l’entitat  van visitar les instal·lacions del Tecnocampus de Mataró. 
Davant dels alumnes del Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, van explicar que 
gràcies a la pràctica d’exercici físic han millorat en relació a la seva salut física i mental.

El director del Servei de Rehabilitació Comunitària Maresme, Jordi Escrig, va donar la benvinguda 
als assistents i va explicar la funció del CFP amb les persones que atén. Després va ser el torn 
dels usuaris, que van donar a conèixer la seva experiència personal en els beneficis tant corporals 
com mentals que ha suposat introduir l’esport en les seves vides. En el seu cas, ha estat el 
bàsquet l’activitat que els ha permès adoptar hàbits més saludables i canviar les seves rutines.del 
CFP van poder experimentar amb noves tècniques mtijançant la supervisió de dos artistes locals.

Just després, Jordi López, educador del CFP, va parlar sobre l’exercici aplicat a la salut mental. 
López va donar a conèixer la importància dels canvis físics, psicològics i també socials de la 
pràctica esportiva. 
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El fet de pertànyer a un grup, competir, mostrar-se davant els altres o establir unes noves prioritats 
del dia a dia per tal d’incloure-hi l’esport.

Finalment, un voluntari del grup de Maimakansu (grup marxaire de Mataró) va explicar també 
la seva evolució individual de la malaltia mental, gràcies a la pràctica de les maratons, mitges 
maratons, i caminades populars.

Va ser una jornada en la qual els alumnes presents van aprendre més sobre la relació esport – 
salut mental. Perquè si l’exercici ja és bo per a qualsevol persona, encara ho és més per a les que 
necessiten una mica més de motivació per a reestructurar la seva realitat.

DOSSIER DE PREMSA 2016
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11.10.2016

El CFP celebra el Dia Mundial de la Salut Mental a Barcelona

La trobada, que cada any organitza Fòrum Salut Mental, va ser una festa reivindicativa amb la 
intenció de fer més visible a la societat el col·lectiu de la salut mental

Educadors i usuaris del Centre de Formació i Prevenció van reunir-se a la Plaça Universitat de 
Barcelona el passat divendres 7 d’octubre per celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental. Aquest 
acte, que cada any organitza la federació Fòrum Salut Mental, aplega a nombroses associacions 
que defensen els drets d’aquest col·lectiu i compta amb la presència de diverses personalitats 
polítiques que ofereixen recolzament institucional a les seves reivindicacions.

La jornada va començar amb la col·locació d’un mural on les persones podien escriure els seus 
pensaments sobre la salut mental. Aquest any, amb el hashtag #somvisibles i el lema “Fem Visible 
l’Invisible”, es buscava conscienciar sobre el reconeixement social de les persones amb problemes 
de salut mental i la seva integració en tots els àmbits.

Tot seguit es va donar pas a l’actuació del Mag Stigman, que va posar el punt divertit de l’acte 
amb els seus trucs en els que van participar voluntaris de les diverses associacions que estaven 
reunides a Plaça Universitat.
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Mentrestant, les parades de les entitats anaven rebent la visita de persones que s’apropaven per 
a conèixer les activitats i programes i serveis que ofereixen.

Finalment va ser el torn dels parlaments. La presentació dels discursos va anar a càrrec de la 
periodista badalonina Lídia Heredia. La jornada va gaudir de la presència de la Consellera de la 
Presidència Neus Munté, el Conseller de Salut Antoni Comín i la Comissionada de Salut Gemma 
Tarafa.

Per a concloure l’acte, tots ells van simbolitzar aquest fet de “fer visible l’invisible” encenent un 
interruptor gegant que significava precisament el fet d’encendre la llum, d’obrir els ulls i de veure 
la realitat del col·lectiu de la salut mental i d’aquesta manera, com es fa cada any amb aquesta 
festa, intentar trencar l’estigma i fer-los més presents en la societat.
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13.10.2016

Ferran Gironès exposa la seva mostra de fotografies “Finestres” 
al Bar El Públic

L’exposició és una selecció d’una quinzena d’imatges que l’autor ha anat fotografiant durant el 
que portem d’any

El nostre company Ferran Gironès va inaugurar el passat dilluns 3 d’octubre una exposició de 
fotografies molt personals al Bar El Públic. La mostra, titulada Finestres, es una selecció de les 
imatges que més han transmès al Ferran de totes les que ha fet durant aquest any. Aquesta 
vegada, en la seva tercera exposició en aquest espai mataroní, s’ha atrevit amb noves tècniques 
com la utilització de panells i el contrast d’elements en color i blanc i negre.

De seguida podem veure l’estil del Ferran. Captura i emmarca moments en qualsevol situació. La 
seva fotografia però, viu dels espais oberts. Persones, objectes i paisatges que ell es va trobant 
durant les seves sortides amb la càmera en mà. Ens explica que “les fotografies d’aquesta mostra 
són molt variades. La he titulat finestres, perquè ens transporta a diferents espais a l’aire lliure i 
perquè estan separades en panells, com si miréssim des d’una finestra cap a l’exterior”.

En Ferran també ha utilitzat per aquesta exposició la tècnica de barrejar dins la mateixa instantània 
elements en blanc i negre i color. Ens diu que “últimament estic aprenent molt a fer servir el 
photoshop. Estic fent cursos per millorar amb el programa i volia transmetre aquests coneixements 
a la nova mostra. Volia que es diferenciés de les altres dues que havia fet”.
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En quant als seus projectes de futur, en Ferran ens confessa que li agradaria molt fer una exposició 
en algun espai de Barcelona. Diu que ho veu factible i que segurament en poc temps intentarà fer-
la. Però el somni de fotògraf del Ferran és anar a fotografiar el país del sol naixent perquè “sempre 
m’ha agradat molt el Japó. He mirat un munt de documentals i seria increïble poder viatjar-hi i 
començar a fotografiar tot el que veiés.”

Les “Finestres” que ens proposa en Ferran estaran exposades durant tot el mes d’octubre al Bar 
El Públic de Mataró.
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14.10.2016

El CFP engega un nou taller d’electricitat per a joves

El servei d’Àrea Diürna amplia la seva oferta de programes amb aquesta nova activitat pràctica

El servei d’Àrea Diürna del Centre de Formació i Prevenció ha iniciat aquest mes d’octubre un 
nou taller d’electricitat per als i les joves que formen part de l’àmbit de formació i inserció laboral 
de l’entitat. Aquesta activitat ha sorgit per la demanda dels propis nois i noies de poder fer més 
activitats d’aprenentatge d’oficis. Amb el taller s’amplia aquesta oferta i es suma als tallers de 
fusteria i de soldadura i serralleria que ja porten temps funcionant amb molt bons resultats.

El taller, que va impartir la seva primera classe la setmana passada, ha començat amb la presència 
de cinc alumnes, un dels quals és una noia. Les inscripcions encara estan obertes, ja que té 
capacitat per albergar un total d’entre deu i dotze aprenents.

Dins l’activitat, cada jove segueix un Pla de Treball Individual tenint en compte les seves 
competències. Aquest Pla contempla els àmbits d’àrees de formació, inserció laboral i seguiment 
socioeducatiu del procés engegat. En finalitzar el curs, que durarà fins el mes de juny del 2017, 
s’espera obtenir una bona acollida per part dels i les alumnes i un bon nivell de formació d’acord 
amb els continguts de l’activitat.

Aquest mes de setembre també va iniciar-se al Servei Prelaboral del CFP un curs de manteniment 
i reparació de bicicletes. Per tant, durant aquest any s’han intensificat fortament els programes 
destinats a la inserció laboral de les persones per part de la nostra associació.

30



17.10.2016

PUMSA cedeix vuit ordinadors al CRAE Mataró

L’empresa constructora municipal renova els seus equips i dóna al Centre Residencial d’Acció 
Educativa del CFP els seus ordinadors antics

A finals del passat mes de setembre, PUMSA va contactar amb el Centre Residencial d’Acció 
Educativa de Mataró (CRAE) per informar-los que havien de renovar els seus equips informàtics i 
que disposaven de vuit ordinadors antics per cedir. Mitjançant un conveni signat, el CRAE va rebre 
aquests PCs que ja funcionen a disposició dels nens i nenes.

Els termes de la cessió de PUMSA informen que aquests ordinadors ja no poden ser utilitzats 
per a finalitats professionals i que per tant, poden ser útils en altres aplicacions. Aquest és el 
motiu principal pel qual l’entitat ha proposat la donació gratuïta. Els equips han estat entregats 
formatejats i preparats per a la seva nova etapa al CRAE.

També cal dir que dos d’aquests ordinadors han estat transportats al Servei Prelaboral del CFP. 
D’aquesta manera, altres programes del Centre de Formació i Prevenció també s’han pogut 
beneficiar de la donació per part de PUMSA.

DOSSIER DE PREMSA 2016
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15.11.2016

Nou-centes persones caminen per la salut mental a Mataró

Aquesta marxa anual va comptar en la seva cinquena edició amb el major nombre d’inscrits des 
de la seva creació

El passat diumenge 13 de novembre es va celebrar la Marxa per a la Salut Mental a Mataró, que 
arribava a la seva cinquena edició. La caminada estava organitzada com cada any per un bon 
nombre d’entitats, entre elles el Centre de Formació i Prevenció. La marxa va comptar en aquesta 
ocasió amb 900 assistents, un centenar més que l’any passat, continuant amb la tendència a 
l’alça que s’observa des de la seva primera cita.

El recorregut va ser el mateix de l’anterior edició. A les 9 del matí els participants van iniciar 
el seu recorregut a la platja d’El Callao de Mataró. Van seguir vorejant la riera de Sant Simó i 
van continuar en direcció a les Cinc-Sènies. Un cop superat el tram del barri de Rocafonda i 
l’autopista, ja gairebé acabava l’itinerari pels més prudents, el més curt, de 8km.

Molta gent però, va seguir pujant fins l’ermita de Sant Martí de Mata, on es van trobar les pujades 
més exigents i on també es van poder veure les millors vistes de Mataró i un entorn més forestal. 
A partir d’aquest punt més alt, els participants van agafar el camí de tornada, finalitzant un altre 
cop al passeig del Callao, on els esperava el seu merescut entrepà i beguda.
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La marxa, com cada edició, va comptar amb una bona senyalització i un punt d’aprovisionament a 
mig camí que va ajudar a recuperar forces. No va haver cap incidència durant la seva durada, que 
va ser entre una i tres hores, depenent del que aguantaven les cames. Els organitzadors doncs, 
van fer una bona feina perquè ningú s’equivoqués de traçat i perquè tot sortís a la perfecció.

Aquest any s’esperava arribar al miler de participants, però la veritat és que la xifra final de 900 
continua sent tot un èxit. En l’edició del 2014, van haver 560 inscrits, el 2015 van ser 820 i aquest 
any ja s’ha aconseguit arribar a aquests nou centenars. Per tant, es de preveure que la propera 
vegada, es pugui arrodonir als 1000.

D’aquesta manera serem encara més visibles i podrem seguir fent pinya per a reivindicar la salut 
mental a la nostra ciutat. I així també ens sentirem més partícips de la feina que entitats i usuaris 
fan cada dia per a trencar l’estigma i transformar la realitat d’aquest col·lectiu.

La caminada va ser recolzada i organitzada per diverses entitats i empreses com l’Ajuntament 
de Mataró, Fòrum Salut Mental, Federació Salut Mental Catalunya, Alberplas SL, el Centre de 
Formació i Prevenció, Maresme Continuum, Epma Solidària, Arep, la Colla Maimakansu, Intersport, 
Bar La Morera, Claraboia Audiovisual, Forn de Pa Maynou i Disco Mòbil Quim.
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18.11.2016

El CFP rep un reconeixement per la seva responsabilitat social 
a la Nit dels Emprenedors

A la cita celebrada al Tecnocampus es van entregar els premis d’emprenedoria local Creatic i es 
va reconèixer a entitats amb pràctiques d’economia social de la ciutat

El passat dijous 17 de novembre la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme i l’Ajuntament 
de Mataró van organitzar al Centre de Congressos del parc empresarial i educatiu mataroní la 
setzena edició dels premis Creatic, destinats a guardonar les start-ups i noves idees de negoci 
més destacades de la ciutat. També va haver un moment per fer un reconeixement a 34 entitats 
amb responsabilitat social del territori entre les que es trobava el Centre de Formació i Prevenció.

D’aquesta manera l’Ajuntament de Mataró i el seu Regidor d’Educació i Treball Miquel Àngel 
Vadell agraïen al CFP la seva participació al projecte Pam a Pam que el consistori ha estat gestant 
durant els últims mesos. Aquest pla té com a finalitat construir un mapa de les entitats d’iniciativa 
social del territori, essent així un punt de referència per a les persones que es vulguin dirigir a 
alguna d’aquestes empreses.

No és la primera vegada que la Nit dels Emprenedors compta amb la participació del Centre 
de Formació i Prevenció, doncs l’any 2013 ja va rebre un diploma que acreditava les bones 
pràctiques en responsabilitat social de l’entitat, que contribueixen a fer de Mataró una ciutat 
sostenible i de qualitat.
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25.11.2016

Maresme Continuum celebra a Premià de Mar la primera 
Jornada d’Art, Creació i Salut Mental

El Museu de l’Estampació d’aquesta localitat maresmenca va ser l’escenari d’una trobada plena 
d’experiències enriquidores entorn a la relació de l’art i la salut mental

Maresme Continuum, entitat formada pel Centre de Formació i Prevenció, la Comunitat Terapèutica 
del Maresme i els centres especials de treball La Klosca i El Molí d’en Puigvert van organitzar 
el passat dijous 24 de novembre la primera Jornada d’Art, Creació i Salut Mental a la nostra 
comarca al Museu de l’Estampació de Premià de Mar. La cita va comptar amb la participació de 
diversos projectes i experiències artístiques dins l’àmbit de la salut mental a casa nostra i també 
d’iniciatives que s’estan portant a terme des de França i Estats Units. Els assistents també van 
poder visitar una exposició amb un recull de les obres dels artistes participants.

La jornada va tenir dues parts diferenciades. La primera va incloure les intervencions d’un conjunt 
de professionals que ens van parlar sobre els trastorns mentals, la capacitat de creació i l’art 
en les seves diverses variants. Així doncs, vam conèixer els efectes terapèutics de l’art en les 
persones de la mà de psicòlegs, psicoanalistes i psiquiatres, l’obra de Caravaggio com a art 
marginal, violent i sanguinari a través de dos historiadors de l’art o una impactant performance 
que va tractar temes com la sexualitat i l’equilibri emocional d’una manera molt interactiva, dirigida 
per una artista i actriu multidisciplinar.
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La segona meitat dels col·loquis va estar protagonitzada per experiències contrastades de 
projectes que vinculen l’art amb la salut mental. D’aquesta manera vam poder conèixer iniciatives 
com els tallers Natura és Cultura de la Fundació Setba, la col·laboració amb col·lectius de la 
salut mental per part del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró – Col·lecció Bassat, el 
projecte Parelles Artístiques de la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic Osona, les experiències 
de l’Associació Susoespai o les accions del programa artístic per a la integració del CFP, Alterarte.

La jornada també va tenir la participació de Jean-Philipe Mangeon i Marion Arnoux, representants 
del l’Atelier Art Therapie del Centre Hospitalari Saint-Maire a Clermont-Ferrand, França. Un projecte 
molt potent d’art i salut mental que actualment està en perill de desaparició per desavinences amb 
l’autoritat de l’hospital gal. D’altra banda, vam gaudir de la intervenció de Jenna Mann, terapeuta 
nord-americana que ens va mostrar la realitat dels “Living Museums”, antics centres psiquiàtrics 
reconvertits en tallers artístics, mitjançant la seva exposició del Creedmoor Psychiatric Center a 
Nova York.
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Finalment la cloenda de la trobada va anar a càrrec de l’alcalde de Premià de Mar Miquel Buch, el 
sotspresident tercer del Consell Comarcal del Maresme Joan Vinzo i els dirigents de les diverses 
entitats de Maresme Continuum, Guillemt Homet i Valentí Agustí de la Comunitat Terapèutica del 
Maresme i Jordi Mela del Centre de Formació i Prevenció.

Tots van agrair l’assistència i la participació dels conferenciants, van recollir les seves opinions per 
tal de millorar el programa en futures ocasions i van instar a seguir amb aquesta jornada durant 
els anys vinents per a convertir-la en una referència sobre les diverses variants de l’art i la salut 
mental de les persones al nostre país.
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28.11.2016

“Hi ha només un fil que separa la normalitat de la bogeria i 
amb l’art, això encara es fa més evident”

Aprofitem la Jornada d’Art, Creació i Salut Mental que Maresme Continuum va organitzar el passat 
dijous 24 de novembre a Premià de Mar per parlar amb els màxims responsables de les dues 
entitats que conformen aquesta recent associació comarcal. Jaume Clupés, director del Centre 
de Formació i Prevenció i Valentí Agustí, president de la Comunitat Terapèutica del Maresme ens 
rebel·len les motivacions que els han portat a organitzar aquesta jornada i la seva visió sobre la 
relació de l’art amb la salut mental.

Comencem preguntant-li a Valentí Agustí de la CTM sobre la temàtica d’aquesta jornada i perquè 
han vinculat els conceptes de l’art amb la salut mental. Ens respon que per ell “les nostres 
entitats sempre han tingut un lligam amb l’art i la cultura. És molt important que la pressió de 
la psicofarmacologia, els hospitals i els tractaments convencionals no ens facin oblidar aquest 
aspecte en el tractament dels pacients que atenem. Hem d’insistir més en l’aspecte cultural que 
té el malestar, perquè molts cops parlem de malestar i no malaltia. El 50% dels pacients que 
atenem no tenen un trastorn diagnosticat sinó que simplement no es troben bé.”

Jaume Clupés, director del CFP, també opina en la mateixa línia que el seu company. Es reafirma 
en la idea de que “l’art és un vincle perfecte per acostar als pacients a la societat. Parlar de salut 
mental o bogeria socialment sembla com un perill que hem d’allunyar del nostre entorn, en canvi 
l’art és una cosa que rebem, que ens emociona. Que és integrador”.

38



DOSSIER DE PREMSA 2016

Valentí Agustí segueix explicant-nos que “hi ha només un fil que separa la normalitat de la bogeria, 
i en el camp de l’art tot això encara es fa més evident. La gent s’ha d’acostumar a pensar que tots 
estem una mica bojos i rebutjar l’estigma. Que el tractament d’aquests pacients signifiqui el seu 
tancament social és una cosa que hauríem de començar a canviar.”

Clupés també reivindica la jornada com un espai on poder mostrar els avenços que s’han 
aconseguit en aquest camp, ja que segons ell “molta gent té a dins coses per aportar o fer, fins i 
tot en aquest camp de la bogeria, sense tenir aquesta situació. Només cal un espai on se li permeti 
mostrar això que tenim tots a dins. Des de la nostra funció sanitària, social i terapèutica que ja 
estem acostumats a tractar, podem obrir espais nous per a la participació d’altres col·lectius: gent 
gran, infància, joves. Persones que han de mostrar coses però no tenen espai per fer-ho.”

En quant als motius de seguir apostant per la pràctica artística entre els seus usuaris, Jaume 
Clupés interpreta que “l’objectiu és poder ampliar les nostres accions amb quelcom que es pugui 
convertir en una pràctica normalitzada, en un ensenyament a tots els col·lectius socials. Estem 
actualment en un procés d’aconseguir nous espais, nous projectes. Convertir la lluita contra 
l’estigma en un procés participatiu de tothom, amb l’art de fons.”

Continuem parlant amb ells sobre la jornada d’Art, Creació i Salut Mental i volem saber la seva 
valoració de la trobada. Per Valentí Agustí és una manera de “trobar-nos les quatre entitats en 
una estructura comuna com és Maresme Continuum. Un dia també convé que parem amb la 
nostra feina diària i gaudim de veure altres coses i conversar entre nosaltres.” Agustí ens vol fer 
entendre que “per Maresme Continuum és un pas endavant. És una associació molt nova, sense 
finançament exterior de l’administració. Necessita aquests actes per a consolidar-se.”

Jaume Clupés també ens parla amb els mateixos termes quan ens explica que “tenim l’objectiu 
de poder donar a conèixer la multitud de recursos que hi ha al nostre territori. Hi ha molta gent 
que actualment està treballant des del camp de la medicina fins al voluntariat i tots estan inclosos 
dins el tractament de les persones amb problemes de salut mental”.

Finalment Valentí Agustí reflexiona sobre “el compliment de la funció social de les nostres 
associacions. No només és això, sinó que hauríem de crear tendències. Tal com passa amb els 
artistes i el món de l’art, hauríem de tenir aquest objectiu en el qual els símptomes d’una malaltia 
ja no són importants, sinó com tu expresses i pateixes aquesta situació.”
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01.12.2016

Tres usuaris del CFP es coronen campions dels Special 
Olympics Reus 2016 en la categoria de bàsquet

El passat cap de setmana els nostres tres companys van aconseguir l’or als jocs olímpics per a 
persones amb discapacitat intel·lectual més importants a nivell europeu

El passat cap de setmana del 23 al 27 de novembre es van celebrar a Reus els Special Olympics, 
uns campionats per a persones amb discapacitat intel·lectual que apleguen a més de 800 
esportistes de casa nostra i d’arreu del món i que són la cita més important d’aquest tipus en 
territori europeu.

En la categoria de bàsquet, tres usuaris del Centre de Formació i Prevenció que defensaven la 
samarreta de Catalunya en aquesta competició, van aconseguir alçar-se amb la medalla d’or en 
les modalitats de conjunt masculí i equip unificat (integrat per persones amb i sense discapacitat 
intel·lectual). 

Dani Duran i Edgar Barceló van endur-se el primer lloc de la lligueta final de l’equip masculí 
després de derrotar als conjunts de Castella i Lleó, Castella la Manxa i l’altra esquadra catalana 
participant, els Catalunya Acell Pacers. Per la seva part, Ferran Gironès va aconseguir el triomf 
a l’equip unificat després de la seva victòria davant les seleccions de Madrid, Castella i Lleó i 
Finlàndia. Així doncs, aquests campionats que es celebren cada quatre anys van tenir com a 
destacats protagonistes a aquests tres nois mataronins que han estat jugant junts al Fedamar 
Boet les tres darreres temporades.
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02.12.2016

“Aquest triomf ens ha unit i ens ha donat més fortalesa i 
seguretat”

Entrevistem als tres usuaris del CFP que el passat cap de setmana van aconseguir l’or en bàsquet 
dels Special Olympics Reus 2016

Ens trobem al Servei de Rehabilitació Maresme del Centre de Formació i Prevenció per parlar 
amb Dani Duran, Edgar Barceló i Ferran Gironès, els tres flamants campions de bàsquet dels 
Special Olympics Reus 2016. Volem saber com han viscut aquesta victòria en una competició tan 
important i quin paper té l’esport i l’activitat física en les seves vides.

Els preguntem primer de tot quan van començar a practicar esport. En Ferran ens explica que 
“vaig estar jugant a bàsquet des dels sis als onze anys i després ho vaig deixar. Fins que fa dos 
anys i escaig vaig animar-me a tornar-hi”. En Dani en canvi, va començar amb el futbol amb el 
seu pare d’entrenador: “Vaig estar jugant a futbol durant gairebé tota la primària. Després vaig 
deixar-ho i no vaig tornar a fer esport fins arribar al Centre de Formació i Prevenció i apuntar-me 
a bàsquet”.

L’Edgar en canvi, ens explica que sempre ha anat fent diferents activitats esportives, ja que “crec 
que se’m dóna bé. He fet arts marcials, futbol, futbol sala o skate, per mencionar-ne alguns. I 
finalment ara m’he enganxat al bàsquet”. En Dani riu i ens confirma el que diu el seu company ja 
que “anàvem junts al col·legi i l’Edgar sempre era dels que triaven primer al pati per fer els equips”.
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Els preguntem sobre el campionat dels Special Olympics a Reus del qual van sortir amb la medalla 
d’or. En Ferran, que formava part de l’equip de bàsquet unificat (format per persones amb i sense 
discapacitat intel·lectual) explica que va anar de menys a més perquè “el primer partit no vaig 
jugar del tot bé. Estava molt nerviós, però a mesura que va anar passant el cap de setmana cada 
cop vaig trobar-me millor i crec que al final vaig fer un molt bon paper”.

En Dani i l’Edgar, integrants de l’equip masculí també van tenir aquesta sensació i ens expliquen 
que “el primer dia estàvem una mica inquiets. Tot i això, vam acabar fent grans partits. També va 
estar molt bé tenir de companys d’equip a jugadors que són rivals a la Lliga Acell que tots tres 
juguem”.

I és que aquests tres mataronins que juguen plegats al Fedamar Boet des de fa dues temporades 
van ser seleccionats entre els millors jugadors d’aquesta lliga per a persones amb discapacitat 
intel·lectual i gràcies a això van participar als Special Olympics. En Ferran ens explica que “hi ha 
molts jugadors a la lliga i és un privilegi que ens triessin a nosaltres. Ara mateix anem cinquens. 
Ens faria il·lusió remuntar una mica perquè els quatre primers juguen la Final Four i ens agradaria 
molt poder-hi ser.”

Els demanem que ens ensenyin les recent aconseguides medalles i els preguntem que ha 
significat per ells aquesta victòria. L’Edgar ens diu que “aquest triomf ens ha unit i ens ha donat 
més fortalesa i seguretat”. En Dani també creu que “ens hem entès molt bé amb els companys 
d’equip, hem après moltes coses i ara tornem a casa sent més veterans. Ens ha ajudat a créixer 
com a persones”. També el Ferran comenta que “ens ha ajudat a relacionar-nos amb altra gent. 
Ara tenim un grup de Whatsapp amb tots els companys de l’equip i hem fet amistat amb gent 
d’altres punts d’Espanya com Madrid, Castella i Lleó i fins i tot finesos”.

Per últim els hi diem que resumeixin en una paraula el que senten quan practiquen esport i en 
particular el bàsquet. “Vida”, diu en Ferran. En Dani ens proposa “Felicitat” i l’Edgar “Realització”. 
Els deixem que aprofundeixin una mica en aquests conceptes i en Ferran ens explica que “el 
meu pare sempre em diu que no deixi de fer esport perquè és una activitat molt bona pel cos. 
I jo em sento bé jugant”. Per la seva part en Dani ens diu que “després de jugar noto que estic 
més relaxat i més feliç”. Finalment l’Edgar reflexiona que “estem arribant a un nivell de superació i 
realització personal. I a més, amb l’experiència d’aquest campionat som millors jugadors”.

Ens acomiadem d’ells demanant-los una fotografia amb les seves medalles i veiem com les 
mostren amb orgull, penjades del coll. Després l’Edgar és el primer que marxa cap a casa, té 
feina per fer. En Ferran ha convidat a en Dani a dinar i després, a la tarda, han quedat els tres per 
anar al cinema. Són tres campions però sobretot, són tres bons amics. Moltes felicitats, nois.
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23.12.2016

La Klosca rep la certificació del segell ecològic d’Espigoladors

La granja d’ous ecològics va cedir gratuïtament ous de polleta a aquesta entitat que lluita contra 
el malbaratament alimentari i en agraïment va rebre aquesta distinció de responsabilitat amb el 
medi ambient

Aquest mes de desembre La Klosca va oferir ous de polleta, que no es poden posar a la venta 
per ser massa petits pels estàndards comercials, a l’organització ecologista Espigoladors. Aquest 
gest va motivar que en gratitud per la cessió d’aquests ous, aquesta entitat oferís el seu segell 
certificat que considera a La Klosca “part de la solució” per tal d’acabar amb el mal hàbit de 
llençar menjar que existeix a la nostra societat.

No és la primera vegada que La Klosca participa en una d’aquestes iniciatives, ja que l’any passat 
també va donar 100 dotzenes d’ous a la Fundació Sant Joaquim de Mataró, menjador públic que 
ofereix àpats a persones amb dificultats econòmiques. La granja, que aposta per la producció de 
qualitat, la inserció laboral i el respecte pel medi ambient, va voler en aquesta ocasió associar-se 
amb Espigoladors, entitat amb seu a Barcelona, que treballa en xarxa al nostre territori.

Espigoladors té com a filosofia l’aprofitament dels productes “im-perfects”, que per la seva forma 
o aparença no es venen als comerços però que conserven tanta qualitat com els més apetitosos 
a simple vista. Així com antigament els espigoladors eren jornalers que recollien les espigues que 
havien quedat després de segar per aprofitar el blat, aquesta nova organització pretén aprofitar la 
gran quantitat d’aliments que sense adonar-nos, malbaratem.

I les gallines de La Klosca, que quan són més jovenetes produeixen ous molt petits però de 
màxima qualitat, han considerat també que aquest producte havia de trobar un nou lloc i quina 
millor manera de fer-ho que oferint aquests ous per a que siguin aprofitats d’una altra manera, 
però sempre amb el pensament de l’ecologisme i les bones pràctiques en la producció d’aliments.
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Usuaris del Servei Prelaboral del CFP assisteixen al Camp Nou 
per veure el Barça – Hèrcules de Copa del Rei

Tots ells van poder gaudir del partit gràcies a la celebració de la Diada del Soci Solidari per part 
del club blaugrana, que va cedir gratuïtament les entrades a l’entitat

El FC Barcelona va tornar a organitzar el passat dimecres 21 de desembre per sisena vegada 
la Diada del Soci Solidari en motiu del Barça-Hèrcules de setzens de final de la Copa del Rei. 
Gràcies a aquesta iniciativa, moltes persones que habitualment no poden venir al Camp Nou van 
tenir l’ocasió de gaudir d’un partit que a més, va acabar amb golejada a favor dels culés. I entre 
ells es trobaven un grapat d’usuaris del Servei Prelaboral del CFP, que com a entitat d’iniciativa 
social, va rebre entrades gratuïtes per part del club català.

Mentre l’any passat van ser els infants del Centre Residencial d’Acció Educativa de Mataró els 
que van assistir al partit, aquest any els va tocar a les persones que estan rebent formació per 
tal d’inserir-se al mercat de treball. Els educadors del CFP van repartir entre els usuaris les 10 
entrades que van rebre del Barça i en grup es van dirigir a l’estadi blaugrana per veure d’a prop 
als cracks de l’equip.

Tot i no jugar amb el famós trident, els locals van passar per sobre d’un equip alacantí que va 
resistir la primera mitja hora però que finalment va acabar rebent 7 gols. Segur que els nostres 
companys i totes les persones de les institucions socials que van ser convidades a aquesta 
magnífica iniciativa van vibrar amb el joc del FC Barcelona i van passar una estona divertida que 
esperem, es pugui anar repetint any rere any.
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24.12.2016

El SRC Maresme publica el setè anuari de la revista Joglar

El quadern és un recull de textos propis emmarcats dins una activitat d’escriptura que practiquen 
els usuaris del servei

Aquest proper mes de gener ja tindrem el nou anuari 2016 de la revista Joglar, una publicació feta 
íntegrament pels usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària Maresme. Aquesta 
revista forma part d’una activitat d’escriptura creativa que durant tot l’any practiquen aquestes 
persones. El seu contingut, que es va publicant periòdicament al blog d’internet http://revistajoglar.
blogspot.com.es/, és recollit a finals de temporada per a la seva impressió.

Des de fa diverses edicions, els artistes del programa artístic per a la integració Alterarte del CFP 
col·laboren amb la realització de la portada i contraportada de la revista. Aquest any ha estat 
el torn del nostre company David N’Dongo, que ha triat aquesta il·lustració acolorida en la que 
apareix una dona per l’anuari d’enguany.

La revista Joglar mostra els interessos i curiositats dels usuaris que participen al taller d’escriptura, 
ja que són ells mateixos els que escullen els seus propis articles i els desenvolupen. D’aquesta 
manera poden incentivar la seva expressió literària, la imaginació i la capacitat creativa, aprofundir 
en els seus coneixement informàtics i alhora, participar en un treball que els vincula amb la 
comunitat.

Com cada any, un exemplar d’aquesta versió en paper de la revista Joglar serà cedida a la Xarxa 
Nacional de Biblioteques i en concret a la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró, on estarà a 
disposició de tothom que la vulgui llegir o consultar.
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El CFP participa a la 5a Jornada de Salut Mental del Consorci 
Sanitari del Maresme

El director de l’Àrea de Salut Mental de l’entitat, Jordi Escrig, realitza una ponència explicant el seu 
programa de rehabilitació comunitària

El passat dimecres 15 de desembre va tenir lloc la 5a Jornada de Salut Mental del Consorci Sanitari 
del Maresme sota el títol “Continuïtat i integració en l’atenció a les persones amb problemes de 
salut mental”. Dins les diverses ponències que es van poder escoltar durant la jornada, el CFP 
va intervenir-hi mitjançant el director de l’Àrea de Salut Mental de l’associació, Jordi Escrig. El 
màxim responsable d’aquest servei va explicar les activitats i metodologies que s’utilitzen des del 
programa de rehabilitació comunitària que es porta a terme als SRC Maresme i Burriac.

Aquesta cita també va comptar amb la presència de moltes altres entitats que es dediquen 
al tractament dels problemes psicològics de totes aquestes persones a la nostra comarca. 
D’aquesta manera es va poder definir una sèrie de conclusions per tal de millorar l’atenció al 
col·lectiu. Accions com millorar el treball en xarxa, avaluar correctament els casos, supervisar el 
risc de recaiguda o anar superant l’estigma social van ser alguns dels temes que es van tractar 
entre els professionals.
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