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A S M O S

GEN. FEBR. MARÇ
"Fades": Contes per adults al
Pub Noctàmbul de Cervera.
Assistència de 35 persones.

Conveni de coŀlaboració:  amb
l’equip Conscients de Cervera.
Assistència de 48 persones.

Presentació d'ASMOS al
grup Truc dels escoltes de
Cervera. Assistència de 7
joves.

Assemblea general de Socis
realitzada a la sala Francesc Buireu
de Cervera. Assistència de 35 socis.
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"Presentació de l’ASMOS a
Bellpuig. Assistència de 8
persones.

Exposició Creativitat i Salut Mental. Organitzada per la
Coordinadora Salut Mental Terres de Lleida. Assistència de 299
persones. 
Inauguració del pis amb suport. Amb la presència de la
Consellera de Benestar, Neus Munté, el Paer en Cap i autoritats
locals i provincials.
Participació  en l’activitat “Maria Canals porta cua…”
Conferència la creació artística i Salut Mental. Assistència de 23
persones.
Participació en la VII matinal motera solidaria a Cervera, del grup
Birraiders Moto grup.

Sortida dels participants del
Taller de cuina a Santa Fe.
Assistència de 11 persones
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9 JUL.
Celebració Final de curs dels
tallers i del GAM. Assistència de
38 persones.
Excursió a Olot conjuntament
amb l’Associació Alba.
Assistència de 27 persones.

3

24

NOV.
Les Taules de Salut Mental: una
Visió des de la proximitat”
realitzat a Barcelona.
Participació de la
vicepresidenta en la taula
rodona
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ACTES CELEBRACIÓ DIA MUNDIAL DE LA
SALUT MENTAL.

Av. La Segarra n. 8, 25200, Cervera   CIF: G25600610   Tel. 973531673 - 696159132
e-mail: administracio@salutmentalondarasio.cat; ondarasio@gmail.com

A S M O S

10 d’octubre  - Celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a Valls.
Assistència de 16 persones.
22 d’octubre -  Xerrada Alimentació i Salut Mental. Assistència de 53
persones.
24 d’octubre - Concert solidari a Tàrrega amb el grup Boowie- woogie i el
grup Assossegats del Conservatori de Cervera. Assistència 65 persones.
25 d’octubre -  Concert solidari a Cervera amb el grup Boowie- woogie i el
grup Assossegats del Conservatori de Cervera. Assistència 122 persones.

C O N C E R T  S O L I D A R I  A  C E R V E R A
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SERVEIS DE L'ASSOCIACIÓ
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Acollida, orientació, assessorament i suport a les famílies. S’ha realitzat a 33 famílies.

SAF (SERVEI D'ATENCIÓ A LES FAMÍLIES

S’essions cada quinze dies amb una durada d’una hora. 
A Cervera: 18 sessions amb un grup de 14 persones (3 homes i 11 dones) 
A Tàrrega:  14 sessions amb 9 persones (2 homes i 7 dones).
Atenció psicològica individual: 63 entrevistes (16 homes i 47 dones).
Reunions de coordinació psicòloga - equip de l’associació: 10
Reunions coordinació equips salut mental: 2 
Reunions amb el Consell comarcal: 3

GAM (GRUP D’AJUDA MÚTUA)

Tallers per aprendre a viure autònomament, amb 11 alumnes (5 homes i 6
dones). Atès que la finalitat principal de l’associació de Salut Mental Ondara
Sió és aconseguir que les persones afectades d’un trastorn mental puguin
assolir el màxim nivell de benestar i autonomia que els permeti la malaltia,
realitzem els següents tallers:

COMPTA AMB MI

TALLER D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE.

Molts problemes de salut es poden prevenir en part amb un estil de vida sa.
S’ha fet el taller en sessions d’una hora a la setmana, tenint en compte els
horaris dels usuaris i la seva capacitat de mantenir l’atenció. El taller
l’imparteix una educadora social voluntària.

Degut a la pròpia malaltia i al fort estigma social que pateixen les malalties
mentals és habitual que les persones amb un trastorn mental tinguin una
baixa autoestima. Aquestes activitats es realitzen per una professional
educadora social voluntària que imparteix tècniques individuals o de grup
durant una hora a la setmana.

TALLER  D’AUTOESTIMA I CONVIVÈNCIA
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TALLER  DE CUINA
Aquest taller ajuda a desenvolupar habilitats domèstiques útils per a l’autonomia
personal, la convivència i la supervivència.
El taller es realitza cada setmana amb una duració de 3 hores, una setmana
l’imparteixen dues cuineres voluntàries i l’altra setmana els usuaris sols.

Les persones afectades d’un trastorn mental acostumen a ser molt creatives en
diferents manifestacions artístiques, és per a ells una manera d’expressar sentiments
i emocions. Aquest taller té una durada d’una hora i mitja, i l'imparteix una
professora d’art voluntària.
A principi d’any es va fer la presentació de l’exposició "Fades" al pub Noctàmbul de
Cervera, exposició que prèviament s'havia exposat l'any 2014 a l'església Sant Joan.
És una proposta artística que ha permès als usuaris exterioritzar les seves vivències.

TALLER  DE CREATIVITAT

Nou taller, realitzat al Punt Òmnia, a causa de l'interès mostrat pels usuaris en
aprendre. El professor que imparteix les classes és el del Punt Òmnia, amb la
coŀlaboració de voluntaris de l’Associació. Les sessions tenen la durada d’una hora i
mitja a la setmana.
Es fan reunions trimestrals de tots els professors i voluntaris, algun membre de la
Junta Directiva i també amb representació dels alumnes, membre escollit per les
comissions dels tallers. S’han realitzat 4 reunions de coordinació amb l’equip .

TALLER  D'INFORMÀTICA

Compta amb mi: 5 voluntàries .
Centre de Dia de Tàrrega: 5 voluntàries
Llar amb suport: 3 voluntaris (1 home, 2 dones)
Atenció i coŀlaboració al despatx: 6 voluntàries
Altres activitats: exposicions, fires: 12 voluntàries

Formació de voluntaris per a diferents serveis de l’Associació.

PROJECTE DE VOLUNTARIAT

Projecte que pretén crear oportunitats de participació en una activitat artística-
musical. Hem aconseguit que la música fos una vivència significativa, aportant benestar
i oci als alumnes i creant un ambient d'experimentar, preguntar, opinar i crear.    El taller
es realitza setmanalment amb una durada d’una hora. Assisteixen al taller 10 alumnes
(6 homes i 4 dones). S’han realitzat 4 reunions de coordinació.

“ARA EM TOCA A MI” MÚSICA I SALUT MENTAL
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