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Benvolguts companys i companyes

Durant l’any 2015 el Centre de Formació i Prevenció ha desenvolupat diferents projectes, cursos,
tallers i accions solidàries dins els àmbits de la infància, la salut mental i la intermediació laboral de
col·lectius en risc d’exclusió i necessitats especials a la ciutat de Mataró i la comarca del Maresme.

La nostra associació, que des de l’any 1979 està lluitant per la integració de totes aquestes
persones a la nostra ciutat, ha posat a disposició dels usuaris i usuàries totes les eines de les que disposa
l’entitat per a l’ajuda i el seguiment de la seva progressió i la millora de la seva qualitat de vida.

Projectes com La Klosca, una granja d’ous ecològics que dóna feina a diverses persones amb
problemes de salut mental i que aposta per un producte ecològic, de proximitat i de respecte amb el medi
ambient. Iniciatives com AlterArte, un espai de creació artística que involucra als usuaris i usuàries a
expandir els seus horitzons conceptuals.

Llibre Actiu, un programa d’intercanvi de llibres, de cultura, de coneixement. El CRAE, l’atenció a
infants amb problemes que vetlla pel seu benestar. Els cursos d’aprenentatge laboral, que proporcionen
l’habilitat d’un nou ofici, amb pràctiques a empreses. Que fomenten les ganes de treballar i d’iniciar un
nou itinerari laboral. Els Serveis de Rehabilitació Comunitària a Mataró i Premià, que proporcionen un
lloc on ser partícips de la vida comunitària, on realitzar activitats conjuntes, on optimitzar les seves
capacitats i on experimentar una millora en la seva atenció personal.

La tasca del CFP, sempre vinculada a l’acció social i a l’atenció a les persones, ha monitoritzat en
aquest curs tota aquesta activitat. Hem recollit en un dossier de premsa que adjuntem a continuació totes
les iniciatives que hem portat a terme durant aquesta temporada.

Hem aplegat totes les notícies, reportatges i entrevistes que hem publicat durant aquest any per
tal de posar-les a disposició de tots i totes i per recordar-nos a nosaltres mateixos el camí que hem anat
recorrent en aquests mesos. En àmbits tan cabdals per a la societat com en els que treballa el Centre de
Formació i Prevenció, és molt important tenir en compte el que ja hem fet i el que encara ens queda per
aconseguir. Perquè cal seguir treballant pel benestar de les persones a la nostra ciutat i al nostre país.

Esperem que sigui del vostre interès

Albert Clopés Rodà
Responsable de Comunicació del CFP
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BALANÇ D’ACTIVITAT I DADES DE
COMUNICACIÓ 2015
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INFORMACIÓ I NOTÍCIES DEL CFP
45 PECES D’INFORMACIÓ PRÒPIA
Durant l’any 2015 s’ha redactat i publicat un total de 45 peces d’informació relacionades amb continguts
propis del Centre de Formació i Prevenció. El dia a dia de les activitats i esdeveniments de l’entitat s’ha
recollit mitjançant notícies, reportatges i entrevistes. Totes aquestes informacions han servit per divulgar
l’actualitat de l’entitat en un any on s’ha portat a terme noves iniciatives alhora que se n’ha consolidat
d’altres.

5
Reportatges

5
Entrevistes

35
Notícies

D’aquesta manera, durant aquests mesos hem divulgat com funcionen els cursos i tallers que imparteix
el centre, l’activitat dins els Serveis de Rehabilitació Comunitària, les tasques del departament laboral que
ofereix diversos treballs per a la comunitat, el funcionament de la granja d’ous ecològics La Klosca, la feina
del Centre Residencial d’Acció Educativa amb els menors, el propòsit d’intercanvi cultural i literari de
Llibre Actiu o les exposicions i visites del programa artístic per a la integració AlterArte.

També ha estat prioritari deixar constància de les accions en les que el Centre de Formació i Prevenció ha
col·laborat amb altres entitats, persones o projectes comuns com el debat de polítiques socials que es va
celebrar el dia 22 d’abril, la 4ª Marxa per la Salut Mental, el programa Inser4, la visita de diferents
personalitats institucionals al centre o la festa del Dia Internacional de la Salut Mental.
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NOTÍCIES PRÒPIES PER TEMÀTICA
COBERTURA DE TOTES LES BRANQUES DEL CFP
Durant el curs 2015, s’ha treballat amb les principals branques del Centre de Formació i Prevenció per tal
d’informar sobre tots els serveis i activitats que la nostra entitat ofereix a la ciutadania. L’actualitat dels
dos Serveis de Rehabilitació Comunitària i la informació sobre cursos s’ha inclòs dins el percentatge del
CFP mentre que els programes amb una temàtica més diferenciada s’han tractat per separat.

Llibre Actiu…

CRAE - (6)
13%

CFP (20)
45%

La Klosca (6)
13%

AlterArte (11)
24%

En aquest gràfic podem apreciar que el CFP ha estat protagonista del 45% d’informacions com a institució
responsable de totes les altres. Tot i això, cada projecte ha tingut el seu espai per a explicar les seves
activitats i la seva funció, conformant entre totes elles el 55% de les notícies, reportatges i entrevistes que
s’ha publicat en tot l’any.
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PÀGINA DE FACEBOOK DEL CFP
PUBLICACIONS I INTERACCIÓ AMB LA COMUNITAT

87 PUBLICACIONS AL 2015 (7,25 PUBLICACIONS AL MES)

13247 DE VISIBILITAT ANUAL (VISTES DE PUBLICACIONS)

MITJANA DE VISIBILITAT: 152 VISTES PER PUBLICACIÓ

Aquest any el CFP ha tingut una presència força constant a la xarxa social de Facebook, ja que ha publicat
un total de 87 publicacions. 45 d’elles són les notícies pròpies que han sortit del departament de
Comunicació de l’entitat, mentre que les 42 restants han estat publicacions que han sorgit en mitjans de
comunicació sobre l’àmbit d’actuació de la institució en les temàtiques de salut mental, infància i família
i la inserció laboral de col·lectius de risc. Les nostres publicacions han estat vistes 13247 vegades durant
aquest any, el que fa una mitjana de 152 vistes cada cop que hem penjat alguna informació a la xarxa.

De les peces informatives que hem publicat, destaquen aquestes quatre notícies, totes pròpies, que han
estat les més vistes i comentades a Facebook.

Notícies més vistes a Facebook
868
671
474

Ferran Gironès inaugura una Entrevista a treballador de La 4a Marxa per la Salut
exposició fotogràfica al bar
La Klosca - "He estat en
Mental aplega més de 800
El Públic de Mataró (Maig) treballs que em provocaven
persones a Mataró
estrès i ansietat. Aquí tot és
(Novembre)
diferent" (Juny)
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Finalitzen els cursos de
formació ocupacional
d'enguany al CFP (Juny)
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BUTLLETINS DE NOTÍCIES DEL CFP (NEWSLETTER)

ENVIAT EN
DIFERENTS
LLISTES A
PERSONES,
ASSOCIACIONS,
GRUPS
POLÍTICS I
MITJANS DE
COMUNICACIÓ

34% D'ÍNDEX D'EFECTIVITAT

10 EDICIONS
MENSUALS
PUBLICADES
MITJANÇANT
EL SERVIDOR
DE CORREU
MAILCHIMP

212 CONTACTES

DE FEBRER A DESEMBRE

LA INTRODUCCIÓ DEL SERVEI DE MAILING PER A CONTINGUTS INFORMATIUS

EL BUTLLETÍ ÉS
OBERT PER
MÉS PERSONES
QUE LA
MITJANA DEL
SECTOR
GLOBAL DE
NEWSLETTERS
(20,7%)

Durant aquest any s’ha introduït la creació d’un Butlletí de Notícies (Newsletter) de l’entitat del qual s’han
publicat 10 edicions (de febrer a desembre) mitjançant el servidor de correu Mailchimp. Aquests butlletins
s’han enviat a 212 contactes comptant diferents persones col·laboradores, associacions del nostre àmbit
d’actuació, grups polítics i mitjans de comunicació municipals.

Mentre la mitjana global de persones que reben una newsletter i la obren per veure el seu contingut és
d’un 20,7%, la mitjana de persones que obren el Butlletí del CFP és del 34%. En part degut al target al qual
va dirigit i que no es tracta d’informació publicitària sinó de continguts informatius.
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BLOG WORDPRESS DEL CFP
CREACIÓ DEL BLOG I BALANÇ COMUNICATIU

1600 VISITES DURANT EL 2015
• Un 92% provinents dels enllaços de Facebook i dels butlletins

42 ENTRADES
• Els mesos amb més entrades han estat Novembre (8), Octubre (7) i
Desembre (6)

A principis d’abril el Centre de Formació i Prevenció va crear un blog a la plataforma Wordpress per tal de
penjar les seves notícies a internet i posar-les a l’abast de tothom. El blog ha estat font de les publicacions
de Facebook i dels butlletins de l’entitat i d’aquesta manera ha aconseguit rebre 1600 visites de les quals
un 92% han vingut per aquests mitjans. Per tant la interacció blog, xarxes socials i newsletter ha funcionat
per tal de crear un circuit en que les informacions del CFP han estat el protagonista.

TWITTER DEL CFP

El Twitter del CFP també ha estat
interrelacionat amb les notícies de l’entitat i el
blog del CFP. En total han estat 37
publicacions les que ha aportat el Centre de
Formació i Prevenció en aquesta plataforma
durant l’any, sense comptar mencions i
retweets.

37 publicacions
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RECULL DE NOTÍCIES DEL CENTRE DE
FORMACIÓ I PREVENCIÓ 2015
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ÍNDEX DE CONTINGUTS INFORMATIUS
GENER
La consellera de Benestar i Família visita el CRAE de Mataró

Pàg. 12

FEBRER
La Klosca participa per primer cop a la Fira de l’Arbre i la Natura

Pàg. 13

MARÇ
Alterarte assisteix a la Jornada d’Art i Benestar a Vic

Pàg. 14

“Els usuaris d’AlterArte tenen menys prejudicis per l’art que no pas el

Pàg. 16

públic general”

ABRIL
El SRC Maresme rep la visita de Neus Munté

Pàg. 20

“Aprofito els espais que em dóna AlterArte per a normalitzar la meva situació”

Pàg. 21

La Klosca ofereix una donació d’ous ecològics a la Fundació Sant Joaquim

Pàg. 23

Els candidats a l’alcaldia responen a les propostes de les institucions

Pàg. 24

d’iniciativa social
Una seixantena de persones participen en la sessió de ioga al Parc Central

Pàg. 26

MAIG
Ferran Gironès inaugura una exposició fotogràfica al bar El Públic de Mataró

Pàg. 27

AlterArte presenta la mostra d’autoretrats “Jo mateix”

Pàg. 29

La Fundació Iluro inicia una col·laboració amb el Centre de Formació i Prevenció

Pàg. 31

Entrevista als responsables de La Klosca a Mataró Ràdio

Pàg. 32

Finalitza la primera participació d’AlterArte al Museu Obert de Mataró

Pàg. 34
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JUNY
Els dos autors de la mostra “Paisatges i Bodegons” presenten la seva col·lecció

Pàg. 36

La Klosca engegarà un taller d’educació ambiental a la granja

Pàg. 38

Finalitzen els cursos de formació ocupacional d’enguany del CFP

Pàg. 39

L’acord de govern a Mataró inclou les propostes de les entitats d’iniciativa social

Pàg. 41

“He estat en treballs que em provocaven estrès i ansietat. Aquí tot és diferent”

Pàg. 43

JULIOL
L’alcalde de Mataró visita el Centre de Formació i Prevenció

Pàg. 45

El CFP podrà adquirir un nou transport per als menors del CRAE

Pàg. 46

El paper conjunt de la cultura i la salut mental

Pàg. 47

AlterArte dibuixa un plànol solidari de Mataró amb taps de plàstic

Pàg. 49

SETEMBRE
AlterArte experimenta amb noves tècniques en plena natura

Pàg. 50

Entrevista a Jordi Roig, usuari del SRC Burriac

Pàg. 52

OCTUBRE
El CFP col·labora en la festa solidària del Dia Mundial de la Salut Mental

Pàg. 54

Llibre Actiu arriba als 22000 exemplars registrats

Pàg. 55

Responsables del CRAE Mataró assisteixen al 19è Fòrum de la Fedaia

Pàg. 56

AlterArte exposa el taller Natura és Cultura al Museu Comarcal de Manresa

Pàg. 57

Dos companys d'Obertament visiten el Centre de Formació i Prevenció

Pàg. 58

Els treballadors de La Klosca participen en les entrevistes per a la cooperativa

Pàg. 59

2147 Mans
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NOVEMBRE
El CFP participa al Consell Municipal de Benestar Social

Pàg. 60

La natació com a activitat generadora de benestar pels usuaris i usuàries del CFP

Pàg. 61

El CFP amplia les contractacions de treballs per a la comunitat

Pàg. 63

Els nois i noies del CRAE reben una donació per part de Tuc Tuc

Pàg. 65

La 4a Marxa per la Salut Mental aplega més de 800 persones a Mataró

Pàg. 66

AlterArte redescobreix el passat tèxtil de la capital del Maresme

Pàg. 68

El CFP i el Centre per la Normalització Lingüística del Maresme signen un

Pàg. 70

acord per a ensenyar català als usuaris de l’entitat
El CFP i la Comunitat Terapèutica del Maresme amplien el seu compromís

Pàg. 71

amb el projecte Cominser
Voluntaris: Com donar-ho tot sense esperar res a canvi

Pàg. 73

DESEMBRE
Entitats socials mataronines presenten els resultats del seu projecte INSER4

Pàg. 75

Els nens i nenes del CRAE visiten el Camp Nou per veure el Barça – Villanovense

Pàg. 76

Els beneficis de la biblioteràpia en la salut mental de les persones

Pàg. 77

Onze alumnes han rebut el títol d’Expert en Neteja d’Immobles del CFP i Inserta

Pàg. 80

El CFP impartirà un Programa de Garantia Juvenil a partir del gener

Pàg. 81
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30.01.2015

La consellera de Benestar i Família visita el CRAE de Mataró
Neus Munté ha destacat la bona feina que s’està fent al centre

La Consellera de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, Neus Munté, ha visitat aquest
divendres el Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) de Mataró. Munté ha fet un recorregut per
l’edifici de l’entitat acompanyada de Jaume Clupés, director del Centre de Formació i Prevenció, el regidor
de cultura de l’Ajuntament de Mataró, Quim Fernández, i els responsables de la institució Salva Arévalo i
Irene Cerezo.

Munté s’ha mostrat molt satisfeta de la feina que s’està portant a terme al CRAE i també ha destacat la
qualitat de les instal·lacions i del personal que les administra, que permet que el centre ara mateix doni
acollida integral a una vintena d’infants i adolescents amb diversos problemes de caire familiar i social.

La consellera també ha tingut un moment per conversar amb Jaume Clupés, que li ha explicat el treball i
les activitats que està portant a terme el Centre de Formació i Prevenció, entre les quals està inclosa la
funció social que està desenvolupant el CRAE de Mataró. Munté ha volgut destacar la importància de les
institucions com el CRAE i l’objectiu d’avançar tots junts per garantir una atenció especial per al sector
de la infància.
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09.02.2015

La Klosca participa per primer cop a la Fira de l’Arbre i la Natura
La parada va ser l’única en vendre exclusivament ous ecològics i va acabar les existències

La Klosca va estar present per primera vegada a la 37a Fira de l’Arbre i la Natura al Parc Central de Mataró
durant el cap de setmana del 7 i 8 de febrer. L’estand d’ous ecològics va vendre quaranta dotzenes durant
les dues jornades, esgotant les existències i complint les previsions dels venedors. De fet, diumenge a
mitja tarda ja s’havien acabat.

Aquest any, La Klosca va ser l’única parada que exclusivament venia ous ecològics de les 160 que estaven
instal·lades al recinte del parc. Per tant, d’alguna manera va omplir una mancança d’aquest producte
entre els nombrosos estands que oferien altres aliments. Considerant que era la seva primera aparició en
aquest espai, els responsables han qualificat d’èxit aquesta experiènciai pensenen tornarl’any que veala
propera cita amb la Fira.

La Fira de l’Arbre i la Natura és una gran oportunitat per molts comerciants de proximitat i productors de
qualitat per arribar a un públic massiu, ja que l’esdeveniment rep milers de visitants edició rere edició. En
aquesta ocasió, les baixes temperaturesno van impedir que la Fira també es tanqués amb una gran
afluència de públic.
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05.03.2015

Alterarte assisteix a la Jornada d’Art i Benestar a Vic
El projecte artístic va explicar la seva cooperació amb la Fundació Antoni Tàpies

Els responsables del projecte Alterarte van exposar el passat 5 de març la seva col·laboració amb la
Fundació Tàpies dins el marc de la jornada Art i Benestar a la localitat de Vic. En aquesta trobada,
organitzada per la Fundació Centre Psicopedagògic d’Osona al Museu de l’Art de la Pell de la capital de la
comarca, va servir per conèixer les diverses propostes que s’estan portant a terme al territori català i que
relacionen les expressions d’art amb el benestar i la salut mental.

Els encarregats d’explicar aquesta relació de treball conjunt entre les dues entitats van ser Héctor
Roqueta, educador social i psicòleg d’Alterarte i Linda Valdés, coordinadora de programes públics i web
de la Fundació Tàpies. En la seva intervenció, Héctor Roqueta va matisar que la proposta d’Alterarte no
es pot entendre com a una teràpia, encara que si té un contingut terapèutic per als participants.

Roqueta va considerar important l’augment de l’autoestima que experimenten les persones que realitzen
aquesta activitat, els beneficis de la capacitat de treballar en grup així com la forja d’una identitat pròpia
o la recerca de la inspiració. També va considerar que el principal objectiu no és que surtin grans artistes,
sinó que la finalitat és passar una experiència enriquidora a nivell personal que després es pugui aplicar a
la vida quotidiana.
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Per la seva part Linda Valdés, de la Fundació Tàpies, va explicar que el seu primer contacte amb Alterarte
va ser fruit de la reflexió per part del Museu de reinterpretar la seva funció social. D’acostar l’art a les
persones que no en són especials apassionades i de treballar amb diversos col·lectius d’una manera no
terapèutica, sinó més propera als diferents grups socials.

Tant Roqueta com Valdés van valorar molt positivament la seva col·laboració. Per part d’Alterarte, la
possibilitat de treballar en un Museu com el de la Fundació Tàpies ha suposat un gran incentiu per
continuar fent créixer el projecte i una alt grau de motivació també entre els usuaris de l’activitat. Per
l’altra banda, la Fundació Tàpies també s’ha enriquit artística i socialment amb aquesta cooperació.
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19.03.2015

“Els usuaris d’AlterArte tenen menys prejudicis per l’art que no pas el
públic general”
Entrevista a Núria Poch, directora del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró

Núria Poch ens rep a la Nau Gaudí en un moment de canvi d’exposició. Quan entrem, els quadres de la
propera mostra descansen recolzats esperant a ser penjats. En aquest edifici tan emblemàtic de Mataró
on s’han exposat les obres de la col·lecció Bassat, ara es respira un aire de transició i noves idees. Nosaltres
hi hem vingut per parlar de la col·laboració del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró amb
AlterArte, però també descobrim que hi ha altres projectes interessants en marxa.

El museu d’art contemporani porta des del novembre del 2010 exposant. Quin balanç feu d’aquests
primers cinc anys?
Vam inaugurar el novembre del 2010 amb la primera de les mostres de la col·lecció Bassat. La raó de ser
a la Nau Gaudí és que els primers contactes amb l’Ajuntament de Mataró, en un moment en que l’alcalde
era Joan Antoni Barón, van ser per plantejar la idea de fer un museu. Un museu on s’hi exposés la col·lecció
Bassat com a exposició permanent, juntament amb altres exposicions de caràcter temporal.

Això es va plantejar l’any 2008 on va sorgir tota la crisi i el projecte, que no està descartat, ha quedat en
un calaix. Llavors es va buscar una alternativa per poder mostrar l’exposició permanent i va ser quan es
va arribar a l’acord de que l’espai escollit fos la Nau Gaudí. Va ser una sort increïble, ja que millor edifici
no podríem haver trobat.
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Estem contents perquè les exposicions han tingut molt bona acollida i molt bona crítica. Pel que fa al
nombre de visitants, cada vegada s’està consolidant més, fins al punt de que l’any passat, 2014, es va
incrementar en un 32% el nombre de visitants. Ha vingut gent de Nova York, de Canadà, han passat grans
col·leccionistes d’art i empresaris. Estem en global molt satisfets de com ha anat tot.

La propera exposició és d’artistes de Mataró...
Aquesta és una assignatura que feia temps que teníem pendent perquè volíem incorporar els artistes de
Mataró perquè exposin a la Nau Gaudí.

Això vol dir que ara, a més de l’exposició permanent, s’intentarà diversificar més?
Sí, la idea i el plantejament, que és real, és presentar aquesta exposició d’artistes de Mataró per acabar
de consolidar el museu dins de la ciutat i fer-ne partícips als propis artistes. A continuació vindrà una
exposició d’art rus. Vam pensar que a la nostra comarca els turistes russos són majoria en aquests
moments, i estaria molt bé tenir un punt d’interès i que el turisme del Maresme pugui visitar l’edifici i
l’exposició. És una exposició d’un col·leccionista de Paris, del que en diuen art inconformista rus, i es farà
el proper mes de juny.

El fet de que aquesta següent exposició sigui d’artistes de Mataró, creus que això pot fer que la gent de
la ciutat s’interessi més i pugui tenir més acollida?
Aquesta és la finalitat última de l’exposició. Fer partícip a la ciutat i sobretot als artistes. Perquè els
visitants de la ciutat de Mataró en general ja venen a veure les exposicions. Però és pels artistes, perquè
puguin mostrar la seva obra en un espai tan emblemàtic i bonic com la Nau Gaudí.

Parlem una miqueta de la col·laboració amb AlterArte. Com va començar aquesta aventura?
Havia sentit a parlar d’altres programes semblants en alguns museus, sobretot de Barcelona. I a vegades
passa que les coses venen per casualitat. La persona que ens ajuda amb els muntatges de les exposicions
és amiga de l’Héctor Roqueta d’AlterArte i un dia, parlant, va sorgir la idea. Poder adaptar aquests
programes d’altres museus i aplicar-los aquí a la Nau Gaudí va anar rodat, perquè el contacte va ser d’amic
a amic i llavors és tot molt més fàcil.

Què us han aportat els usuaris d’AlterArte a nivell artístic?
Una de les finalitats per les que fem aquesta activitat és divulgar l’art del nostre país. Per divulgar-lo al
públic en general. Llavors comptar amb gent que tenen una discapacitat mental i fer que puguin gaudir
de l’espai i de les exposicions que es presenten, no només és important a nivell del museu sinó també a
nivell personal.

Perquè són persones que tenen poques oportunitats. La seva tasca queda sovint reclosa als centres
ocupacionals o a casa seva. I poder venir aquí i sobretot després poder-ho mostrar a la ciutat com hem
fet diverses vegades, muntant una peça a Santa Anna o fent aquell jardí de flors tan preciós al Fossar Xic
és una doble satisfacció, professional i personal.
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En l’art contemporani, els diferents col·lectius o franges socials tenen una visió diferent de les obres o
podríem dir que és per tothom igual?
Jo crec que és una qüestió de sensibilitat. La sensibilitat s’educa però també es té. Llavors qualsevol
col·lectiu pot accedir i tenir la mateixa resposta emocional tant o més vàlida que d’altres. I segons com,
els participants d’AlterArte estan més predisposats i tenen menys prejudicis a l’hora d’interpretar les
obres d’art que el públic general.

Creus que l’art, per a persones com els usuaris d’AlterArte, resulta terapèutic?
Jo espero que sí. Hem parlat a vegades amb els responsables d’AlterArte i ho és. Jo quan he estat aquí i
els he vist treballant, els he notat molt contents i molt relaxats. I el fet de que s’hagin fidelitzat, amb gent
que està venint fa anys tots els dijous té mèrit en el sentit de que la rutina potser és una de les coses que
més els hi costa i en canvi, segueixen amb aquesta activitat.

En una de les càpsules que vau fer, va participar l’artista Xavier Serra de Rivera. Com va ser
l’experiència?
Aquesta va ser de les més emotives. Hi havia un quadre d’en Xavier Serra de Rivera i el van reproduir com
un puzle a partir de caixes de cartró, i cadascun va pintar un fragment del quadre. Es va fer com una
processó a la plaça Santa Anna i es va gravar en un vídeo preciós. Els usuaris d’AlterArte van anar passant
amb les caixes i les van muntar.

Aquell dia va ser rodó perquè va venir en Xavier a parlar amb ells al matí, i després a la tarda va venir
l’alcalde de Mataró, en Joan Mora i també va assistir-hi en Lluis Bassat. O sigui que va anar molt bé aquell
dia. Tothom va estar molt content i a ells també se’ls veia molt satisfets perquè havien vingut aquestes
persones a veure’ls.

Els artistes valoren que persones com els usuaris d’AlterArte treballin amb les seves obres?
Sí, perquè en general estan molt oberts a qualsevol col·laboració. I després sempre que he contactat amb
algun artista per dir que farem això o allò, estan sempre encantats.

Pel museu, quin valor té aquesta col·laboració?
És de les coses que tenim molt en compte a banda de tenir molts visitants, que sembla que sempre sigui
el que més importa. Precisament és poder fer arribar l’art a un públic que no és el que s’informa i que té
costum de visitar museus i ve sol, amb el seu propi interès. Es tracta de fer venir a col·lectius que
segurament no vindrien pel seu compte sinó es fessin activitats com aquestes. I això és una de les finalitats
dels museus, la funció social.

Seguireu treballant amb ells? Teniu coses pensades pel futur?
I tant, i ens agradaria mirar de fer conferències a professionals del sector per veure si s’apunten a aquestes
col·laboracions en altres museus del Maresme, perquè aquí hi ha molts museus i centres expositius i es
poden fer moltes coses.
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Teniu pensat col·laborar amb altres col·lectius d’aquí Mataró?
Sí, perquè vaig anar fa poc a unes jornades al CCCB i vaig veure que es podien fer coses molt maques, pels
usuaris i també des d’un punt de vista artístic. Perquè cada vegada t’has d’inventar una idiosincràsia per
cada exposició que tens, però en aquest cas és relativament fàcil vincular un tema al col·lectiu al que
t’adreces.

Què creu que pensen els usuaris d’AlterArte si els hi preguntem sobre aquesta activitat que els hi
proposeu?
Espero que diguin que els hi agrada i que gaudeixen de venir. Jo crec que no és tan una qüestió d’aprendre,
sinó d’estímul, de creixement personal i de passar bones estones. També entenc que tenir activitats per
aquest tipus d’usuaris és molt important, perquè els dies es fan molt llargs quan no tens cap tipus
d’activitat. Per tant oferir unes hores en que pots fer alguna cosa estimulant, és molt important.
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10.04.2015

El SRC Maresme rep la visita de Neus Munté
La consellera de Benestar Social i Família va informar del nou finançament de 20 places per al servei
prelaboral del CFP

Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família de la Generalitat, va visitar el divendres 10 d’abril les
instal·lacions del Servei de Rehabilitació Comunitària del Maresme. La consellera va donar la notícia de la
concessió del finançament de 20 places del nou servei prelaboral del Centre de Formació i Prevenció “Tast
d’Oficis”. D’aquesta manera s’invertirà en la millora de les competències laborals dels usuaris del centre
i dels serveis d’orientació per a que puguin accedir al mercat de treball.

En la reunió, Munté també va conversar amb Jaume Clupés, director del CFP, sobre les mesures que s’han
aconseguit realitzar i les que encara queden pendents per a millorar la situació de les persones amb les
que treballa el centre. Munté i Clupés van estar d’acord en fer un esforç per incrementar els recursos dels
que disposen els serveis comunitaris a Catalunya.

Van donar una especial rellevància a l’àmbit de l’habitatge i l’acollida residencial per a persones amb
problemes de salut mental. Segons el director del CFP, en el cas d’aquest tipus de serveis, no només es
pot parlar de costos sinó que també s’ha de tenir en compte la funció social que aporten.

La consellera també va reconèixer que s’ha de donar oxigen a les institucions socials per a que puguin
tenir una continuïtat en els seus serveis. Munté es va comprometre a revisar les demandes del sector i a
fer tot el possible per aconseguir més avenços en el temps que queda per acabar l’actual legislatura.

La visita de Neus Munté al SRC Maresme és la segona ocasió en que la consellera s’ha interessat pels
serveis del Centre de Formació i Prevenció durant les seves estades a Mataró aquest mateix any. El
passat 30 de gener va voler veure de primera mà la tasca que s’està fent amb infants i adolescents al
Centre Residencial d’Acció Educativa de Mataró.
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14.04.2015

“Aprofito els espais que em dóna AlterArte per a normalitzar la meva
situació”
Entrevista a un usuari del Servei de Rehabilitació Comunitària i del programa AlterArte

Ens reunim al SRC Maresme de Mataró amb un usuari d’AlterArte per fer-li una entrevista sobre la seva
participació en aquest programa artístic. Però ell també ens ha volgut explicar la seva història i la relació
que ha tingut amb la pintura durant la seva vida. Ens ha acollit i ens ha donat la seva confiança per parlar
sobre la seva situació personal. És per això que no publicarem la seva identitat.

Quan vas començar a participar amb el programa AlterArte?
Vaig començar a participar-hi fa uns cinc anys. Ja era usuari del Servei de Rehabilitació Comunitària i anava
treballant al pis assistit en el qual estic vivint. La Blanca va començar a portar el grup d’AlterArte i jo m’hi
vaig apuntar. Després hi vaig anar assistint perquè m’agrada pintar i dibuixar. De fet, havia practicat
tècniques de pintura en algunes temporades de la meva vida i vaig veure que m’agradaven les activitats
que estàvem fent.

Llavors vol dir que tu ja tenies experiència en la pintura abans d’iniciar el programa AlterArte?
Havia anat fent coses des de jove, però mai vaig ser molt constant. També havia estat en alguns projectes
col·lectius. Recordo un grup de Gràcia que es deia Associats. Pintàvem rèpliques de quadres amb pintura
acrílica. Estudiàvem llibres de pintura per aprendre a treballar amb aquesta tècnica. I de fet, jo havia
conviscut amb un pintor 3 o 4 anys quan tenia era molt jove, amb en Pere Biada. Amb ell també vaig
aprendre moltes coses.
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Vas pensar alguna vegada en dedicar-te professionalment a la pintura?
No m’hi he dedicat més perquè el material de pintura sol ser car i sobretot perquè he passat etapes en
que canviava de residència molt sovint i la situació tampoc em permetia portar una constància. Quan vaig
estar casat vaig tenir molts problemes al barri, era una persona conflictiva. Després de separar-me, vaig
estar vivint de pensió en pensió, en albergs i també al carrer, encara que no m’avergonyeixo.

Devia ser una època molt dura...
Sí, vaig tenir una molt mala època. Vaig tenir problemes amb la dentadura, vaig agafar l’hepatitis... Vaja,
un desastre. Per això dic que no vaig tenir una situació massa favorable per mantenir la constància. Però
ja porto 18 anys al Servei de Rehabilitació Comunitària i ara estic molt millor.

I arran de participar a AlterArte, ha canviat la teva situació?
Bé, ara tinc algun quadre inacabat a casa. Em resulta relaxant pintar. Però com que al pis tampoc tinc molt
espai, quan vinc al centre, aprofito per pintar aquí. Aprofito els espais que em dóna AlterArte. És una
manera de normalitzar la meva situació. Hi ha temporades que estic més minvat intel·lectualment però
això també em serveix per oblidar algunes coses i distreure’m.

Has tingut un bon aprenentatge participant en el programa?
Sí, he après tècniques noves i també he après dels pintors locals. Sembla que no, però hi ha molta gent
que prové d’una forta tradició pictòrica aquí a Mataró. De Rafael Estrany, Perecoll, Ricard Jordà...

M’han comentat que t’agradaria exposar els teus quadres en públic...
No, perquè em fa una mica de vergonya. No tinc prou autoestima. Hi ha coses que faig com pintar
paisatges que estan prou bé. Però trobo que hi ha gent que en sap més que jo i es sap fer valer. I jo no en
sé. A més, de sortides professionals a la meva edat ja és molt complicat.

I què t’agradaria fer a partir d’ara?
No ho sé, els que ens dediquem a la pintura ara ho tenim més difícil. Actualment amb els ordinadors la
gent hi treballa molt bé i es fan moltes coses de disseny. També m’agrada molt pintar amb sprays. Són
coses noves que potser podríem fer amb AlterArte en un futur. Som un grup d’uns 7 o 8 que venim sempre
i fem molta pinya. Jo hi continuaré assistint. És una activitat molt bonica.
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16.04.2015

La Klosca ofereix una donació d’ous ecològics a la Fundació Sant Joaquim
El Centre Especial de Treball desenvolupa una iniciativa solidària repartint 100 dotzenes d’aquest
producte al menjador de la Fundació

La Klosca ha donat aquest dimecres un centenar de dotzenes d’ous a la Fundació Sant Joaquim de Mataró
perquè siguin distribuïts entre els usuaris i les famílies que visiten aquest menjador d’ajuda social. El
Centre Especial de Treball ha cedit part de la seva producció d’ous ecològics en una acció solidària dirigida
a ajudar a les persones amb més problemes econòmics.

Segons Jaume Rodon, responsable de La Klosca, aquesta idea ha sorgit pensant en les necessitats dels
altres. “Som una entitat social (centre especial de treball) i coneixem la duresa del context econòmic de
primera mà. Treballem amb els col·lectius més desafavorits i sabem l’impacte que està generant la crisi
en ells. És una satisfacció portar el producte que elaborem als menjadors socials de la Fundació Sant
Joaquim de Mataró i compartir amb les persones amb menor poder adquisitiu un producte de primera
necessitat com és l’ou, i de tanta qualitat com és l’ou ecològic”.

Rodon també destaca la funció social que s’està desenvolupant a la granja tant amb els seus treballadors
com amb aquesta recent iniciativa, ja que “existeix, o hauria d’existir, una obligació de compromís i
solidaritat entre les entitats socials. Cal fer xarxa i enfortir sempre que ens sigui possible les relacions
entre aquells que treballem per les persones”.

El Centre Especial de Treball La Klosca ja havia portat a terme donacions d’ous a la Fundació Sant Joaquim
anteriorment, però en aquesta ocasió es preveu que la col·laboració sigui regular en el temps i es pugui
arribar a ajudar a moltes persones amb necessitats.
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23.04.2014

Els candidats a l’alcaldia responen a les propostes de les institucions
d’iniciativa social
Els representants polítics van exposar les seves mesures en polítiques socials en un debat al Foment
Mataroní organitzat per entitats del sector

El passat dimecres 22 d’abril es va celebrar al Foment Mataroní un debat sobre polítiques socials amb els
representants polítics dels partits que es presentaran a les eleccions municipals del 24 de maig. L’acte,
organitzat per les entitats d’iniciativa social no lucratives Càritas Interparroquial de Mataró, el Centre de
Formació i Prevenció, la Fundació el Maresme, Salesians Sant Jordi i Agim Mataró i Maresme, va servir per
conèixer les opinions i les mesures de caire social que tenen previst adoptar els candidats en el cas
d’aconseguir representació parlamentària a l’ajuntament en els propers comicis.

El debat va comptar amb la participació de set caps de llista de les diferents formacions polítiques. Van
intervenir Quim Fernàndez (CiU), David Bote (PSC), José Manuel López (PPC), Esteve Martínez (ICV-EUiA),
Francesc Teixidó (ERC), Xavier Caravaca (C’s) i Montse Morón (Volem Mataró). Per part de Plataforma per
Catalunya va ser David Lorenzo (quart de la llista) qui va acudir al debat i Carme Polvillo (segona de la CUP)
la que va representar al seu partit.

Les entitats organitzadores van plantejar un text en el qual es tractaven els temes més cabdals per revertir
la situació de crisi social que hem viscut durant els últims anys i els candidats van analitzar les propostes i
van adquirir un cert compromís amb possibles solucions als problemes presentats. Parlant de la feina de
les institucions socials, Quim Fernàndez (CiU) va destacar que aquestes entitats són molt importants
perquè arriben on l’administració no pot i va manifestar la intenció del seu grup de continuar fent costat
a l’activitat que porten a terme i seguir augmentant el pressupost de benestar social.
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David Bote (PSC), per la seva part, va apostar per un pacte de desenvolupament social i econòmic que
englobés el consistori, els agents ciutadans i les entitats socials per fer front a la situació de crisi. També
es va comprometre a revisar les subvencions per convertir-les en contractes programa que puguin donar
més continuïtat a la tasca de les institucions que treballen amb les persones.

En el torn de José Manuel López (PPC), que va qualificar la situació actual d’”emergència social”, va posar
sobre la taula la necessitat de treballar en paral·lel amb les entitats i començar a solucionar el que
realment és de primera necessitat com l’habitatge i els serveis bàsics.

El representant de Plataforma per Catalunya, David Lorenzo, va començar la seva intervenció declarant
que les taxes municipals han de ser justes per tothom i que ara mateix no ho són. També va opinar que
l’ajuntament s’ha dedicat a pagar als bancs en comptes de rescatar a les persones. De la col·laboració amb
les entitats socials en va destacar la importància per a lluitar contra l’exclusió social.

Esteve Martínez (ICV-EUiA) va reclamar que les persones en situació de pobresa haurien de tenir dret a
una renda garantida mínima. D’altra banda, va manifestar la seva intenció de generar més ocupació per
col·lectius en risc d’exclusió i de fomentar els programes de segona oportunitat per joves que han deixat
els estudis.

En el discurs de Carme Polvillo (CUP), va tenir-hi cabuda la reivindicació del cooperativisme i de
d’abandonar l’externalització dels serveis municipals. També va proposar bonificacions i ajudes cap a les
famílies amb menys poder adquisitiu i la creació d’un Pla d’Inclusió Social en el qual l’ajuntament dirigís
el timó de les decisions.

També Francesc Teixidó (ERC) va donar importància a la xarxa d’entitats mataronines i al lideratge que
hauria de desenvolupar el consistori en les polítiques socials i va encarar el tema de l’ocupació mitjançant
programes de formació dual, en els quals es preparen treballadors en funció de les necessitats actuals de
les empreses.

Xavier Caravaca (C’s) va centrar la seva intervenció en fomentar la participació de les entitats per fer-los
participar de la creació, execució i avaluació de les polítiques públiques i per últim Montse Morón (Volem
Mataró) va oferir-se a seure amb les entitats per decidir propostes davant la situació d’emergència social.

El debat per tant va obtenir la unanimitat del compromís dels candidats en quant a la col·laboració amb
les entitats d’iniciativa social per a la propera legislatura. Els representants polítics només van enfrontar
opinions en el cas dels pressupostos actuals i futurs de la partida de benestar social i en els mètodes
prioritaris per sortir de la situació de crisi.

Es van escoltar propostes encaminades als plans d’ocupació, la promoció externa de la ciutat, les
deduccions i bonificacions pels serveis bàsics o la creació de plans de cooperació amb els agents de la
ciutat. En tot cas, el debat va complir la seva finalitat: Transmetre als alcaldables les propostes d’unes
institucions que treballen a peu de carrer amb els col·lectius en risc i aconseguir una certa implicació per
la seva part.
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29.04.2015

Una seixantena de persones participen en la sessió de ioga al Parc Central
L’acte s’emmarca dins les celebracions en motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física del passat 6 d’abril

La sessió gratuïta de ioga al Parc Central de Mataró, organitzada pel Centre de Formació i Prevenció amb
la col·laboració del Centre Ànima i l’Ajuntament de Mataró ha aplegat aquest matí a una seixantena de
persones que volien aprendre les bases d’aquesta activitat. La jornada ha estat presidida pel regidor
d’esports i ensenyament del consistori, el senyor Pere Galbany.

La presentació ha anat a càrrec d’una usuària del grup de joves del SRC Maresme i seguidament la
nutricionista del Centre Ànima ha conduït una xerrada sobre els beneficis d’una alimentació conscient.
Per últim, una professora del mateix centre ha dirigit la classe de ioga d’una hora i mitja de durada. Els
alumnes han hagut de practicar diverses “asana”, nom amb el que es coneixen les postures d’aquesta
tècnica de meditació.

Entre els participants hi havia usuaris i professionals del Servei de Rehabilitació Comunitària de Mataró i
de Premià així com alumnes de l’Institut Thos i Codina, treballadors i usuaris de la Comunitat Terapèutica
del Maresme, alumnes del Centre Ànima i altres persones que hi han volgut assistir a nivell individual.

Aquesta sessió ha estat programada en motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física, que es celebra cada 6
d’abril, però que durant tot aquest mes ha estat present mitjançant diversos esdeveniments per tot el
territori català com caminades, curses i classes per aprendre diferents esports i activitats saludables.
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06.05.2015

Ferran Gironès inaugura una exposició fotogràfica al bar El Públic de
Mataró
La col·lecció inclou una vintena d’instantànies que respiren valors quotidians i espontanis i que
reflecteixen el sentir de l’autor

El fotògraf mataroní Ferran Gironès Faura va presentar la seva segona exposició d’imatges al bar El Públic
de Mataró aquest passat dilluns. Gironès és usuari del Servei de Rehabilitació Comunitària del Maresme i
des de fa més de quinze anys que es declara un apassionat de la fotografia. En aquesta nova mostra hem
pogut veure el sentit de la espontaneïtat i la seva atracció per les situacions quotidianes a l’hora de fixar
l’objectiu de la seva càmera.

Envoltat d’amics i curiosos que venien a veure l’exposició, en Ferran ens explica l’origen de la seva afició
a partir del seu avi perquè “ell em va ensenyar moltes coses sobre la fotografia. Em va transmetre aquesta
passió. Recordo que tenia una càmera que era com un microscopi, i treia unes imatges espectaculars. Li
feia una fotografia a uns grans de sucre i es veien com un món ple de cristalls”.

Arran d’aquesta primera experiència, en Ferran va començar a seguir el seu camí en la fotografia “fent
fotos per a mi mateix. Vaig començar amb una càmera analògica i anava parant-me als llocs quan veia
alguna imatge que em cridava l’atenció. Ara, després de tants anys, tinc una càmera molt millor que la
primera i a l’ordinador de casa hi tinc més de 2000 fotografies”. En quant a l’exposició que presenta al bar
El Públic, en Ferran conclou que “hi ha una mica de tot. Retrats, paisatges urbans, natura. Amb totes
aquestes instantànies reflecteixo el que sento.”
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A banda de fer les seves pròpies fotografies també
col·labora en les activitats que AlterArte realitza
cada dijous a la Fundació Antoni Tàpies, en la que
ell fa de fotògraf, deixant constància de tot el
treball que s’hi fa. I encara li queda temps per
participar en un club de bàsquet a mode d’esbarjo
i que també li provoca molta motivació.

Quan parlem amb ell sobre alguna aspiració futura,
en Ferran ens explica que “m’agradaria molt fer
una exposició exclusiva sobre natura, i en especial
de flors. I si podés ser, m’agradaria fer-la a
Barcelona, al MACBA per exemple (riu). No cal, no cal, amb un espai tranquil i acollidor com El Públic
d’aquí Mataró ja està molt bé”. L’exposició d’en Ferran Gironès estarà disponible per veure durant tot el
mes de maig.
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15.05.2015

AlterArte presenta la mostra d’autoretrats “Jo mateix”
El projecte inspirat en la figura de Maria Lassnig s’ha exposat al Centre Cívic Urgell amb la participació
d’usuaris de diversos Serveis de Rehabilitació Comunitària

El passat dijous 14 de maig es va inaugurar al Centre Cívic Urgell de l’Eixample de Barcelona la mostra
d’autoretrats “Jo mateix”, un projecte artístic impulsat per AlterArte que ha comptat amb la col·laboració
de diferents usuaris de Serveis de Rehabilitació Comunitària del Maresme, Premià, Tres Turons i Les Corts.
El procés de creació de les obres s’ha portat a terme a la Fundació Antoni Tàpies i s’ha basat en l’exposició
sobre l’artista austríaca Maria Lassnig que es pot veure dins la seva col·lecció.

Lassnig va desenvolupar una tècnica d’autoretrat molt personal mitjançant el que ella anomenava
“consciència del cos”. Basant-se en aquesta idea, els usuaris dels Serveis de Rehabilitació Comunitària han
treballat la interiorització dels sentiments i percepcions corporals triant diferents paletes de colors i tal
com feia Lassnig, identificant-se dins d’una altra persona, animal o màquina. D’aquesta manera els artistes
han pogut deixar volar la seva imaginació i combinar totes aquestes influències per desenvolupar la seva
visió personal de l’autoretrat.
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En la mostra podem adonar-nos de les molt diverses idees que han sorgit entre els autors, que capten les
seves emocions i la seva pròpia representació interior del seu cos i personalitat. Els responsables dels
diferents centres participants han accentuat la qualitat i la capacitat de creació dels usuaris i han
considerat el projecte de molt interessant i enriquidor.

Per la seva part, la directora del Centre Cívic Urgell, Esther Amice, ha destacat positivament la presència
de la mostra a l’equipament municipal ja que “s’ha de recolzar el foment de l’art i la creativitat com en el
cas d’aquesta iniciativa”. Per Amice, ha estat “molt atractiu seguir tot el procés artístic i veure la manera
en que tots ells han treballat les formes i els colors”.

L’exposició d’autoretrats “Jo mateix” es podrà veure al vestíbul del centre cívic fins el proper dia 6 de juny.
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18.05.2015

La Fundació Iluro inicia una col·laboració amb el Centre de Formació i
Prevenció
Cedirà fons per a finançar diversos projectes com el material emprat per els usuaris del Servei de
Rehabilitació Comunitària del Maresme

Aquesta setmana s’ha conegut el procés de col·laboració que la institució privada Fundació Iluro ha
engegat amb el Centre de Formació i Prevenció. De manera desinteressada, la Fundació ha ofert fons
propis que serviran per a cobrir les necessitats econòmiques de diferents projectes del centre, com el
material que utilitzen els usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària del Maresme quan participen en
les seves activitats.

Aquesta contribució s’ha establert en base a un punt d’unió entre el Centre de Formació i Prevenció i la
Fundació Iluro, que ha estat la funció social i cultural de les activitats que porta a terme el projecte artístic
del centre, anomenat AlterArte. El fort compromís amb la cultura mataronina de l’entitat privada i l’aposta
per les accions amb col·lectius de salut mental del Centre de Formació i Prevenció ha animat la
col·laboració entre ambdues institucions.

Segons Jaume Rodon, del CFP, suposa un primer pas per establir futures relacions entre dues entitats amb
presència a la ciutat. Alterarte lidera un espai de creació artística, amb un objectiu educatiu i comunitari,
dirigit a tots els usuaris atesos dins de la Xarxa de Salut Mental que així ho desitgin. Els treballs que es
realitzen des d’aquest espai posen de relleu els beneficis de treballar en l’àmbit de l’art i les persones amb
problemes de caire psicològic. Mitjançant la col·laboració de la Fundació Iluro es podrà seguir donant
continuïtat al procés rehabilitador dels usuaris atesos als Serveis de Rehabilitació Comunitària.
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19.05.2015

Entrevista als responsables de La Klosca a Mataró Ràdio
Els encarregats de la granja parlen sobre el funcionament del Centre Especial de Treball i del mercat de
productes ecològics local

Jaume Rodon i Núria Riera, encarregats del Centre Especial de Treball La Klosca, van ser entrevistats el
passat dimarts 19 de maig al programa "Viu la vida, dia a dia" de l'emissora municipal. En aquesta
conversa, van explicar les característiques de la granja i la seva manera de funcionar: Un entorn natural
envejable, un producte ecològic de gran qualitat i un projecte en el que es dóna feina a treballadors que
en la seva majoria pateixen algun trastorn psicòlogic greu. També van reflexionar sobre el valor afegit que
té el producte ecològic de proximitat i la situació en la que es troba el mercat local de productes de
primera necessitat.

Els responsables de la Klosca van aprofitar l’entrevista per donar a conèixer les directrius d’actuació que
segueixen. La granja té una producció sostenible que no només es tracta de tenir les gallines a l’aire lliure
i en un espai adient, sinó d’oferir als animals una alimentació i condicions de vida saludables. També
suposa un menor impacte en el producte mitjançant una distribució de kilòmetre 0, local i directa amb els
clients. Per últim, funciona amb la condició de Centre Especial de Treball, el qual ofereix un treball
d’inserció sociolaboral a un col·lectiu amb dificultats per inserir-se en la majoria d’activitats econòmiques
en iguals condicions.
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Riera i Rodon van explicar que “el contacte tan pròxim amb els clients dóna confiança. Ells ens coneixen i
saben que poden venir a visitar la granja sempre que vulguin. De la mateixa manera entenen que degut
als canvis d’estació i a altres circumstàncies, la posta de les gallines no és sempre la mateixa. Hi ha vegades
que potser no els podem subministrar tots els ous que voldríem. Però és precisament aquesta fluctuació
en el producte la que s’ha d’assumir si es vol tenir respecte pel medi ambient i pels aliments que són
realment ecològics”.

En aquest tipus de projecte empresarial el consumidor hi té molt a dir. Els encarregats de La Klosca creuen
que “avui en dia veiem una fruita, verdura o un ou al supermercat que té una petita marca o no és
totalment homogeni i ja no el volem. Ens hem acostumat a que tots aquests productes han de tenir la
forma i el color perfecte. La natura no funciona així i d’aquesta manera estem tirant molt menjar. Hem de
pensar que quan comprem, estem apostant per un o altre model econòmic.”

Finalment, en quant a la característica de Centre Especial de Treball, els responsables de la granja van
destacar que “som una empresa amb un caràcter laboral exactament igual a qualsevol altra. L’únic
diferent és que oferim feina a persones que tenen un trastorn mental. La pròpia activitat de
responsabilitat per generar un producte, el fet de tenir contacte constant amb els animals i d’estar en un
espai de natura agradable i sa influeix molt en el seu benestar”.
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27.05.2015

Finalitza la primera participació d’AlterArte al Museu Obert de Mataró
Els quadres del programa artístic s’han exposat a set botigues del centre de la ciutat

La quarta edició del Museu Obert es va tancar aquest passat diumenge amb la participació de més de
seixanta botigues del centre de Mataró. Els aparadors s’han omplert durant dues setmanes d’obres d’art
creades pels usuaris de l’Associació Sant Lluc per l’Art i d’AlterArte. En el cas del projecte artístic del Centre
de Formació i Prevenció, ha estat la primera vegada que participaven en aquesta iniciativa. Set comerços
han exposat els seus quadres, amb una bona acollida general per part dels membres de la Unió de
Botiguers de Mataró.

Les botigues que han tingut les pintures dels artistes del programa AlterArte als seus aparadors han
valorat positivament la seva presència en aquesta edició del Museu Obert. Les obres dels usuaris s’han
projectat en un format reduït i han estat una aportació humil i entusiasta al gruix de treballs que s’han
pogut veure durant aquests dies als establiments mataronins. Han estat un recordatori del valor social i
la dificultat de treballar amb un col·lectiu que té unes característiques especials i que està molt il·lusionat
en formar part d’activitats com aquesta mostra d’art al carrer.
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Segons Blanca Gimeno, responsable del programa
AlterArte, aquesta primera presa de contacte amb
el Museu Obert ha permès “generar molta
motivació als usuaris perquè sabien que els seus
quadres s’exposarien a les botigues de Mataró”.
També ha reconegut que “potser l’any que ve
podríem millorar alguns detalls com per exemple
fer quadres amb una mida més gran per segons
quins aparadors o pensar en una temàtica o en
diferents paletes de colors. De tota manera, per ser
una experiència completament nova estem
satisfets amb el resultat”.

També la cap d’activitats de la Unió de Botiguers,
Francina Bigarro, va valorar positivament
l’assistència d’AlterArte a la mostra d’art perquè
“s’ha d’entendre la peculiaritat de les persones que
participen en aquest programa i segur que podem seguir millorant coses en les properes edicions”.

Les botigues que han exposat les pintures dels usuaris del programa AlterArte han estat la Cotilleria Fransi
(El Torrent, 18), Serras 1919 (La Rambla, 4-6), Casa Patuel (Jaume Isern, 1), Ponys Calçats (Pl. De les
Tereses, 2), Unick (Sant Benet, 39), Lola Perruquers (Argentona, 16) i Blaumar Bivalvia (Port de Mataró).
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12.06.2015

Els dos autors de la mostra “Paisatges i Bodegons” presenten la seva
col·lecció
L’exposició allotjada a la biblioteca Pompeu Fabra de Mataró ha rebut la visita dels companys dels Serveis
de Rehabilitació Comunitària de Mataró i Premià

Ricard Galícia i Ricard López van inaugurar l’exposició “Paisatges i Bodegons” el passat dia 1 de juny al
vestíbul de la biblioteca Pompeu Fabra de Mataró. Aquest divendres ha estat el torn d’ensenyar als seus
companys dels Serveis de Rehabilitació Comunitària de Mataró i Premià el treball que han estat
desenvolupant durant la seva participació al projecte artístic del Centre de Formació i Prevenció i també
les pintures que ja havien creat anteriorment.

Els dos usuaris d’AlterArte han explicat amb molta il·lusió la seva motivació a l’hora de poder exhibir una
exposició pròpia en un espai públic i concorregut. Era la primera vegada que comptaven amb un
equipament municipal per a mostrar les seves creacions i els seus col·legues del públic també han
contribuït al seu entusiasme, ja que els han fet saber la seva admiració pel treball dels “dos Ricards”.
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La col·lecció està allotjada just a l’entrada de la biblioteca i inclou un recull de quadres molt diversos que
reflecteixen la trajectòria de les seves obres durant un llarg període de temps. Entre ells es poden trobar
treballs actuals i també d’altres dels anys 1992 al 1995, que han ajudat a completar la mostra i a
representar l’evolució en les seves tècniques de pintura.

Per finalitzar la visita, els usuaris dels SRC han comptat amb la presència d’una treballadora de la
biblioteca, que els ha ensenyat les instal·lacions i com funciona el servei de préstec i reserva. Alguns dels
d’ells fins i tot han optat per fer-se o renovar-se el carnet de la biblioteca per poder utilitzant el servei
més endavant.
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16.06.2015

La Klosca engegarà un taller d’educació ambiental a la granja
Els estudiants de les escoles i instituts del Maresme podran venir a visitar les instal·lacions i faran diverses
activitats a l’aire lliure

La granja de La Klosca posarà en marxa durant les properes setmanes un projecte de taller d’educació
ambiental destinat als joves estudiants de la ciutat i rodalies. El taller inclourà una sèrie d’activitats que
tenen l’objectiu d’apropar-los a la realitat d’una granja de gallines i que vegin com es desenvolupa el
procés de producció dels ous ecològics.

Aquest taller ha estat impulsat per un estudiant de ciències ambientals de la UAB que ha estat fent les
pràctiques a La Klosca i que ha comptat amb la col·laboració dels responsables de la granja per portar a
terme la proposta. En motiu d’aquesta nova iniciativa, s’inclourà properament un apartat al lloc web de
La Klosca on es podran veure les instal·lacions del complex i rebre informació sobre les activitats que
inclou el taller.

D’entre els diferents jocs que podran fer durant la seva visita, els alumnes hauran de participar de manera
demostrativa en les activitats quotidianes de la granja o prendre part en una petita recol·lecta dels ous
que les gallines deixen escampats pel pati. Finalment es farà una reflexió sobre els productes ecològics, la
dificultat de la seva fabricació i els beneficis del seu consum mitjançant un qüestionari i un dossier
que s’entregarà als educadors abans d’arribar a la granja i que els estudiants hauran d’omplir.

D’altra banda, la presència dels estudiants a la granja també els servirà per conèixer el que és un Centre
Especial de Treball. D’aquesta manera podran veure la funció social i el valor d’aquest tipus d’empreses,
que treballen amb col·lectius amb dificultats i risc d’exclusió. L’activitat de l’empresa es manifesta en un
producte de qualitat i totalment ecològic.
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18.06.2015

Finalitzen els cursos de formació ocupacional d’enguany del CFP
Els alumnes comptaran ara amb un període de pràctiques en empreses del territori i del sector
corresponent durant un mes

Els dos últims cursos que aquest any han impartit els formadors del Centre de Formació i Prevenció de
Mataró van finalitzar ahir, tancant així el programa de formació ocupacional que enguany ha ofert
l’entitat. Ara s’obre un període de pràctiques pels alumnes, que gaudiran d’un mes de prova laboral per
a perfeccionar els continguts que han après durant les classes al centre. Els cursos, que pertanyen a la
convocatòria del FOAP 2014, han estat subvencionats per Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons
Social Europeu (FSE).

Els programes que s’han dut a terme des del CFP han estat dos cursos d’Auxiliar de Serveis de Neteja (un
dels quals ja va acabar el mes de març) i un altre de Telefonista i Recepcionista d’Oficina. Les classes han
estat limitades per llei a deu alumnes, per tant han estat en total trenta les persones que s’han beneficiat
d’aquest espai d’aprenentatge.

Els cursos han estat especialment adreçats a persones amb qualsevol tipus de discapacitat, ja fos física,
psíquica o algun trastorn mental. Aquest requisit juntament amb la necessitat d’estar inscrits com a
sol·licitants de feina al SOC eren les principals condicions per a poder participar en la convocatòria.
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La formació que s’ha prioritzat en els alumnes assistents ha estat la d’ajustar els seus coneixements a les
demandes del mercat laboral. S’ha tingut en compte l’estudi de necessitats formatives a nivell territorial
realitzat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, en el que s’indica algunes especialitats que es consideren
ara mateix prioritàries per a cobrir llocs de treball.

El Centre de Formació i Prevenció té previst repetir el proper any la seva aposta per aquests cursos, vista
la predisposició dels alumnes amb diverses dificultats per aprendre un ofici i per iniciar un camí en el món
laboral a partir d’aquests programes de formació ocupacional.
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22.06.2015

L’acord de govern a Mataró inclou les propostes de les entitats d’iniciativa
social
El programa reflecteix els punts més importants que es van tractar al debat de polítiques socials que va
tenir lloc el passat 22 d’abril

El nou “Acord de govern pel progrés de Mataró” al que han arribat les dues formacions polítiques amb
més vots en els últims comicis municipals del passat 24 de maig a Mataró (PSC i CiU), inclou diverses
propostes d’àmbit social. Moltes d’elles es van discutir al debat de polítiques socials que va tenir lloc el
22 d’abril i que van organitzar el Centre de Formació i Prevenció, Càritas Interparroquial de Mataró, la
Fundació el Maresme, Salesians Sant Jordi i Agim Mataró i Maresme.

En el primer apartat de l’acord de govern, que porta el nom de “Primer les persones: Igualtat
d’oportunitats”, els partits que formaran l’executiu es comprometen a “impulsar polítiques transversals
que tinguin el benestar i l’eliminació de la pobresa com a objectiu”. També es plantegen “l’aprovació d’un
Pla d’Inclusió de les persones amb discapacitat” així com “col·laborar activament a través de convenis
amb les entitats del Tercer Sector per garantir una acció coordinada i integrada per a la ciutadania més
vulnerable o en risc d’exclusió”.

També s’han inclòs algunes propostes que es van formular en el debat i que han estat reclamades
històricament per les diferents entitats organitzadores com “fer una política d’eliminació de qualsevol
barrera física, tecnològica o mental que impedeixi l’accés als serveis, instal·lacions o establiments a
persones amb discapacitat o mobilitat reduïda” o també “impulsar la reserva de llocs de treball per a
persones amb discapacitat, per sobre dels límits legalment establerts”.

41

DOSSIER DE PREMSA 2015

Totes aquestes peticions van ser considerades de vital importància per les institucions no lucratives
d’iniciativa social de Mataró en el seu moment. Van portar a escriure el text en el que es recollien totes
les seves demandes i a sol·licitar la col·laboració dels diferents partits polítics de la ciutat sense excepció.

Encara que els programes electorals inicials dels partits ja havien tingut en compte mesures per a prevenir
diverses situacions de risc, el debat i el manifest van suposar un recordatori de que les polítiques socials
havien de ser un dels pilars de la nova legislatura. I ara una bona part d’elles es veuen assimilades en el
compromís del nou acord de govern de Mataró, amb la finalitat d’aconseguir un major benestar per als
ciutadans i ciutadanes de la localitat.
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23.06.2015

“He estat en treballs que em provocaven estrès i ansietat. Aquí tot és
diferent”
Entrevista a un dels treballadors de la granja La Klosca

Com i quan et va sorgir la feina a La Klosca?
Vaig entrar el 11 d’abril de 2011. Fa més de quatre anys. Tot va començar amb un curs de jardineria que
vaig fer a l’octubre de 2010. A meitat d’aquest curs em van proposar entrar a treballar a La Klosca. Vaig
estar un mes fent pràctiques i com que va donar la casualitat que hi havia una baixa i suposo que van
veure que treballava bé, em van contractar. Va ser un procés fluid.

Com és la jornada laboral en una granja de gallines?
Recollim ous, donem de menjar i beure a les gallines i fem neteja general de les instal·lacions. La veritat
és que en una granja es generen força residus i s’ha de netejar tot. I també tots els dies s’ha de recollir
ous. Però diumenge fem festa, llavors quan arriba el dilluns, ens toca fer la feina de dos dies. És el dia que
més ous tenim per recollir. Dilluns ens dediquem gairebé exclusivament a això.

I també prepareu el producte per portar-lo als clients?
Sí, també classifiquem els ous en capses de La Klosca. Posem sobre l’ou el segell que acredita que és un
producte ecològic i les encapsem en dotzenes o mitges dotzenes. Finalment posem els números de lot i
de data de caducitat. Després ve la Núria (la responsable de la granja) i ens diu les comandes que hi ha
per aquell dia. I nosaltres l’ajudem a preparar-les.
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Llavors aquí no hi ha temps per avorrir-se...
No, no. I tant. Perquè hi ha hagut treballs que malauradament he hagut d’abandonar. Notava que patia
molt estrès i per moments em sentia molt malament. Feines mecàniques, jornades de vuit hores fent tota
l’estona el mateix... Era massa feixuc. Aquí és més tranquil, estem treballant en un espai natural, al camp.
Suposo que a ningú li agrada treballar, però la veritat és que aquí és diferent, s’hi està molt bé. De tots els
treballs en els que he estat, em quedo amb aquest sense cap dubte.

No havies treballat en cap activitat que s’assemblés una mica a la de La Klosca?
No, no havia treballat mai amb animals ni en un entorn així. Però he treballat a diversos llocs, durant poc
temps, han estat feines curtes. Algunes perquè els contractes s’acabaven i d’altres perquè les deixava jo.
I la que més m’està durant és aquesta. Amb tot aquest temps que he estat a La Klosca no he patit cap
ingrés hospitalari ni cap episodi d’ansietat. Des que estic fent aquesta feina em sento molt millor. És molt
satisfactori aquest treball.

Podríem dir llavors que aquesta és una feina perfecta per tu?
Home, quan vaig començar el curs de jardineria i veia la finca de La Klosca, jo pensava que m’agradaria
entrar a treballar aquí. I ara ja hi porto quatre anys. Tampoc vaig necessitar molta experiència prèvia, en
uns quants dies vaig aprendre tot el que s’ha de fer a la granja. O sigui que sí, podríem dir que el procés
ha anat molt bé. Ha anat perfecte.

Has après moltes coses en aquests quatre anys?
He après moltes coses, però sobretot a treballar en equip. En aquest treball és fan moltes activitats, és
com un tot. Llavors has de col·laborar amb els companys perquè el dia a dia de la granja funcioni
correctament. I jo abans no tenia el costum de treballar així. Anava a les feines amb mal humor i gairebé
no tenia relació amb ningú de l’empresa. Ara em comunico molt més amb tots els que treballem aquí.
Tots som amics.

I en un futur, et veuries treballant en algun altre lloc?
Pel que jo entenc, aquesta feina, la dels Centres Especials de Treball, és una oportunitat de preparació per
al món laboral. Però jo ara mateix no sé si em veuria capaç d’entrar a una empresa diferent. Més ben dit,
no sé pas si voldria marxar de la granja. M’hi sento molt bé aquí i no em faria gràcia haver de canviar de
treball i anar a un altre lloc. El meu desig és quedar-me aquí.
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03.07.2015

L’alcalde de Mataró visita el Centre de Formació i Prevenció
David Bote va mantenir una reunió amb els responsables de l’entitat que va servir com a primera presa
de contacte per treballar conjuntament en les polítiques socials

El recentment nomenat alcalde de Mataró, David Bote, juntament amb Isabel Martínez, regidora de
Benestar Social, Convivència i Habitatge, Asunción Muñoz, cap de Serveis Socials de l’Ajuntament i Maria
Àngels Briansó, coordinadora de l’àrea de Participació i Serveis a les persones, van visitar el passat dijous
la seu del Centre de Formació i Prevenció. En la reunió que van mantenir amb els responsables de
l’associació, Jaume Clupés, director del centre, va explicar-los els diversos àmbits en els quals es mouen
les activitats que ara mateix desenvolupa l’entitat.

La trobada va ser una primera presa de contacte entre la institució i els caps de temàtiques socials del
consistori. Va servir perquè els representants polítics coneguessin de primera mà projectes com el Centre
Especial de Treball La Klosca, el programa artístic AlterArte o els diferents equipaments de tallers, centres
de rehabilitació comunitària, pisos tutelats i altres serveis que té l’entitat. També van poder comprovar la
feina que es fa des del CFP en la protecció de la infància i l’adolescència, l’atenció a les persones amb
problemes de salut mental i la lluita contra la pobresa.

Tant l’alcalde com la regidora de benestar, la cap de serveis socials i la coordinadora de participació van
escoltar atentament l’exposició dels responsables del centre i van estar d’acord en impulsar algunes
reformes o millores en diversos temes d’importància, malgrat que en aquesta primera cita encara no es
van acabar de perfilar completament.

Així doncs, la reunió va ser només un acostament inicial per seguir avançant en el camí conjunt entre
consistori i entitats del sector social. De totes maneres, va acabar amb un compromís de properes
trobades, per comptar amb el CFP en els projectes de polítiques i serveis socials que l’Ajuntament té
previst continuar o arrencar de nou en aquesta legislatura.
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13.07.2015

El CFP podrà adquirir un nou transport per als menors del CRAE
La sucursal de l’Avinguda Gatassa de Mataró col·laborarà en el finançament d’una furgoneta que millorarà
la mobilitat dels nois i noies atesos al centre

El director del Centre de Formació i Prevenció, Jaume Clupés, i la directora de l’oficina de La Caixa a
l’Avinguda Gatassa de Mataró, Eva Rodríguez, es van reunir el passat divendres 10 de juliol per parlar d’un
nou acte de recolzament de l’entitat bancària als projectes de l’associació. La cooperació que aquesta
sucursal mataronina ha ofert al CFP ja porta molt temps donant els seus fruits.

En aquest cas, Eva Rodríguez va anunciar que es destinarà una partida per al finançament parcial d’una
furgoneta. Aquest vehicle millorarà de manera significativa els serveis que ofereix l’entitat i
particularment s’empraran per a facilitar el transport i les activitats dels menors que utilitzen el servei del
Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE), que depèn del centre i que ara mateix atén a 20 nois i noies.

Jaume Clupés va agrair la col·laboració de La Caixa perquè “fa molt temps que treballem amb ells i sempre
s’agraeix l’ajuda rebuda, sobretot si és en un cas amb tanta sensibilitat com aquest”. Per la seva part, Eva
Rodríguez, directora de l’oficina, va esmentar que “valorem molt l’activitat de les institucions com el
Centre de Formació i Prevenció i potser encara hauríem de fer veure més a la societat que apostem per
aquestes col·laboracions”.
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23.07.2015

El paper conjunt de la cultura i la salut mental
Llibre Actiu és un servei que uneix la passió per la literatura, la cohesió veïnal i la lluita contra els estigmes
del col·lectiu de la salut mental

El bookcrossing és ecològica i socialment responsable. Amb un llibre que ja no ens interessa tenir cobert
de pols a qualsevol racó de casa, evitem l’esgrogueïment dels de l’estanteria del veí. És una permuta
equilibrada. Un procés cultural gairebé inacabable en el que no es jutja el llibre per la portada. Ni tan sols
pel seu contingut. Ni pel preu. És l’interès per començar un nou capítol que altres ja han llegit. I deixar
que ells n’encetin un que nosaltres ja coneixem. És el paper conjunt de la cultura i la salut mental que
intenta promoure Llibre Actiu.

Aquest servei impulsat pel Centre de Formació i Prevenció porta des del 2009 oferint l’intercanvi de llibres
des del seu local al carrer Muntanya, al barri de Cirera de Mataró. En aquests sis anys han aconseguit
reunir una col·lecció d’entre 20.000 i 30.000 registres que estan a la disposició dels usuaris que es vulguin
apropar per adquirir noves històries i coneixements.

Aquest foment dels hàbits literaris s’uneix amb l’objectiu complert que va suposar en el seu moment
l’aposta per l’establiment d’un nou equipament cultural al barri. Són moltes les persones de les rodalies
que utilitzen el servei de Llibre Actiu i que comprenen la importància de la seva presència a la zona. És per
això que la llibreria té la intenció de seguir participant en la cohesió social del veïnat.
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Però el que possiblement més caracteritza a Llibre Actiu i que
el diferencia de les altres llibreries de bookcrossing que
podem trobar a la ciutat, és la seva teoria del contacte social.
El recull de llibres està completament gestionat per persones
que pateixen problemes de salut mental.

Jaume Rodon, responsable de la llibreria, ens resumeix
l’activitat que desenvolupen destacant que “a Llibre Actiu
evitem situacions d'aïllament i d'invisibilitat del col·lectiu
trencant també amb els estereotips. És la població
normalitzada, la que ve a "casa nostra" i nosaltres els atenem
amb diligència. Afavorim el barri amb nou equipament
cultural i transformem la concepció i percepció social de la
realitat de les persones amb problemes de salut mental.”

Si entrem al local de Llibre Actiu, seran aquestes persones qui
ens atendran, ens aconsellaran i parlaran amb nosaltres
sobre la col·lecció. Sortirem amb noves pàgines per llegir,
haurem col·laborat en el funcionament de l’engranatge del
servei i de ben segur ens haurem replantejat la imatge sovint errònia que tenim d’ells.

Cal combatre tots aquests estigmes. La por al desconegut només s’esfuma amb la voluntat de conèixer.
Si coneixem, aprenem i amb l’aprenentatge s’acaba adquirint la comprensió de tot el que ens envolta. És
el que passa amb els llibres. I és també el que passa quan parlem de salut mental. Que encara ens queden
moltes històries personals per conèixer, aprendre i comprendre. I molt camí per eliminar els prejudicis
que encara pateix aquest col·lectiu. Iniciatives com Llibre Actiu hi contribueixen de manera molt
important.
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25.07.2015

AlterArte dibuixa un plànol solidari de Mataró amb taps de plàstic
L’activitat es va portar a terme al Fossar Xic i es va emmarcar dins les festes de Les Santes de la capital del
Maresme

El passat divendres 24 de juliol els usuaris d’AlterArte, dels Serveis de Rehabilitació Comunitària Maresme
i Burriac, del Centre de Dia de Palafolls i altres treballadors del Centre de Formació i Prevenció van dibuixar
al Fossar Xic un plànol de Mataró amb taps de plàstic d’ampolles. Era una activitat dins el programa de la
festa major de Les Santes i servia com a acció solidària per a recollir fons per a l’associació “Miradas que
hablan” organització benèfica sense ànim de lucre que investiga sobre el Síndrome Duplicació MECP2.

La silueta de la capital del Maresme estava formada per més de 10000 taps d’ampolles de diferents colors,
que simbolitzaven les diferents zones de la ciutat separades per les artèries dels carrers més importants.
Van ser més de quatre hores de feina per aconseguir finalitzar l’activitat. Els taps s’havien recollit
setmanes abans mitjançant aportacions de diferents persones que coneixien el projecte i hi van voler
col·laborar.

Segons Blanca Gimeno, responsable d’AlterArte, la iniciativa va ser “una manera d’aportar el nostre
granet de sorra a les festes de Mataró, les Santes. Tots vam treballar perquè el resultat final fos
satisfactori. I crec que així va ser. A més, l’acció artística ha estat del tot solidària, perquè els taps que vam
fer servir podran ajudar, encara que d’una manera molt humil, a més persones que ho necessiten.”

Aquesta ha estat la segona vegada que AlterArte ha desenvolupat una de les seves accions artístiques al
Fossar Xic de Mataró. L’any 2013, també per aquestes dates, van preparar un treball “origami” amb ocells
i flors de paper que van vestir la petita plaça de color i positivitat.
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14.09.2015

AlterArte experimenta amb noves tècniques en plena natura
Els usuaris del programa artístic del CFP van conviure durant quatre jornades en una residència en la que
van adquirir coneixements amb tints i estampacions naturals

Set usuaris d’AlterArte van allotjar-se la setmana passada a la residència d’artistes Cal Gras d’Avinyó per
a treballar amb tallers creatius en un entorn natural i especialment dirigits per a persones amb problemes
de salut mental. En la seva visita van poder comptar amb la presència de l’artista Roser Oduber del CACiS
(Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat) de Calders, que els va ensenyar diferents tècniques
pictòriques creades amb tints minerals i vegetals i els va oferir l’experiència d’utilitzar els elements de la
terra com a inspiració per a les seves obres.

Era la primera vegada que el programa artístic del CFP intervenia en aquesta iniciativa, que s’emmarca
dins el programa Natura és Cultura, organitzat per la Fundació Setba en col·laboració amb l’entitat
barcelonina Susoespai i el CACiS. Els usuaris d’AlterArte van ser convidats en aquesta ocasió per a una
estada de quatre dies en els que van intentar aprofitar al màxim tots els coneixements que els
responsables del projecte van posar a la seva disposició.
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El taller va començar amb una sortida amb l’objectiu de fer una recol·lecta dels
tints que es poden trobar en el nostre entorn. D’aquesta manera els usuaris van
aprendre quines són les flors, plantes, terra o pedres que els poden servir per a
omplir de color les seves obres. Seguidament, amb la supervisió de l’artista Roser
Oduber, van experimentar amb diverses textures i aiguades, l’estampació de
plantes i nous materials com el làtex natural.

Per a finalitzar el taller, que portava el nom de Rastres de Natura, els usuaris
van recórrer un camí forestal deixant-hi estratègicament penjades algunes de
les seves creacions. D’aquesta manera l’art dels nostres companys es va
mimetitzar amb la pròpia natura del lloc com a testimoni del respecte pel medi
ambient i de l’agraïment per tots els recursos que els hi havia proporcionat
durant la seva estada.

Els usuaris d’AlterArte van marxar de la residència de Cal Gras havent viscut una experiència molt
enriquidora. Van aprendre moltes coses noves que de ben segur aplicaran a la seva tècnica en properes
càpsules i treballs. Van poder estar en un contacte permanent amb la natura i en definitiva, tots ells van
valorar molt positivament la seva participació en el programa.
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29.09.2015

Entrevista a Jordi Roig, usuari del SRC Burriac
Ens citem amb Jordi Roig, usuari del SRC Burriac, que ens explica les seves sensacions en la primera
exposició de dibuixos que va presentar el passat 18 de setembre a la biblioteca Jaume Perich i Escala de
Premià de Dalt

Jordi Roig ens atén a la seu del Servei de Rehabilitació Comunitària Burriac de Premià de Mar. Fa deu dies
va exposar per primera vegada la seva col·lecció de dibuixos i avui venim a entrevistar-lo per veure com
va anar l’experiència. Ens explica les seves impressions sobre presentar en públic les seves creacions i
sobre la seva afició per a pintar a partir d’idees pròpies i també d’inspiracions externes.

Bon dia, Jordi. Com i quan van començar aquestes ganes de dibuixar que tens?
Fa deu anys que vaig dibuixant regularment. Vaig fent des de casa. Cada dos o tres dies faig algun esbós.
M’assec, agafo alguns folis i penso en què vull dibuixar. A vegades són idees extretes d’un llibre, de la
televisió o d’una fotografia. Però també hi ha ocasions en les que començo sense una idea clara i llavors
vaig construint una inspiració pròpia.

Presentar totes aquestes obres que fas a casa, en la intimitat, en una exposició oberta al públic... Què
et va semblar?
Em va fer una mica de vergonya, però alhora em va agradar bastant. Van venir a veure-la els educadors
del centre, molts companys i la meva família. Tots em van dir que els dibuixos eren molt bonics, o sigui
que suposo que la cosa va anar força bé.
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Hi va haver alguna obra en concret que agradés més o que la gent s’hi fixés més que les altres?
Bé, n’hi ha algunes que les treballo més i d’altres que menys. Sobretot les inventades porten més feina.
N’hi ha unes quantes que m’agraden molt. A l’exposició n’hi havia una d’una abella, una d’un home que
porta una maleta i moltes més. Per això, si me les hagués de vendre, me’n quedaria només algunes, les
més emblemàtiques per mi.

I la propera exposició, ja l’estàs començant a preparar?
No, no. De moment ja n’he fet una i ja està bé. Quan estava allà la gent, no sabia explicar bé el que
significaven els dibuixos i em vaig posar nerviós. Però bé, si que és veritat que si els faig és per poder-los
ensenyar. No sé, m’ho pensaré, però de moment ho deixaré aparcat.

Aquí, al Servei de Rehabilitació Comunitària, també hi dibuixes?
A vegades sí, però la majoria de treball el faig des de casa. Aquí fem jocs de relació, música i fins i tot a
vegades sortim a prendre alguna cosa amb els companys. Aquí podem anar-nos coneixent a nosaltres
mateixos, fem amics i ens ho passem bé. I després a casa em dedico més a pintar, perquè em puc
concentrar millor i així al centre puc fer les activitats que són més grupals.

I què és el que t’agradaria fer a partir d’ara? Continuar dibuixant o potser dedicar-te a alguna altra
disciplina?
A mi m’agrada dibuixar i és el que continuaré fent. L’exposició va ser una cosa bonica de fer però veure
tanta gent em va deixar una mica parat. Potser si se’n fa alguna en un futur ja dominaré més com funciona
i potser em sento còmode per parlar amb la gent i explicar-li el que faig. De totes maneres, agraeixo poderla haver fet i ja veurem què passa més endavant.
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11.10.2015

El CFP col·labora en la festa solidària del Dia Mundial de la Salut Mental
El passat 9 d’octubre usuaris i educadors del centre van desplaçar-se fins a la Plaça Universitat de
Barcelona per participar en els actes preparats per la diada

El CFP no es va voler perdre la oportunitat de celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental aquest passat 9
d’octubre. Educadors i usuaris dels diferents serveis que desenvolupa l’associació van agafar rumb a
Barcelona per participar en els actes que Fòrum Salut Mental havia organitzat per a l’ocasió a la Plaça
Universitat de Barcelona.

Durant l’acte es van organitzar diverses activitats on la gent podia demostrar el seu compromís amb la
millora de la salut mental de les persones. Així doncs, es van muntar uns miralls en els que tothom qui
volés es podia fer un “selfie” o un mural on escriure missatges relacionats amb la temàtica de la diada.
També les diverses associacions implicades tenien les seves parades on la gent es podia informar de les
seves actuacions i projectes.

Van ser moltes les persones que es van acostar a la parada del Centre de Formació i Prevenció per
preguntar sobre els cursos laborals, la producció d’ous ecològics de la granja La Klosca, el servei
d’intercanvi de llibres de Llibre Actiu, el programa artístic per a la integració d’AlterArte i d’altres activitats
que també portem a terme des de l’entitat.

Per a finalitzar la jornada, es van repartir unes peces de Tetris que els assistents havien d’aixecar en un
moment i es va interpretar una cançó que incloïa el hashtag #socelreflexdelasalutmental, que va tenir
molta presència a les xarxes socials. Per últim, la Consellera de Benestar Social i Família i Sotspresidenta
de la Generalitat, Neus Munté, i la comissionada de salut de l’Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa,
van dirigir els discursos institucionals per a posar punt i final a uns actes amb un clar to solidari i
reivindicatiu.
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15.10.2015

Llibre Actiu arriba als 22000 exemplars registrats
El servei de bookcrossing gratuït del Centre de Formació i Prevenció continua ampliant el seu fons de
biblioteca

Quan l’any 2009 va començar a funcionar el projecte de Llibre Actiu al carrer Muntanya de Mataró, poc
es podrien pensar els seus responsables que la col·lecció assoliria una xifra tan important de llibres i
publicacions a l’abast de qualsevol usuari o usuària interessat en la literatura. I és que ahir vam conèixer
que ja són 22000 els articles catalogats fins ara pels treballadors del servei. El fons de biblioteca ha anat
creixent de manera gradual durant els últims sis anys i a hores d’ara, encara queden alguns llibres que
estan pendents per inscriure en aquest total.

La llibreria, gestionada per persones amb problemes de salut mental i seguint la pràctica de contacte
social i normalització d’aquest col·lectiu que és present en totes les activitats del Centre de Formació i
Prevenció, està oberta a tothom. Només cal que portem un llibre que ja hem llegit i el canviem per un
altre de nou. És un sistema d’intercanvi cultural que porta ja temps funcionant entre els veïns del barri de
Cirera i de bona part de Mataró, però que potser no és del tot conegut per moltes persones que de ben
segur en voldrien fer ús.

És per això que aquesta fita de reunir 22000 llibres és molt important per als responsables de Llibre Actiu.
Perquè vol dir que cada vegada hi ha més exemplars que estan a la vostra disposició al carrer Muntanya
nº79 de Mataró i que el servei funciona d’una manera fluïda. Us animem a visitar les seves instal·lacions i
a formar part d’aquesta iniciativa solidària de foment de la lectura a la nostra ciutat.

55

DOSSIER DE PREMSA 2015
15.10.2015

Responsables del CRAE Mataró assisteixen al 19è Fòrum de la Fedaia
Jaume Clupés, director del CFP i ex-president de l’institució, també va ser present en aquesta cita anual

Els passats dies 14 i 15 d’octubre la Fedaia, la federació d’entitats catalanes que defensen els drets dels
infants amb situacions de pobresa o desemparament, va celebrar el seu 19è Fòrum. Responsables del
Centre Residencial d’Acció Educativa de Mataró van assistir a la reunió que va servir per presentar una
nova campanya anomenada “La infància no pot esperar”, amb l’objectiu d’aconseguir millores en l’atenció
als menors al nostre país.

Jaume Clupés, director del Centre de Formació i Prevenció i ex-president de la Fedaia, també va ser
present en aquestes jornades on es van donar a conèixer moltes novetats. Clupés i els seus companys de
la federació volen fer realitat la PEUC, una prestació per als infants de 2500 euros anuals que contribuiria
significativament a pagar la seva manutenció, a la que moltes famílies no poden arribar.

També els aspectes com la millora efectiva del nivell educatiu que permeti afrontar amb més garanties
als nens i nenes el seu futur així com evitar l’abandonament escolar han estat posades sobre la taula. Ara
queda en mans de l’administració atendre aquestes demandes tan necessàries per a assegurar un millor
desenvolupament de tots els àmbits en els quals els infants en són els protagonistes.
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19.10.2015

AlterArte exposa el taller Natura és Cultura al Museu Comarcal de
Manresa
Els usuaris que van participar als tallers del passat setembre a la residència Cal Gras d’Avinyó van visitar
el museu per a veure les seves obres exposades

A principis de setembre, set usuaris del programa artístic AlterArte van viatjar a la residència d’artistes Cal
Gras d’Avinyó per a treballar amb diversos tallers que tenien com a temàtica la utilització de tints i
tècniques naturals i el contacte amb la natura. Aquest passat dissabte, la fundació Setba, organitzadora
de l’activitat, va convidar a aquests participants a veure les seves obres exposades al Museu Comarcal de
Manresa.

Els tallers del programa Natura és Cultura van gaudir aquest any de la presència de tres projectes
d’integració social basats en disciplines artístiques. Un d’ells va ser AlterArte, que participava per primer
cop en l’activitat. Els altres dos eren Susoespai i Ràdio Nikosia. D’aquesta manera, en la inauguració
d’aquesta exposició, els usuaris i educadors de les tres entitats van poder intercanviar opinions i valorar
el treball fet en conjunt.

La mostra incloïa totes les obres que durant els quatre dies d’estada a la residència van estar
confeccionant els participants en els tallers. Destacaven unes teles de cinc metres de llarg, estampades
amb elements naturals que simbolitzaven la integració amb la natura i el respecte al medi ambient. També
vam poder veure uns vídeos curts dels usuaris que donaven la seva opinió sobre què els havia semblat
l’experiència i quines tècniques els havien satisfet més dels tallers.

Com a cloenda de l’acte, Dario Olaortua, president de la fundació Setba, va tenir unes paraules
d’agraïment per a tots els participants en els tallers i els va emplaçar a continuar l’any vinent en una nova
edició de l’activitat. També el director del Museu Comarcal de Manresa, Francesc Vilà, va mostrar-se
content de poder exposar la mostra en una de les sales d’aquest equipament cultural de la capital del
Bages.

57

DOSSIER DE PREMSA 2015

23.10.2015

Dos companys d'Obertament visiten el Centre de Formació i Prevenció
Van explicar a usuaris i educadors del centre la manera de treballar d'aquesta associació de lluita contra
els estigmes de la salut mental

Dos companys d'Obertament, associació barcelonina que té com a objectiu la erradicació dels estigmes
que pateixen les persones amb algun tipus de trastorn mental, van visitar les instal·lacions del CFP el
passat divendres 23 d'octubre per explicar quines són les actuacions que porten a terme actualment.

Durant la xerrada, es van donar exemples de diversos processos de recuperació de pacients amb algun
problema de salut mental i del paper dels educadors i la societat en global davant de la situació d’aquestes
persones. Tant usuaris com educadors del Centre de Formació i Prevenció van estar molt atents a les
explicacions dels companys d’Obertament.

Aquesta activitat va servir també com a una experiència de treball en xarxa molt enriquidora, ja que a
partir de trobades com aquesta, s’enforteix l’intercanvi d’opinions i maneres de fer entre les diferents
institucions que es dediquen al tractament i prevenció d’aquestes problemàtiques socials.
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26.10.2015

Els treballadors de La Klosca participen en les entrevistes per a la
cooperativa 2147 Mans
Van respondre diverses preguntes que serviran com a promoció de les entitats d’aquesta associació
d’empreses de funció social

El passat dilluns 26 d’octubre quatre treballadors de la granja La Klosca van ser entrevistats en el marc
d’unes gravacions que la cooperativa d’acció social 2147 Mans, que treballa amb productes de proximitat
i persones amb diversos problemes de salut mental, exclusió social o discapacitats físiques. 2147 Mans
vol incloure aquestes petites entrevistes per a promocionar les entitats que formen part del seu teixit
productiu i La Klosca, una de les onze empreses dins la cooperativa, no va voler perdre la oportunitat de
participar en aquesta iniciativa.

Les entrevistes van servir perquè els nostres companys de la granja ens expliquessin com van arribar a
aquest lloc de treball, quant de temps hi porten, com se senten fent aquesta activitat i també per descriure
les tasques que desenvolupen a La Klosca. També van tenir un moment per parlar de 2147 Mans,
expressant la seva satisfacció per formar part del seu projecte.

Els quatre entrevistats van coincidir en els avantatges de treballar a l’aire lliure, en un entorn natural i
amb uns companys amb els que hi ha molt bona relació. També van destacar que les feines que porten a
terme a la granja són variades i això ajuda a que la jornada laboral resulti més entretinguda. També van
estar d’acord en que hi ha alguna feina menys agraïda com la neteja de les instal·lacions, però reconeixen
que forma part de la feina i que s’ha de fer.

En les properes setmanes, aquestes entrevistes es podran veure al lloc web de 2147 Mans com a promoció
dels productes que comercialitza la marca i com a mostra de la seva funció social. I els nostres amics de
La Klosca en seran protagonistes en representació de l’entitat.
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06.11.2015

El CFP participa al Consell Municipal de Benestar Social
Les entitats socials de la ciutat van posar sobre la taula diverses iniciatives encaminades a formar part del
Programa d’Actuació Municipal del 2016

El passat 5 de novembre es va celebrar una sessió del Consell Municipal de Benestar Social a la que va
assistir el Centre de Formació i Prevenció. En la reunió es van debatre les diferents propostes de caire
social presentades per les associacions locals del sector amb l’objectiu de ser incloses dins el Programa
d’Actuació Municipal de l’any 2016.

Aprofitant l’ocasió, les entitats que van organitzar el passat 22 d’abril el debat de polítiques socials en precampanya de les eleccions municipals van recuperar el document que havien fet arribar als candidats en
aquell moment. Així doncs, les propostes d’Agimm, Càritas Interparroquial de Mataró, el Centre de
Formació i Prevenció, Fundació el Maresme i Salesians Sant Jordi també es van poder discutir en el sí del
consell.

Segons Jordi Mela, sotsdirector del Centre de Formació i Prevenció, el consell ha servit perquè
l’Ajuntament “pugui escoltar les propostes de totes les entitats. És molt bo que ens tinguin en compte per
tal d’elaborar el Programa d’Actuació Municipal. Agraïm aquesta predisposició per parlar del que
nosaltres considerem important en matèria de polítiques socials”.

Un cop celebrada aquesta trobada, ara serà torn dels membres del consell per a escollir les propostes més
prioritàries a portar a terme l’any que ve. Es triaran un total de deu d’entre les que han presentat totes
les entitats. I dins aquesta xifra també s’hi recolliran les que van aportar activament el CFP i les altres
entitats participants en el manifest de polítiques socials.
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7.11.2015

La natació com a activitat generadora de benestar pels usuaris i usuàries
del CFP
Un grup del SRC de Premià de Mar utilitza les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal de la ciutat per
a realitzar exercicis físics a la piscina de manera setmanal

Des de fa prop de deu anys, un grup de companys i companyes del Servei de Rehabilitació Comunitària de
Premià de Mar visita cada dilluns al matí les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal de la ciutat per a
fer-hi diverses activitats de natació. Aquesta pràctica s’ha convertit en una rutina molt beneficiosa pels
usuaris ja que sovint representa l’única activitat física que realitzen durant tota la setmana.

Per aquest motiu, el passat dilluns vam anar a visitar el CEM Premià per parlar amb els responsables
d’aquest curs de natació, que té uns objectius molt clars. Ens va rebre Carme Casamayor, coordinadora
d’activitats aquàtiques del centre. En el moment de la nostra conversa, cinc usuaris del SRC Premià
estaven practicant els seus exercicis a la piscina.

Carme ens va explicar què és el que intenten transmetre a aquest grup de persones que venen cada
setmana a nedar a les seves instal·lacions. Segons ella “aquí volem ensenyar a realitzar activitat física dins
l’aigua. No importa tant que aprenguin a nedar de manera fluida com en un curs de natació convencional.
El que si ens interessa és que tinguin aquesta oportunitat de fer exercici almenys un cop per setmana”.

Respecte a les peculiaritats de treballar amb aquest col·lectiu, la Carme ens indica que “el que treballem
amb ells estava inicialment pensat pels nens i nenes de primària. Per tant, és el mateix que treballar amb
adults que parteixen d’un nivell zero o molt reduït. Aquí tots som iguals. Els hi donem una atenció
individualitzada, llavors cadascú pot donar el rendiment que sigui capaç segons les seves possibilitats”.
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Però la Carme ha vist una progressió molt satisfactòria durant els anys en els que ha estat treballant amb
els nostres companys i companyes del SRC Premià. Segons ella “la millora en general ha estat molt visible.
Però també és cert que en el treball setmanal, hi influeix l’estat d’ànim.

Pot ser que vingui una persona un dilluns i estigui més decaiguda i a la propera classe fins i tot et sorprens
del canvi d’actitud que experimenta”. També ens va acabar il·lustrant aquesta progressió explicant-nos
que “fins i tot hi ha algun dels participants que es va acabar enganxant a la natació. Ara ja no participa en
el curs, sinó que ve cada dia a la piscina per compte propi i s’ha fet soci del centre”.

Només ens faltava entrar a la piscina. Ens hi vam trobar amb la monitora encarregada de dirigir les
activitats, la Mercè Colomer. Per ella, els usuaris i usuàries estan practicant un esport que “si són
constants, acaben aprenent i passant-ho bé. Aquí estableixen una relació entre ells, treballen junts. Amb
el temps, el monitor també acaba sent una persona apreciada per ells i això els hi dona confiança per fer
els exercicis i per voler venir setmana darrere setmana”.
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10.11.2015

El CFP amplia les contractacions de treballs per a la comunitat
Recentment ha augmentat la demanda de feines del departament laboral del centre i això ha permès
adquirir els serveis de tres nous operaris

Durant aquestes darreres setmanes, el CFP ha ampliat les tasques que desenvolupa en l’àmbit de la
conservació d’espais naturals en el territori i de càrrega i descàrrega per a diversos esdeveniments. Amb
aquests nous contractes, s’ha pogut oferir un lloc de feina a tres nous treballadors, que ja s’han incorporat
a la plantilla del departament laboral del Centre de Formació i Prevenció.

Una de les noves feines ha estat la subcontractació per part de Treballs Forestals Berguedà dels serveis
del CFP per a fer actuacions de neteja d’espais verds al litoral maresmenc. Aquesta ha estat possible
gràcies a la licitació que va posar en marxa fa uns mesos la Diputació de Barcelona. També es va arribar
fa unes setmanes a una col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per a la neteja de solars i espais verds
de la localitat, que ja s’ha començat a desplegar.

També gràcies a la subvenció d’Obra Social La Caixa, s’ha pogut continuar fent actuacions d’estesa i
desbrossament al Parc de la Serralada Litoral, feina que uns anys abans ja s’havia portat a terme
mitjançant una altra empresa i que ara s’ha pogut recuperar. En aquest cas serà La Klosca, Centre Especial
de Treball del CFP, qui s’encarregarà d’aportar els recursos humans i materials per a aquest nou projecte.
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Per últim, l’Ajuntament de Mataró ha renovat recentment el contracte pels serveis de càrrega i descàrrega
en espectacles i altres esdeveniments que des de fa sis anys porta gestionant el CFP. L’entitat també
espera en els propers dies acabar confirmant la pròrroga en l’acord per les tasques d’acollida i atenció al
públic del Teatre Monumental de Mataró, del qual també s’encarreguen els treballadors contractats pel
centre.

Amb aquestes adquisicions de treballs a la comunitat, s’ha pogut donar feina a tres persones, que han
estat contractades per a reforçar la plantilla i poder donar resposta a totes aquestes noves actuacions.
D’aquesta manera, s’han pogut formar també equips renovats, que mantenint la filosofia de l’entitat,
estan integrats per persones amb i sense problemes de salut mental que treballen de manera conjunta.
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12.11.2015

Els nois i noies del CRAE reben una donació per part de Tuc Tuc
L’empresa de moda infantil va cedir quatre caixes plenes de roba pels menors de l’entitat en una acció
solidària

L’empresa Tuc Tuc es va posar en contacte amb els responsables del CFP la setmana passada per oferir
una donació de roba infantil als 20 nois i noies que acull el Centre Residencial d’Acció Educativa. Dimarts
mateix els responsables de Tuc Tuc van visitar les instal·lacions del CRAE i els van portar quatre caixes
plenes de roba que van cedir de manera desinteressada. Es va preveure, a més, que aquesta col·laboració
es podés ampliar en un futur.
En el recorregut que van fer pel Centre Residencial d’Acció Educativa, els treballadors de la marca de roba
van poder veure la cura que es té amb els seus joves residents. Carles Claveria, encarregat de la donació
de Tuc Tuc, va destacar que “quan vam veure el centre, ens va encoratjar encara més a col·laborar amb
ells, ens va agradar molt el que estan fent”. També va matisar que “quan vam pensar en portar a terme
aquesta iniciativa, volíem que la nostra aportació es fes d’una manera directa, sense intermediaris. I el
CRAE va ser la destinació més encertada per a fer-ho possible”.
Per la seva part, Irene Cerezo, educadora del CRAE, va voler agrair la generositat de Tuc Tuc perquè “no
és molt comú que una empresa ofereixi aquest tipus de col·laboració i estem molt contents. A nosaltres
ens arriben a vegades donatius de veïns i particulars, però no és habitual que ens trobem amb una situació
com la d’avui”. Per a ella és molt important ja que “hem de destinar anualment una part dels nostres fons
a comprar roba pels nois i noies però si rebem accions solidàries com aquesta, podrem fer servir aquests
diners per a altres necessitats que també són molt rellevants”.
En finalitzar el donatiu, els responsables de les dues entitats van declarar la intenció de mantenir el
contacte per a possibles futures col·laboracions. També van acordar que en uns dies, quan els menors
escullin la roba que els hi vagi bé, retornaran a Tuc Tuc la que no es pugui fer servir i aquesta serà repartida
posteriorment per altres CRAEs del territori. Es tancarà així un cercle solidari que vol contribuir a que les
necessitats bàsiques dels nens i nenes com ara el vestir, quedin ben cobertes.
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23.11.2015

La 4a Marxa per la Salut Mental aplega més de 800 persones a Mataró
La caminada solidària es va celebrar el passat diumenge superant amb escreix la xifra de participació de
l’any passat

La quarta edició de la Marxa per la Salut Mental va gaudir el passat diumenge 22 de novembre d’un bon
nombre de participants que van voler caminar i reivindicar la lluita contra l’estigma d’aquest col·lectiu.
Mentre l’any passat van ser 560 els assistents, aquest any la xifra va augmentar fins a 820, evidenciant la
tendència a l’alça d’aquesta cursa.

El recorregut escollit per aquesta ocasió va tenir per primera vegada la sortida a la platja d’El Callao de
Mataró. A les 8.30 del matí l’alcalde de Mataró, David Bote, va donar el tret de sortida a la marxa, que
depenent de l’opció triada pels participants (es podia fer l’itinerari de 8, 10 o 12km) va durar entre una i
tres hores.

La caminada va començar amb una petita pendent paral·lela a la riera de Sant Simó i va vorejar
posteriorment cap a les Cinc-Sènies. La dificultat va augmentar una mica més en passar pel polígon de
Rocafonda, però van ser als últims kilòmetres fins a Sant Martí de Mata quan es van trobar les pujades
més pronunciades. Un cop aquí, els participants van agafar el camí de tornada, finalitzant un altre cop al
passeig del Callao.
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Durant el recorregut hi havia instal·lats diversos punts d’aprovisionament en que es van repartir ampolles
d’aigua, fruita i al finalitzar un entrepà. També va establir-se un perímetre de senyalitzacions que havien
preparat els organitzadors i que també va funcionar a la perfecció perquè ningú es desviés del camí.

En acabar la jornada, els organitzadors van agrair i valorar molt positivament el grau d’assistència a la
marxa i van declarar la seva intenció d’arribar a 1000 participants en l’edició de l’any que ve. Això voldria
dir que Mataró cada vegada està més compromesa amb la salut mental i amb les entitats i usuaris que
treballen per a transformar aquesta realitat amb la seva feina diària.

La caminada va ser recolzada i organitzada per diverses entitats i empreses com l’Ajuntament de Mataró,
Ade (usuaris de salut mental Catalunya), Fòrum Salut Mental, Federació Salut Mental Catalunya, Alberplas
SL, el Centre de Formació i Prevenció, Epma Solidària, Arep, la Colla Maimakansu, Intersport, Bar La
Morera, Claraboia Audiovisual, Forn de Pa Maynou i Disco Mòbil Quim.
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24.11.2015

AlterArte redescobreix el passat tèxtil de la capital del Maresme
Els usuaris i usuàries del programa artístic del CFP van visitar una exposició de quatre creadors que s’han
inspirat en l’època d’auge industrial mataronina

Els usuaris i usuàries del programa AlterArte van acostar-se fins l’exposició “Tèxtil, mirant enrere” el
passat dijous 19 de novembre per agafar idees per a les seves properes activitats. Aquesta mostra, que es
presenta a la sala d’exposicions Sant Lluc del Casal de la Aliança de Mataró fins el 6 de desembre, conté
obres de quatre artistes que han volgut recordar el passat de la indústria tèxtil mataronina, que va tenir
una importància cabdal sobretot durant la primera meitat del segle XX.

Un cop dins de la sala, els companys d’AlterArte van poder veure diferents creacions fetes amb tècniques
ben diferents: Estampats, acrílics sobre tela, aquarel·les i fotografies relacionades amb l’àmbit de les
fàbriques que produïen teixits a la capital maresmenca. Els quatre responsables d’aquestes obres (Pilar
Díaz-Mariblanca, Trini Gómez, Antoni Luis i Pepi Roig) han demostrat un gran coneixement d’aquest sector
industrial i una cura especial per a reinterpretar en els nostres temps com era la vida en aquelles
condicions econòmiques i laborals.

Recuperen imatges antigues que ens rebel·len com treballaven les persones a les fàbriques, els grans
finestrals que donaven llum a l’interior de les naus, els instruments utilitzats per a l’obtenció de les peces
de roba o els dissenys d’època que vestien a senyors i senyores.
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També entre totes les creacions es pot trobar un llibre sobre l’antiga fàbrica de Can Marfà, projectat amb
diverses teles i tècniques de cosit juntament amb instantànies antigues que resulten en una mena de
conte per a adults que transporta a l’enrenou de la factoria i al soroll de les màquines.

Els nostres amics d’AlterArte van quedar molt satisfets de la seva assistència a la mostra i van poder
recollir la inspiració per a traslladar tot el que van observar en les seves futures obres. AlterArte està
treballant actualment en una càpsula amb tècniques tèxtils i la visita al Casal de l’Aliança va ser una molt
bona excusa per aprendre totes les coses que es poden fer amb aquesta disciplina artística.
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24.11.2015

El CFP i el Centre per la Normalització Lingüística del Maresme signen un
acord per a ensenyar català als usuaris de l’entitat
Un grup de nois i noies participarà en el programa “Parelles Lingüístiques”, en el que persones que parlen
català fluidament ensenyen a d’altres que no el coneixen

El Centre de Formació i Prevenció i el Centre de Normalització Lingüística del Maresme van signar un
document la setmana passada en el qual les dues entitats es comprometien a posar els mitjans necessaris
per a participar en el programa “Parelles Lingüístiques”.

El CFP té una base d’usuaris i usuàries i alguns d’ells no tenen un coneixement ple de la llengua catalana.
És per això que els responsables de l’associació van contactar amb el CNL per aconseguir que aquestes
persones puguin millorar el seu nivell de català.

El programa parelles lingüístiques és un projecte que depèn del Voluntariat per la Llengua, nascut l’any
2003 i que ja ha acollit a més de 90000 parelles. Es basa en que una persona que coneix i parla
habitualment el català tingui un aprenent amb voluntat de conèixer l’idioma i els dos conversin millorant
el nivell d’aquesta persona.

Aquest acord, que tindrà una vigència de dos anys, permetrà als usuaris i usuàries del CFP participar
voluntàriament en aquest programa. Properament es començaran a inscriure els primers interessats que
trauran un rendiment interessant d’aquest programa a nivell sociolaboral.

Un dels objectius del CFP es la inserció de persones en rics d’exclusió o amb problemes de salut mental, i
mitjançant aquestes iniciatives, un pilar fonamental com és la llengua també formarà part del seu procés
d’aprenentatge dins l’entitat.
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26.11.2015

El CFP i la Comunitat Terapèutica del Maresme amplien el seu compromís
amb el projecte Cominser
Un cop finalitzada la subvenció per un any de la Fundació Obra Social La Caixa, les dues entitats han decidit
continuar amb el programa per les bones dades que ha evidenciat.

El passat 31 d’octubre va acabar el període de finançament que la Fundació La Caixa havia dipositat en el
projecte Cominser. Les dues associacions participants, el Centre de Formació i Prevenció i la Comunitat
Terapèutica del Maresme, van reunir-se recentment i van acordar seguir amb el programa. L’aportació de
La Fundació La Caixa ha estat un impuls molt important per consolidar-lo durant aquest primer any, pel
que les dues entitats han decidit assumir i donar continuïtat al projecte. La decisió s’ha basat en les bones
dades que ha mostrat des del seu inici.

El projecte Cominser pretén potenciar la inserció sociolaboral de persones amb problemes de salut mental
amb un programa d’adquisició de competències. És a dir, es treballen amb els usuaris i usuàries diferents
punts importants per tal de que es puguin incorporar al mercat de treball, assessorant-los i acompanyantlos per tal que aquest procés sigui una experiència engrescadora.

Durant aquest any que porta en funcionament, ha aconseguit unes xifres que parlen per sí mateixes. 80
persones participants i 25 empreses vinculades al projecte. D’aquesta relació els usuaris i usuàries s’han
inserit al mercat de treball mitjançant 31 contractes laborals. Això suposa gairebé un 40% de percentatge
d’èxit del programa en aquest sentit. També s’han aconseguit 22 convenis de pràctiques, els quals alguns
d’ells han resultat posteriorment en contractes de treball i d’altres malauradament no.
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Deixant de banda l’estadística, els responsables del projecte Cominser també han apreciat durant el
període d’aprenentatge millores a nivell d’estabilitat clínica i social per part dels participants. Aquesta és
una dada molt a tenir en compte, ja que un dels objectius era en primer lloc generar auto-estima i
motivació a les persones ateses durant el seu camí cap a la recerca de feina.

Han estat tots aquests motius els que han portat a les dues entitats, el Centre de Formació i Prevenció i
la Comunitat Terapèutica del Maresme, a continuar amb aquest acord de col·laboració per tal que el
projecte Cominser pugui continuar ajudant a més persones a trobar un lloc de treball.
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30.11.2015

Voluntaris: Com donar-ho tot sense esperar res a canvi
En motiu de la celebració del Dia Internacional del Voluntariat aquest 5 de desembre, ens vam reunir a
les instal·lacions del CRAE amb dues persones que cedeixen part del seu temps lliure a activitats solidàries.
Ells ens expliquen la seva motivació personal i les seves ganes d’ajudar.

La setmana passada vam visitar el Centre Residencial d’Acció Educativa del CFP per a conèixer dues
persones que recentment han decidit col·laborar amb l’entitat amb el seu voluntariat. Els dos han estat
derivats per la Fundació Hospital cap al CRAE, on han arribat amb la intenció de donar un cop de mà als
educadors i sobretot als nens i nenes del centre.

Un d’aquests dos voluntaris és l’Arnau, un noi que està estudiant en horari de tardes per accedir a la
universitat. Durant els matins, trobava que podria fer alguna cosa més i es va decidir a contactar amb la
Fundació Hospital per a informar-se sobre el voluntariat. Segons ell “venia amb la idea de treballar en un
tema relacionat amb la infància. Perquè ells tenen molt camí per recórrer i és una etapa molt important
en la seva vida”.

L’Arnau col·labora dos dies a la setmana amb el centre encarregant-se de portar i recollir de l’escola a un
dels nens i passant temps amb ell. Per ell és “una manera molt gratificant d’ocupar el meu temps lliure.
Sovint només pensem en la feina, en enriquir-nos econòmicament, però no pensem en enriquir-nos
personalment”.
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Quan va explicar als seus coneguts i familiars que havia decidit emprendre un voluntariat, ens explica que
“tots ells tenen admiració cap al que estic fent. Però la meva mare no les tenia totes al principi. Jo sóc
adoptat i potser ella creia que el tracte amb el CRAE em podria afectar emocionalment. Però és tot el
contrari.”

Li preguntem a l’Arnau perquè creu que és important la funció del voluntariat. Ell creu que “ajudar a les
persones és el que ens fa passar a l’acció. A vegades resulta difícil aixecar-se del sofà. Vivim en una societat
molt egoista. Jo faria una crida a tothom perquè ens vinguin a veure, vegin el que estem fent els voluntaris
i provin de fer-ho ells. Ser voluntari no requereix cap habilitat especial. Només una mica de sensibilitat.”

L’altra persona que ha decidit fer un voluntariat al CRAE és en Joan. Ell ha estat tota la vida treballant al
món financer, però va ser arran d’una experiència personal que va triar aquest nou camí. Ell ens diu que
“vaig passar per una malaltia greu i vaig fer-me la promesa de que si me’n sortia, em faria voluntari. Igual
que hi va haver voluntaris que em van ajudar quan jo vaig ser ingressat, ara creia que era el meu torn per
ajudar a altres que poden estar en una situació complicada com vaig ser-hi jo”.

El Joan, a diferència de l’Arnau, no tenia clar en un primer moment en quin àmbit volia participar perquè
“abans havia estat en tasques de suport emocional a ancians, però tot el tema sanitari també m’afectava
per l’experiència que jo havia tingut. Llavors em van proposar el tema d’infància i vaig veure que era una
bona opció”. Tot i que al principi quan li van dir la seva destinació “no sabia el que era un CRAE. Potser
tenia més aviat la idea d’un centre de menors problemàtics, però de seguida vaig comprendre que aquesta
imatge és molt allunyada de la realitat.”

Apart de la feina al CRAE, on fa un taller de lectura i passa temps amb els infants, també fa altres activitats
com col·laborar amb la Marató de TV3, cantar a un cor o fer exercici. Ara mateix també està involucrat en
el gran recapte d’aliments. Però per ell “l’activitat que estic fent al CRAE és de gimnàs espiritual, de gimnàs
humà. No espero rebre res a canvi, perquè no ho faig per aquest motiu. Però segur que m’emportaré molt
més del que donaré.”

Quan li demanem que ens expliqui la seva visió del voluntariat, ens comenta que “tots necessitem una
mica de consciència. Cal més empatia amb els altres i ganes d’ajudar. Però el voluntariat no ha de cobrir
les mancances del sistema. No les ha de justificar. El sistema social ha de funcionar per sí sol i després
comptar amb la col·laboració dels voluntaris.”

L’Arnau i el Joan són només un petit exemple dels nou voluntaris que fan una acció solidària al Centre
Residencial d’Acció Educativa i de tots els que ho fan a diari en molts àmbits del nostre país. Quan els
professionals no arriben a tots els llocs, ells estan allí per donar un cop de mà.

Sense fer soroll. Sense demanar cap contraprestació. Amb les seves motivacions, les seves situacions
personals i la seva manera de ser. Però tots amb una característica en comú, l’afany d’ajudar i col·laborar
en una causa. Potser estaria bé que cada vegada que ens trobem amb un voluntari, ens recordem de la
funció que fan i ens decidim a practicar una mica més de “gimnàstica espiritual”.
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Entitats socials mataronines presenten els resultats del seu projecte
INSER4
Responsables de Càritas Interparroquial de Mataró, Salesians Sant Jordi, Creu Roja Mataró i el Centre de
Formació i Prevenció mostren les dades finals d’aquest programa d’inserció sociolaboral

El projecte INSER4 va finalitzar el seu any de desplegament aquest passat 31 de novembre. Per aquest
motiu, les entitats participants van presentar el dia següent a la seu de Creu Roja Mataró els resultats que
ha assolit durant aquest període de vigència. INSER4 ha estat finançat amb el suport de la Fundació Obra
Social La Caixa i ha comptat amb la col·laboració de quatre associacions mataronines que s’han encarregat
d’oferir als usuaris i usuàries els plans d’itineraris d’inserció i anàlisis competencials.

Aquestes entitats (Càritas, Salesians Sant Jordi, Creu Roja i el CFP) han atès durant aquest any a 178
persones quan la previsió inicial del projecte era de 150. Els participants al programa han gaudit de
tutories individuals, s’han avaluat les seves competències per a trobar el perfil adequat per al lloc de
treball i se’ls ha elaborat un pla d’inserció laboral personalitzat per a facilitat el seu procés d’entrada al
mercat.

La major part de les persones que s’han acollit al programa estan en la franja d’edat dels 30 als 45 anys,
moltes d’elles amb educació secundària i en contra del que es podria pensar, un 40% són persones
nascudes al nostre país. Segons Juanma Cabrera, director de l’àrea social de Salesians Sant Jordi “tenim
molts perfils diferents, però en tots els casos són ells qui han posat les ganes i tot el treball, nosaltres
només els hi proporcionem les eines.”

Gràcies a l’esforç d’aquest programa enfocat clarament cap a la relació de convenis amb les empreses,
finalment han estat possibles 54 insercions en societats del territori i en llocs de feina ben diferents.
Cabrera matisa que “alguns no han pogut finalitzar el seu procés d’inserció perquè potser han entrat a
INSER4 a mitja convocatòria i no han tingut temps de fer tot el procés o d’altres encara no estaven
preparats del tot, per això hem de seguir treballant en aquesta línia per poder atendre’ls millor.”
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Els nens i nenes del CRAE visiten el Camp Nou per veure el Barça Villanovense
La cinquena diada del soci solidari promoguda pel FC Barcelona va permetre als infants del CRAE assistir
al camp en motiu del partit de setzens de final de la Copa del Rei

El partit que va enfrontar el FC Barcelona amb el FC Villanovense el passat dimecres 2 de desembre va
suposar la cinquena edició de la diada del soci solidari, una oportunitat per a que persones de diferents
associacions i institucions d’acció social puguin gaudir de veure un partit de l’equip blaugrana al Camp
Nou. I gràcies a això, vuit nens i nenes del CRAE van assistir a aquesta eliminatòria de la Copa del Rei.

Mitjançant la Dgaia (Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència) que va rebre entrades per
part del club, els infants van ser testimonis de la golejada per 6 a 1 dels homes de Luis Enrique davant el
modest equip de segona divisió B. Per la majoria d’ells era la primera vegada que visitaven el Camp Nou i
s’ho van passar d’allò més bé amb el partit.

La iniciativa d’aquesta jornada especial de futbol va ser tot un èxit, ja que l’assistència al Camp Nou va ser
de 67703 espectadors, superant els 57655 de l’any 2012 amb la visita de l’Alavés a la mateixa ronda
eliminatòria. I amb aquesta diada del soci solidari a més, el club dóna un cop l’any la possibilitat de viure
un partit en directe a gent que habitualment no es pot pagar les entrades.
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Els beneficis de la biblioteràpia en la salut mental de les persones
La Maribel Del Molino de la biblioteca municipal Martí Rosselló i Lloveras de Premià de Mar porta més de
dotze anys oferint un taller de lectura als usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària Burriac
amb molt bons resultats

El passat dijous dia 3 de desembre vam visitar la biblioteca Martí Rosselló i Lloveras de Premià de Mar per
a parlar amb una persona que dirigeix una activitat adreçada al col·lectiu de la salut mental. És la Maribel
del Molino, una bibliotecària que ha cedit part del seu temps per ajudar als nostres companys del Servei
de Rehabilitació Burriac. Mitjançant la biblioteràpia, amb lectures curtes i en veu alta, ha despertat
l’interès dels usuaris i usuàries del centre i els ha fomentat un hàbit que contribueix al creixement
personal.

L’abril de l’any 2002 la Comunitat Terapèutica del Maresme va designar un premi a la millor proposta
d’integració social del territori i la Maribel va presentar la seva activitat de biblioteràpia. Després de
resultar vencedora en la convocatòria, va oferir al Servei de Rehabilitació Comunitària Burriac la
possibilitat de treballar amb els usuaris i usuàries del centre. I així va començar aquesta activitat que
continua fins al dia d’avui.

El taller de lectura que la Maribel imparteix és quinzenal, dura uns quaranta-cinc minuts i hi assisteixen
regularment entre vuit i deu persones. Ella mateixa tria les lectures que es treballaran en cada sessió,
s’encarrega de llegir-les en veu alta i d’organitzar les rondes de comentaris i debat.
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Segons la Maribel “al principi va caldre un període d’adaptació, ja que per als usuaris i usuàries era una
activitat que es feia fora del centre de dia i que dirigia una persona que ells no coneixien. Però a mesura
que ha anat passant el temps, hem aconseguit cada vegada un grup més humà i un ambient més distès.”

Articles de diari, relats curts i àlbums il·lustrats són habituals al taller

Quan li preguntem quines són les lectures que proposa cada setmana als companys del SRC Burriac, ens
comenta que “llegim una mica de tot. Normalment primer els llegeixo un escrit que apareix en algun diari
i que tracta sobre psicologia. Vaig amb molt de compte amb les temàtiques que escullo. Quan en trobo
algun d’interessant, a ells els agrada reflexionar amb aquests escrits. Després també llegim contes curts.
Han de ser ràpids i fàcils de llegir. N’hem vist de Jorge Bucay, Poe, Kafka, Txèkhov i molts més.”

Però el que realment té més èxit a la sessió de biblioteràpia són els àlbums il·lustrats. Relats curts plens
de colors amb els que els usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació queden embadalits. A cada taller la
Maribel en tria un i el llegeix en veu alta, girant les pàgines lentament i ensenyant les il·lustracions a tots
i totes per a poder seguir bé la història que ens volen explicar.

Tal com ens indica la Maribel, aquests contes “no són pas per a nens i nenes, tot i que a la biblioteca molts
d’ells estiguin en la secció infantil. Tots es basen en l’aprenentatge d’alguna lliçó i tracten temes que
amaguen moltes coses darrere els dibuixos. I precisament per aquest motiu i també pel contingut visual
que tenen, és el moment que més esperen els i les alumnes del taller.”
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Una activitat cultural per a millorar l’atenció i el creixement personal

Després de més de dotze anys realitzant aquesta activitat regularment, la Maribel ha vist molta progressió
en els alumnes. Segons ella “he notat un creixement en l’atenció per part de tots ells. Jo no sé si el meu
taller es podria considerar biblioteràpia en sentit estricte, però el que intento és que ells s’interessin cada
cop més per les lectures que els hi proposo. Moltes d’elles tenen un poder curatiu”.

A partir del proper gener, l’activitat del taller de lectura estarà oberta a tothom que hi vulgui participar.
Serà un nou pas en la integració del col·lectiu de la salut mental, que podrà compartir el temps a la
biblioteca amb altres persones que s’apuntin a les sessions. Tot i que ara mateix ja ho estan fent. Molts
del usuaris que participen en la biblioteràpia són socis de les instal·lacions i hi passen part del seu temps
lliure. D’altres també practiquen els seus coneixements informàtics.

La biblioteca Martí Rosselló i Lloveras és un equipament cultural públic que està donant un servei a totes
aquestes persones. I gràcies a professionals com la Maribel Del Molino poden gaudir del plaer de la lectura
i realitzar una activitat intel·lectual que els fa aprendre i reflexionar sobre molts àmbits de la vida.
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Onze alumnes han rebut el títol d’Expert en Neteja d’Immobles del CFP i
Inserta
El programa formatiu per a persones amb trastorn mental ha finalitzat atenent a onze participants amb
la col·laboració entre el CFP i Inserta, entitat de la ONCE per a la formació de treballadors amb discapacitat

El passat 20 de novembre va finalitzar el curs d’Expert en Neteja d’Immobles que impartia el Centre de
Formació i Prevenció. Ha estat el primer programa formatiu de l’entitat que ha comptat amb el suport
d’Inserta, un programa de la ONCE que té per objectiu la formació i inserció laboral de persones amb
discapacitat. En aquesta convocatòria han participat onze alumnes que han après les diferents funcions
d’aquest lloc de treball.

El curs, de 150 hores lectives, ha constat d’una primera part de teoria en que els participants han rebut
els conceptes principals sobre tècniques, eines i productes de neteja que després han hagut de fer servir
en la part més pràctica. En aquesta segona fase, els alumnes del programa han treballat fent pràctiques a
diferents instal·lacions del Centre de Formació i Prevenció com les oficines, els pisos assistits de l’entitat,
el Centre Residencial d’Acció Educativa i la seu del servei prelaboral.

Durant la realització de les activitats han estat supervisats per Maria Gago, tècnica de seguiment d’Inserta
que ha anat monitoritzant els seus progressos. I en finalitzar el curs, totes les persones que han complert
l’itinerari del programa han rebut un títol d’assistència i aprofitament i també han estat premiats amb
una petita beca que reconeix la seva presència a les classes.

De cara a l’any que ve, el Centre de Formació i Prevenció té la intenció de tornar a col·laborar amb la
Fundació ONCE i el seu projecte Inserta per a oferir un nou curs de neteja als seus usuaris i usuàries.
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El CFP impartirà un Programa de Garantia Juvenil a partir del gener
Les places estaran reservades a joves menors de trenta anys en situació de risc d’exclusió social o
problemes de salut mental

A partir d’aquest proper mes de gener, el CFP i la Comunitat Terapèutica del Maresme comptaran amb
setze places subvencionades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Aquestes places es destinaran a persones joves de menys de trenta anys que estiguin o bé en una situació
complexa de risc d’exclusió social o tinguin problemes de salut mental. El projecte, que s’estendrà durant
tot el 2016, pretén oferir-los un assessorament personalitzat perquè triïn si volen inserir-se a l’àmbit
laboral o si pel contrari prefereixen reincorporar-se als seus estudis.

El programa estarà dividit en tres etapes. En la primera s’orientarà als participants per saber quines són
les seves necessitats i així poder-los dissenyar un full de ruta del seu itinerari personal. En la segona es
seguiran tots els passos que descrigui aquest document per a assolir els seus objectius i finalment en la
tercera, es podrà optar per la recerca d’una feina o per la tornada al món educatiu, on podran continuar
els estudis que havien deixat com la ESO o emprendre’n de nous com la Formació Professional.

Per a participar en aquest programa, del que encara queden places lliures, s’ha d’estar apuntat al fitxer
de garantia juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya i reunir els requisits d’edat i situació personal
anteriorment descrits.
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