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Els usuaris i usuàries del CFP podran gaudir del
programa Apropa Cultura a Mataró
11 gener, 2017
El conveni entre les regidories de Cultura i Benestar Social mataronines i aquest projecte de lleure inclusiu a
nivell català permetran a les entitats socials assistir a espectacles i activitats a la nostra ciutat

El passat dimarts 10 de gener va tenir lloc al Teatre Monumental de Mataró l’anunci de l’adhesió del consistori
al programa Apropa Cultura. Amb aquest acord, els usuaris i usuàries del Centre de Formació i Prevenció i les
altres entitats socials de la ciutat podran assistir a una àmplia majoria de la programació cultural mataronina
a preus molt reduïts, amb un preu màxim de 3€.
El Teatre Monumental i el Centre d’Arts Escèniques Can Gassol seran els dos primers equipaments municipals
que oferiran els descomptes d’Apropa Cultura. Es reservarà un 2% de l’aforament dels espectacles per a
persones de les entitats socials que vulguin assistir a les diverses cites programades.
Dins els espectacles inclosos destaquen la temporada estable de teatre i dansa, les funcions de Sortim en
Família (dirigides a infants i adolescents), les obres de Fet a Mataró (protagonitzades per companyies locals) i
els concerts que la Casa de la Música organitzi al Teatre Monumental.
El CFP porta anys participant al programa Apropa Cultura i de fet, s’havien organitzat anteriorment sortides a
l’Auditori, però la participació de l’Ajuntament de Mataró al programa donarà més facilitats per a poder realitzar
activitats culturals amb les persones que atén la nostra entitat.
El programa Apropa Cultura porta més de deu anys apostant per la inclusió cultural dels col·lectius que tenen
més difícil accés a les activitats de teatres i museus i actualment compta amb 65 equipaments associats en tot
el territori català. Entre ells destaquen l’Auditori de Barcelona, el Teatre Lliure, el Teatre Nacional de Catalunya,
el Palau de la Música Orfeó Català o el Liceu. Des de la seva posada en marxa, ha aconseguit més de 130000
assistències de diversos col·lectius entre tots els teatres i museus adscrits.
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El SRC Burriac emprèn el projecte comunitari
Taps Up
16 gener, 2017
El Servei de Rehabilitació Comunitària de Premià de Mar gestiona la recollida de taps de plàstic per a la lluita
contra la síndrome de duplicació MECP2

Des del SRC Burriac porten unes setmanes recol·lectant taps de plàstic en diferents punts de recollida de
Premià de Mar per a col·laborar amb “Miradas que hablan”, una entitat que vetlla per la cura de la síndrome
de duplicació MECP2, una dolència d’origen genètic que provoca diversos problemes físics i mentals en
infants. El projecte també compta amb la cooperació de l’associació Arep.
El sistema de recollida de taps és gestionat íntegrament pels usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació,
dotant-los d’aquesta manera d’una responsabilitat social i comunitària amb un objectiu molt enriquidor. Han
estat els mateixos usuaris els que han triat els punts de recollida i els que comproven l’avenç del projecte
recollint tots els taps quan els seus recipients ja estan plens.
Tot i que aquesta programa encara està en la seva fase inicial, s’espera poder ampliar en els següents mesos
la recollida a diferents punts del Maresme per tal d’aconseguir una major quantitat de taps i per tant, poder
ajudar encara més a l’associació “Miradas que hablan” en la seva tasca.
Cal dir que ja fa temps que el Centre de Formació i Prevenció treballa amb aquesta entitat amb la recollida de
taps. L’estiu de 2015, coincidint amb la festa mataronina de Les Santes, els usuaris i usuàries del Servei de
Rehabilitació Maresme de Mataró van fer un mapa al terra amb taps que simbolitzava la capital del Maresme
amb els seus diferents barris i posteriorment van cedir-los a “Miradas que hablan”.

DOSSIER DE PREMSA 2017

El Servei Prelaboral del CFP amplia els serveis del
seu taller de reparació de bicicletes
18 gener, 2017
El curs de mecànica obre les seves portes a qualsevol persona que vulgui fer manteniment o reparació de la
seva bicicleta a un preu molt ajustat

El passat mes de setembre el Servei Prelaboral del Centre de Formació i Prevenció va iniciar un nou taller de
manteniment i reparació de bicicletes protagonitzat pels usuaris i usuàries de l’entitat. Les primeres bicicletes
amb les que van treballar els alumnes del taller van ser cedides per diferents entitats i organismes. Quatre
mesos després, i davant la bona acollida i la utilitat del curs, els responsables del servei han decidit ampliar la
oferta i acollir els vehicles de qualsevol persona interessada en arreglar la seva bicicleta i a més, a un preu
simbòlic.
L’empresa d’articles esportius Decathlon col·laborarà amb el Servei Prelaboral oferint peces a preus reduïts
pel taller i les persones que s’hi vulguin adreçar només hauran de pagar 5€ més el preu de les peces que
s’hagin de reemplaçar per gaudir de la posada a punt del seu cicle. D’altra banda, i per poder oferir un servei
encara més professional, properament un mecànic de Decathlon impartirà classes als alumnes del taller i els
aportarà la seva experiència en els diferents tipus de reparacions.
Per tant, si teniu alguna bicicleta vella o que estigui en desús, no dubteu en portar-la al Servei Prelaboral del
CFP. Ajudareu als usuaris que estan aprenent aquest ofici i a més podreu disposar d’una reparació
professional i a un molt bon preu.
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El programa España Directo de TVE visita La Klosca
24 gener, 2017
Els reporters de l’espai televisiu estatal van gravar el passat 19 de gener un mini reportatge que es va emetre
uns dies després

El programa España Directo de TVE va contactar amb els responsables de La Klosca a principis de gener per
gravar un reportatge sobre la granja i la producció d’ous ecològics. Finalment va ser el dia 19 de gener que
els reporters de Televisió Espanyola van visitar La Klosca i van filmar durant una hora la feina que porten a
terme els treballadors del Centre Especial de Treball. Uns dies més tard, el 23 de gener, la peça es va emetre.
L’interès dels periodistes d’España Directo per venir a gravar va sorgir arran de la seva recerca de projectes
socials pel territori català. En aquesta ocasió, es van quedar sorpresos de la qualitat del producte i de la seva
elaboració i tractament artesanal.
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Els protagonistes del programa però, van ser en José i l’Edu, dos dels treballadors de La Klosca que van
acompanyar a la presentadora per les instal·lacions de la granja, explicant-li les funcions que desenvolupen a
diari.
També apareix al vídeo el director tècnic de La Klosca, Jaume Rodon, que va exposar els dos objectius
principals d’aquest CET: la producció d’ous ecològics de qualitat i proximitat i la importància de la integració
laboral de persones amb problemes de salut mental.

Alterarte inaugura la primera exposició de Parelles
Artístiques a Mataró
6 febrer, 2017
La mostra, que estarà exposada fins el 5 de març a l’Ateneu de la Fundació Iluro, va comptar amb la presència
dels artistes de les nou obres fetes a dues mans entre el programa del CFP i l’Associació Sant Lluc per l’Art

La primera exposició de Parelles Artístiques a Mataró va inaugurar-se el passat divendres 3 de febrer a l’Ateneu
de la Fundació Iluro. La mostra va comptar amb tots els artistes de les nou obres que van fer conjuntament
durant el passat estiu els usuaris i usuàries d’Alterarte i de l’Associació Sant Lluc per l’Art. A l’acte també hi
van assistir nombrosos usuaris i professionals del CFP així com representants dels altres organitzadors com
Osonament, la Fundació Iluro, BBVA-CX i la Fundació Antiga Caixa de Manlleu.
Durant la presentació de l’exposició, la patrona de la Fundació Iluro Isabel Llaquet va agrair la iniciativa als
organitzadors i va assenyalar el compromís de la fundació amb l’art local i en especial amb el projecte de
Parelles Artístiques. Després va ser el torn de Jordi Mela, sotsdirector del Centre de Formació i Prevenció, que
va posar èmfasi en el treball que suposa posar en pràctica accions com aquesta però també en els grans
beneficis que aporta als usuaris en la seva creativitat i millora de la seva salut mental.
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Tot seguit la terapeuta Neus Vila d’Osonament, entitat que ara fa onze anys va engegar Parelles Artístiques,
va mostrar-se molt satisfeta de que el programa que ells van fundar es pugui portar amb tant d’èxit a d’altres
punts de la geografia catalana com ara Mataró. I finalment Antoni Luis, president d’artistes de l’Associació
Sant Lluc per l’Art i José de la Vega, artista d’Alterarte, van explicar la magnífica experiència que han tingut
treballant junts en les obres en nom de tots els participants.
Unes obres amb tècniques molt variades
I és que aquesta jornada va ser la culminació d’una feina que durant els mesos d’estiu va reunir a nou parelles
que van treballar colze amb colze per aconseguir unes creacions d’una qualitat artística innegable. Les
diferents obres van anar des de la pintura acrílica, passant pel mosaic, el treball amb fang o l’edició de vídeo
i fotografia.
Una experiència molt satisfactòria per les dues bandes
Els usuaris d’Alterarte van aprendre noves tècniques i maneres de fer amb artistes professionals, com els
integrants de l’Associació Sant Lluc per l’Art. I aquests darrers van poder enriquir-se amb la visió diferenciada
de l’art que tenen els artistes d’Alterarte. Un procés que segons tots els integrants ha aportat alguna cosa
nova al seu mètode de treball.
L’exposició, que es pot visitar fins el dia 5 de març, tindrà una altra cita important el proper divendres 17 de
febrer a les 19:30, dia en el qual els diferents artistes faran una visita guiada explicant les seves experiències
a qualsevol persona que es vulgui acostar a interessar-se per aquest projecte tan enriquidor.
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El director general
CRAE Mataró

de

la

DGAIA

visita

el

16 febrer, 2017
Ricard Calvo, màxim representant d’aquest organisme governamental, va conèixer les instal·lacions del centre
del CFP i la tasca dels seus treballadors

Ricard Calvo, director general de la DGAIA (Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència) va assistir
el passat dijous 16 de febrer al Centre Residencial d’Acció Educativa de Mataró per a visitar l’edifici on
s’allotgen els menors que atén el CFP i per a conèixer les impressions dels treballadors de l’associació.
Calvo, que va ser rebut pel director del Centre de Formació i Prevenció Jaume Clupés i pel director i
sotsdirectora del CRAE Salvador Arévalo i Irene Cerezo, va mostrar molt interès en els equipaments dels que
disposa el centre. El director de la DGAIA va fer un recorregut per les habitacions dels infants i les zones
comuns mentre parlava amb els responsables del CFP.
Finalment, Ricard Calvo va mantenir una reunió amb els treballadors del CRAE en la que van contrastar
opinions sobre el futur de l’assistència al col·lectiu d’infants a Catalunya. Calvo es va mostrar molt satisfet de
la feina que s’està fent des del CFP i va analitzar els possibles canvis i ajustaments que poden fer-se efectius
en els propers anys en aquest àmbit.
La visita del director de la DGAIA no és la primera vegada que un càrrec del govern de la Generalitat acudeix
al CRAE, ja que l’any 2015 va ser Neus Munté, actualment Consellera de la Presidència de l’executiu català i
en aquell moment Consellera de Benestar Social i Família, la que va conèixer el Centre Residencial d’Acció
Educativa d’a prop.

DOSSIER DE PREMSA 2017

Artistes d’Alterarte i l’Associació Sant Lluc per l’Art
participen en la xerrada i visita guiada a l’exposició
Parelles Artístiques
20 febrer, 2017
Era l’últim acte públic d’una primera edició d’aquest programa al Maresme que s’ha tancat amb una molt bona
acollida per part dels seus creadors

El passat divendres 15 de març els artistes d’Alterarte i l’Associació Sant Lluc per l’Art protagonistes de la
primera edició maresmenca del programa Parelles Artístiques es van tornar a reunir a l’Ateneu de la Fundació
Iluro per fer una xerrada i una visita guiada a la mostra. Les parelles es van tornar a trobar després que ja
coincidissin en la inauguració de l’exposició del 3 de febrer.
Si en aquella ocasió la trobada va servir per presentar i agrair el compromís en el projecte de totes les entitats
participants i col·laboradores, aquesta segona cita va intentar aprofundir més en les experiències que es van
produir durant el desenvolupament de les obres.
D’aquesta manera, una a una les parelles van anar explicant com havien viscut el procés de treball i amb
quines dificultats s’havien trobat. També van parlar sobre la possibilitat de repetir la seva participació de cara
a l’any que ve.
L’acte també va comptar amb la presència del Regidor de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa Joan
Manuel Vinzo, que va destacar la importància d’iniciatives com aquesta a la nostra ciutat així com l’agraïment
per poder conèixer d’a prop les experiències dels participants. Posteriorment, es va procedir a fer una visita
guiada en la qual els mateixos artistes van parlar sobre el procediment artístic, les tècniques i la metodologia
de treball que els va portar a finalitzar les seves obres amb la dificultat que implica haver-les de fer a quatre
mans i en diferents espais de temps.
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Aquest era l’últim acte públic d’una mostra que estarà exposada fins el 5 de març i que ha representat un
començament per aquesta modalitat de col·laboració entre artistes a la nostra comarca. Els organitzadors
esperen que sigui el punt de partida per a una llarga trajectòria de Parelles Artístiques en el futur.

La Klosca serà guardonada amb la placa “Km.0”
Slow Food Catalunya 2017
28 febrer, 2017
L’associació internacional Slow Food organitza un acte que tindrà lloc el proper 13 de març a la Fonda Marina
de Montgat i que tindrà com a un dels seus protagonistes el Centre Especial de Treball del CFP

El dilluns 13 de març serà un dia important per La Klosca. Després de rebre el passat mes de desembre el
Segell ecològic d’Espigoladors en reconeixement al seu compromís per evitar el malbaratament de menjar, en
uns dies la granja rebrà un guardó de l’associació Slow Food Catalunya. Aquesta entitat amb seus a tot el
món valora i premia a les iniciatives gastronòmiques locals de qualitat, com La Klosca.
El Centre Especial de Treball del CFP rebrà un distintiu que reconeix l’aposta per l’ecologisme, el producte de
proximitat i la seva excel·lència. D’aquesta manera La Klosca s’unirà al distingit grup de productors que han
rebut aquest premi des de la fundació de Km.0 Slow Food l’any 1989 a Itàlia. D’altra banda, durant l’acte
també es reconeixerà els restaurants catalans que utilitzen la filosofia de l’Slow Food en les seves cuines.
L’acte servirà als responsables de La Klosca per establir llaços i fomentar la seva participació a la xarxa
gastronòmica local, ja que muntaran una parada en la que els diferents assistents a l’acte podran rebre
informació i preguntar pel producte de la granja. Amb aquesta distinció La Klosca tindrà un nou al·licient per
seguir treballant amb els seus dos pilars principals: el producte de qualitat i la seva funció d’integració social
amb els seus treballadors.
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El servei prelaboral del CFP i Llibre Actiu acullen
nous voluntaris
8 Març, 2017
El local del Carrer Muntanya de Mataró comptarà amb la presència de col·laboradors que arriben des de
diferents àmbits. Són estudiants en pràctiques, voluntaris d’altres associacions i ciutadans anònims

Els responsables del servei prelaboral del Centre de Formació i Prevenció i la llibreria d’intercanvi Llibre Actiu
rebran progressivament durant les següents setmanes a diverses persones que s’han ofert a cooperar amb
l’entitat. Es tracta de voluntaris que arriben a l’entitat per diferents vies però tots amb el compromís d’ajudar
al funcionament d’aquests dos programes.
Per una part el servei prelaboral del CFP va signar recentment un conveni amb la Universitat de Vic perquè
una estudiant del Grau d’Educació Social vingui a fer un període de pràctiques a l’associació. Aquesta
formació servirà perquè l’alumna pugui acabar de cursar els seus estudis amb aquesta part d’exercici de la
seva futura feina sobre el col·lectiu de salut mental.
Per l’altra banda, la llibreria d’intercanvi Llibre Actiu també col·labora amb el projecte LAIA, una iniciativa que
té per objectiu acostar els alumnes d’ESO a la realitat laboral per tal de motivar-los en el seu procés educatiu.
En aquest cas, és una estudiant de l’Institut Alexandre Satorras de Mataró, la que vindrà a la llibreria per ajudar
als usuaris i usuàries que la gestionen.
Per últim dos voluntaris, un de la Fundació Hospital i una altra persona per iniciativa personal, també
col·laboraran en la organització de la biblioteca. Aquestes dues persones s’encarregaran d’ordenar i fer
manteniment del gran volum de llibres que van arribant diàriament a Llibre Actiu. Amb aquestes noves
incorporacions, els serveis del Centre de Formació i Prevenció continuen fomentant la cooperació de la
societat civil amb els col·lectius que atén l’entitat.
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La Klosca rep una distinció com a productor
responsable als premis Slow Food Catalunya Km.0
15 Març, 2017
El passat 13 de març els responsables i treballadors de la granja van ser guardonats com un dels únics quatre
productors catalans mereixedors d’aquesta recompensa a l’aposta per la qualitat i el producte de proximitat

La Klosca va viure una jornada molt especial el passat dilluns 13 de març. L’associació Slow Food Catalunya
va celebrar la seva gala de lliurament de premis en la qual es recompensaven diverses iniciatives del territori
català en matèria de qualitat i responsabilitat gastronòmiques. La granja de La Klosca va ser un dels únics
quatre productors que van rebre aquest distintiu.
La diada va començar amb la Fira del Mercat de la Terra a la Fonda Marina de Montgat. Allí un seguit de
productors locals, entre ells La Klosca, van muntar les seves parades per a mostrar els seus articles al públic.
Cap a migdia, la festa va continuar al Celler Alta Alella. Entre les vinyes d’aquest emplaçament va tenir lloc
l’entrega de premis als restaurants i productors Slow Food.
Van ser en primer lloc més de 65 restaurants i els seus respectius xefs els que van anar recollint els seus
premis distribuïts per comarques. Després va ser el torn dels productors. Era el segon any que s’ampliava
aquesta convocatòria fora dels restaurants i en aquesta ocasió només van ser quatre els fabricants catalans
que van ser premiats. Els responsables i treballadors de La Klosca van recollir la placa que els acreditava com
a “productor responsable” amb molta il·lusió.
Finalment la jornada va acabar amb un dinar al restaurant Els Garrofers d’Alella. Aquest menú va tenir com un
dels seus plats principals un ou de La Klosca a baixa temperatura amb puré de coliflor de Rials i bacallà. Va
ser una bona manera d’acabar aquest dia en que La Klosca ha entrat en aquest grup tan selecte de productes
locals compromesos amb la qualitat, l’ecologisme i la responsabilitat social.
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Els infants del CRAE amplien la seva biblioteca
amb la col·lecció de Llibre Actiu
17 Març, 2017
Aquest mes ha sorgit aquesta iniciativa, en la que usuaris i usuàries del Servei Prelaboral del CFP porten llibres
des de Llibre Actiu al CRAE per tal d’actualitzar el catàleg de lectura dels nens i nenes que atén l’entitat

A principis de març les persones usuàries del Servei Prelaboral del CFP van portar per primer cop publicacions
de Llibre Actiu cap al Centre Residencial d’Acció Educativa de Mataró. A partir d’ara mensualment faran un
recull de llibres de temàtica infantil i juvenil per a que els nens i nenes del CRAE puguin tenir un catàleg més
ampli de lectura. Aquesta nova activitat s’emmarca dins d’un acord intern per aprofitar els recursos dels que
disposa Llibre Actiu i perquè totes les persones ateses per la nostra associació pugui beneficiar-se d’aquest
servei.
Els usuaris i usuàries del Servei Prelaboral visitaran el CRAE i canviaran els llibres més antics o que ja han
estat llegits pels nois i noies i els reposaran per noves adquisicions. D’aquesta manera es dinamitzen les dues
biblioteques. D’altra banda, els educadors del Centre Residencial d’Acció Educativa aprofiten per ensenyar
als infants el valor de la reutilització i el reciclatge així com el foment de la lectura entre els més petits.
Aquest intercanvi ha estat rebut amb molta acceptació per part dels nois i noies, que troben constantment
nous textos per llegir ja que s’ha habilitat un nou espai per poder acollir tots els llibres que van arribant. També
l’activitat anomenada “L’hora del conte” que es fa cada setmana i en la que un voluntari llegeix un relat als
infants s’ha vist afavorida per aquesta iniciativa.
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La Klosca té un retorn social d’un 274% respecte a
la inversió del sector públic
30 Març, 2017
Aquesta és la conclusió a la que ha arribat l’Equip de Recerca d’Agricultura Social de la Universitat Autònoma
de Barcelona en la jornada celebrada aquest passat 30 de març a la Masia Can Calopa

La Klosca va participar l’any 2015 en un estudi de l’ERAS (Equip de Recerca d’Agricultura Social de la UAB)
en el que s’analitzava el retorn social de diversos Centre Especials de Treball del nostre territori. El passat 30
de març, el grup d’investigació va organitzar una jornada a la Masia Can Calopa de Molins de Rei per tal
d’explicar els resultats que havien obtingut. En el cas de La Klosca, van determinar que per cada euro que
inverteix el sector públic en la granja, el retorn social que ofereix el Centre Especial de Treball és de 2,74€.
En concret, l’ERAS va considerar tres punts molt importants de La Klosca per tal de calcular aquestes dades.
Per una part, el benestar i la millora de les condicions dels treballadors i treballadores de la granja, que
desenvolupen el seu lloc de feina en un entorn natural i amb una gran autonomia personal.
Per altra banda, l’equip de recerca també va considerar molt important el cicle d’inserció laboral que el Centre
de Formació i Prevenció ofereix als seus usuaris i usuàries i el lloc cabdal que ocupa La Klosca en aquest
circuit d’atenció a les persones.
Per últim, van destacar a La Klosca com un equipament responsable ecològicament que ajuda a conservar
l’espai forestal on es troba, afavorint la seva biodiversitat i reduint el risc d’incendis.
Per tant, no estem parlant de rendiments financers. El mètode que ha utilitzat l’ERAS per elaborar aquest
estudi parteix del sistema SROI, una sèrie d’indicadors que permeten valorar econòmicament els actius no
tangibles en relació a la inversió, tinguin aquests un valor de mercat o no. En altres paraules, beneficis socials
que no es reflecteixen en diners. Valor afegit.
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Tres usuaris del CFP aconsegueixen un guardó a la
Nit de l’Esport de Mataró
3 Abril, 2017
En Ferran, en Dani i l’Edgar van emportar-se el premi a esportistes més destacats en la categoria d’Esport
Adaptat gràcies a la seva victòria als Special Olympics el passat novembre

Imatge de la retransmissió de la Nit de l’Esport a M1tv
Tres usuaris del CFP van rebre una distinció com a millors exponents de l’Esport Adaptat de la nostra ciutat
el passat dilluns 3 d’abril. En Ferran, en Dani i l’Edgar van pujar a l’escenari del Teatre Monumental a recollir
el premi per la seva participació i triomf en la secció de bàsquet als Special Olympics que es van celebrar a
Reus durant el novembre de l’any passat.
La Nit de l’Esport, que acull als millors esportistes del curs a Mataró, va reconèixer l’esforç d’aquests tres nois
que juguen habitualment al Fedamar Boet. Va ser un premi conjunt que tots tres van rebre amb gran il·lusió.
Tots tres es van aixecar de la platea del Teatre Monumental amb la seva medalla d’or penjada del coll. Joan
Morell, en representació de la Diputació de Barcelona, va ser l’encarregat de donar les estatuetes als tres
guanyadors.
Des del Centre de Formació i Prevenció volem felicitar-los personalment per aquesta fita i animar-los a seguir
practicant esport i aconseguir molts més reconeixements com aquest.
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Un grup del SRC Maresme visita l’exposició
“Paraula d’Stone” a l’Ateneu de la Fundació Iluro
7 Abril, 2017
Usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària van assistir a l’exposició homenatge a Jordi Tardà
el passat 7 d’abril

Un grup d’uns 20 usuaris i usuàries del SRC Maresme van anar a la Fundació Iluro el passat divendres 7 d’abril
per veure l’exposició que recull la impressionant mostra d’articles musicals que Jordi Tardà va anar
col·leccionat durant tota la seva vida.
El grup va poder veure un munt d’objectes singulars com correspondències amb artistes, discs i llibres signats,
fotografies i fins i tot roba d’algunes de les estrelles més importants de la història de la música rock. Tardà,
que va estar dirigint durant 30 anys el programa de ràdio “Tarda Tardà”, va organitzar i assistir a moltíssim
concerts en els que va conèixer de primera mà a les bandes i artistes més importants del món. Així va anar
nodrint les seves vitrines.
Els usuaris i usuàries van quedar impressionats per la quantitat i qualitat del material que hi havia exposat a la
Fundació Iluro. Van recórrer cadascun dels racons de la sala durant una bona estona per no perdre’s cap dels
detalls que s’hi podien trobar.
Va ser una activitat diferent i enriquidora que va servir per a conèixer de primera mà l’afició d’un mataroní que
va deixar-nos ara fa dos anys amb una herència que no té preu: la seva autèntica passió per la música.
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Llibre Actiu i Alterarte organitzen una parada per la
diada de Sant Jordi
23 Abril, 2017
Els dos programes del Centre de Formació i Prevenció van muntar un estand de llibres al carrer de La Riera
de Mataró

El programa d’intercanvi de llibres Llibre Actiu i el programa artístic per a la integració Alterarte del Centre de
Formació i Prevenció van unir-se per muntar una parada en motiu de la festivitat de Sant Jordi. Allí es podien
trobar exemplars de la mateixa llibreria de bookcrossing i també es va presentar el llibre Follia, una experiència
conjunta de poemes, dibuixos i pintures fruit de la cooperació de Matissos i el Programa Alterarte amb la
participació d’Art Social i SETH Studio.
El Centre de Formació i Prevenció va voler ser present en la diada fomentant la participació d’usuaris i
educadors que van atendre a les persones que s’acostaven a la parada. També s’oferia informació sobre les
activitats de l’Associació i es podien adquirir punts de llibre fets a mà pels mateixos artistes d’Alterarte.
Així doncs, aquestes dues activitats culturals que porta a terme el Centre de Formació i Prevenció i que
desenvolupen àmbits socialment tan importants com la literatura i l’art, van poder mostrar el seu treball en
una data tan important al calendari com és Sant Jordi.
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David N’Dongo exposa la seva mostra d’art
“Colors” al bar L’Altre de Mataró
9 Maig, 2017
L’artista d’Alterarte inaugura la seva exposició amb una col·lecció d’obres en les que destaquen les tonalitats
vives i un caràcter optimista

David N’Dongo va obrir al públic la seva mostra artística “Colors” el passat dilluns 8 de maig al bar L’Altre de
Mataró. L’artista, participant del programa artístic Alterarte del Centre de Formació i Prevenció i del centre
creatiu barceloní Susoespai, va presentar un conjunt d’obres molt acolorides, amb tons càlids i amb traços
geomètrics ben definits.
En David ha recollit per aquesta exposició 14 obres, totes en acrílic menys una amb la tècnica del pastís. Ell
defineix les seves creacions com quadres “molt llampants i amb vida. El meu estil és aquesta intensitat de
colors”. Quant a les seves referències ens indica que “algunes obres tenen connotacions africanes. Dos dels
quadres que més m’agraden són el de Dones Africanes i el Comodor. Aquest últim està dedicat al meu pare.”
També trobem una altra secció en la que apareixen formes més simètriques. En David ens explica que “també
treballo amb figures geomètriques. Agafo el regle i començo a dibuixar línies i semicercles. Tot i que sempre
es conserva aquesta saturació del color”.
Aquest artista, que alterna la seva col·laboració amb Alterarte i Susoespai amb la feina des de casa, ens
expressa que “m’agradaria fer més exposicions. Tinc més quadres i no m’aturo mai en el procés de fer coses
noves. A casa o als tallers en els que participo. D’aquesta manera puc anar ampliant els conceptes que vull
desenvolupar”.
L’exposició serà present al bar L’Altre de Mataró fins el dia 5 de juny.

DOSSIER DE PREMSA 2017

El CFP engega una nova activitat en l’àmbit de les
tecnologies de la informació
16 Maig, 2017
El curs es porta a terme amb el grup de joves i adolescents del Servei de Rehabilitació Comunitària Maresme

Un grup d’alumnes del Servei de Rehabilitació Comunitària Maresme del CFP han iniciat aquest mes de maig
una nova activitat que busca oferir-los coneixements sobre les tecnologies de la informació i els mitjans de
comunicació. Aquesta nova acció s’emmarca dins el pla de l’entitat d’ampliar constantment la seva oferta pels
usuaris i usuàries que atén.
El curs, anomenat “Competències comunicatives i tecnologies de la informació” té com a finalitat
transmetre als i les alumnes la importància d’una bona capacitat d’expressió i comprensió dels mitjans escrit,
oral i tecnològic i la seva aplicació en les relacions socials i laborals.
Consta d’una classe setmanal d’una durada aproximada de 2 hores en la que es proposa als i les estudiants
millorar les seves competències comunicatives i el seu ús de les tecnologies de la informació per tal que
puguin desenvolupar amb més garanties la recerca de futures oportunitats i entendre millor els sempre
complexes mons del periodisme, la publicitat i l’internet.
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El CFP es compromet amb la inserció laboral del
col·lectiu amb diversitat funcional
19 Maig, 2017
El director del centre Jaume Clupés ha signat, juntament amb tres altres entitats, el nou conveni “Creant
Oportunitats per a les persones amb diversitat funcional” que té previst oferir possibilitats de contractació a
50 persones

Aquest divendres s’ha signat al Servei d’Ocupació de Mataró el nou conveni “Creant Oportunitats per a les
persones amb diversitat funcional” amb la presència del Regidor Delegat d’Educació i Treball de l’Ajuntament
de Mataró i les associacions participants: El Centre de Formació i Prevenció, la Fundació el Maresme, la
Fundació Ecom-SIL i el Consell Comarcal del Maresme – OTL. El programa té previst poder oferir possibilitats
d’inserció laboral a 50 persones dels col·lectius amb els quals treballen aquestes quatre entitats.
El nou conveni, cofinançat entre el consistori mataroní i la Diputació de Barcelona, invertirà 110000€ per a
portar a terme el programa. Miquel Àngel Vadell, Regidor d’Educació i Treball, ha indicat la intenció de
l’Ajuntament de treballar fermament en xarxa tant amb les entitats socials com amb les empreses contractants
per tal d’aconseguir els objectius marcats.
Per la seva banda Jaume Clupés, director del Centre de Formació i Prevenció, ha destacat el compromís de
les entitats signants en aquest programa i la conveniència d’augmentar progressivament el nombre d’accions
en l’àmbit de la inserció laboral dels col·lectius en risc d’exclusió per part de l’Administració.
El programa “Creant Oportunitats per a les persones amb diversitat funcional”, que serà vigent fins al final de
2017, oferirà incentius a les empreses que contractin i els usuaris i usuàries del servei gaudiran de seguiment
i suport durant tot el seu procés d’inserció per tal d’assegurar l’èxit de la iniciativa amb un alt percentatge de
llocs de treball aconseguits.
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Més d’un centenar de persones participen a la 1a
Festa de l’Esport Inclusiu a Mataró
23 Maig, 2017
La Jornada “Esport per a Tothom” va ser una festa en la que petits i grans van practicar esports com el futbol,
el bàsquet, el tenis taula, l’escacs o les bitlles catalanes

El passat dissabte 20 de maig va tenir lloc la 1a Festa de l’Esport Inclusiu “Esport per a Tothom” al Nou Parc
Central de Mataró, organitzada per Fòrum Salut Mental amb la participació del Centre de Formació i Prevenció,
Maresme Continuum, Salut Mental Catalunya, Arep i la Colla Maimakansu. La jornada, que era oberta a
tothom, va aplegar més de cent persones van poder gaudir d’un matí a l’aire lliure i practicar diferents activitats
esportives.
En concret van ser cinc les disciplines en que podien participar els assistents a la jornada. A la pista de futbol
vam poder veure els ex-futbolistes José Antonio “Pepito” Ramos i Paco Clos, que van compartir els seus
coneixements amb els equips formats per l’ocasió. Al camp de bàsquet vam comptar amb jugadors que
recentment van ser campions dels Special Olympics a Reus i molta gent també es va animar a practicar Tenis
Taula, Escacs o Bitlles Catalanes, una activitat pròpia de casa nostra.
D’altra banda, la festa va reunir una representació del consistori que va venir a donar suport a la iniciativa. En
concret van assistir al Nou Parc Central l’alcalde de Mataró David Bote, el Regidor d’Educació i Treball Miquel
Àngel Vadell, el Regidor de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa Joan Vinzo, la Regidora de Benestar
Social, Convivència i Política Social d’Habitatge Isabel Martínez i el Regidor d’Esports Josep Maria Font. Tots
ells van agrair a la organització la consecució d’aquesta jornada inclusiva i el seu valor des d’un punt de vista
social.
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Per últim, també es va celebrar un sorteig amb obsequis molt interessants que van ser repartits entre els
participants. Entre ells hi havia dos viatges en helicòpter per Barcelona, diversos dinars en restaurants de la
ciutat o samarretes signades per Neymar Jr i els esportistes mataronins Carles Aleñá (futbol) i Albert Ramos
(tenis).
Aquesta 1a Festa de l’Esport Inclusiu va ser una presa de contacte amb la població de la ciutat per tal de
començar un camí junts per la normalització dels conceptes relacionats amb la salut mental. La jornada va ser
finançada amb els diners recaptats en les Marxes de Salut Mental que se celebren cada novembre des de fa
cinc anys i sobretot es va poder fer realitat gràcies a la col·laboració de nombrosos patrocinadors que van
oferir la seva ajuda desinteressadament.
Van patrocinar la Jornada:
Players, Grup Disbesa / Darnés, Disco Mòbil Quim, Claraboia, CatHelicopters, Bar La Morera, Cafeteria
Pizzeria Isaac, Perruqueria Yerani, Vital Harmony i AE Boet Mataró.

Alterarte projecta un “collage alimentari” al mercat
de la Plaça de Cuba de Mataró
26 Maig, 2017
Aquesta acció artística és un treball conjunt del Programa Artístic per a la Integració del CFP i el grup
Expressar-te de la Fundació 3 Turons de Barcelona i s’inspira en l’obra de l’artista Antoni Miralda

Durant la segona quinzena d’aquest mes de maig ha estat exposada a la Plaça de Cuba de Mataró una obra
sorgida de la col·laboració dels artistes d’Alterarte del Centre de Formació i Prevenció i del grup Expressar-te
de la Fundació 3 Turons de Barcelona. La idea d’aquesta proposta artística s’inspira en l’exposició
MADEINUSA de l’artista Antoni Miralda, que es pot visitar al MACBA de Barcelona, on els creadors d’aquest
collage van aprendre la tècnica d’integrar conceptes gastronòmics a l’art emprada per l’autor.
En concret, el collage es basa en diferents blocs construïts a partir de productes alimentaris. L’obra vol aportar
conceptes com la relació entre menjar i color i el caràcter intercultural de la gastronomia.
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D’aquesta manera s’ha desenvolupat un treball grupal que ha finalitzat amb la integració de totes les peces
d’aquest puzle en un sol marc.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins l’objectiu d’Alterarte de fer visible l’obra fruit del treball realitzat dins els
museus i sensibilitzar a la comunitat sobre l’estigma de la salut mental. Per tant, és una acció més d’aquestes
intervencions que el programa artístic fa habitualment a diversos punts de la ciutat. En aquest cas, l’espai triat
ha estat a la Plaça de Cuba de Mataró, un nucli gastronòmic de la capital del Maresme, en el que s’integra
molt naturalment l’obra dels nostres companys.

El CFP participa en l’estudi de Responsabilitat
Social de les Organitzacions de l’Ajuntament
de Mataró
7 Juny, 2017
El document assenyala com a punts forts de l’associació els àmbits d’integració social, treball en xarxa,
desenvolupament personal i equitat de gènere

Aquest passat mes de juny es van presentar els resultats de l’estudi “Mirades des de l’Economia Social i
Solidària a les PIMES de Mataró 2016”, dins el programa de Responsabilitat Social de les Organitzacions
(RSO) de la Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró. El Centre de Formació i
Prevenció va ser una de les trenta-tres Pimes que hi van participar. En l’anàlisi que van fer els tècnics del
consistori del Centre de Formació i Prevenció, destaca el punt d’integració social amb la puntuació més alta
possible, ja que és el principal àmbit d’actuació de l’associació. Per altra banda, també destaquen la capacitat
de treball en xarxa del Centre, per formar part de Maresme Continuum i ser membre associat de la Fedaia,
Fòrum Salut Mental, La Unió Catalana d’Hospitals i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social.
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De les altres àrees escrutades, el CFP també obté una bona nota en Desenvolupament Personal. Aquest punt
valora la capacitat de conciliació personal i familiar dels treballadors i treballadores de l’entitat. També es
destaca en l’estudi de l’Ajuntament la praxis en Equitat de Gènere, pel fet d’utilitzar un llenguatge inclusiu i
haver recollit aquesta temàtica en el seu Manual d’Estil.
Altres àmbits ben valorats han estat també la democràcia interna de l’entitat o la gestió de residus.

Llibre Actiu cedeix part del seu catàleg al col·lectiu
de Can Fugarolas
12 Juny, 2017
Una usuària del servei prelaboral del Centre de Formació i Prevenció s’encarregarà de gestionar la nova
llibreria

El passat dijous 8 de juny, els responsables de la llibreria d’intercanvi Llibre Actiu del Centre de Formació i
Prevenció van visitar l’espai social i cultural Can Fugarolas del barri de l’Havana de Mataró. El motiu va ser la
recent instal·lació d’un espai dedicat a la literatura en el que Llibre Actiu ha participat activament cedint una
bona quantitat de llibres per als col·lectius que integren l’antiga nau industrial.
Aquest nou racó literari serà gestionat per una usuària del servei prelaboral de l’entitat, que serà l’encarregada
de mantenir ordenada i actualitzada la llibreria. L’espai serà accessible per a tothom i funcionarà de la mateixa
manera que el local de Cirera on està instal·lat Llibre Actiu (C/Muntanya, 74), amb el sistema d’intercanvi de
llibres. Les persones que s’acostin a Can Fugarolas podran portar un o més llibres que ja no vulguin i els
podran canviar per alguns de nous.
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L’artista Karin d’Alterarte exposa més d’una vintena
de quadres a la biblioteca de Premià de Mar
14 Juny, 2017
La mostra “Acuarelas, imágenes y sueños” del nostre company d’Alterarte ha estat exposada des del 12 al 23
de juny a la biblioteca Martí Rosselló i Lloveras de la localitat maresmenca

El dimecres 14 de juny un grup d’artistes i educadors d’Alterarte van acostar-se a la biblioteca Martí Rosselló
i Lloveras de Premià de Mar per acompanyar l’Òscar Cervantes (amb pseudònim artístic Karin) a la seva
exposició de pintures titulada “Acuarelas, imágenes y sueños”. La mostra ha estat exposada durant dues
setmanes, del 12 al 23 de juny en aquest equipament municipal.
Es tracta d’una col·lecció d’una vintena de quadres amb motius paisatgístics que el nostre company ha anat
desenvolupant durant anys. En aquestes pintures es pot veure un clar sentit de quotidianitat, ja que Karin
interpreta amb el seu pinzell entorns propers en unes imatges que reflecteixen serenor, definides pel
naturalisme.
També podem trobar entre els seus quadres la representació de diversos objectes com un bol ple de fruita o
una ampolla i copa de vi sobre la taula, amb clares reminiscències a “La Cistella del Pa” de Dalí o la “Natura
Morta” de Zurbarán.
En global, aquesta és una exposició que té l’objectiu de mostrar el talent d’aquest artista, que traspassant les
barreres de l’art brut, aposta per la meticulositat a l’hora de plasmar les seves inquietuds artístiques, amb un
gran encert.
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L’àrea d’Intermediació Laboral del CFP aconsegueix
16 convenis de pràctiques amb empreses
15 Juny, 2017
Aquests acords de col·laboració han sorgit gràcies als programes FOAP i SIOAS que ha portat a terme el
Centre de Formació i Prevenció durant l’any 2016

Els tècnics de l’àrea d’Intermediació Laboral del Centre de Formació i Prevenció han estat treballant amb les
persones que atén l’associació per tal d’aconseguir convenis de pràctiques amb empreses locals. En concret
han sorgit arran dels programes FOAP i SIOAS, que ha ofert el CFP durant el curs 2016 als seus usuaris i
usuàries. Fruit d’aquests cursos s’ha pogut aconseguir 16 convenis laborals amb empreses del territori.
El curs FOAP (Formació d’Oferta en Àrees Prioritàries) s’ha realitzat en l’especialitat de “Auxiliar de Serveis de
Neteja”. Per la seva part, el SIOAS (Serveis Integrals d’Orientació, Acompanyament i Suport a la Inserció de
Persones amb Discapacitat o Trastorns de la Salut Mental) s’ha centrat en el disseny i desenvolupament
d’itineraris individuals d’inserció laboral.
Les empreses que han participat en els convenis han estat Deyse, Ndavant, Limpiezas Lina, Cultius Itxart,
Fundació el Maresme i La Klosca, CET. El Centre de Formació i Prevenció està molt agraït a totes aquestes
empreses pel seu compromís i col·laboració en projectes socials que acosten als usuaris i usuàries de la nostra
associació al món laboral.
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El CRAE Mataró rep la visita de la regidora
Isabel Martínez
19 Juny, 2017
La responsable de Benestar Social, Convivència i Política Social d’Habitatge del consistori mataroní va
assistir al Centre Residencial d’Acció Educativa del CFP

Isabel Martínez, Regidora de Benestar Social, Convivència i Política Social d’Habitatge de l’Ajuntament de
Mataró, va venir a conèixer el passat 19 de juliol el Centre Residencial d’Acció Educativa del Centre de
Formació i Prevenció. La regidora va visitar les instal·lacions de l’equipament de l’entitat i després va mantenir
una reunió amb els treballadors del centre i el director del CFP Jaume Clupés.
La regidora va destacar durant la seva visita la qualitat de l’espai i la bona organització del CRAE, que avui dia
està acollint a 20 nens i nenes menors de 14 anys. Isabel Martínez també va parlar una bona estona amb els
responsables del CRAE sobre la situació dels locals socials de la ciutat i de la necessitat de trobar noves vies
per a poder satisfer la demanda de les nombroses associacions mataronines que reclamen aquests
emplaçaments per a desenvolupar la seva feina.
Tot i això, la regidora va explicar als presents que actualment és difícil aconseguir tots els equipaments que
es necessiten, tot i que des de la seva regidoria s’està treballant fermament en canviar aquesta situació.
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La guia de Turisme Escolar del Maresme inclou el
taller d’educació ambiental de La Klosca al seu
catàleg d’activitats
23 Juny, 2017
Els i les alumnes dels darrers cursos de primària i inicials de secundària podran venir a visitar la granja i
conèixer l’activitat que s’hi porta a terme a partir del curs vinent

La Klosca ha estat inclosa dins la Guia de Turisme Escolar al Maresme pel proper curs 2017-2018. El motiu
és l’elaboració d’un taller d’educació ambiental que els responsables de la granja d’ous ecològics han estat
preparant durant tot l’any. El taller consta d’un recorregut per les instal·lacions de La Klosca i diversos jocs
pràctics amb l’objectiu d’entendre millor el concepte de producció sostenible i d’alimentació saludable.
Aquesta proposta de la granja ha estat classificada dins la categoria de “Visites d’Explotació”, en la qual s’hi
engloben les activitats relacionades amb la producció agrícola i ramadera. Així doncs, comparteixen aquesta
etiqueta altres tallers com els de Can Gel, El Petit Bané i el Mercat de la Flor i Planta Ornamental de Catalunya.
Cal destacar però, que La Klosca és la única activitat d’aquest tipus situada a Mataró.
Ara serà el torn de les escoles, que hauran de consultar aquesta guia i escollir les propostes que més s’adaptin
al seu model educatiu pel curs que començarà el proper mes de setembre. A La Klosca estarem molt contents
de rebre els centres que optin per conèixer de més a prop la nostra granja.
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Olga Safont visita les instal·lacions del SRC Burriac
27 Juny, 2017
La Regidora de Medi Ambient i Salut Pública de l’Ajuntament de Premià de Mar va conèixer de primera mà el
Servei de Rehabilitació Comunitària

Olga Safont, Regidora de Medi Ambient i Salut Pública de Premià de Mar va ser rebuda al Servei de
Rehabilitació Comunitària Burriac pel director del Centre de Formació i Prevenció Jaume Clupés i la Cap del
Servei Laura Gómez. Durant la conversa, Clupés va transmetre a la regidora la intenció de l’entitat de portar a
terme més activitats a Premià.
Aquesta era la primera vegada que Olga Safont visitava el SRC Burriac, tot i que ja coneixia l’entitat perquè
va ser present a la Jornada d’Art, Creació i Salut Mental que va organitzar Maresme Continuum el passat
novembre, acompanyant a l’alcalde de la ciutat Miquel Buch en el torn d’agraïment del consistori a les
associacions organitzadores de l’esdeveniment.
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El Servei Prelaboral “Tast d’Oficis” del CFP organitza
un dinar de germanor a Sant Miquel de Mata
10 Juliol, 2017
Es va fer una visita a les instal·lacions guiada pels usuaris del Servei Prelaboral als companys dels diferents
serveis del CFP que no coneixien les instal·lacions

El passat divendres 7 de juliol un grup d’usuaris i usuàries dels dos Serveis de Rehabilitació Comunitària
Maresme i Burriac, l’equip de Neteja i Manteniment d’Espais Naturals i Solars del CFP, els treballadors de “La
Klosca” i els voluntaris que participen en els mòduls del Servei Prelaboral de l’entitat van fer un dinar de
germanor a les instal·lacions de la granja La Klosca.
El més rellevant de la jornada fou que els usuaris del Prelaboral, organitzats en diferents grups, van actuar
d’amfitrions i van fer de guies a la gent convidada que no coneixia les instal·lacions de La Klosca explicant les
tasques que desenvolupen en el mòdul de granja i hort ecològic.
Una passejada que va servir per refermar els conceptes treballats al llarg de l’any i va permetre mostrar els
encants d’una finca bucòlica coronada amb una ermita documentada des del segle XI, reconstruïda al XVI i
reformada al XVIII.
Així doncs, va ser una bona ocasió perquè persones que utilitzen diferents serveis del Centre de Formació i
Prevenció i que no es veuen sovint, poguessin assabentar-se del que fan els seus companys alhora que
conèixer l’espai natural de Sant Miquel de Mata.
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Un grup d’usuaris del CFP estrena l’obra
“Simplemente Amor” a l’Aula de Teatre de Mataró
18 Juliol, 2017
Aquest espectacle és fruit del taller de teatre que els usuaris han estat treballant durant els darrers quatre
mesos

El passat dissabte 15 de juliol un grup de sis usuaris i usuàries del Servei de Rehabilitació Comunitària de
Mataró van estrenar la seva obra “Simplemente Amor” a l’Aula de Teatre de la capital del Maresme davant
d’una cinquantena de persones. La peça, que va durar una mitja hora, va ser una experiència molt enriquidora
pels seus integrants, que van veure com el públic assistent rebia amb gran emoció la seva actuació.
Fa quatre mesos l’actriu i directora de La Teatral de Masnou, Aina Ripol, va començar un petit taller de teatre
amb sis usuaris i usuàries del Centre de Formació i Prevenció. L’objectiu era poder treballar amb ells una obra
de teatre que significaria el primer tast d’aquesta disciplina artística per part de tots ells. La feina que han estat
fent durant aquest temps va materialitzar-se en un espectacle que representa diferents reflexions sobre l’amor
viscut des del punt de vista d’un grup de joves. Van assistir a l’obra diversos educadors del CFP i el director
del Servei de Rehabilitació Comunitària Jordi Escrig va dedicar unes paraules als joves actors i actrius i a la
directora just abans de començar la funció. Després, va ser el torn d’aquesta nova companyia anomenada
“Imagina Teatre”.
El taller de teatre és una de les novetats d’aquest any en el pla del Centre de Formació i Prevenció de poder
oferir més serveis i activitats als seus usuaris i usuàries. Tenint en compte que aquesta ha estat la primera
vegada que es realitzava aquesta activitat, ha estat tot un èxit i esperem que es pugui repetir els propers anys.
Els actors i actrius de la companyia “Imagina Teatre” són: Daniel Duran, Ferran Gironès, Cristian Guirao,
Natalia Martín, Maria Podadera i Javier Sánchez
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L’escola Àngela Bransuela col·labora amb Llibre
Actiu aportant llibres de la seva biblioteca
21 Juliol, 2017
Aquest centre educatiu mataroní també va pensar l’any passat en el Centre de Formació i Prevenció per al
seu projecte d’emprenedoria Cueme

L’escola Àngela Bransuela de Mataró es va posar en contacte recentment amb el servei d’intercanvi de llibres
del Centre de Formació i Prevenció, Llibre Actiu, per cedir-li una bona quantitat de llibres de la biblioteca
escolar. En total van ser 20 caixes plenes de publicacions que passaran a formar part de la col·lecció d’aquest
programa cultural.
El contacte per aquesta col·laboració es va produir gràcies al bidell de l’escola, que és usuari de Llibre Actiu i
freqüenta l’equipament per practicar-hi l’intercanvi de llibres. Quan va saber que s’estava renovant la
biblioteca del col·legi, va pensar en primer lloc amb Llibre Actiu per proposar-los la cessió d’aquest material.
L’escola Àngela Bransuela també va contactar amb el CFP l’any passat, ja que els i les alumnes de 6è A del
col·legi van triar al Centre de Formació i Prevenció com a col·laborador al seu projecte d’emprenedoria Cueme.
En aquella ocasió, representants del CFP van anar al centre educatiu a explicar com funcionava l’associació i
van seguir el procés de la cooperativa social que van formar els nois i noies.
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El CFP, més de vint anys implicat amb Les Santes
25 Juliol, 2017
L’associació porta més de dues dècades oferint serveis de suport i logística a les festes de Mataró en
col·laboració amb l’Ajuntament de la ciutat

Fotografia de Marga Cruz

Ja tenim aquí Les Santes de Mataró un any més. Una festa popular emblemàtica de la ciutat que tots i totes
gaudim i que requereix d’una feina coordinada de moltes persones per tal que totes les activitats que s’hi fan
es desenvolupin el millor possible. D’entre la gran quantitat d’agents de la ciutat que col·laboren i participen a
Les Santes, també hi ha des de fa molts anys el Centre de Formació i Prevenció.
Fa més de vint anys que el CFP ofereix equips de suport durant Les Santes. I aquest any no ha estat una
excepció. L’associació col·labora amb les tasques pel bon funcionament dels actes programats, com en el
muntatge i desmuntatge de cadires, taules i tanques de seguretat, equips de càrrega i descàrrega, atenció i
acollida al públic als espectacles, així com en els punts d’abastiment per a voluntaris i colles de la ciutat, entre
d’altres feines.
El servei de repartiment i distribució de publicitat del CFP també hi ha fet la seva aportació. Molts dels que
heu rebut a la bústia el programa de les festes ha estat perquè els treballadors d’aquest servei han passat per
casa vostra durant aquests dies a entregar-lo. En concret, han repartit més de 47000 exemplars a tots els
barris de Mataró. També han enganxat els cartells de Santes en els taulers d’anuncis i marquesines, un total
de més de 1000 cartells.
Aquest any una quarantena de treballadors i treballadores de l’entitat són presents a Les Santes participant
en totes aquestes activitats. La funció integradora del Centre també es manifesta en aquest sentit, ja que
gairebé una quarta part d’ells són persones usuàries d’algun dels serveis de l’associació. Provenen de l’equip
de Manteniment d’Espais Naturals i Solars, del Programa Àrea Diürna i del Servei Prelaboral del CFP.
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Els infants del CRAE visiten La Klosca i es troben
amb un convidat d’excepció
25 Juliol, 2017
Els nens i nenes del Centre Residencial d’Acció Educativa gestionat pel Centre de Formació i Prevenció han
vingut a conèixer la granja i s’han topat amb l’aparició inesperada d’una àguila

Aquest matí els nens i nenes del CRAE s’han dirigit fins a Sant Miquel de Mata per a veure les instal·lacions
del Centre Especial de Treball La Klosca, la granja d’ous ecològics del CFP. Però alhora, un altre visitant ha
fet la seva aparició. En concret es tracta d’una àguila que esporàdicament ronda les gallines que viuen a La
Klosca i la majoria de vegades la seva presència no és precisament amistosa.
Quan han arribat els infants del CRAE, paral·lelament una patrulla d’agents forestals s’ha presentat a la granja
amb l’objectiu de capturar el rapinyaire, que es trobava dins un dels galliners, segurament amb perverses
intencions. Ha estat llavors quan l’han neutralitzat atrapant-la dins una xarxa. Aprofitant aquesta situació, els
nens i nenes han pogut veure de prop l’àguila i els agents forestals els han explicat curiositats sobre aquest
bonic animal.
Hem de considerar que La Klosca està situada a l’entrada del Parc del Montnegre i Corredor, on coexisteixen
moltes espècies autòctones de les quals s’ha de tenir cura i també precaució, ja que a vegades poden resultar
problemàtiques per a les gallines de la granja. Aquesta vegada però, sembla que l’àguila no ha pogut fer de
les seves.
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Pati Interior comença una nova temporada a
Mataró Ràdio amb energies renovades
12 Setembre, 2017
El proper 14 d’octubre podreu escoltar el primer programa de la nova temporada d’aquest espai que ja és un
fixe de la graella de l’emissora municipal

L’espai radiofònic Pati Interior, protagonitzat per usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària del Maresme,
torna aquest 14 d’octubre en el que serà l’estrena de la nova temporada del programa. Pati Interior comptarà
aquest any amb entrevistes, tertúlies d’actualitat, l’anàlisi d’esdeveniments del passat i present de la nostra
ciutat, curiositats que de ben segur us faran somriure, un espai dedicat a la investigació d’afers desconeguts
i moltes coses més.
Segons Albert Clopés, director del programa, Pati Interior és “un espai d’aprenentatge tant pels que realitzem
aquest espai com per a totes les persones que l’escolten. Tractem temes molt diversos des de la perspectiva
de les persones amb problemes de salut mental. Però són ells els que s’expressen, opinen i elaboren els seus
propis continguts. Hi ha un treball molt important al darrere perquè els propis usuaris estan compromesos a
fer un programa seriós, ordenat i interessant.”
Aquest any, coincidint amb el trasllat de la seu de Mataró Ràdio al Tecnocampus, nosaltres també ens
desplaçarem a aquesta nova ubicació per a realitzar el programa. Esperem que us animeu a escoltar-nos!
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Llibre Actiu es farà càrrec de la biblioteca del Cafè
de Mar de Mataró
22 Setembre, 2017
El servei d’intercanvi de llibres del Centre de Formació i Prevenció aportarà nous títols al Cafè de Mar i un
voluntari s’encarregarà d’administrar la llibreria cada quinze dies

Llibre Actiu col·laborarà amb el Cafè de Mar de Mataró ampliant la seva biblioteca i gestionant-la a partir
d’aquest mes d’octubre. Aquest acord es va gestar gràcies a l’interès del bar cultural per l’àmbit literari i al
projecte de Llibre Actiu de seguir ampliant la seva presència en diferents espais de la ciutat de Mataró, sobretot
per l’objectiu comú de potenciar la xarxa entre entitats de l’àmbit social. A més, un voluntari del servei
prelaboral del Centre de Formació i Prevenció acudirà al Cafè de Mar periòdicament per tal d’administrar i
mantenir actualitzada la llibreria.
Es preveu que la primera setmana d’octubre els responsables de la llibreria del CFP puguin dipositar una bona
quantitat de llibres al Cafè de Mar, que estaran disponibles per a qualsevol persona que s’acosti a aquest
equipament. Funcionarà de la mateixa manera que Llibre Actiu, mitjançant l’intercanvi. La gent podrà portar
un llibre i emportar-se’n un de nou.
Dins del pla de Llibre Actiu per ampliar la seva presència cultural en el marc de la ciutat de Mataró, aquesta
és la darrera acció de col·laboració que ha tancat fins a dia d’avui. Anteriorment van ser Can Fugarolas, El
Petit Racó i L’Arc (antiga Arcàdia) els que es van interessar pel projecte i els que disposen de llibreries també
gestionades per Llibre Actiu.
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Arrenca la convocatòria per a la segona edició de
Parelles Artístiques a Mataró
29 Setembre, 2017
Ja està obert el període d’inscripció pels artistes que vulguin formar part d’aquest projecte, que l’any passat
va coorganitzar el programa del CFP Alterarte

Aquest passat mes de setembre va començar el termini d’inscripcions per a participar a la segona edició del
projecte “Parelles Artístiques, Experiències creatives per la salut mental” a la ciutat de Mataró pel 2018-2019.
Mentre que en l’anterior edició van ser els creadors de l’Associació Sant Lluc per l’Art els que van treballar
amb els usuaris d’Alterarte (programa del CFP organitzador d’aquesta activitat a la nostra ciutat) per a la
elaboració d’obres artístiques a quatre mans, enguany s’espera ampliar la convocatòria a altres entitats o
col·lectius que hi estiguin interessats.
L’any passat van ser una dotzena les parelles artístiques que van participar al programa. El seu treball va
culminar en una exposició a l’Ateneu de la Fundació Iluro de Mataró que va reunir a moltes persones que van
poder gaudir del resultat d’aquest primer contacte amb el projecte. La mostra va tenir una molt bona acollida
i tots els artistes col·laboradors van declarar que havia estat una experiència molt enriquidora.
Així doncs, els organitzadors esperen que aquest any “Parelles Artístiques” es pugui consolidar a la ciutat de
Mataró com una iniciativa bianual permanent i amb projecció de futur, donat el seu contingut marcadament
social, cultural i artístic.
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Es cancel·la la celebració del Dia Mundial de la
Salut Mental a Barcelona
3 Octubre, 2017
Degut a la situació conjuntural del país, els actes que s’havien de celebrar divendres 6 d’octubre a Plaça
Universitat han estat suspesos. El CFP, com a membre de Fòrum Salut Mental, dóna suport a aquesta decisió

El proper divendres 6 d’octubre era la data triada per a la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a la
Plaça Universitat de Barcelona, tot i que el dia oficial d’aquesta festivitat és el 10 d’octubre. Fòrum Salut
Mental, organitzador de la jornada, ha considerat cancel·lar aquest acte degut als esdeveniments dels darrers
dies a Catalunya.
Fòrum havia preparat diverses activitats per a poder gaudir tots junts d’aquesta jornada de reivindicació per
part d’entitats i usuaris d’aquest col·lectiu, però s’espera que es pugui celebrar en una altra data propera. El
CFP recolza aquesta decisió.
Enguany el lema triat per a l’ocasió era “Posem els 5 sentits per la salut mental”, un eslògan que vol
conscienciar la població de la situació que viuen les persones amb trastorns de tipus mental i la necessitat
d’eliminar l’estigma i els prejudicis que sovint té la societat sobre aquestes malalties.

DOSSIER DE PREMSA 2017

La Fundació Roviralta finança nous equips
informàtics per als usuaris i usuàries del CFP
20 Octubre, 2017
Aquesta entitat, que recolza programes de caire social, ha decidit aportar una suma de diners que permetran
l’adquisició de nous ordinadors per a les persones que atén el Centre de Formació i Prevenció

La Fundació Roviralta ha acceptat la sol·licitud que li va formular el Centre de Formació i Prevenció per tal
d’assumir el finançament de nous equips informàtics per als usuaris i usuàries de l’entitat. Aquesta subvenció
permetrà la compra de nous ordinadors que es faran servir en els cursos de formació de l’àrea d’intermediació
laboral.
Anteriorment, la Fundació Roviralta també havia finançat altres projectes del Centre de Formació i Prevenció,
com la adequació de la cuina del Centre Residencial d’Acció Educativa Mataró ara fa uns anys. És per això
que des del CFP volem agrair-los el seu compromís amb la nostra entitat al llarg del temps i la seva voluntat
de participar activament en la millora dels nostres serveis i equipaments.
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El concurs Inspiraciones del Club Social Tu Tries
premia a diversos usuaris del CFP
25 Octubre, 2017
Set usuaris del Centre de Formació i Prevenció van aconseguir el passat dimarts guardons en les categories
d’art i escriptura a la desena edició d’aquest certamen creatiu

El Club Social Tu Tries porta deu anys celebrant el Concurs Inspiraciones, una cita amb l’art i la cultura per al
col·lectiu de la salut mental. L’entrega de premis d’aquesta edició, que es va celebrar a la Biblioteca Pompeu
Fabra de Mataró, va reconèixer les obres de set usuaris del Centre de Formació i Prevenció, en concret les de
cinc participants del programa Alterarte i dos del taller de la revista Joglar.
Aquesta no és la primera vegada que el CFP participa al concurs del Club Social Tu Tries i de fet, en passades
edicions ja havien aconseguit fer-se amb diversos premis individuals. Però el fet de que enguany hagin estat
set els guanyadors i que participessin en dues categories diferents, demostra la qualitat del treball que es fa
en aquestes activitats que es porten a terme al Servei de Rehabilitació Maresme del Centre.
Volem aprofitar per agrair al Club Social Tu Tries l’aposta per aquest concurs tan enriquidor i la seva valoració
de les obres dels nostres usuaris.
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Usuaris del CFP parlen sobre salut mental i
comunicació per a la Taula d’Accessibilitat
de Mataró
26 Octubre, 2017
Aquest passat dimecres es va gravar un vídeo amb les opinions dels usuaris del Centre en el que s’identifiquen
els errors més comuns dels mitjans de comunicació sobre el tractament de la salut mental

Un grup de sis usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària del Centre de Formació i Prevenció de Mataró
van participar el passat dimecres 25 d’octubre en una gravació per a la Taula d’Accessibilitat de Mataró. En
aquest vídeo els usuaris expliquen la seva visió sobre el tractament mediàtic de la salut mental i quins punts
es poden millorar. Aquest contingut serà presenciat i comentat pel públic assistent a la jornada de la Taula el
proper 22 de novembre.
Els usuaris van identificar una sèrie de situacions que apareixen als mitjans de comunicació que fomenten
l’estigma en el col·lectiu de la salut mental. Un d’ells es la relació que moltes vegades s’associa entre
criminalitat o violència i els trastorns que pateixen aquestes persones. Un altre tema que també es va tractar
és el del discurs llastimós o condescendent amb el que se’ls tracta. També algun dels usuaris, que participen
al programa de ràdio Pati Interior de l’emissora mataronina, va destacar la importància de comptar amb el
col·lectiu de salut mental per a participar activament en l’àmbit periodístic, i així poder canviar des de dins
l’opinió de la massa social entorn a aquesta realitat.
D’aquesta manera el Centre de Formació i Prevenció segueix compromès amb la lluita contra l’estigma i també
amb la Taula d’Accessibilitat. Aquesta reuneix als representants de les associacions mataronines que treballen
amb persones amb diverses discapacitats juntament amb els tècnics de l’Agència d’Atenció a les Persones
amb Dependència del consistori. Mitjançant la jornada que es celebrarà el 22 de novembre sota el nom
“Canviem la mirada”, es donarà veu als usuaris perquè expressin el seu sentir a l’entorn d’un tema tan
important com és la seva presència als mitjans de comunicació.
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Deu usuaris del CFP aprenen noves receptes amb
el taller “Cuina sense pares”
1 Novembre, 2017
L’activitat pretén ensenyar a preparar plats econòmics i saludables als joves per tal de que es puguin valer
per sí mateixos a la cuina i adoptin una dieta equil·librada

El passat dimarts 31 d’octubre, deu usuaris del Centre de Formació i Prevenció van participar al taller “Cuina
sense pares” al mercat de la Plaça de Cuba de Mataró. Aquesta iniciativa, en la qual el CFP ja fa anys que hi
participa, persegueix que els i les joves puguin aprendre a desenvolupar-se a la cuina fent plats senzills però
variats i saludables. L’objectiu és que s’animin a preparar-se el menjar en els casos en que no tinguin la
possibilitat de que els hi cuinin altres persones i que ampliïn el seu catàleg de plats per tal de portar una
alimentació sana i variada.
El taller, promogut pel Departament de Salut de l’Ajuntament de Mataró i la Diputació de Barcelona va durar
dues hores, en les quals els i les usuàries del CFP van preparar tres receptes: tomàquets farcits, mandonguilles
amb cigrons i macedònia de fruites.
Durant el taller, també se’ls va informar del lloc web www.cuinasensepares.cat, un portal destinat a oferir
propostes i consells sobre els hàbits d’alimentació. A més, aquest lloc web conté una llarga llista de receptes
de dinars i sopars per fer a casa. Els i les usuàries del taller van sortir molt satisfets d’aquesta experiència i
van aprendre molts trucs per seguir practicant amb nous plats i adquirir un compromís major amb la seva
dieta diària.
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El CFP exposa la seva xarxa de serveis i activitats
comunitàries a la Taula de Salut Mental de Mataró
10 Novembre, 2017
La reunió, que va tenir lloc al Servei de Rehabilitació Comunitària Maresme, va servir per donar a conèixer als
diferents membres de la Taula les diferents propostes socials de les que disposa el Centre per als seus usuaris

El passat dia 9 de novembre el Centre de Formació i Prevenció va presentar el seu catàleg d’activitat
comunitàries en el marc d’una reunió ordinària amb els membres de la Taula de Salut Mental de Mataró,
integrada per associacions que treballen amb aquest col·lectiu i per tècnics del consistori mataroní.
El CFP té una aposta molt clara per oferir activitats comunitàries a les persones ateses, d’aquesta manera es
pot millorar la seva integració social. Estem parlant d’intervencions artístiques, com les accions que es
desenvolupen des del programa Alterarte, activitats esportives com les jornades Esport per a Tothom o la
Marxa per a la Salut Mental de Mataró, projectes culturals com el programa de ràdio Pati Interior o la revista
Joglar o la inserció laboral amb el Centre Especial de Treball La Klosca o el nostre Departament Comercial.
La intenció d’aquest exposició era mostrar als companys de la Taula les propostes del CFP entorn a la
integració comunitària i així poder contrastar opinions i fer xarxa per tal de poder donar la millor atenció a les
persones amb problemes de salut mental al Maresme.
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El CFP inicia dues noves accions formatives pel
període 2017/2018
20 Novembre, 2017
Es tracta de dos programes, un destinat a les persones receptores de la renda mínima d’inserció i l’altre a
persones amb qualsevol tipus de discapacitat

El Centre de Formació i Prevenció oferirà aquest any dos cursos per tal d’oferir nova formació laboral als seus
usuaris. Es tracta de dos programes. El primer és de recerca de feina per a persones que reben la renda
mínima d’inserció. El segon és un curs d’auxiliar en serveis de neteja per a persones amb certificat de
discapacitat.
El primer dels dos, el MARMI (Mesures actives per a les persones perceptores de la renda mínima d’inserció)
es tracta d’un itinerari de recerca de feina en el qual s’avalua el diagnòstic d’ocupabilitat dels alumnes i després
s’ofereix un període de pràctiques en empreses ordinàries.
El segon és un curs d’auxiliar en serveis de neteja que consta d’una part teòrica, on s’aprenen les bases
d’aquest lloc de treball i una part pràctica, on també hi ha la possibilitat de disposar d’una experiència laboral
en empreses del sector per tal de completar la formació.
Si esteu interessats en aquestes accions del CFP, la convocatòria del MARMI ara mateix és oberta. En el cas
del curs de neteja, la primera convocatòria està tancada però encara n’hi ha una altra disponible que tindrà
lloc del 3 d’abril al 19 de juny del 2018.
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El CFP participa a la jornada “Canviem la mirada”
de la Taula d’Accessibilitat de Mataró
23 Novembre, 2017
En aquesta edició, representants de comunicació de diverses entitats van discutir sobre el tractament mediàtic
que tenen les discapacitats i els seus reptes de futur

El passat 22 de novembre es va celebrar al Teatre Monumental de Mataró la jornada “Canviem la mirada. El
tractament mediàtic de la discapacitat”, organitzat per la Taula d’Accessibilitat de Mataró. En aquest acte es
van intentar resoldre les qüestions de discriminació que apareixen als mitjans de comunicació entorn a les
discapacitat i la salut mental.
En la sessió matinal, es va formar una taula rodona formada per diferents professionals dels mitjans que van
analitzar les possibles causes de que encara no es facin bé les coses en l’àmbit periodístic. Per part del CFP,
va ser el responsable d’imatge i comunicació de l’entitat, Albert Clopés, el que va argumentar les seves
opinions sobre aquesta temàtica i va explicar la feina que porta a terme el Centre amb el seu programa de
ràdio Pati Interior, que es realitza a Mataró i Premià.
Durant la tarda, va ser el torn de les persones del públic que es van reunir en diferents grups per oferir el seu
punt de vista entorn als continguts mostrats al matí. En aquesta activitat també hi va haver presència de
professionals del CFP que van ajudar a moderar i organitzar els espais de conversa grupal.
La jornada d’enguany va servir per debatre qüestions controvertides en quant al llenguatge, la manera de
pensar o d’actuar de la societat davant les persones amb discapacitat o diversitat funcional. Les conclusions
a les que es van arribar demostren que poc a poc s’està avançant amb aquest terreny tal com s’ha fet amb
els temes racials o de gènere. De totes maneres, tant als professionals del periodisme com a les entitats que
atenen als col·lectius implicats encara els queda molta feina per aconseguir una igualtat o equitat efectiva. El
CFP, amb les seves activitats socials i culturals, continuarà treballant per a que això sigui possible.
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Més de 700 persones assisteixen a la 6a Marxa per
a la Salut Mental a Mataró
27 Novembre, 2017
Tot i la xifra inferior de participants respecte a l’any passat, la caminada es consolida com un esdeveniment
fix en el calendari mataroní

El passat diumenge 26 de novembre es va celebrar la 6a Marxa per a la Salut Mental a Mataró. La caminada
estava organitzada com cada any per un bon nombre d’entitats, entre elles el Centre de Formació i Prevenció.
La marxa va comptar en aquesta ocasió amb uns 700 assistents, una xifra inferior a l’any passat, tot i que es
pot interpretar que el fred intens va tenir un paper destacat en aquesta dada.
Aquesta edició va tenir un canvi en els recorreguts. Mentre els darrers anys hi havia un sol itinerari que es
podia completar en les seves versions de 8, 10 i 12km, aquesta vegada la organització va optar per separar
en dos trajectes la Marxa. Un dels recorreguts continuava sent la pujada fins a l’ermita de Sant Miquel de
Mata, però se’n va habilitat un altre que transcorria pels passeig marítim de Mataró.
La marxa, com cada edició, va comptar amb una bona senyalització i punts d’abastiment per ajudar a
recuperar forces. No va haver cap incidència durant la seva durada, que va ser entre una i tres hores, depenent
del que aguantaven les cames. Els organitzadors doncs, van fer una bona feina perquè tot sortís a la perfecció.
Així doncs, es pot considerar que la Marxa va ser un èxit, ja que aquesta sisena edició, tot i comptar amb una
xifra inferior de participants que l’any passat, consolida la proposta com una de les marxes anuals fixes en el
calendari dels mataronins.
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El programa Creant Oportunitats celebra la seva
cloenda amb el CFP com a entitat col·laboradora
15 Desembre, 2017
El programa, destinat a la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, ha aconseguit atendre 52
persones amb el resultat de 25 pràctiques en empreses i 16 contractes laborals per aquest col·lectiu.

El passat 13 de desembre es van presentar els resultats de la primera edició del programa “Creant Oportunitats
per a les persones amb diversitat funcional”. Aquesta iniciativa, impulsada pel Servei d’Ocupació de Mataró i
quatre entitats del territori (entre les que es troba el CFP), ha aconseguit atendre a 52 persones i poder-los
oferir pràctiques en empreses (un total de 25 convenis) i contractes laborals (16).
Aquest nou recurs per al col·lectiu de la diversitat funcional va gestar-se el passat 19 de maig, quan Jaume
Clupés (director del CFP) i els altres representats de les entitats participants van signar el programa juntament
amb el regidor d’Educació i treball Miquel Àngel Vadell. Podeu llegir la notícia sobre la signatura del conveni
aquí: http://bit.ly/2q0g6vc
En quant a la contribució del Centre de Formació i Prevenció en aquest programa, cal indicar que de les 52
persones ateses, 11 van ser orientats pels professionals del Departament d’Intermediació Laboral de l’entitat
i van gaudir d’un seguiment per tal d’aconseguir millores en les seves possibilitats d’inserció al mercat de
treball.
“Creant Oportunitats per a les persones amb diversitat funcional” ha estat fruit d’una feina conjunta entre
administració, entitats, empreses i usuaris per tal de seguir treballant en xarxa amb els col·lectius més
vulnerables a l’hora de trobar un lloc de treball. Els resultats han estat satisfactoris i s’espera que es pugui
repetir o fins i tot ampliar el conveni en els futurs anys.
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Pati Interior emetrà el seu programa de gener amb
uns convidats molt especials
18 Desembre, 2017
Un grup d’alumnes del grau d’Atenció a Persones amb Dependència de l’Institut Puig i Cadafalch de Mataró
han triat el programa de ràdio del Centre de Formació i Prevenció com a temàtica del seu treball

Estudiants de l’Institut Puig i Cadafalch que s’estan formant en l’àmbit de la integració social van contactar el
passat desembre amb els integrants del programa de ràdio Pati Interior del Centre de Formació i Prevenció.
Els van demanar si podien assistir a les reunions setmanals i a la pròpia gravació del magazine corresponent
al mes de gener per tal de realitzar un treball sobre aquesta activitat comunitària en la que participen quatre
usuaris del col·lectiu de la salut mental.
La primera presa de contacte va ser el passat 13 de desembre, en que l’equip del programa es reunia per
treballar els continguts que es proposarien per la següent gravació. Tres estudiants van visitar les instal·lacions
del Servei de Rehabilitació Comunitària Maresme i van poder veure quina és la metodologia que es segueix a
l’hora de muntar el programa.
També se’ls va explicar el concepte en el que es basa Pati Interior. Un programa realitzat per persones del
col·lectiu de la salut mental que no parla sobre salut mental, l’esforç per trencar l’estigma intentant introduir
continguts de qualitat i la convicció de que el treball en grup i el compromís setmanal són més importants que
no pas el propi resultat del dia de la gravació de l’espai radiofònic.
La propera vegada que aquests estudiants col·laboraran amb Pati Interior serà precisament al primer programa
de l’any, que es registrarà el dimecres 10 de gener i serà emès per Mataró Ràdio el dissabte 13 de gener a les
16:00. En l’espai de l’entrevista, aquest cop no només seran els integrants del programa els que facin les
preguntes, sinó que els convidats també podran plantejar qüestions entorn al programa i la salut mental.
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El SRC Maresme presenta l’anuari 2017 de la
revista Joglar
21 Desembre, 2017
Com cada any, els usuaris de l’activitat de revista del Servei de Rehabilitació Comunitària Maresme del CFP
han fet un recull dels articles que han anat publicant durant l’any i els han inclòs en aquest nou anuari Joglar

L’activitat de revista del SRC Maresme està molt arrelada dins el Centre de Formació i Prevenció. Ja fa molts
anys que els seus usuaris es reuneixen setmanalment per construir relats i articles entorn a temes diversos
que finalment es recullen en l’anuari Joglar. Enguany tracta àmbits tan diversos com actualitat, societat,
cultura, tecnologia, esport, natura, poesia o creixement personal, entre d’altres.
La portada de la revista també ha esdevingut important al llarg del temps, ja que normalment conté una obra
o il·lustració d’algun usuari del Centre. Per a l’edició del 2017 s’ha triat una figura de fang feta per un usuari
del programa artístic Alterarte del Servei de Rehabilitació Comunitària Maresme (Joan Francesc Sáez)
juntament amb un artista de Sant Lluc per l’Art (Josep Ma Gomis).
Aquesta obra va realitzar-se aquest mateix any en el marc del programa
Parelles Artístiques, una iniciativa que reuneix artistes professionals i
amateurs que treballen junts per crear diferents propostes artístiques.
Hem pensat en ella per a la nostra por tada per la seva bellesa i la
serenitat que desprèn.
D’aquesta manera defineixen Joglar els seus propis integrants:
Els usuaris del Servei de Rehabilitació Comunitària Maresme treballem
els continguts de la nostra revista durant tot l’any, amb molta il.lusió i
intentem superar-nos cada dia. Amb ella expressem les nostres idees,
impressions i això fa que ens serveixi com a teràpia i ens ajudi a saber
portar la nostra vida i rutina de cada dia. Esperem que us agradi.
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Alterarte construeix les seves “Històries de vida” a
la Fundació Antoni Tàpies
27 Desembre, 2017
Els usuaris del programa artístic per a la integració del CFP han estat treballant aquest mes de desembre a la
Fundació Antoni Tàpies realitzant la seva interpretació de l’obra de la fotògrafa nordamericana Susan Meiselas,
que presentaran el proper dijous 11 de gener

La nova càpsula artística del programa Alterarte en col·laboració amb la Fundació Antoni Tàpies té com a nom
“Històries de vida”. Es basa en la obra de la fotògrafa de Maryland Susan Meiselas i en concret en el seu
projecte en el conflicte del Kurdistan iraquià.
Els integrants del programa Alterarte han buscat amb el treball en les diverses sessions de la càpsula acostarse a la mirada tan particular de Meiselas, que considera el testimoni i a l’observador (fotografiat i fotògraf) en
una relació que canvia constantment entre passat, present i futur.
Per això han realitzat les seves “Històries de vida”, uns llibrets amb fotografies i el relat personal que
transmeten les imatges als participants en l’activitat. Ha estat tot un mes de treball en el que han aconseguit
plasmar la força de la fotografia i els sentiments que evoca.
Aquest recull d’Històries de Vida es podrà veure el proper dijous 11 de gener a la Fundació Tàpies, juntament
amb “Mediacions” de la pròpia Susan Meiselas, que porta des de l’octubre exposada a la Fundació.
Aquesta càpsula s’ha realitzat amb la participació de SRC Tres Turons i les Corts.

