
20 ANYS DEL SRC BURRIAC,  

20 ANYS DE TREBALL COMUNITARI A PREMIÀ DE MAR 

 

Per Laura Gómez Quijada, Psicòloga Sanitària col·legiada núm. 22965 i Cap del SRC 
Burriac de Premià de Mar des del 2002  

 

El Burriac, anomenat així entre les entitats de 
Premià de Mar i l’Ajuntament, fa 20 anys el dia 
18 de març del 2022. Aquell va ser el primer dia 
que pacients i treballadors vam arribar al centre 
per primer cop. Des de llavors, 20 anys han 
passat plens de projectes engrescadors.  

 

PER QUÈ A PREMIÀ DE MAR?  

El nostre servei atén a les persones amb problemes de trastorn mental sever del Baix 
Maresme. Podria estar situat en qualsevol de les poblacions del Maresme Sud però es 
va escollir Premià de Mar per ser la que tenia més habitants, més densitat de població i, 
també, per la seva accessibilitat gràcies a la línia R1 de Rodalies de Catalunya.   

A part de tot això, la relació amb l’Ajuntament de Premià de Mar s’ha anat consolidant 
al llarg dels anys i, actualment, puc dir que és molt fluïda i facilitadora.  

Premià de Mar, a més, és un lloc amb una gran vida associacionista, amb moltes entitats 
que faciliten el nostre treball d’inserció comunitària. El fet que no sigui una gran ciutat 
ajuda a que el tracte amb tots els agents sigui més proper i propiciador de nous 
projectes.  

 

EL NOM 

El servei es va batejar amb el nom del passatge de 
vianants en el que està ubicat. Pels que no visquin 
al Maresme, els explicaré que Burriac és una 
muntanya coronada per un castell que està a 
Cabrera de Mar. Per mi, sempre ha sigut un punt de 
referència al Maresme. Tenint en compte quina és 
la funció d’un Servei de Rehabilitació Comunitària, 
vaig pensar que seria un nom molt apropiat. Perquè 
està clar que som un espai de referència que 
orienta, ubica i situa cada dia als nostres pacients.  



De fet, el logotip que inicialment va tenir el SRC era el perfil de 
Burriac. 

Per fer-lo, ens vam acostar al castell a fer-li fotos. De fet, durant 
els primers anys vam pujar de manera tradicional anualment 
amb els pacients.  

 

EL LOCAL 

Estem situats en un passatge de vianants, a prop d’una plaça amb bancs i esglaons on 
els pacients xerren tranquil·lament al sol durant els descansos. El fet que el local tingui 
tota la façana de vidre ajuda a que l’espai sigui acollidor i agradable. La policia local està 
situada molt a prop i això ens dóna seguretat. Just davant tenim una masia de l’any 1909, 
Can Fontanills, que ens ofereix unes vistes molt agradables. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELS INICIS 

Per obrir el servei, vam traslladar als pacients que vivien al Maresme Sud des del SRC 
Maresme (Mataró) al SRC Burriac, tots dos són serveis de la mateixa entitat, el Centre 
de Formació i Prevenció (CFP).  

El 18 de març del 2002 vaig esperar als pacients a l’estació de Rodalies de Premià de Mar 
per acompanyar-los fins el servei. Eren un total de 9 pacients. Amb ells, també em vaig 
traslladar jo. Aquell dia els hi vaig ensenyar el camí des de l’estació de tren al centre, 
donat que la majoria de pacients que venen al SRC utilitzen aquest mitjà de transport. 
Altres utilitzen autobusos perquè venen dels pobles de muntanya o interior.   

Poc a poc, vam anar creant un dispositiu que ja no era un centre de dia, sinó un Servei 
de Rehabilitació Comunitària. Vam passar de la concepció de recurs finalista on 
acabaven els nostres pacients, a pensar que la vinculació era temporal i reduïda a la 
mínima expressió per conservar l’estabilitat. La feina es va centrar més a la ciutat ja que 



l’encàrrec era orientar molt el treball a la inserció comunitària. Així que, de seguida, vam 
tenir que fer tot un treball de investigació de camp al voltant del teixit associatiu de tot 
el Maresme Sud.  

 

INAUGURACIÓ OFICIAL DEL SRC BURRIAC 

El 21 juny del 2002, es va realitzar la inauguració oficial presidida pel Conseller de Sanitat 
i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, Eduard Rius i Pey.  

Per celebrar l’obertura, vam fer un dia de portes obertes al centre amb una visita guiada 
de l’equip de la nostra empresa pels professionals, pacients, familiars, veïns, polítics... 
que van venir. També es va realitzar una festa a la Plaça dels Escacs, situada just al costat 
del SRC. Aquesta va ser amenitzada amb un concert de música de jazz i un pica-pica. Va 
ser un dia molt agradable, que tots, inclosos els pacients, vam gaudir molt.  

 

CREACIÓ DE LA REVISTA BRICURA  

El 2002 va ser l’any de creació de la revista del 
SRC Burriac on escriuen els pacients. Per poder 
escollir el seu títol vam passar una estona amb 
els pacients jugant ordenant les lletres de 
Burriac. Una de les propostes que van sortir va 
ser Bricura, nom que va encantar veient que 
podia tenir un significat apropiat: BRIcura, un bri 
de cura.  

Així que es va quedar aquest nom i dues pacients 
van escriure l’editorial de la primera revista 
BRIcura del juliol de 2002, explicant el perquè del 
nom:  

“Temps i espai “per a la cura”, per a posar-
nos bé, per a gaudir de la vida, de la nostra 
creativitat i de la creativitat dels altres. 

Un bri de temps i espai per a curar-nos somiant, imaginant (hi ha qui creu –i 
jo també- que l’art i l’escriptura són terapèutics), guarint si més no un xic 
aquestes ferides que no es veuen però que s’han obert en el més pregon de 
la ment i de l’ànima i que són -diuen- les malalties psicològiques. Tenir un bri 
de cura, de cuidado de nosaltres mateixos, del bri que neix a cada instant en 
el benestar social, en la teràpia del centre, en el gaudir de les activitats i les 
sortides, en la tranquil·litat del dia a dia en la vida. Hem de tenir un bri de 
cura de la nostra malaltia, un xic de cuidado de la nostra problemàtica... 



Des de l’editorial, doncs, us desitgem que us agradi la revista i que la lectura 
us resulti amena i entretinguda  

Salut i pau 

.La  paraula BRICURA sorgeix d’escollir arbitràriament d’entre les lletres de  
la paraula BURRIAC les quals defineixen el nom del Centre de Dia i, amb la 
seva combinació espontània, després de diferents intents apareix la paraula 
BRICURA que dóna nom a la revista”.  

 

DETALLS DE LES ACTIVITATS REALITZADES AL SRC EL 2002 

Un treball molt interessant que es va fer, ja d’entrada, va ser un taller dintre de l’activitat 
d’Autonomia Personal que es va dir Coneixent Premià. Va ser la manera de que els 
pacients que no vivien aquí, poguessin descobrir la història, els barris i els recursos 
d’aquesta ciutat. Per fer els recorreguts vam comptar amb el coneixement de persones 
que sempre havien viscut a Premià de Mar i que sabien la història dels racons, les 
llegendes, les festes... Fruit del taller, i amb ajuda de la voluntària que feia tasques 
administratives, es va escriure un dossier que vam cedir a la Biblioteca i que encara està 
allà. Sembla ser que molts estudiants de les escoles de Premià el fan servir per fer 
treballs. Anys després ens van demanar inclús permís per fer còpies perquè l’original 
estava molt malmès ja.  

Ja havíem començat des de feia un parell d’anys un programa al Museu MNAC amb 
diferents centres de dia i Serveis de Rehabilitació de Fòrum de Salut Mental. Va ser 
emocionant i encoratjador veure el treball productiu artístic que els pacients van fer al 
voltant de les obres romàniques durant anys.  

Per treballar l’embrió de la relació dels pacients amb l’entorn, vam crear l’activitat 
d’Integració social. En ella, es feia un treball sobre l’agenda cultural del Maresme Sud 
amb la intenció de vincular a activitats de lleure a la comunitat. També es feia visites a 
recursos comunitaris del voltant, amb l’espai principal del Centre Cívic com a punt de 
recollida de informació i de visita d’exposicions. A més, acabava amb un passeig i un cafè 
a L’Amistat, la nostra segona casa. Aquest lloc, després va ser restaurat i va perdre 
l’encant modernista que tenia al seu interior.  



Fruit del treball en aquesta activitat, els 
pacients es van vincular de manera molt 
sòlida al Cinefòrum que GLIMPSE, associació 
cultural de Premià de Mar, realitzava els 
divendres a la tarda al Centre Cívic.  

També vam tenir un contacte molt estret 
amb les Associacions premianenques 
Creixent i CONEX. A totes dues, es 
realitzaven i es realitzen activitats de lleure i 
formació a preus assequibles. Molts dels 
nostres pacients han passat per les seves aules al llarg d’aquests anys.  

En aquells temps, encara es realitzaven estones setmanals de Manipulats amb petites 
remuneracions simbòliques. Hi havia pacients molt engrescats amb aquesta feina. 
Després, la progressiva especialització de cada servei, va separar la rehabilitació 
psicosocial dels serveis prelaborals i laborals, i es van deixar de fer aquestes feines. 
Recordo un que era molt maco, que era crear sets per a pessebres.  

També fèiem un viatge anual de quatre dies que eren les vacances dels nostres pacients. 
Eren molt interessants com espai on treballar el vincle, l’autonomia personal i el lleure. 
Era molt gratificant veure com gaudien aquells dies. Generalment, els pacients es 
prenien també vacances de la seva problemàtica mental, així els símptomes es 
rebaixaven fins gairebé desaparèixer aquells dies.  

També vam començar a tenir molt en compte la importància de l’intercanvi social i, per 
tant, el concepte de voluntariat. Llavors vam començar l’embrió sobre aquest tema amb 
algun pacient que col·laborava amb la biblioteca o fent tasques administratives al 
centre.  

 

BIBLIOTECA CAN MANENT, CENTRE ESPORTIU DE PREMIÀ (CEM PREMIÀ) I RÀDIO 
PREMIÀ DE MAR, GRANS ALIATS  

Aquell any 2002, la Comunitat Terapèutica del Maresme, empresa que treballa en Salut 
Mental en el mateix territori, complia 25 anys. Van convocar un Concurs per totes les 
associacions que volguessin participar del Maresme. Havien d’escriure un programa 
comunitari per poder portar a terme amb persones amb problemes de Salut Mental. 
Quan nosaltres vam iniciar el contacte amb certs espais, ens vam oferir el que ja havien 
escrit. Vam poder aprofitar els programes de tres dels recursos comunitaris de Premià 
de Mar, amb el permís de la Comunitat Terapèutica del Maresme. Al cap i a la fi, els 
nostres pacients són també d’ells, ja que van al seu centre de salut mental. Aquests tres 
recursos van ser la Biblioteca Can Manent, el CEM Premià i Ràdio Premià de Mar. La 
relació amb tots tres recursos es va començar a esbossar al 2002 i van començar a donar 



resultats comunitaris entre 2002 i 2003. A dia d’avui, encara continua la relació amb tots 
tres.  

Amb el CEM Premià fem natació des de llavors. Això facilita que alguns pacients donin 
el salt a fer-se socis i anar a fer cursets o a nadar lliurement.   

Amb la Biblioteca, hem viscut fins i tot el seu trasllat i la seva reconversió de Biblioteca 
Can Manent (fotografia de baix) a Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras. En ella hem fet 
diversos projectes relacionats amb la lectura, amb la informàtica, amb el voluntariat, 
amb exposicions de fotografia o pintura... La Maribel del Molino, que el 2002 era la 
directora de la Biblioteca, ens va començar a fer un Taller de Lectura en veu alta que 
encara a dia d’avui, 20 anys després, continua. Ella ja s’ha jubilat i actualment el fa de 
manera voluntària.  

 

 

 

Amb la Ràdio, també seguim treballant fent un programa amb els pacients i participant 
en programes de la graella fent accions antiestigma en salut mental.   

 

PROGRAMA BRICURA A RÀDIO PREMIÀ DE MAR 

Els inicis del programa van ser a finals del 2002 i va ser el primer programa comunitari 
propi del SRC Burriac i de l’àrea de Salut Mental del CFP. Els anys 2002 i 2003 va ser 
temps de coordinar l’inici del programa i treballar amb els pacients per a poder fer el 
primer programa, emès el maig del 2003,  centrat en “La movida madrilenya”. 

Participaven al “Premià Batega”, aparador de les entitats locals. L’espai era mensual i 
d’una hora, que podíem cobrir amb temes del nostre interès. El nostre programa 
radiofònic s’anomenava “Tardes de Bricura”, agafant el nom de la Revista del centre.  

 



El 2008 l’Espai Bricura, perquè ja no es fa de 
tardes, queda dins el programa magazine de caire 
municipal diari “La Drecera” de Ràdio Premià de 
Mar. Comença a portar el programa un periodista 
amb un canvi notori d’expressió. Els pacients 
estan menys pendents del guió en paper i tot és 
més espontani. Aquell any s’observa una millora 
en les capacitats per a comunicar en els pacients, 
en la seva implicació i motivació envers el 
programa i en el resultat final de les gravacions. 
La freqüència de gravació i emissió és quinzenal. 
L’espai té una durada d’entre 15 i 20 minuts. Els 
pacients es reuneixen un cop amb l’educador per 
a perfilar el guió de cada programa, treballant en 
paral·lel sobre diversos programes. Es reparteixen responsabilitats i es porta a terme la 
gravació la setmana següent. Es va du a terme col·loquis, reportatges externs amb 
micròfon i gravadora, entrevistes i perfils a personatges a l’estudi i per telèfon. La 
metodologia es reforça amb nocions bàsiques sobre estil periodístic i correcció 
comunicativa.  

El 2012 els pacients realitzen els espais “Professions de Premià” i “Indrets del Maresme”. 
Ambdós, realitzats en format de càpsula, tenen una durada de 6 a 10 minuts. Aquell any, 
assenyalar que una de les nostres pacients va donar un pas molt important incorporant-
se com a tertuliana habitual, dins de l’espai “Tot d’Una”, programa completament 
normalitzat de la graella de Radio Premià. 

L’any 2014 va ser un any ple de canvis per Ràdio Premià, cosa que va afectar al Programa 
de Ràdio. Primerament, van haver-hi canvis i reduccions de personal i això va provocar 
que es desmantellés “La Drecera”. Aquesta modificació ens va obligar a replantejar la 
nostra col·laboració, tal i com l’havien fet fins llavors i que tan bons fruits havia donat. 
La parada de mesos que va implicar, va produir que alguns pacients que formaven part 
de l’equip habitual abandonessin el programa. 

Per altra banda, reestructuracions del personal del nostre servei i dels horaris que ens 
oferien la Ràdio, ens va obligar a deixar de col·laborar activament en la realització 
d’aquesta activitat comunitària dins de la programació habitual de Ràdio Premià de Mar.  

Per tant, es va oferir als pacients la possibilitat de continuar incorporant-se a la dinàmica 
de funcionament del Programa Comunitari de Ràdio 
que es realitzava al SRC Maresme, a Mataró. Des de 
llavors, des del SRC Burriac hi van col·laborar pocs 
pacients. El fet de tenir que desplaçar-se a Mataró els hi 
costava molt.  



El novembre del 2017 es recupera el programa, en format mensual i d’una hora de 
durada. En aquesta etapa, Bricura entra a formar part de la Comissió de Ràdios 
Comunitàries de Salut Mental.  

El juny del 2021 es va participar a l’Altre Festival d’Arts Escèniques i Salut Mental. Va ser 
una experiència nova i engrescadora per als pacients.  

 

AlterArte, PROGRAMA COMUNITARI ARTÍSTIC 

Des de sempre les arts plàstiques han ajudat a 
millorar la simptomatologia de les persones amb 
problemes de salut mental a través de la sublimació. 
És evident la importància de l’art com a vehicle 
d’expressió i de pacificació de la persona amb 
trastorn mental, eina utilitzada sempre en qualsevol 
servei de tractament en Salut Mental. En alguns 
casos, això va més enllà i la persona s’identifica amb el paper d’artista. Vol entrar en 
l’intercanvi social i necessita que la seva producció artística sigui reconeguda a través de 
l’exposició, venda i difusió. És a dir, deixar de banda el seu rol de “malalt mental” per a 
convertir-se en “artista”.  

L’embrió del programa va començar l’octubre del 2003 al SRC de Premià de Mar. Des 
del centre, havíem vist les grans capacitats artístiques d’alguns dels pacients i la 
importància per ells de poder exposar i vendre les seves obres. Molts d’ells ens 
demanaven ajuda per poder assolir les seves metes en aquest sentit. Vam començar el 
programa amb 5 pacients, que s’identificaven amb el rol d’artista. Es va crear una 
activitat, Taller d'Art, per pacients que necessitessin un espai de treball a Premià de Mar. 
Poc a poc, es van introduir tècniques noves i el grup va créixer. Per portar a terme les 
obres, les persones podien crear al taller o pel seu compte. Al taller es feien propostes 
de treball per anar produint i perfeccionant tècniques. Es va donar molta importància al 
procés de creació. Posteriorment, al 2005, es va començar a introduir aquest programa 
al SRC Maresme de Mataró.  

Al inici es va crear una comissió de treball formada per treballadors que lideràvem el 
projecte. El juny del 2004 vam realitzar la primera exposició a l’escola d’Aparadorisme 
Artidi de Barcelona. Des de llavors, s’ha fet multitud d’exposicions a diferents llocs del 
Maresme i Barcelona, tant col·lectives com individuals. Els pacients col·laboren en el 
muntatge de les exposicions. 

S’intenta treballar per sensibilitzar a la societat i trencar els estigmes en salut mental.  
Per aconseguir-ho es treballa amb artistes locals, que ensenyen la seva tècnica i fan 
obres amb els pacients. S’inicia una gran col·laboració amb museus, associacions i 
centres artístics del Maresme, amb els que es fan tallers sovint.  



Es participa en diferents concursos artístics d’arreu del territori. I s’atén a pacients que 
no són dels nostres serveis, però sí de la Xarxa de Salut Mental de la zona.  

El 2008 es comença a utilitzar per fer el Taller d’Art les instal·lacions del Centre d’Art 
Contemporani Can Xalant de Mataró. Un dia a la setmana ens cedien un espai i es podia 
estar en contacte directe amb els artistes.  

El 2012 es crea el model de càpsules temàtiques que es realitzen en algun museu o amb 
algun artista en concret, intentant investigar noves tècniques. És habitual la relació amb 
la Nau Gaudí, el SusoEspai, el Museu Ca l’Arenes, PremiArt, Fundació Tàpies... També la 
visita a exposicions, museus, galeries... Comencen a realitzar-se les estades artístiques 
de “Natura és Cultura”. Cada vegada es fan més accions a espais que no tenen a veure 
amb la Salut Mental ni inclús amb l’art, com la participació a comerços de Mataró 
mostrant obres d’art dels pacients als seus aparadors.  

També hi ha una progressiva presència als mitjans de comunicació (premsa, ràdio, 
televisió, blocs, xarxes socials...).   

El 2014 es va constituir Maresme Continuum, aliança estratègica integrada per les 
entitats de la comarca dedicades a l’atenció a la salut mental i al servei a les persones i 
els seus respectius Centres Especials de Treball: Centre Formació i Prevenció (CFP), 
Comunitat Terapèutica del Maresme, La Klosca i Fundació Molí d’en Puigvert.  

El 2016 es va realitza la 1a Jornada Maresme Continuum: “Art, creació i Salut Mental” al 
Museu de l’Estampació de Premià de Mar amb la col·laboració en l’organització 
d’AlterArte i també fent una presentació. La 2a Jornada es va realitzar el 2018. En aquell 
any, AlterArte per fi aconsegueix tenir el seu propi local.  

Actualment es realitzen diferents tallers oberts a la ciutadania, a més d’atendre pacients 
dels SRC i ex-pacients. També es barregen persones amb diagnòstic i persones sense 
diagnòstic, de totes les edats. Hi ha espai per exposar i per treballar de manera lliure.  

 

DETALLS D’ACTIVITATS REALITZADES AL SRC DEL 2003 AL 2010  

Entre 2003 i 2004 es va iniciar moltes activitats.  

Una d’elles, Coral, va tenir molt bons resultats. En ella els pacients o els professionals 
proposàvem cançons, es treballava la lletra i es cantaven intentant perfeccionar-les 
sessió rere sessió.  

També vam fer un monogràfic d’Artteràpia, realitzat per un arterapeuta en pràctiques, 
en el que van sortir treballs molt interessants.  

Vam començar a fer un taller d’Informàtica bàsica per aprendre a utilitzar el Word a 
nivell bàsic.  

Es va apostar per tenir un professional a l’equip dedicat a recerca d’associacions i 
projectes amb aquestes. S’intentava vincular als pacients a aquestes associacions. Es va 



fer tota una investigació a Premià de Mar, com a ciutat on vivien la majoria dels pacients, 
però també a altres poblacions del Maresme Sud i Centre, arribant inclús a Barcelona. 
L’objectiu era trobar recursos comunitaris per cada pacient, a la seva població, tenint en 
compte els seus desitjos. Van ser uns anys intensos de recerca comunitària que ens va 
permetre conèixer molt a fons el teixit associatiu de Premià de Mar, especialment, però 
també d’altres poblacions del Maresme Sud.  

Alguns d’aquests projectes van ser força innovadors pel meu parer. Vam vincular a dos 
pacients a la Fundació Altarriba, ajudant a cuidar de les colònies de gats de carrer de 
Premià. Era molt maco veure com els pacients ajudaven a les senyores que s’ocupaven 
per entrar a la zona de roques del litoral de Premià, a on estaven les colònies de gats.  

Es va participar a diferents actes festius de Premià de Mar. En la confecció dels decorats 
per a la Festa Major, a la Cavalcada de Reis, a la Rua de Carnestoltes...  

Una col·laboració molt maca va ser amb els Premis Butaca de Teatre de Catalunya, que 
antigament sempre es realitzaven a Premià. Els pacients ajudaven a muntar les taules, 
vestir-les i parar-les i, el dia de la festa, assistien a l’acte d’entrega de Premis. Era 
emocionant veure com es posaven ben elegants per assistir a una gala plena d’actors 
catalans famosos.   

Vam començar a pujar en grup a la gossera de Vilassar de Dalt, a fer un voluntariat amb 
l’Associació Amics dels Animals en un entorn preciós. Els pacients netejaven les gàbies, 
donaven de menjar i passejaven als gossos en ple espai natural.  

També es van realitzar durant anys tallers de creació i producció al MACBA, a partir 
d’obres del Museu, amb l’acompanyament de diferents psicoanalistes: Montserrat 
Rodríguez, Isabel Cavallé, Carolina Tarrida, Carlos H. Jorge... Durant molts anys es va 
col·laborar en aquests tallers, fins els voltants del 2010.  

El 2007 un dels nostres artistes més reconegut d’AlterArte va començar una 
col·laboració a “Le potage”, revista mensual de còmics de distribució gratuïta, que 
pretenia suplir la manca del còmic en la premsa gratuïta. Reunia un col·lectiu de 
dibuixants de la comarca del Maresme.  

Durant el 2008 realitzem convenis de col·laboració amb diverses associacions del 
territori, que ens permeten dur a terme activitats comunitàries grupals.  

El 2009, una activitat històrica al servei, la Revista 
BriCura, canvia de format per apropar-se a les noves 
tecnologies i intentar arribar a més públic. Passem del 
format en paper al format blog.  

http://revistabricura.blogspot.com/ 

 

http://revistabricura.blogspot.com/


Des dels inicis del nostre servei havíem participat com a voluntaris a la Festa Major de 
Premià de Mar ajudant a confeccionar decorats del carrer Sant Antoni. Aquell any, 
també es va col·laborar com a voluntaris per primer cop a la Cavalcada de Reis. I a la 
Festa Major es va ajudar estampant les banderes de pirates i premianencs.  

Es van iniciar els tallers al SusoEspai, entitat sense ànim de lucre fundada a la ciutat de 
Barcelona, amb la voluntat d’apropar la creació i la vivència de l’art a persones que 
conviuen amb un trastorn de salut mental. És un recurs que va sorgir a partir del 
programa educatiu del MNAC “El Museu: Espai comú d’integració”, amb el que 
portàvem anys col·laborant.  

El 2010 s’inicia Expressió Corporal, activitat molt interessant, des del meu punt de vista, 
que ajuda als pacients a expressar conflictes que no es poden posar en paraules 
fàcilment.  

 

PRIMERA FILA, PROGRAMA COMUNITARI DE TEATRE  

Des del 2003 es va començar a realitzar l’activitat 
de Teatre al SRC Burriac, conjuntament amb el SRC 
Maresme de Mataró. Des de l’inici, i durant tots els 
anys que va durar el programa, vam comptar amb 
la col·laboració del Patronat Social Premianenc, que ens cedien la sala per fer els assajos 
i la representació.  

Durant l’any, s’estudiava el guió i s’assajava per acabar representant l’obra al teatre. 
Inicialment es va representar “El sombrero de paja de Italia” d’Eugene Labiche.  

Entre 2005 i 2006 es va voler anar més enllà. Es va treballar i estrenar una obra de 
creació pròpia, “La Dolça Melodia”, amb la col·laboració dels alumnes de l’Escola 
Municipal de Música de Vilassar de Dalt i d’actors amateurs.   

Després va ser protagonista “Les aventures d’En Pere Pistoles” de Gabriel Janer i Manila, 
estrenada el 24 de novembre del 2007 al Patronat Social Premianenc. Es va comptar 
també amb la col·laboració d’actors amateur. Els decorats i l’attrezzo van ser 
confeccionats per pacients dels nostres serveis.  

El 2009 s’augmenta la complexitat creant de nou un guió propi que girava al voltant de 
cançons de la Trinca, “Mentre hi hagi peles!”, espectacle de teatre musical. Es va seguir 
amb la col·laboració d’actors amateur i es va obrir a tota la Xarxa de Salut Mental 
propera, assumint actors d’altres SRC. Es creen diferents equips: Música, Actors, 
Vestuaris, Decorats... S’utilitza un estudi d’assaig per músics a Barcelona. 

Es realitzen sessions amb professionals del món de l’espectacle (Vicky Peña, Miquel 
Àngel Pascual, Nina, Imma Colomer, Boris Ruiz, Mont Plans i Carol Brunet). Es fan 
sortides al teatre i a la televisió i difusió a la ràdio i televisió (Canal Català Maresme, 
Ràdio Premià, Mataró Ràdio i TV3). 



El juny 2009, “Els Premis de la Ràdio” de Ràdio Premià de Mar, va nominar Primera Fila 
com a millor iniciativa de l’any a Premià de Mar.  

El 2010 s’inaugura una exposició al Museu de l’Estampació de Premià de Mar, que 
implica la presentació del cartell de l’obra, realitzat per Miguel Gallardo, i l’exposició del 
concurs de La Trinca realitzat per pacients de la Xarxa de Salut Mental de Catalunya. 

El 3 d’octubre es va fer la presentació del musical a la Sala Cabañes de Mataró. 

El treball anava des de l’apartat cognitiu de memorització de text, el treball de les 
angoixes del directe, l’expressió i el sortir del rol de “malalt mental”. Destaca, 
especialment, l’acció contra l’estigma en salut mental. 

També es va presentar el programa a la Universitat. Per una banda, al “Màster en 
Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental” de la Universitat Autònoma de Barcelona i 
Fòrum de Salut Mental al maig del 2011. També es va realitzar una conferència a la 
Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, per alumnes de segon curs del 
“Grau d’Educació Social” el 19 d’octubre del 2011. 

Els participants del Musical va intervenir a la pel·lícula “La Trinca. Biografia no 
autoritzada” de Joaquim Oristrell, estrenada per Televisió de Catalunya al juny 2011. 

 

LLIBRE ACTIU, BIBLIOTECA GESTIONADA PER PACIENTS DELS SRC  

El 2010 s’inaugura Llibre Actiu, biblioteca de llibres de 
segona mà gestionada per pacients i ex-pacients dels SRC. 
El seu funcionament està en les seves mans. Ells endrecen i 
registren els llibres de la biblioteca. També atenen als 
clients que s’apropen a la seva seu, a Mataró, recomanant 
algun llibre. Aquest programa ajuda a la difusió de la cultura 
a la comunitat, lluitant contra l’estigma en salut mental. Es 
treballa els processos cognitius necessaris pel registre, la pràctica informàtica i les 
habilitats socials que implica la interacció amb els clients. A més, realitzen un voluntariat 
a la societat que implica entrar en el intercanvi social. 

Al 2012 es col·labora a la ciutat amb diferents punts de bookcrossing a locals públics de 
Mataró, apropant així Llibre Actiu a altres espais de la ciutat.  

Donat que la seu de Mataró està força lluny del nostre servei i això provocava poca 
participació dels nostres pacients, vam pensar en poder fer una seu al nostre SRC. 
Actualment, estem treballant per poder inaugurar-lo quan la situació pandèmica millori, 
esperem que al llarg d’aquest any. 

 

 

 



NAIXEMENT DE TAPS UP 

Arrel una acció d’Alterarte, vam descobrir un programa 
que realitzava l’AREP, empresa dedicada a la Salut 
Mental també. Ens va resultar un projecte tan 
interessant que vam decidir replicar-lo. Així va néixer al 
2016 el programa comunitari Taps Up. Es tracta de crear 
diferents punts de recollida de taps de plàstic a la nostra ciutat i donar-los a una 
associació que recapti diners a partir del seu reciclatge. Vam començar a ajudar a 
l’Associació “Miradas que hablan”, que treballen per ajudar a nens amb problemes 
cromosòmics greus. L’entrega es feia a través de l’Associació AREP. La recollida i trasllat 
a Barcelona sempre ha sigut gestionada pels nostres pacients amb un voluntari extern 
que porta el vehicle.    

El 2020 ens vam quedar sense associació a la que donar perquè ells vam decidir no 
recollir més taps. Va ser un moment delicat perquè estàvem en plena pandèmia i gairebé 
vam perdre el programa. En col·laboració amb AREP, com sempre, vam canviar l’entitat 
a la que destinàvem la recaptació de taps. Ara hi va a la Fundación Española de 
Mastocitosis a través de la campanya “Transportamos Esperanza” de GLS Spain. També 
es va fer un canvi de logotip, creat per un artista d’AlterArte.   

 

ALGUNES ACCIONS REALITZADES ENTRE 2011 I 2022 

El 2011 es va realitzar el primer Taller de Dones, monogràfic de dos mesos de durada, 
amb la participació de 5 dones del SRC.  

S’inicia el Programa de Joves comú als dos SRC, captant la necessitat de fer un espai i 
unes activitats específiques per aquest grup.  

El 2012 vam recuperar la figura del pacient voluntari a la Biblioteca Martí Rosselló i 
Lloveras, gràcies a la bona disposició de l’equip d’allà.  

El 2013 es crea En Xarxa, utilitzant els recursos que la sala d’ordinadors de la Biblioteca 
ens oferia.  Aquest va ser l’embrió que ens va permetre començar a introduir als pacients 
en el món digital. Es va treballar aspectes d’autonomia personal com sol·licitar cita al 
metge o per renovar-se el DNI. També aspectes més relacionats amb el lleure com les 
xarxes socials, reservar un hotel on-line, comprar entrades, escoltar música, veure 
vídeos o TV on-line, “xatejar”, fer ús del correu electrònic...  

El 2014 s’inicia una activitat molt interessant, la d’Equinoteràpia. Des del meu punt de 
vista, el vincle amb el cavall ajuda a pacients amb molta dificultat per establir un vincle 
social. A més, l’entorn natural en el que es realitza l’activitat ajuda.  

Al 2015, i captant la necessitat dels pacients amb menys vida social, s’inicia el Grup de 
Sortides amb Suport. Se’ls ajuda a organitzar activitats de lleure sense presència de 
professionals en elles.  



El 2016 comencem a ajudar a dos pacients a tirar endavant els seus blocs personals, un 
dedicat a la Cuina i l’altre a la Pintura i la Música. Així, fomentem que aquestes dues 
persones mantinguin el desig i el projecte personal que tenen i es mantinguin actius en 
les seves facetes.  

El 2017 donem un gir a l’activitat que teníem des de l’inici al Pla Funcional: Integració 
Social. Fins llavors ens basàvem en el coneixement i visita de recursos de la comunitat 
socials, culturals... Ara ens centrem, de manera concreta, en l’acció a la comunitat a 
través del voluntariat grupal. Li donem importància a la idea de retornar a la societat 
alguna cosa a canvi de tot el que un pacient rep d’aquesta. Per aconseguir això, hem 
rebut ajuda de la Regidoria de Serveis Socials de Premià de Mar. Es va treballar durant 
un temps a l’hort que proveeix de verdures i fruites a famílies en situació de pobresa 
alimentària, a través de Càrites. També es va col·laborar per acompanyar a avis residents 
del Casal Benèfic Premianenc a passejar. Més endavant, es va col·laborar amb DISA 
Premià, allà Càrites ofereix un espai únic de distribució d’aliments a la Parròquia de Sant 
Cristòfol. Així es permet que les persones ateses puguin seleccionar productes segons 
un sistema de punts. Els nostres pacients col·laboren com a reposadors.  

El 2018 es realitza un monogràfic sobre Risoteràpia amb interacció amb el col·lectiu de 
residents del Casal Benèfic Premianenc. Fruit de l’experiència es realitza una xerrada i 
una exposició de fotos realitzades per un artista d’AlterArte. Totes dues accions es 
materialitzen a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras de Premià de Mar.  

També, pel Dia Mundial de la Salut Mental es realitza una exposició a la Biblioteca amb 
obres realitzades pels pacients sobre l’etiqueta en salut mental, l’estigma, l’acceptació, 
la lluita i la recuperació.  

Per primer cop, els pacients realitzen un voluntariat en el Gran Recapte del Banc 
d’Aliments de Catalunya.  

La constitució de la Taula de Salut Pública de Premià de Mar estreta encara més la relació 
amb l’Ajuntament. També ens comencem a relacionar més amb el CAP a través de 
xerrades que es venen a fer al SRC sobre exercici físic, dieta equilibrada, tabaquisme...  

El 2019 rebem des de l’Ajuntament un Curs de cuina realitzat per una cuinera experta.  

Des de l’Ajuntament, a la Taula de Salut de Premià de Mar, ens demanen col·laboració 
en dos moments. Un és pel Dia Mundial de l’Activitat Física i de la Salut. Realitzem dos 
accions: una sessió de Ioga a l’aire lliure i la xerrada de “Joc, esport i benestar” a la 
Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras. També ens demanen implicació per la Marató de 
TV3, que va tenir lloc el 15 de desembre i que es va dedicar a recaptar diners per a les 
Malalties Minoritàries. Diverses entitats de Premià ens vam solidaritzar ideant 
iniciatives. Nosaltres vam col·laborar amb una paradeta a la fira, amb artesania i 
pastissos, que va organitzar l’Ajuntament per recaptar beneficis per La Marató. A més, 
vam preparar un taller de manualitats per a nens. I els pacients del programa de ràdio 



Bricura, van entrevistar en directe a associacions, persones del carrer i polítics, per saber 
com havien viscut l’experiència. 

La Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras ens van fer una cessió de CD descatalogats, vam 
iniciar els primers contactes per poder participar en el Voluntariat de préstec a domicili. 
Dues pacients voluntàries van col·laborar en la cura i el manteniment de l'hort urbà i de 
les plantes que hi havien a la seva seu.  

I una altra pacient voluntària va realitzar els inicis de la web de l’Associació premianenca 
Neens.  

També es va començar a concretar el desplegament del Programa d'atenció a les 
persones amb un trastorn de psicosi incipient. És un programa transversal i comunitari 
d’atenció en les fases primerenques de la psicosi, així es pot prevenir i reduir la gravetat 
i la cronicitat. Actualment està en ple rendiment.  

El 2020 el vam iniciar amb l’organització, amb l’Ajuntament, d’una neteja de plàstics de 
la platja de Premià de Mar després del Temporal Glòria. També van iniciar els espais 
autogestionats pels pacients, amb un de bijuteria.  

En aquell moment es posa en marxa les obres d’ampliació del local antic, amb un que 
està just al costat, ampliant així els espais.  

Al març just esclata la pandèmia pel covid19. Derivat de tota la situació, la majoria de la 
vinculació a recursos queda parada gran part de l’any. Ens centrem en mantenir estables 
als pacients des de la distància. També es crea CFP Des De Casa, un espai a la web de 
l’entitat amb propostes d’activitats per fer a casa: lectures llegides en veu alta, jocs, 
endevinalles, passatemps, vídeos de ioga i pilates... Després, recuperem la presencialitat 
al juny amb grups bombolla. Al setembre recuperen l’activitat habitual, molts recursos 
comunitaris i es dóna una gran esclatada en la vinculació dels pacients a ells.  

Durant el confinament es realitza des de l’equip, unes enquestes a diferents SRC. A partir 
de les respostes es fa un estudi on queda palès els efectes del confinament en el 
col·lectiu atès als nostres recursos. Es va fer molta difusió d’aquest estudi a nivell de 
premsa.  

També es va realitzar un estudi als dos SRC de l’empresa amb el nom d’ “Ajustant la 
mirada” que pretenia treure conclusions sobre la relació entre la salut mental i la vida 
social. Per aconseguir les dades vam passar unes enquestes als nostres pacients i també 
vam debatre en grup els temes.  

A finals d’any, comença la participació en l’elaboració del Pla de Salut Local de Premià 
de Mar, en col·laboració amb altres entitats de Salut com el CAP, farmàcies, residències 
geriàtriques, associacions sobre salut en primera persona...  

El 2021 va ser un any de recuperació de l’activitat de manera relativa. Vam començar 
l’any amb un estudi que intentava captar la percepció dels pacients al voltant de 
pel·lícules que tractaven sobre la salut mental. I també l’elaboració escrita, dintre de la 



cartera de serveis, del model d’atenció no presencial ja aplicat des de l’inici de la 
pandèmia.  

L’augment de dones que s’ha anat donat en el servei al llarg dels anys, ens va fer crear 
de nou l’activitat de Grup de Dones, on tractar temes que els interessava compartir. 
Aquesta experiència es va explicar a la Ràdio pel Dia de la Salut i la Dona.  

Es va aconseguir, gràcies a la relació amb l’Ajuntament de Premià, la possibilitat de 
pintar des d’AlterArte un pas soterrani cap a la platja. La seva inauguració va ser 
presidida per polítics de Premià de Mar.  

 

 

 

La relació fluida amb el CAP va propiciar que se’ns oferís la possibilitat de venir a vacunar 
contra el covid19 a tots els pacients que no haguessin iniciat la seva vacunació encara.    

Vam recuperar el pla funcional introduint millores. Es va crear un Taller d’Smartphone 
amb la idea de treballar més intensament la digitalització del pacients, per introduir-los 
en l’era de totes les aplicacions telemàtiques.   

Des de l’Ajuntament, ens van oferir diverses xerrades sobre temes de Salut. Vam fer un 
total de cinc: sexualitat, tabaquisme, imatge i dues sobre drogoaddicció.  

Vam recuperar la idea del voluntariat al SRC amb una antiga pacient que ve a ajudar-nos 
en tasques administratives i encàrrecs a botigues del voltant. Actualment s’està 
gestionant la incorporació d’una altra pacient voluntària que a l’alta es queda com a 
tallerista per dinamitzar els espais autogestionats. 

També vam realitzar un monogràfic sobre Expressió Corporal i en interacció amb 
l’Associació premianenca de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica. Les sessions van acabar amb 



un Programa de Ràdio realitzat pel nostre grup de Ràdio Bricura i una exposició de 
fotografies realitzades per una fotògrafa al Centre Cívic de Premià de Mar al gener del 
2022.  

Per primer cop, a finals d’any, vam obrir les portes a alumnes de pràctiques menors 
d’edat, de 4art de l’ESO, per poder fer l’assignatura d’APS (Aprenentatge Servei). A finals 
d’any vam preparar els continguts que farien de cara a 2022. Vam pensar 3 blocs 
temàtics: Xarxes Socials (per seguir en la línia de treballar tot el món digital), Cuina (per 
fomentar les AVD) i Passejades (per treballar Hàbits Saludables). Actualment s’estan 
realitzant.  

 

L’EQUIP 

I evidentment, voldria recordar als meus companys als llarg d’aquests anys. Els que van 
estar i els que estan dia a dia, setmana a setmana... vivint junts com aquest servei s’ha 
fet tan gran. Perquè, al cap i a la fi, és un servei per a les persones des de les persones, 
per als pacients des dels professionals. Per tant, el capital més important que tenim és 
el capital humà.  

Vull, especialment, fer un homenatge a dues persones que ja no estan entre nosaltres i 
que van impulsar d’una manera molt clara la xarxa de relacions amb els dispositius 
comunitaris del voltant: la Vanesa Páez i l’Héctor Roqueta. Vam fer possible que el servei 
es convertís en un veritable Servei de Rehabilitació Comunitària vinculat amb el seu 
entorn. Van aconseguir que els pacients també es relacionessin amb els seus recursos 
propers, desenvolupant un important teixit de relacions amb associacions de les 
poblacions properes. Tots dos sempre estaran al meu record. Descansin en pau on 
siguin. Molts cops els recordo... Van fer un gran treball del que ha quedat empremta i 
coneixement del medi.  

 

VALORACIÓ 

Tirant la vista enrere, em sembla que es pot dir que s’ha fet un magnífic treball, crec que 
immillorable. Tenint en compte que la nostra ciutat és petita i no ofereix les possibilitats 
de ciutats com Barcelona, hem aconseguit engegar programes i activitats interessants.  

També, és important tenir en compte que, sense els pacients no es podríem tirar 
endavant aquests projectes. Perquè si ells es decidissin a quedar passius sense 
participar-hi, no podríem fer res. Per tant, també agraeixo a ells la seva predisposició 
per poder engegar projectes així. Ells ha volgut respondre amb la seva participació. 
Realment tenim un grup molt facilitador de projectes, acollidor dels nouvinguts i 
col·laborador en totes les activitats.  

Durant aquests anys, sempre hem obert el nostre servei a noves idees i a nous projectes. 
I d’aquesta posició ens hem nodrit d‘entusiasme i ganes. Sempre hem rebut amb els 



braços oberts a col·laboradors, alumnes de pràctiques, voluntaris, associacions... que 
ens hagin pogut plantejar alguna nova activitat interessant pels pacients.  

Em sento molt satisfeta del servei que donem, del fet que ens posem al servei de la 
població com a voluntaris davant qualsevol acte promogut per l’Ajuntament o per 
alguna associació o recurs. També estic orgullosa que la nostra posició sigui de donar i 
no de rebre, cosa que insistim en transmetre als pacients.  

Intentem mantenir una línia que aporti i sumi als pacients, col·locant-los com a ciutadans 
col·laboradors aportant la seva feina voluntària per un bé comú. I tot això, aporta que 
ells entrin a l’intercanvi social, cosa molt poc habitual en el col·lectiu de persones que 
pateixen un problema de salut mental greu. Una gran part es mantenen al marge de la 
societat, però rebent molt d’ella (prestacions econòmiques, exempcions o bonificacions 
d’impostos, lots d’aliments o neteja de Càrites, menjador social...). Nosaltres intentem 
que canviïn de posició per poder ser inclosos a la comunitat i per millorar la seva 
autopercepció per la seva posició activa.    

 

EL FUTUR 

Actualment, en ple estat pandèmic i submergits en les diferents ones de covid19, 
desitgem que tot això s’acabi i puguem recuperar de manera estable el ple 
funcionament. Poder recuperar d’una vegada per totes els voluntariats, d’una manera 
estable, sense estar en la situació de parada cada vegada que puja la incidència del covid 
de manera alarmant. Mentrestant, acabem de recuperar els voluntariats grupals que ja 
fèiem i creant-ne de nous. Aquest cop farem accions com recollir aliments a les escoles 
per portar a Càrites, recollir articles de primera necessitat per Ucraïna o fer un punt de 
recollida municipal de taps solidaris.  

Estem en ple muntatge del Llibre Actiu Premià, recollint donacions de llibres de segona 
mà, endreçant la biblioteca per temàtiques, registrant tots els llibres que tenim... Amb 
ganes de poder obrir al llarg d’aquest any 2022 aquest espai als ciutadans de Premià de 
Mar, i als que vinguin de fora. Una vegada més, donant un servei a la població que tan 
bé ens ha acollit.  

Estem començant a treballar amb diferents col·laboradors i alumnes de pràctiques. Ara 
mateix amb alumnes de 4art de l’ESO i amb una alumna de Màster que acaba de 
començar ja el pràcticum amb nosaltres.  

Seguim treballant colze amb colze amb l’Ajuntament de Premià de Mar, que ens ajuda 
en la recerca de sinergies amb associacions premianenques i en la nostra lluita contra 
l’estigma en salut mental.  

Després d’aquest repàs per aquests 20 anys només puc sentir-me orgullosa del treball 
fet. Esperant entusiasmada que els propers també siguin anys plens de projectes 
interessants, seguirem treballant...  


