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Editorial
...I FINS AQUÍ, EL 2012
Ja tornem a ser aqui, un cop més, benvinguts al butlletí “Som Aquí!!!” el butlletí fet
pels usuaris del Club Social “Punt de Trobada”. En aquesta ocasió volem obrir la publicació desitjant que tingueu unes bones
festes de Nadal i una gran entrada al 2013.

BAR de Barcelona, un bar que tot, fins i tot
els gots, són fets de gel.

Finalment, a La Veu del Club, els nois han
donat la seva opinió sobre les eleccions al
Parlament de Catalunya del 25 de novembre, en que es decidia molt més que qui
A l’entrevista, hi podreu trobar una conversa seria el nou President de la Generalitat de
amb la coordinadora del Club, Marta Esco- Catalunya i que, en l’actual context de crisi,
rigüela, que ens explicarà els canvis que hi ens afecten molt a tots.
ha hagut en el Club en els últims quatre
Res més, això és tot el que trobareu en
anys.
aquest butlletí. Esperem que el gaudiu i ens
A la secció de Club Social hi ha la crònica retrobem al mes de Gener. Salut!
d’una sortida al Camp Nou en dia de partit.
També, en aquesta secció hi podreu llegir el
relat sobre una activitat de sensibilització
Marta, Bea i Roger
que es va fer a l’Institut Joan Oró.
Educadors del Club Social “Punt de Trobada
Les sortides més destacades d’aquest mes
van ser a la Creu Roja, col•laborant amb la
campanya “Cap nen sense regal” i al ICE
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entrevista
MARTA ESCORIGÜELA
Marta Escorigüela, té 29 anys és Diplomada en Treball Social i treballa al Club des de fa 4 anys.
Fa un any i mig que és coordinadora del Club Social “Punt de Trobada”. Sempre ha treballat dins
del món associatiu i en l’àmbit de la salut mental.

Tu has viscut els canvis dels tres locals, qui- important en l’actitud dels usuaris que veniu al
nes coses creus que ens pot oferir aquest club, actualment us mostreu més participatius i
actius que fa uns anys, suposo que poc a poc
local que els altres no poden?
aneu entenent més la filosofia del club.
Principalment un espai més ampli on portar a
terme la nostra activitat diària, té dues sales Quins canvis t’agradaria fer en el Club?
que ens permetran fer dues coses a la vegada,
En general estic satisfet que en els antefeta en com funciona
riors locals era imposel servei en l’ actualisible ja que només en
tat, però crec que
teníem una. També, i
hem de seguir trebapersonalment el que
llant tots junts en
més m’agrada d’aquesta nova seu és
aconseguir que vosaltres tingueu més inique tenim dos espais
ciativa alhora de fer
a l’aire lliure que ens
propostes i dur-les a
permetran gaudir de
terme sense el suport
bones tardes al sol i
dels professionals.
fer-nos visibles amb
Crec que aquest és
tots els aspectes posil’objectiu principal pel
tius que això implica.
que hem de treballar
Si penses en el Club
en el futur.
quan vas entrar com
a educadora i el
Costa molt ser coorveus ara, quins candinadora del Club
foto: Marta Escorigüela, coordinadora del
vis
significatius
Social “Punt de TroClub
Social
“Punt
de
Trobada”
s’han produït?
bada”?
El més evident és que
el nombre d’usuaris ha augmentat considerablement i això ha implicat una nova forma d’organitzar-nos. Poc a poc em crescut com a
servei i ens em anat professionalitzant alhora
de donar atenció als usuaris. També em treballat, tant els professionals com els usuaris, per
estar més presents a la comunitat i donar-nos a
conèixer. Per últim, crec que hi hagut un canvi

Suposo que el fet d’haver treballat com a educadora dos anys
abans de ser coordinadora m’ha facilitat entendre com funciona el servei i com s’ha de gestionar. Però en el dia a dia, com en totes les feines,
et trobes dificultats que has de gestionar, com
pot ser la falta de temps i de recursos per portar
a terme tots els projectes.

entrevista
Què és el que més t’agrada de la teva feina poc, i cadascú al nivell que pugui, us comprometéssiu més amb el servei i que cada vegada
al Club? I el que menys?
fóssiu més participatius. Crec que és molt imEl que més m’agrada és l’atenció directa, com- portant que vegeu la importància de estar actius
partir estones amb tots vosaltres i compartir el i els beneficis que això us pot aportar. També
vostre dia a dia. També les tasques més comu- m’agradaria que cuidéssiu més els uns dels alnitàries com per exemple la organització del tres i que us donéssiu suport quan un company
Torneig de Futbol Sala Inclusiu o altres actes estigui passant per una situació complicada.
com els del Dia Mundial, quan veig que som capaços d’apropar la Salut Mental a altres perso- I per acabar, què penses de les retallades
nes de la comunitat em dona molta satisfacció que s’estan duent a terme en l’àmbit dels
Serveis Socials?
personal.
I el que menys m’agrada és haver de passar
moltes hores davant de l’ordinador!! Encara que En primer lloc dir que ens em de sentir molt
afortunats de que el servei de Club Social no
és necessari per tirar endavant el club.
estigui patint grans retallades, de moment
De totes les tasques que realitzes al Club, només ha estat del 2%, tenint en compte les dificultats que s’estan trobant altres serveis.
quina es la més gratificant per a tu?
Jo crec que ens estem convertint en una socieLa tasca més gratificant és estar dia a dia amb tat que esta abandonant a les persones més
vosaltres i donar-vos suport en el que necessi- vulnerables i això em fa molta pena. Estan desteu. Saber que esteu a gust al servei. També em truint el sistema de benestar de forma fulminant
sento molt satisfeta quan veig el canvi d’actitud i en un àmbit com la salut mental que abans de
de molts de vosaltres al vincular-vos al servei, la crisi ja faltaven molts recursos socials, aquesveure com us obriu als altres i us relacioneu tes retalles poden provocar que perdem tots
amb els companys.
aquells serveis que han costat molt d’aconseguir. Actualment la única cosa que podem fer és
sortir al carrer a manifestar-nos i a fer visibles
Quines expectatives tens amb nosaltres?
les nostres necessitats.
Suposo que el que m’agradaria és que poc a
Si estas interessat a formar part del Club Social
“Punt de Trobada” et pots posar en contacte amb
nosaltres a través del 937743307 o via correu eletrònic a cspuntdetrobada@gmail.com.

Sergio, Míriam i Jordi
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PA R T I T D E F U T B O L
FC BARCELONA - CD ALABÉS
El dia 28 de Novembre vam anar al Camp Nou
a veure el partit de futbol que va enfrontar el FC.
Barcelona contra el Deportivo Alavés, de Vitòria. Cap a les 19:45 de la tarda, havíem quedat
per reunir-nos i agafar l’autocar que ens portaria
fins al Camp Nou. Entre companys del Club Social, familiars, amics i els educadors que ens hi
van acompanyar, sumàvem vint persones. El
trajecte en autocar va ser molt divertit, amb un
ambient molt agradable ivam gaudir de bona
companyia.

Tal i com vam entrar al Camp Nou, vam viure i
ser partícips de l’ambient de partit. Un partit dels
setzens de final de la Copa del Rei, en el que
vam assistir-hi gairebé seixanta mil espectadors. El partit va començar malament per l’equip local, que va encaixar un gol a la primera
part. Al final d’aquest primer període, Adriano va
empatar el partit i ja a la segona part, dos gols
de David Villa, van donar la victòria al FC Barcelona.
Les nostres
entrades
eren a primera graderia del gol
nord, on el
Barça va atacar a la segona
part,
amb la qual
cosa,
vam
poder veure
els dos gols
de Villa de
ben a prop.

A l’arribar a
Barcelona
per
l’Avinguda Diagonal,
vam
trobar molta
retenció, hi
havia molta
gent
que
anava
al
Camp Nou.
L’ambient de
partit
es
podia veure
des de l’aparcament,
Volem agrair
on un centeal
Barça
nar d’autobuaquesta inisos vinguts
ciativa que
foto:
Alguns
dels
companys
que
van
anar
d’arreu del
va fer que
al
Camp
Nou
el
dia
del
partit
país,
van
tantes persoportar aficiones que no
nats a l’estadi. A més a més, es tractava d’un poden anar al camp de forma habitual, poguespartit especial, ja que l’equip Barcelonista va sin gaudir aquell dia de l’ambient d’un partit a
promoure la 2a Diada del Soci Solidari, en que l’estadi. Esperem que iniciatives com aquesta
animava als abonats a cedir el seu seient a en- siguin més vegades que un sol cop a l’any.
titats de caire social.
VÍCTOR
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RADIO NOVELA
Des de fa uns mesos, al Club Social, hi ha un
taller de teatre. Amb l’objectiu de començar a
posar en pràctica el que fan en aquest taller i
poder-ho mostrar al món, els companys del taller de teatre han decidit preparar una ràdio
novel•la.
La novel•la s’emetrà a partir del més de gener
en l’espai de ràdio que tenim des del Club Social “Punt de Trobada” a Ràdio Martorell
(91.2FM), els dilluns, cada quinze dies dintre del
Magazine Martorell al Dia. Serà una novel•la
per capítols, que duraran uns cinc minutets i
sortiran al final de cada programa.

La novel•la anirà sobre una comunitat de veïns
que està en crisi, tractant els seus problemes i
el seu dia a dia en clau d’humor. L’obra, serà dirigida per la tallerista, i el guió serà escrit pels
companys del taller de teatre.
Els participants d’aquest projecte, estan molt
entusiasmats per la iniciativa d’aquest taller i esperen arribar al màxim de persones possibles a
través de les ones de ràdio.

OSCAR

ACTIVITAT DE SENSIBILITZACIÓ
Un total de 70 persones van assistir, el dia de
29 novembre a una xerrada organitzada pel
Club Social “Punt de Trobada” i Ràdio Nikosia
dirigida a estudiants d’Auxiliar d’Infermeria i Integració Social. La jornada es va celebrar a
l’Institut Joan Oró i va tractar sobre experiències
que els participants han tingut amb diversos
professionals de l’àmbit de la salut mental.
Després d’una breu presentació, els diversos
representants de Ràdio Nikosia i del Club Social, vam exposar el nostre punt de vista sobre
l’estigma i la importància que tenen els professionals per ajudar a les persones afectades, en
aquest cas, de l’àmbit de la salut mental.

Un cop acabada l’exposició de vivències i pensaments per parts dels ponents, va arribar un
torn de preguntes per part dels estudiants, en
que van poder aclarir dubtes que els hi havien
quedat.
Va ser una experiència molt positiva i gratificant,
tant per a les persones que hi vam participar,
com per als estudiants que van venir com a públic. Experiències com aquesta, s’haurien de repetir tot sovint.
AGUSTÍN
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SORTIDES
ICEBAR
Aquest més de novembre vam anar a un
lloc molt curiós de Barcelona. Vam arribar
a la platja del Somorostro, davant de les
Torres Mapfre. Allà a peu de platja, vam
trobar un lloc anomenat IceBar. El bar tenia
dues parts, la part exterior amb una barra i
seients amb calefacció i un discjòquei posant música Chillout, també hi havia un
guarda-roba on es recollien anoracs i
guants, per entrar a la segona part del bar,
la cambra de gel. Allà dintre tot era de gel,
vam demanar unes consumicions i ens les
van posar en uns gots de gel. També hi
havia escultures de gel de monuments com
la Sagrada Família, s’havia de seure en
bancs de gel coberts amb pells. Vam estarhi només 20 minuts degut al fred que feia,
però va ser una experiència molt divertida
i totalment recomanable.

foto: el grup de companys que va anar a
la sortida del ICEBAR

MANUEL

CAP NEN SENSE REGAL
El dia 1 de desembre alguns dels companys del
“Punt de Trobada” i altres voluntaris de la Creu
Roja, vam anar a embolicar regals, donats per
particulars i empreses de joguines, per als nens
que no en poden tenir, en aquest cas, la majoria
dels regals anaven destinats als fills dels presos
de Can Brians.
Vam anar classificant els regals per edats i gènere i embolicant-los amb l’etiquetatge corresponent. Vam estar tot el matí, durant el qual
vam embolicar un centenar de joguines.

Va ser una experiència molt divertida, ho vam
passar molt bé fent de voluntaris. Vam estar
molt contents de poder participar en aquesta iniciativa i esperem poder participar cada any amb
aquest projecte.
Durant un temps, a la Creu Roja, encara es
poden fer donacions de joguines. Qualsevol
persona que ho vulgui fer, només ha d’anar a
la oficina de la Creu Roja del Baix Llobregat
Nord.
MANUEL

la veu del club

25 - N ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA

El passat 25 de Novembre es van celebrar les eleccions al Parlament de Catalunya, probablement, una de les més importants de la democràcia tenint en compte la situació de crisi econòmica
i social que esta patint aquest país i el debat independentista que existeix a Catalunya. Els redactors del Butlletí “Som Aquí!!” volem donar la nostra opinió sobre els resultats electorals i el
panorama polític actual, ja que formen part d’un col•lectiu que esta patint, i molt, la crisi.
En els darrers dos anys hem patit retallades
econòmiques en diferents sectors de la societat: sanitat, educació, serveis socials,...
També estem veien com els desnonaments
augmenten, es baixen sous als funcionaris,
s’incrementa l’atur...Des del meu punt de
vista, aquestes son les raons per les que han
estat una de les eleccions on ha participat
més gent. Aquests vots s’han repartit molt, jo
crec que degut al desencant que té la població amb els polítics per actuacions com l’imposició de com l’euro per recepta, que afecta
i molt al nostre col•lectiu o per els diferents
casos de corrupció política que s’han descobert els darrers mesos.

Les eleccions al parlament d’aquest 25 de Novembre van ser les més participatives des de fa
anys. La meva opinió, és que ha estat així per la
crisi, la decepció dels ciutadans amb els polítics
i per les polítiques d’austeritat que estem patint.
El poble en general, estem descontents amb
certa classe política. El partit que ha governat
fins ara, ha retallat en camps com la sanitat i
l’ensenyament i això s’ha vist reflectit en els seus
resultats. O al menys jo crec que aquesta és la
raó de la davallada de CIU, no pas que s’hagi
posicionat a favor de la Independència.
Per últim, comentar que estic a favor que partit
com Ciutadans o la CUP rebin vots, ja que crec
que això provocarà que tots els partits polítics
hagin de fer esforços per posar-se d’acord.

ALBERTO
NÚRIA

El passat 25 de Novembre va haver eleccions anticipades al Parlament de Catalunya, que van
ser convocades després de la manifestació de l’11 de setembre.
Després d’analitzar els resultats d’aquestes eleccions, jo crec que els ciutadans ha castigat als
partits majoritaris, de tal forma que aquests han perdut escons i els partits més petits han augmentat. Crec que la població en general està descontenta amb la classe política que ha perdut
molta credibilitat degut principalment als casos de corrupció i a les mesures que ha pres per afrontar la crisi, totalment impopulars.
Aquestes mesures anticrisi dels governs estan pensats per a que sigui el poble, amb el seu esforç,
el que més faci per a sortir de la crisi. En comptes de ser ells, els polítics, qui haurien de començar
a retallar-se els sous i eliminar despeses innecessàries.
AGUSTÍN

calaix de sastre
Bon Nadal
Amb aquest últim calaix de sastre, volem Felicitar-vos el Nadal i us desitgem un any 2013 ple
d’alegries i nous reptes.

Volem a aprofitar per comunicar-vos que a partir de 2013 podreu col•laborar en el nostre Butlletí,
enviant-nos cartes, suggeriments, opinions, propostes, que publicarem en aquesta secció, d’aquesta manera obrim el nostre Butlletí a tots els nostres lectors.

Salut i fins l’any vinent!

REDACCIÓ

