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Editorial

BENVINGUDA I  DESPEDIDA

Hola a tots i a totes i benvinguts un mes més al
butlletí “Som Aquí!!!” el butlletí fet pels socis del
Club Social “Punt de Trobada”.

Aquesta vegada, comencem el butlletí amb una
sensació diferent. Aquest és l’últim número. Els
motius que ens han portat a prendre aquesta de-
cisió són diversos i els podreu trobar més enda-
vant. 

Tot i ser l’últim número del butlletí tal i com el co-
neixem fins ara, no patiu, “Som Aquí!!!” es trans-
forma i s’adapta a les noves tecnologies, així
que, a partir d’ara rebreu informació sobre les
coses que anem fent a través de les xarxes so-
cials, la web i el correu electrònic.

Aquest número és força curt, l’hem volgut resu-
mir a dos articles, un sobre la inauguració de la
nova seu del Club Social i l’associació a la qual
pertany, AFASM i l’altre a explicar què han signi-
ficat aquests dos anys de feina, així com els mo

tius pels quals hem pres la decisió de canviar el
format de la publicació.

Resta només, donar-vos les gràcies a tots els
lectors per haver-nos donat el vostre suport i
haver dedicat una part del vostre temps a llegir
el que hem volgut explicar des del Club Social
“Punt de Trobada”. També ens agradaria donar
les gràcies a totes les persones que han partici-
pat d’alguna manera en aquest projecte que, al
llarg de dos anys, han estat més de 50; des de
els entrevistats, els col•laboradors, els redactors,
etcO 

Moltes gràcies a tots i a totes i fins aviat.

Marta, Bea, Rut i Roger
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inauguracio

INAUGURACIÓ DE LA NOVA SEU DEL CLUB

SOCIAL “PUNT DE TROBADA” I A.F.A.S.M.

El passat 21 de març AFASM (Associació de Familiars de Persones amb Malaltia Mental del Baix
Llobregat Nord) i el Club Social “Punt de Trobada” de Martorell vam inaugurar la nova seu a l’an-
tiga Llar d’infants Parroquial de Martorell. Per la ocasió els participants del taller de teatre del Club
Social vam recrear una gala cinematogràfica amb catifa vermella, photocall i uns porters vestits
de negre que rebien un a un als convidats a la festa. També vam exercir de cambrers, reporters
i actors per un dia.

Els companys de teatre que em recreat la gala em estat els següents: 

- Porters: Jordi i Manuel.
- Cambrers: Gabi i Alberto.
- Presentadors: Gloria i Àngel.
- Reportera: Carmen.
- Veïnes: Míriam i Mati.
- Encarregat de protocol: Agustín.

Unes 100 persones van apropar-se a l’acte que va comptar amb la presència del primer tinent
d’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, la regidora de Benestar Social i Salut, Mercè Morera, el
regidor de l’àrea de Serveis d’Atenció a les Persones, Lluís Esteve, juntament amb els membre
de l’associació i del club social, representants d’altres entitats de Martorell i professionals dels
serveis amb els quals col•labora l’entitat.

Durant la gala van tenir lloc els parlaments de la Presidenta d’AFASM  Rosalia Nieto i el tinent
d’alcalde de l’Ajuntament de Martorell  Xavier Fonollosa, i es va visionar un petit curt protagonitzat
pels usuaris del Club Social on, en to humorístic, s’explicaven els avantatges del nou club social. 

La nova seu compta amb quatre aules, una destinada a l’associació, una altra al despatx dels
professionals i dos d’elles com a club social. També disposa de dos patis exteriors que ens ha
permès fer-nos més visibles i  posar en marxa nous tallers com Petanca.

Foto: L’acte d’inauguració de l’espai
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Foto: Recull d’imatges del photocool de l’acte d’inauguració



COMIAT 

A principis de l’any 2011,alguns companys del club social ens vam plantejar com donar-nos a co-
nèixer a la comunitat.

Pensant en propostes,vam arribar a la conclusió que la millor manera  era fer un butlletí mensual,
i d’aquesta manera podríem explicar el nostre dia a dia i fer sentir la nostra veu.

Durant aquests dos anys em treballat en aquest projecte amb il•lusió i esperit de superació, em
après a treballar en equip, a conèixer com funciona una revista, em millorat la nostra expressió,
la nostra capacitat escrita i la nostra capacitat creativa. També ens ha servit per donar la nostra
opinió, entrevistar persones molt interessants i hem pogut materialitzar les nostres idees. 

Tot i les coses positives que ens ha aportat el butlletí, el treball que requereix una publicació men-
sual ens ha portat a la necessitat de canviar dinàmiques per tal de donar un aire nou al projecte.

Es per això, que a partir d´ara seguirem fent la mateixa tasca, però la manera d´ apropar-nos als
nostres lectors serà mitjançant la nostra pàgina web i el nostre facebook. El taller de butlletí es
transformarà en una comissió de comunicació externa integrada per socis del club i professio-
nals.

A partir d´ ara, de forma periòdica anireu rebent noticies nostres que anirem publicant a mesura
que vagin passant a traves del nostre facebook i el portal web.

Fins aviat!!!

LI DIEM FINS AVIAT AL BUTLLETÍ “SOM AQUÍ!”

A mi el butlletí m’ha servit per a compartir
opinions amb els altres. Penso que ha
estat útil per donar-nos a conèixer a la
gent, perquè tothom sàpiga el que fem
al Club, i per aprendre a treballar en
equip.
Tot i així, ha arribat un moment en que
se’ns han acabat les idees, hem caigut
en la rutina i en la monotonia. És per
això que hem decidit continuar, però
d’una altra manera, seguirem informant
a través de les xarxes socials i Internet.

Sergio

Penso que el butlletí m’ha servit per aprendre a tre-
ballar en equip i que gràcies a ell, ens hem donat a
conèixer a molts sectors de la societat, i ens ha servit
per lluitar contra l’estigma. 
No obstant ha arribat el moment en que, per no ser
repetitius, hem decidit canviar el sistema d’informar,
fent-ho mitjançant una pàgina web i el Facebook.

Agustín

M’ha agradat fer-lo perquè ens hem donat a conèixer
i a sobre ens han felicitat. Estic molt content.

Manuel
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Per mi participar en el butlletí m’ha su-
posat ser més actiu dintre del Club So-
cial i expressar lliurement les meves
idees. També m’ha servit per assaben-
tar-me de diversos temes que desco-
neixia relacionats amb el món de la
salut mental. 
Espero que el canvi d’estructura en el
que serà el butlletí futur, ens ajudi a mi-
llorar la nostra situació com a perso-
nes.

Alberto

Fer el butlletí ens ha servit per aprendre com funciona
una publicació per dintre. També ens ha servit per
donar-nos a conèixer tant per dintre com a fora del
poble de Martorell

Míriam

Jo crec que el butlletí és una forma de donar-nos a co-
nèixer i treballar en equip. Ara toca canviar i donar-nos
a conèixer a través d’Internet, cosa que em sembla una
idea estupenda.

Jordi

A través del treball en equip, hem
après a conèixer-nos millor i valorar
conjuntament les coses que hem anat
fent per la causa. Ha estat molt gratifi-
cant veure com rebíem la resposta de
persones que llegeixen el butlletí.

José Antonio

Necessitem un descans i una adapta-
ció a les noves tecnologies. Tot i les
coses i el coneixement que requereix
aquesta nova etapa, és tot un repte
per a nosaltres i com a tal, l’agafem
amb moltes ganes i il•lusió. 

Carmen

Foto: L’equip de redacció del “Som Aquí!!!” 

en el primer aniversari de la publicació


