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Diada de Salut Mental
15 d’Octubre de 2017

“Compartir per superar-nos”

Al setembre és un mes de molt moviment a l’entitat Esquima. Tots els preparatius de la Diada de salut
mental es comencen a activar i com no, tornem a fer-nos presents en el teixit social. Com? Apropant-nos
a la població amb l’edició de la revista que editem any darrer any, amb activitats que incloent a la mainada,
gent gran, madurs, és a dir a tothom.
Des d’Esquima és un moment molt especial pels usuaris del club social que des de fa uns anys col·laboren
de forma activa en la seva preparació i execució i és aquí on ells es senten en igualtat de condicions amb
la resta de la població. Pels familiars que cedeixen el seu temps i la seva implicació en què aquesta Diada
tan especial, perquè sigui possible.
Es pot dir que durant l’any 2016 el tarannà de l’entitat a estat més fluid i positiu. Els pactes establerts
amb l’administració de la Generalitat de Catalunya han estat respectats i per tant no hi han hagut greus
problemes, d’això ens ha sentim molt satisfets. Les altres institucions amb les quals l’entitat interactua
també han estat en la mateixa línia. Aquest fet ha permès el correcte funcionament i creixement en el dia
a dia.
Cal dir que cada any és una descoberta en reptes i noves il·lusions que ens encoratgen a continuar
estant al peu del canó. El 2017 hi ha una continuïtat en aquest sentit important. Volem ser un recurs on
els joves puguin tenir cabuda. Altre és contemplar la iniciativa en posar en marxa un pis assistit. Mantenir
i aconseguir expandir-nos amb la nostra tasca de sensibilització als instituts. Pensem que els més petits
han de contemplar la salut mental dins el seu mapa interior com una cosa més de la normalitat. Aquest
és un aspecte que motiva molt positivament als usuaris que fan la interacció en primera persona. També
continuem amb el programa de rehabilitació del club social.
Per finalitzar volem tornar a fer una crida al teixit social per encoratjar-vos a participar del seguit d’activitats
que tenim preparades aquest any, per tal de commemorar la Diada de salut mental. El dia 15 d’octubre al
matí, tenim la jornada oberta d’activitats lúdiques a la plaça de la llibertat. El 22 d’octubre tarda de teatre
a Ca n’Humet on els usuaris d’Esquima presenten com a teloners els curts de sensibilització realitzats
als tres últims anys i després l’obra a càrrec d’Art en acció “Asesinato en Culver Street”. En finalitzar la
representació es realitzarà el tradicional sorteig d’Esquima. Seguidament el 29 d’octubre tindrà lloc el
concert de Gospel solidari a càrrec del Cor de gospel de l’Escola Emma Calvo, tot en el marc de la Diada
de salut mental.
Aprofitem per agrair a tot@s aquelles persones, entitats, familiars, amics, simpatitzants, administracions
les vostres aportacions solidàries. Moltes gràcies.
No cal dir que un convidem a tot@s a participar i gaudir!!

La gran família d’Esquima
Agraïm a les administracions, comerços, empresses, i tots els col·laboradors les seves
aportacions al Dia Mundial, sense ells no seria possible portar-ho a terme.

Coberta: Usuaris club social
Mossèn Cinto Verdaguer, 53 - 08320 El Masnou - Telèfon 93 540 43 38
E-mail: esquima@esquima.org - www.esquima.org
NIF: G-61250486 - Entitat associada a SMC Catalunya
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Salutació de l’alcalde
del Masnou
DIADA DE SALUT MENTAL ESQUIMA 2017
Fa 25 anys que el dia 10 d’octubre es va establir com a Dia Mundial de la Salut Mental, diada amb què es pretén
sensibilitzar la població sobre diversos aspectes relacionats amb aquest tipus de malalties. Pràcticament des
de l’establiment d’aquesta diada, ESQUIMA l’ha traslladada al Masnou al voltant d’aquesta data, enguany per
vint-i-unena vegada, amb una dedicació generosa i sense preu per a la sensibilització d’aquesta causa al nostre
municipi.
Aquest any, el lema arreu és “Salut mental, a la comunitat i a la feina”. I és que la salut
mental és bàsica per al benestar d’un individu, també a l’entorn laboral. L’estrès, l’ansietat
o la depressió són, malauradament, trastorns a l’ordre del dia en aquest marc, i és evident
que no som prou conscients encara de les conseqüències que impliquen per a les persones
que els pateixen al nostre voltant.
Us convido a viure aquesta jornada amb la gent d’ESQUIMA, de manera reivindicativa
i lúdica, però també amb voluntat i esforç per aprendre i poder contribuir al benestar de
les persones que ens envolten. Amb aquest desig, enlairaré el meu globus el proper 15
d’octubre.

Jaume Oliveras i Maristany
Alcalde del Masnou

Albert Alfaro i Giró

Regidor delegat de Salut Pública i Consum
Escoltar-nos
Moltes vegades no som conscients de la capacitat d’actuació que tenim en els nostres àmbits del dia a dia.
Submergits en la rutina diària, tots necessitem temps per escoltar-nos a nosaltres mateixos i escoltar als altres;
una tasca ben senzilla, de dins cap a en fora. El fet d’escoltar-nos a nosaltres mateixos és un element clau per
entendre’ns, per comprendre’ns i per saber qui som i a on volem anar.
Una pausa diària dins d’aquest caos (des)organitzat per tal de posar en ordre i cuidar-nos a nosaltres mateixos.
Una bona respiració pot ajudar a millorar el nostre estat de salut en situacions d’estrès, una bona relació amb els
altres i la gent més propera, ens pot ajudar a sortir d’un aïllament. Hem de cuidar la nostra salut mental. Una cosa
tant senzilla però tant poc valorada. En ple segle XXI està ben vist cuidar l’estat físic, fins i tot, està de moda, però
no ho està tant el fet de cuidar la nostra salut mental.
I no és excloent, ja que cuidar de la nostra salut mental també vol dir treballar per una vida social i personal de
qualitat, on ens puguem sentir millor internament a l’hora que treballem per a nosaltres i per als altres. És per això
que cal valorar les entitats vinculades a la salut i les polítiques de prevenció en salut per tal de posar en valor
aquests aspectes i lluitar contra els estigmes, donar qualitat de vida a la gent que pateix malalties i minimitzar el
risc i prevenir de futurs nous casos.
El treball d’Esquima és essencial. Per la seva implicació, dedicació, treball constant i la lluita sense excuses per
seguir millorant la vida i fent difusió de les malalties mentals. Des de l’Ajuntament del Masnou ens posem al vostre
costat per seguir lluitant junts i per seguir escoltar-nos i millorar dia a dia.

Albert Alfaro i Giró

Regidor Delegat de Salut Pública i Consum
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Un tast del perfum d’Esquima
De nou ens trobem un any més per compartir i fer extensiu el que per mi és el meu dia a dia envoltada per
aquelles persones amb les quals treballo i amb les que s’estableixen vincles que permeten com deia abans,
fluir junts en el dia a dia.
L’entitat Esquima compleix aquest 20 de setembre 21 anys d’existència i jo porto
compartint 17 d’aquests 21 anys. He vist tot el procés de creixement, la seva
evolució com associació, les èpoques en les quals les hem passat magres, també
les èpoques en les que tot semblava flors i violes, però hi ha elements que
han estat presents a través del temps. La passió per la feina ben feta, per no
deixar a ningú sense atendre, cap família sense suport, gestionant totes aquelles
emocions que a vegades et limiten o t’aturen i apostant per nous reptes, per fer
coses que mai s’havien fet, per acceptar allò que d’entrada saps que no té bon
pronòstic i tot i així tirar endavant pel simple motiu de creure en les persones.
Després de 17 anys escrivint cada any penso que ho he dit tot, però després
connecto amb el meu sentir i aquí estic per encoratjar a totes aquelles persones
que pateixen mentalment i que estan aïllades a casa seva, sense xarxa, sense
un lloc de pertinença on es trobi amb més persones com ella o ell, aïllats i amb
el pensament que no pot tenir una vida més enllà del tractament, sense poder
despertar aquelles capacitats que segur que té, però que potser ha oblidat. Allà al
club social Esquima hi ha moltes persones que es trobaven així, que volien però
no s’atrevien i que en algun moment van provar i es van quedar, d’altres van fer
la seva evolució i van marxar, d’altres que potser van pensar que no era el seu moment o potser no sentien
que era el seu lloc. Gràcies a totes elles per donar-nos l’oportunitat de conèixer-les, d’acompanyar-les, de
compartir un temps, un espai, unes emocions i un sentir.
És així com es construeix coneixement, entre tots, totes les aportacions són benvingudes i sense ells,
Esquima no tindria sentit. El més important són les persones que pateixen mentalment, que puguin recuperar
el sentit de la seva vida, que ja no serà la que era, pot ser no, però que la pot tornar a construir. Ningú diu que
sigui fàcil, que sigui un procés ràpid, però el que si m’atreveixo a dir, és que és possible.
És per això que tot el que arriba rep si vol, un entrenament en Mindfulness per trobar la calma i poder
ser conscient del seu estat d’ànim com qualsevol de les persones que habitem el planeta. El mòdul
d’autoconeixement on aprenen a detectar i gestionar les seves emocions i les dels altres. Tota la resta de
tallers que s’ocupen d’entrenar capacitats oblidades però presents i tot el que te a veure amb l’ocupació del
temps d’oci de forma significativa.
Cal no donar per suposat que tothom coneix el que fem a Esquima, no defallir i continuar estenent el nostre
perfum.

Celeste Flecha
Ed. Social/Coach sistèmica
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Viure Esquima
És un plaer per a mi, poder formar part d’aquest dia tan especial, en la Diada de Salut Mental del Masnou,
quan es compleixen 21 anys de l’associació Esquima.
A principis d’any vaig tenir l’oportunitat de formar part del Club Social Esquima, com a educadora auxiliar,
i començar el meu camí d’apropament a les persones amb patiment mental, de la mà de la Directora i
coordinadora Celeste Flecha, impulsora i motor estructural i motivacional de l’associació. La seva formació,
el seu bagatge i anys d’experiència sens dubte han estat la millor escola.
A Esquima he fet un aprenentatge que no es troba en cap manual ni llibre
universitari. Viure experiències diàries amb els nois mitjançant les activitats i
més intensament amb la convivència del viatge a Eivissa, per exemple, ha
estat per mi un apropament a la persona, amb tota la gamma de colors des
dels més brillants i lluents fins als més foscos i apagats.
Per tant, he tingut l’oportunitat d’entendre una mica més el patiment mental
i he estat testimoni de què amb eines, amor i acompanyament, si la persona
està disposada, es pot redirigir, alleugerar i reconstruir una vida.
El sistema competitiu i moltes vegades excloent en el que vivim, pot ser un abisme per a moltes persones, si
sumem carències afectives i dificultat per la gestió de les emocions, és fàcil traspassar la línia de la “cordura”
i penetrar en l’espiral del patiment mental.
En la meva experiència a Esquima, he après a donar més valor a la mirada apreciativa i al sentiment de
pertinença. He vist com emplena l’ànima sentir-se escoltat i com l’encongeix sentir-se diferent i no entès.
Les persones que conformen el Club Social, són persones úniques i cadascuna té els seus tresors... potser
una mica amagats, però si t’apropes sense por i amb estima, és molt gratificant descobrir-los i contribuir a la
seva expansió.
Per aquest motiu és tan important participar tots plegats en una festivitat com aquesta, és una oportunitat per
deixar a casa els perjudicis i les pors i portar només ganes de compartir i gaudir de l’alteritat, entenent que la
diferencia no és sinònim de perill, sinó d’enriquiment.
Com conclusió d’aquest viatge Esquimàtic, ara no tinc clar, si jo he vingut a oferir algun tipus d’aprenentatge
i/o acompanyament o si he vingut a rebre-ho, sento que ha estat una combinació de les dues coses.
Simplement (o complexament) estic coneixent persones meravelloses, sumides en gran part, en pensaments
i actituds negatives. Per aquest motiu quan veig als seus rostres centelleigs de superació, de felicitat i
d’esperança se m’omple el cor de gratitud i d’esperança.

Raquel Arbó Castaño
Auxiliar Educativa
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POESIA A LA AMISTAD
Amiga contigo vi la vida de una manera diferente
contigo vi lo que es tener amor presente
contigo supe lo que es tener una amiga
es una sombra para la luz del medio-día.
Contigo supe lo que es apreciar una amistad
que no se encuentra todos los días
contigo acepté a respetar decisiones
aunque por dentro comería lentamente mi vida.
Contigo supe que la felicidad
no viene del recibir sino del dar.
Contigo aprendí como a una amiga
con respeto y dignidad se puede amar.
Contigo supe lo que es estar protegido
de las garras de la falsedad
y contigo supe lo que es mantener
vivo el amor en una gran amistad.
Que a pesar de nuestras diferencias,
tenemos algo en común
para ti yo, y para mi tú.
Con cariño de Immaculada Balabasquer

VIAMAR
10
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VIDA (CON MAYÚSCULAS)
He venido a saludaros,
bien dos años han pasado.
Sois mis amigos de siempre.
Juntos hemos cocinado,
escrito cuentos y poemas
siempre del alma salidos.
Nos hemos emocionado
con nuestro amigo Machado,
con Alberti, Federico,
Martí i Pol, Salvador Espriu,
Verdaguer o Gloria Fuertes
y muchos otros también.
Escribo hoy para vosotros
un poemilla sencillo salido del corazón
como de él salió esa lagrimilla que,
se me escapó el otro día
cuando sentada escuchaba unas voces conocidas.
Eran actores superando el nerviosismo
de lo que es hacer teatro encima del escenario.
¡Bravo amigos queridos!
Seguid andando el camino
que con Celeste,
más todos los que ayudan,
vuestra vida, será ¡VIDA!
con MAYÚSCULAS, siempre escrita.
L’Amparo
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Homenaje a nuestro amigo Pedro
La existencia para mí se me hace seriamente problemática. Llevo años en una situación vital bastante
delicada. Puedo afirmar con certeza que estoy en plena crisis. Mis crisis no son pasajeras o temporales,
desde la primera cuando estaba en el servicio militar he tenido tres y todas han sido de muy larga duración,
y cada una parece que ha superado la anterior en intensidad y gravedad, confirmando mi diagnóstico:
“esquizofrenia paranoide con grave deterioro”. Esta es mi realidad y ha esto tengo que atenerme. Mi vida
desde muy joven ha sido extremadamente solitaria, dolorosa y de unas carencia primordiales que me han
roto el alma, pero puedo decir con orgullo que he luchado y que me he conformado con muy poco.
Para entrar en detalles de lo que me sucede en la actualidad, aunque solo lo podré hacer de forma
resumida, diré que vivo una serie de ideas, pensamientos o concepciones de mi persona en relación con el
mundo que son sumamente crueles, provocan derrumbamientos periódicos donde me veo completamente
perdido. ¿Cuáles son esas ideas o pensamientos? Son algo que se ha ido sedimentando en mí desde mi
primera crisis y raras treguas a lo largo de este tiempo he tenido. Podría decir que son delirios, paranoias,
manías persecutorias, pero con esto no digo nada sino entro en su contenido, porque si no se quedan en
meras formas abstractas. MI idea o delirio principal es que yo he asumido un papel en este mundo y lo
llamo “el espectador”. ¿Y qué es eso del espectador? Resumiendo, yo concibo el mundo como un inmenso
teatro en el que todos los seres se mueven escenificando una obra. El mundo es un escenario y yo soy
el espectador. Lo soy en todas partes, desde el balcón de mi casa veo el desfile de parejas agarradas de
la mano o abrazadas, igual en cualquier paseo, parque, plaza etc. Yo contemplo todo ese espectáculo de
parejas, familias y seres de toda índole. En Barcelona por ejemplo se multiplica esta sensación y lo paso
bastante peor. Yo soy el espectador, en un sentido, quisiera resaltarlo muy radical y profundo, que percibe
estas cosas y otras pero que es imposible que pueda ser yo protagonista. Soy consciente de lo complejo y
la difícil comprensión por parte del que me escucha. He hablado con muchos Psiquiatras, Psicólogos, lo he
hablado con mi familia y otras personas. Nadie entiende nada, no comprenden como he albergado en mi
cabeza una idea tan retorcida. Pero además este pensamiento va acompañado de otro si cabe más cruel, y
es que después de reflexionar y meditar largamente sobre todo esto he llegado a una explicación que pueda
justificar este papel mío en el mundo. Y es que este mal me lo está produciendo un Poder oculto, como lo
llamo. Es como si yo hubiera sido arrojado a la existencia, por venganza de algo que pude hacer antes de
venir a este mundo, a vivir este imposible. Sí, creo que soy víctima de una burla por causa de un Poder
oculto. Esta es mi idea principal, o delirio, como dice el cuerpo médico. Pero además va seguido de otras
ideas o paranoias secundarias que también me desquician: ruidos que siento por todas partes y que parecen
que van dirigidos a mí, interpretaciones que hago de gestos o sonidos de personas que anticipo, que no por
ridículas dejan de humillarme, conversaciones de la gente que creo que solo existen porque estoy presente
y un sinfín de motivos que me atormentan sin piedad.
Solo quiero hacer una consideración para acabar, de forma muy sintética e insuficiente para entender lo
que me ocurre, me dirán que falla algo en mi mente, que mi razón está totalmente trastornada, y yo lo admito
que pueda ser así. Pero quisiera indicar que toda esta concepción de mi persona y su consiguiente relación
con el mundo tiene un fundamento que no es mental o racional, sino que es, y lo afirmo con toda claridad,
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Yolanda

Mercat Municipal EL MASNOU
Parades 26 i 40

ENCÀRRECS

93 540 11 37
carnsyolanda@hotmail.com

Plaça de la Llibertat, 14 - 08320 El Masnou
Tel. 93 540 50 07
Plaça Ramón i Cajal, 1 - 08320 El Masnou
info@immomasnou.com
www.immomasnou.com

C/ Roger de Flor, 34
Tel. 695 315 710
08320 El Masnou
sabateriacentpeus@gmail.com

CENTPEUS
SABATER

reparació de calçat
cosits de borses
esmolats
còpies de claus
plaques gravades
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FINQUES

SOL

Sergi Màrquez
C/ Sant Felip 18, local 1
08320 El Masnou (Bcn)

Mob. 655 492 084 - Tel. 93 555 95 98
Fax 93 540 56 70
info@finquessol.com
www.finquessol.com
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emocional y afectivo que arrastro desde la infancia. Admito que lo mío en sus manifestaciones actuales
puedan ser un trastorno de mi psique, pero cualquier síntoma de la clase que sea tiene una causa, y mi carta
fundacional de todo este desbarajuste interno es vuelvo a insistir de origen afectivo-emocional. Así lo digo de
forma sincera y honesta, aunque esto no soluciona ni tampoco consuela mi drama personal.

								Pedro Caballero.

Desde Esquima solo podemos decir que Pedro ha sido una persona ejemplar. Para nosotros un referente en
el proceso de superación personal, de aceptación de todo lo que sucedía en su día a día, siempre dispuesto
a escuchar, a compartir sus largas charlas sobre filosofía y sobre todo lo que acompaña al ser humano en
su proceso de vida, una muy buena persona y un buen amigo que siempre tendrá un lugar en nuestros
corazones. Va por Pedro!!

RECORDANT AL PEDRO CABALLERO
Això és un recordatori pel bon amic Pedro Caballero que ens ha deixat en guany. Trobo injust que hagi
desaparegut tant jove, malgrat que no es trobava bé de salut des de feia uns quants anys, no pensava que
es produís aquest desenllaç.
Pedro era una persona molt culta. Li agradava llegir poesia, filosofia, li agradava escoltar òperes i música
clàssica. Parlàvem de totes aquestes coses i sempre em sorprenia, la gran quantitat de coneixements que
tenia, també en història del nostre país.
Pedro era una persona amb inquietuds espirituals i religioses, espero que hagi anat allà a on volia dirigir-se
i trobar-se en plenitud.
Ramón Tormo
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Perruqueria

Tel. 93 555 21 96

estil_perruqueria@hotmail.com
C/ Fontanills, 11 - 08320 El Nasnou
Segueixnos a Instagram @essl_masnou
#iloveessl
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Estenent el perfum d’Esquima
Aquest passat juliol en Josep, responsable del programa de garantia juvenil “Innjove” ens va convidar a fer
una interacció a Blanes. Els objectius d’aquesta trobada eren dos, per un costat explicar el funcionament
i raó de ser de l’entitat Esquima i per altre molt més engrescadora com educadora social, com és intentar
transmetre coratge, capacitat d’esforç i determinació per tal que joves que cerquen un lloc en aquesta societat
es sentint capaços de trobar el sentit de la seva vida. Joves que han de fer el procés de construir el seu futur,
però que no han tingut una bona experiència escolar i potser han hagut de batallar amb conflictes socials i
emocionals. Per una educadora aquesta és una fita important, un repte i un enriquiment, no podia dubtar, a
banda era una atracció molt difícil de rebutjar.
La meva companya Raquel i jo vam anar a conèixer-los. Els vam explicar que representava per nosaltres
la tasca de rehabilitació que realitzem a Esquima amb les persones que pateixen mentalment, com ens
enriqueix i què és el que fem. Es mostraven interessats per la branca de lo social i van fer moltes preguntes.
Després va venir la segona part de transmetre el nostre tarannà fins arribar a ser educadores i quins havien
estat els nostres inicis. També contaminar-los amb la motivació necessària per aconseguir allò que volen,
per molt que costi i vam fer referència a aspectes que han de ser-hi si volem aconseguir un objectiu encara
que sigui a llarg plac. Tant la meva companya com jo som producte de l’educació d’adults i això va ser
determinant en establir vincles d’afectivitat i motivació. Ens preguntaven com fer quan un es desmotiva i es
bloqueja durant el procés. Aquí vaig veure l’oportunitat d’iniciar-los en la tècnica del Mindfulness i ho vam
fer. L’efecte que va resultar va ser positiu. Mostraven interès de tal manera que d’aquell moment va sorgir
la proposta de venir a Esquima un dia per fer una pràctica junt amb els usuaris del club i conèixer el centre.
Ens vam sentir molt acollides i amb un regust molt reconfortant d’haver aconseguit sembrar la llavor de
l’esperança i el sentiment que tot és possible.

Celeste Flecha
Ed. Social/Coach sistèmica
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Celebrem el 27 è Aniversari
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L’experiència des del sentir
del Josep
La visita de l’associació ESQUIMA durant el mes de juny amb la seva directora Celeste Flecha i amb la seva
tècnica Raquel Arbò en el nostre programa de joves de 18 a 29 anys dins el marc de la garantia juvenil per
fomentar la inserció laboral i el retorn escolar del programa Innjove! de la FUMH ( Fundació Universitària
Martí l’Humà) a Blanes ens va deixar una llavor molt positiva de com s’organitza el dia a dia l’associació, la
seva part metodològica de treball de molts anys amb els beneficis evidenciats per a les persones sòcies, així
com també, els diferents entorns de treball i les propostes d’activitats diàries per a dur a terme les tasques
organitzades pel conjunt d’usuaris/ies del servei.
Aquest gruix d’accions i actuacions educatives, socials i de benestar psicològic que fomenta l’associació
Esquima ens va agradar tant que ja li vam proposar una visita a la seu de l’associació ESQUIMA al Masnou
per a experimentar la metodologia de Treball diari en un petit taller que ens prepararà la mateixa directora
Celeste Flecha.
Una directora que continua transmetent il·lusió pel projecte i alhora expandeix la missió de l’associació dia
a dia donant pautes - en aquest cas, a joves – per tal de saber acollir en el nostre món quotidià a totes les
persones que tenen necessitats socials, físiques i mentals.
Agraïm moltíssim la seva visita i d’obrir-nos la ment ja que ens va deixar una llavor constructiva en què
tothom pot ser benvingut i acollit sense ser discriminat -en res i en tot - de la seva pròpia condició humana.
Josep Bartolomé Capistrano
Assessor Àrea Ocupació i Desenvolupament Empresarial
Programa “InnJove!”

Xerrada per explicar el projecte d’Esquima als joves del Masnou
Al 25 de novembre Esquima va tenir l’oportunitat de participar en una taula rodona per parlar de “L’aprenentatge
al llarg de la vida”. Ens va convidar l’entitat Saó ubicada al Masnou, que té com a finalitat la promoció i
formació entorn a l’àmbit de l’educació permanent. Vam explicar el nostre projecte conjuntament amb,
l’escola municipal de música del Masnou, l’entitat Blanc de guix, l’escola d’adults del Masnou i l’institut
Maremar.
Gràcies per aquesta oportunitat.
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Activitats de Sensibilització
RÀDIO
Fa molt de temps que vam decidir establir alguna forma per poder fer arribar a més gent possible el nostre
discurs envers l’estigma, tan important per nosaltres. Recordo els primers anys de la nostra relació i ara veig
en el temps com a evolucionat i consolidat, allò que va començar amb moltes pors. Va ser a instàncies de la
nostra coordinadora que amb temps i temps va aconseguir que per fi ens atrevíssim a fer un tastet de ràdio i
poguéssim valorar que no passava res i a sobre podíem dir la nostra. Premià és un mitjà com la ràdio. Tenim
l’oportunitat de comptar amb la dedicació de Ràdio Premià de Mar al dial 95.2 FM, que ens convida sovint a
participar els divendres al programa “Tot d’una”. La porta la va obrir la nostra estimada Lola Busquets i des
de llavors estem allà, participant i expandint el que és el club social Esquima.
Moltes gràcies Lola per aquesta oportunitat que esperem mes a mes, per nosaltres és un plaer.

INTERACCIÓ A L’INSTITUT MAREMAR
Des de fa uns tres anys que tenim l’oportunitat de treballar l’estigma amb una població per nosaltres principal.
Des de la visió pedagògica pensem que la solidaritat, la interacció, la intel·ligència emocional són temes a
treballar des de les escoles i instituts, especialment la interacció i la comprensió d’allò que els passa als
col·lectius en risc d’exclusió.
El nostre objectiu és el fet de treballar per reduir l’estigma que envolta a
aquests col·lectiu, en concret el de persones amb patiment mental. El
professor Guillem Vallejo ens torna a obrir les portes de l’institut i vam
fer una trobada amb el títol“ COMUNICACIÓ I EMOCIÓ, APRENDRE
EN VALORS”. L’objectiu va ser aconseguir una interacció d’alumnes
de secundària junt amb el col·lectiu de persones amb problemàtiques
associades a la salut mental. Identificar quins són els elements que
intervenen en la comunicació, traslladant-los a la vida quotidiana i a
les diverses situacions viscudes on l’estigma ha estat present.
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Vam iniciar la primera sessió d’un seguit de tres dies amb una dinàmica de presentacions entre els participants
que van ajudar a apropar-nos i a conèixer-nos.

Després van explicar cadascun dels usuaris del club el que els hi passava i responien a les preguntes que
els hi feien els alumnes. Tot va tenir un resultat molt estimulant perquè vam acabar construint una narració
( conte, història...) per grups i a cada grup un usuari. Es van establir vincles que difícilment desapareixeran.
Amb tot plegat es va organitzar una tarda de “Poesia en acció” on es van llegir poesies per part de l’alumnat,
dels usuaris del club social, de voluntaris de poesia en acció i com no, la nostra estimada Amparo.

ESQUIMA - Associació de familiars de persones amb malaltia mental

21

POESIES DELS USUARIS DEL CLUB
Vida
Que es hoy, de la vida?.
La vida es hoy y es vida.
Vivir la vida no te ha de costar,
La has de poder contar.
La gente piensa en el futuro,
La gente piensa en el pasado.
Y pierde lo verdaderamente importante,
Que es vivir el presente.
Jaume

Recorregut emocional per la joventut i l’adolescència.
Dolça adolescència,
plena joventut,
passa depressa
desperta passions,
és única, és, en ocasions perfecta.
Ens trobem en una cruïlla,
s’ha de seguir el camí precís.
Quan es perd, es desitja amb més força,
aleshores, ens envaeix la nostàlgia.
Dies de tardor,
dies de pluja,
el jovent juga i riu,
l’adolescència, que bonic!
Temps d’esperança,
temps de projectes.
Després arriba l’hivern,
més tard, la primavera.
Per fi l’amor.
Ramon

Il·lusió
M’és grat comprovar que, ara de gran, conservo la mateixa il·lusió que quan era petita i arribava el Nadal.
Desitjo i espero que es tornin a viure aquells bons moments en els que regnava l’estimació, la tendresa,
l’afecte i em feien sentir dins , algo molt important...
Com és per mi la família.
Alba
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La mare
Recordo a la meva mare
preocupada per mi,
pel seu fill.
Un pare deia:
On serà?
El vaig a buscar?
on el podré trobar?
segurament...
I deia.un futur millor tindrà...
i un dia va marxar...
Joan Francesc
Aquest va ser el número de Aquest va ser el número premiat de la rifa de la panera. Que li va
tocar a la expresidenta i fundadora d’Esquima la Sra. Montserrat Torres Samsó.

Cal fer una menció especial al nostre amic ” Ivan“ alumne de 1r d’ ESO de l’institut Maremar que ens va
deixar aquest juny. Un nen tendre, solidari i profund que ens va emocionar amb els seus escrits i que sempre
recordarem pel seu dinamisme i el seu gran cor.

SESSIÓ DE CHI-KUNG I MINDFULNESS A LA PLATJA DEL MASNOU
Vam ser convidades per la inspectora de Salut Pública la Meritxell a realitzar una sessió de chi-kung (Dra.
Isabel Cusó) i Mindfulness (Celeste Flecha) a l’espai de promoció de la salut que des de l’ajuntament del
Masnou es va iniciar l’any passat amb una prova pilot. L’objectiu és afavorir els hàbits saludables entre la
població.
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enes
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Jornades d
15 d’octubre

Aquest programa té per objectiu convidar a tots el membre

El lema d’aq

“Compartir per

Esperem que la població gaudeixi d’un dia de festa que
a la comunitat i sensibilitzar a la po
Moltes g
Lloc

Plaça de la Llibertat del Masnou, (Nacional II, s/n)

A partir de les 10:30 h.

- Parades amb treballs del centre
- Parada de “Mercadillo”
- Parada de flors naturals
- Parades de llibres de segona mà
- Parada de Vermut

A partir de les 11:00 h.

Taller d’Estels per la mainada

A partir de les 11:30 h.

El Cercavila a càrrec de “La Colla dels diables del
Masnou” sortiran de L’Altell de les bruixes baixarà pel
Torrent de l’Ase fins a la N-II, per tal d’arreplegar gent
cap a la plaça de la Libertat.
Exhibició a les 11:45 h.

A partir de les 12:00 h.

Exhibició de la Colla de bastoners “Ple de cops”

A partir de les 12:30 h.

Mostra solidària de Chi-Kung amb la metgessa Isabel Cusó.

A partir de les 13:30 h.

Tradicional enlairada solidària de Globus amb els
nostres desitjos.
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de Salut Mental
re del 2017

mbres de la comunitat a compartir un dia i gaudir tots junts

’aquest any:

er superar-nos”

que organitza Esquima, la finalitat és fer un apropament
població envers la malaltia mental.
es gràcies
Segona part de la Diada de salut mental
Dia 22 d’octubre a ca n’Humet a les 18h
A partir de les 17:30 h.

La tradicional Xocolatada amb el tall de coca

A partir de les 18:00 h.

Usuaris del club social presenten Curtmetratge
“Tu decideixes”.
A càrrec d’Art en acció, l’obra “Asesinato en
Culver Street” (comèdia)

A partir de les 20:00 h.

Sorteig Especial d’Esquima

Tercera part de la Diada de salut mental
Dia 29 d’octubre a ca n’Humet a les 18h
A partir de les 18:00 h.

Concert de gospel a càrrec de l’Escola
Emma Calvo

Us esperem a tots!!!

ESQUIMA - Associació de familiars de persones amb malaltia mental

25

Actes a la comunitat
SANT JORDI 2017
És un fet, fa uns quants anys que aquesta vetllada és una d’especial pels usuaris del club social. La preparem
plegats a l’espai de l’assemblea i ens passem tot el dia venent roses i llibres de segona mà. Ens fa molta
il·lusió perquè estem junts, riem, suem, interaccionem amb la gent i ens ha sentim orgullosos de recaptar
diners pel funcionament de l’associació. Després al final sempre compartim també l’àpat del migdia.
Cal fer una menció especial a una voluntària excepcional com és la Filo Arenas, a banda de compartir la
Diada de salut mental, també fa una donació de roses per la Diada de S. Jordi. Gràcies Filo t’estimem!!

Usuaris del club social

Taller de roses de paper
La Imma la gran venedora del dia!!
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EL NOSTRE SENTIR AMB L’ OBRA DE TEATRE “LA ZAPATERIA DE LA ILUSIÓN”
A l’octubre de l’any passat i en commemoració dels 20 anys d’existència d’Esquima els usuaris del club social
ens vam atrevir a escenificar la 2ª obra, davant el públic del Masnou. Aquesta vegada teníem textos més
llargs i era bastant més complexa que la primera que vam fer. Les emocions que sorgien quan s’apropava
el moment eren diverses però les que tenien més pes, era la inseguretat, les pors, dubtes... la nostra
coordinadora i la tallerista Sònia, encarregada del taller d’arts escèniques ens encoratjaven i acompanyaven
durant tot el procés.
Després de l’escenificació vam treballar que vam sentir els usuaris durant tot el procés d’assaig memorització
i representació.
Preguntes:
•Amb quina emoció vas arribar al teatre?
•Durant tot el procés?
•Emoció final?
Yo no fui, pero me acordé de la obra de teatro y sabía que todo iba a salir bien porque yo vi los ensayos.
Sentí tristeza.
Carmen Romero
Por no ir al teatro me sentí muy triste y con muchas ganas de ir.
Charo
Emoción al llegar al teatro. Tenía ganas de que la obra se hiciera y saliera bien, me sentí insegura, pero al
ver mis compañeros me animé. Sentí ganas de llorar. Al ver a mi familia sentí nervios pero me sentí contenta
que vinieran. Las educadoras me animaron en todo momento y también me gusto ver a mis compañeros.
Cuando ya se acabó la obra me sentí contenta y llena de alegría, la habíamos hecho y había salido bien.
Sonia nos felicitó.
Fina
Vaig sentir-me contenta veient els meus companys perquè hi havia bastant gent. Alegre perquè va sortir bé
i vaig gaudir molt.
Alba
Para mí fue muy emocionante, porque había mucha gente y estaba nerviosa. Pero muy contenta porque
salió muy bien.
Imma
Nervioso. En el momento de la verdad cuando íbamos a actuar creía que me iba a dar algo, estuve muy
nervioso. Después me sentí contento porque el público me aplaudió y eso me dio alegría.
Juan
Fui muy feliz por ver a mis compañeros actuando. Estaba nervioso pero a medida que lo fui viviendo me
relaje y disfrute mucho.
Rafa
Al principi em sentia una mica espantat perquè tenia por que no em sortiria bé. Però després en veure que
em sortia be, em vaig inundar d’un sentiment d’alegria.
Joan F.
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L’ emoció a l’arribar al teatre va ser d’ alegria, al principi estava una mica nerviós, va començar a entrar gent
i encara continuava una mica nerviós, va venir al meva mare , la meva germana i el meu cunyat. Després
vàrem començar l’obra i estava molt concentrat. l’Obra va sortir molt be i el públic va aplaudir molt. Vam sortir
tots molt emocionats i feliços i l’emoció final va ser de felicitat.
Ismael
Yo llegué nerviosa y a la vez feliz, pues llegaba el gran día. Cuando se desenvolvió la obra pasaron los
nervios y se convirtió en una explosión de felicidad y emoción y lagrimas. Necesitando el abrazo de alguien
como la Celeste, que me entendió. Y antes de actuar abrace a la Imma. Me sentí triste pues no vinieron mis
hijos a verme.
Mª del Mar
Yo cuando llegué y vi tanta gente en la cola me impacto porque no esperaba tanta gente y luego entre a ese
lugar tan cálido en el cual yo había hecho una obra de teatro. El ambiente era fabuloso, la sensación del
público fascinante y cuando aparecieron los primeros actores todo se convirtió en un destello brillante de luz
de colores, todo el proceso fue con sigilo y cuidadosamente cuidado, del principio al final y ese final lleno de
aplausos hizo que todas mis sensaciones se desbordaran hacia ellos.
José López Porto
Molta inquietud pels meus amics d’Esquima perquè tot anés be i amb confiança de que tot aniria be.
Jaume

La trama de l’obra va ser una
adaptació d’un conte que va crear la
nostra voluntària Mila i que la nostra
coordinadora va transformar en la
“Zapateria de la ilusión”
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LA SOLIDARITAT
L’entitat de teatre social “Art en acció” van escenificar a primers de l’any 2017 una obra a l’espai municipal
dels Vienesos “Entre nosotros”. Volem agrair als seus components i a la directora Montse Banyoles la seva
dedicació amb Esquima.
Aquest octubre tornaran a l’Espai escènic de Ca n’Humet el dia 22 amb l’obra “Asesinato en CulverStreet”,
una adaptació de l’obra la Ratonera d’Agatha Christie, en versió comèdia.

GOSPEL ESCOLA EMMA CALVO
Fa uns anys que també ens acompanyen amb un concert anual, la dedicació de l’Ana Isern, directora del cor
contribueix a que cada any sigui més sorprenent. Aquest va convidar a altres cors, Cocoa i Microsons per
acompanyar-nos en aquest dia.
Cor Cocoa

Cor Emma Calvo

COR DE GOSPEL SEDETA
Aquest ha estat el cinquè any de la nostra tradicional trobada al novembre/desembre. És un cor que canta a
cappella i que inunda de tendresa la Parròquia de S. Pere del Masnou. El nostre agraïment als Components
i a la seva directora Anna.
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DIADA DE SALUT MENTAL 2016
És una de les activitats a la comunitat que més ens omple l’ànima i també la psique doncs comporta un
gran esforç per tots els components de l’entitat i del club social, usuaris, familiars, voluntaris, institucions i
empreses amb les seves donacions.
Volen donar les gràcies a totes aquelles persones que dediquen part del seu temps, estimació, recursos,
espais municipals, feina per nosaltres.
Aquest any passat va ser ple de novetats, vam canviar la ubicació de l’acte, però també hem de donar les
gràcies al Casino del Masnou que tants anys ens a obert les seves portes per fer-ho al seu pati. També vam
escorçar la Diada perquè la vam dividir en dos dies. Una pel mati amb les activitats de paradetes, la colla dels
diables amb la seva entrada triomfal, ple de cops, chi-kung, enlairament de globus. L’altre tarde de teatre a
ca n’Humet. Tot plegat va ser amb motiu del 20è aniversari de l’entitat.
Els usuaris van crear jocs per la mainada i tots van gaudir junts.
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Chi-kung canvia l’energia i ens omple de plenitud el nostre món interior.

Mindfulness, per connectar amb el nostre sentir i posar tota la atenció en projectar els nostres
desitjos i deixar-los anar a l’univers amb l’enlairada de globus. És un acte molt emotiu que no deixa
indiferent a ningú.
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VOLUNTARIS

Moltes gràcies a tot@s!!
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Dinar de germanor, cada any la Matilde fa una paella per tots els components en aquest gran dia.
Aquest any va comptar amb l’ajuda de mares com la Remei, la Maria i la Charo.

La Maria Benito ens en dolça la Diada amb aquest autèntics pastissos artesans, Moltes gràcies Maria!!
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Formacions dels usuaris del club social
A principis d’any la Federació Salut mental Catalunya ens va oferir poder realitzar una formació en xarxes
socials. Els usuaris del club social vam decidir que la volíem fer i va ser una sessió molt profitosa. Alguns no
sabíem com anava el Facebook i vam tenir l’oportunitat d’iniciar-se. D’altres van aprofundir més en el seu
coneixement. La persona que va venir a impartir el taller va tenir molta paciència i en sabia molt.
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Tallers del club social
Per cada dia de la setmana tenim dos tallers diferents, proposat i/o escollits pels usuaris. Cadascun te
objectius que tenen a veure amb la recuperació o estimulació de capacitats. A banda es treballa la adquisició
de responsabilitat, compromís, bons hàbits de relació...

CUINA
Es treballen autonomia personal i activitats de la vida quotidiana.

Bunyols de Bacallà

mandonguilles amb samfaina
empanadilles

creps dolços

treball d’equip
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MUSICOTERAPIA
Es fomenta la atenció, memòria i endorfines

PERCEPCIÓ
Activem els processos psicològics bàsics, memòria, atenció, retentiva, imaginació...

A partir d’una imatge que prèviament hem triat cadascun de nosaltres, hem inventar un conte o
historia fantàstica
Jaume C. Imatge: hàmster corrents amb boca plena
Era una vegada un hàmster anomenat el “hàmster Tragaldabas” que es va apuntar a una cursa que
participaven tots els animals de la casa.
Per poder guanyar es va dedicar a posar-se en forma, entrenant dur i fent una dieta molt, molt estricte , però
com el seu propi nom deia, era un tragaldabas i fins i tot el mateix dia de la cursa, no se’n va poder estar de
cruspir-se un bon àpat.
I mentre tots els altres animalons de la casa anaven lleugers pel circuit, el hàmster Tragaldabas, va fer tota la
cursa amb l’estomac ven ple i de res no li serviren tots els esforços per l’entrenament ni el patiment, perquè
en l’últim moment no va poder estar-se’n d’un bon àpat!
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Fina. Imatge: ull verd que li cauen gotes.
Representa un ojo muy bonito que ve como la vida va pasando sin perder detalle ningun, ve el reflejo de una
vida llena de plenitud y ve como hay algo que aprender y ver.
Alba. Imatge: una nena mirant l’horitzó
Erase una vez una niña que estaba aburrida del mar y mira al horizonte, cuando el sol va bajando, está
mirando hacía el barco però nadie la ve.
Está relajada y tranquila.
Ismael. Imatge: Dona en platja que estén la mà cap a un vaixell llunyà.
Una chica joven que está en una isla desierta, está muy sola, ve un barco a lo lejos, se tira al mar para ir a
buscarlo, está anocheciendo, se ve la puesta de sol.
La chica está llamando al barco, ella se va acercando. el barco la ve y la recoge, la lleva a su casa.
Carmen. Imatge: peixet en peixera amb aleta de tauró cordada
Erase una vez, un pescado que vió en el mar a un tiburón pequeñito y lo pescó por la aleta y se la cortó. Y lo
dejó vivir en el agua en su casa, tenía un pececito y se la colocó para que no se hundiera y le ayudó a estar
a flote.
Imma. Imatge: Dona i lluna
La hija de la Luna.
Yo quiero explicar una historia por que me siento dentro de ella, antes estaba sola, con el sol y las estrellas,
ella quiere correr y no puede porque lleva un vestido negro que le aprieta. Son dos hermanas gemelas, están
enganchadas una a otra.
Imma. Imatge: Muntanya que és un troll
És un troll, que és molt maco i meravellós. Lluita amb persones que el volen atrapar amb una corda. Aquestes
persones tenen desconeixença i por, ja que és molt gran i té uns peus molt grossos.
El troll viu amagat en una cova, no té menjar ni aigua, llavors es posa malalt i és mor. Els nens que no el
tenien por i l’estimaven es posen molt tristos i la gent que li estima el porten amb una barca, el cremen i
s’acomiaden.
Jaume A. Imatge: Dracs volant
Són dracs màgics que tenen un munt de poders màgics entre ells, la telepatia.
Busquen a la dragona reina, perquè és l’única que pot salvar el reialme de la destrucció dels clans secrets
d’humans de la terra. Aquests plantegen matar a tots els dracs i destruir la terra, sense saber que els dracs
màgics són els únics que estableixen l’estabilitat a la terra.
La dragona reina amb la seva telepatia pot fer canviar d’opinió als clans malignes de la terra.
Els dracs no saben on està la dragona reina, està capturada en una cúpula recoberta d’un material
antitelepatas.
A la terra, entre els humans, hi ha també clans de persones nobles i de cor net, que volen ajudar als dracs
a trobar a la reina.
Els dracs es comuniquen amb els humans mitjançant la telepatia, d’aquesta manera es troben en un punt,
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es munten sobre ells i s’enlairen volant veloçment. Els humans bons els donen les indicacions per arribar a
la cúpula que empresona a la dragona reina. En arribar, els dracs escupen foc a la cúpula i aconsegueixen
fondre-la, però la dragona estava lligada amb cadenes de ceràmica impossible d’alliberar. En aquell moment
apareix el creador de claus i intenta alliberar a la dragona, mentrestant es desenvolupava una lluita ferotge
entre els dracs i els humans malvats, aquests tenen uns escuts ceràmics antiflamades, llavors entren en
batalla els humans bons amb tira xines i aconsegueixen trencar els escuts i amb molt d’esforç van guanyant
terreny. Va averi una massacre d’humans, finalment el creador de claus va obrir els cadenats de cada una de
les quatre potes i aconseguir alliberar a la dragona.
En aquest moment els dracs, els humans i la dragona reina és concentren per salvar la terra. La dragona
reina té que excitar l’atmosfera amb una combinació de màgia i megaflamada, però sola no pot, tots han de
ser un...
I d’aquesta manera, ajuntant la fortalesa de tots els cors ho aconseguiren, la terra va quedar equilibrada i va
regnar la pau.
Ramon. Imatge: Follets en muntanya, sota d’arbre
Los duendes cantan, los duendes bailan, los duendes ríen, los duendes sueñan. Sus sueños son efímeros
momentos de esplendor. Las hadas les ayudan a reconocerse como miembros naturales del bosque. Los
duendes también conocen a los hobits cuando han visitado la Tierra Media.
Los duendes se elevan y vuelan gracias a las pócimas de los Druidas que viven en lo más alto de las
montañas, entonces, los duendes son como halcones y suben por encima de las nubes más altas.
Solo temen a los dragones de dos colas, que los atacan y hacen su aparición en la época de lluvias.
El mago de Oz conoció a aun duende verde y le infundió valor para enfrentarse a los dragones de dos colas.
El duende es venerado por toda la comunidad y su lugar es el más elevado entre los habitantes del bosques
e incluso los gigantes del lago Salobre lo respetan.

DIVENDRES
És dedicat completament a l’oci Cineforum, Esports (caminades i petanca), platja i com no “Xiringo”.

També sortides especials com anar al teatre Coliseum a veure
“La cubana”
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AUTOCONEIXEMENT
L’autoconeixment és un taller que realitzem els dimarts en el que comencem la sessió amb un Mindfulness
per tal d’aquietar la ment i predisposar-nos a estar oberts, per crear coneixement i deixar estar aquells
pensaments que ens acompanyen sovint i que només a través de la pràctica de la meditació conscient i
l’acceptació de que són part de nosaltres es poden anar diluint.
És una eina meravellosa per saber com som, què sentim i com mirem el món i així poder modificar allò que
no ens fa sentir plens. Estem aprenent a activar l’observador.
Vam voler dedicar tota una tarda a fer activitats d’autoconeixement a l’espai de can Malet, que va cedir molt
amablement l’ajuntament del Masnou, allà tenim espai i podem fer tot el moviment que vulguem, sense perill
de xocar-nos.
Vam iniciar amb un mindfulness per calmar la ment de tot el que rep de l’exterior i interior de cadascú.

Després vam fer un exercici per ser conscients d’allò que no et fa sentir bé, que no vols potenciar i poder
posar límits.
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Després vam fer una meditació caminant i en acabar vam tapar-nos els ulls per tal d’estar tan sols amb
nosaltres mateixos i vam escoltar set músiques diferents orientades a cada xacra per treballar les emocions
i l’energia, sentir la música en el nostre cos i deixar-nos anar.

Va ser una tarda molt profitosa que va acabar amb un conte d’aquells que fan pensar i tots vam sortir
plens de benestar, renovats i en calma, tornarem a repetir.
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A autoconeixmentent, treballem conceptes que tenen a veure amb la identificació i gestió de les emocions,
les tècniques de connexió... Aquestes últimes,per tal de trobar la calma que permeti posar tota la atenció
en allò que es fa present quan les persones no es senten bé en el seu món interior. El fet de ser conscients
facilita la possible modificació dels aspectes que descobrim. Es fa individualment i en gran grup.

Quan trobem la calma es possible fer cantar els” bols tibetans”

Carnestoltes
Crónica del entierro de una sardina
Ayer, 21 de Febrero del 2017, nuestro muy querido y amado sardino nos abandonó como quien abandona
su zapato viejo.
Sardina mía, tal como eres, falleciste, recuerdo esas largas tardes en las que conversabas con tus amigos
calamares y chipirones, y alguna que otra ………, llena de vida, siendo la suya una vida dura.
La sardiana nos dejo por culpa de una adicción, se aficionó al consumo de gasoil de los barcos del puerto.
- ¡Todos lo amábamos!
- ¡Todos la queríamos!
Nuestra muy amada y querida sardina nos abandonaste de la noche al día, eras de cartón pero llena de
vida.
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Hoy día 22 de Febrero del 2017 la enterramos tal y como ella hubiera querido, cerca del mar.
Cuenta la gente del Masnou que vieron un grupo de gente (de lo más normal) pero que parecía reírse de
ello.
Más enferma eras tú, sardina, que viviste y moriste por la gasolina.
Tuvo un entierro digno, la gente parecía rara,
- ¿De dónde venís? Preguntó un ciclista.
- De un entierro.
(Con vacile respondió) - ya lo veo.
A su entierro acudieron varias celebridades, entre ellas: un payaso, una mami, una yaya, un oso panda,
frankenstein, Scream y alguno que otro.
Cuenta el viudo de la sardina que incluso hubo una chica que de la emoción, dio un salto en el tiempo, salió
la primera y llegó la última.
Se oyeron gritos, gritos desde tierra, por mar y aire, a quien no quiere dejar de comer sardinas en escabeche.
Y… ¿A esa gente se la llama enferma?
Descansa en paz sardina…
Jordi Romartinez
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Viatge d’hivern
És un clàssic el destí de l’hivern, cerquem tranquil·litat després de l’activitat frenètica de l’octubre amb els
preparatius i celebració de la Diada de salut mental i sovint el nostre destí és “Caldetes” on per tres dies ens
sentim lliures d’horaris, sense obligacions i amb un component necessari, el gaudi de tots els petits i grans
moments i de la companyonia dels amics. Anem a un hotel amb spa per trencar amb la rutina i l’estrès.

tots a punt pel viatge

Hem arribat !!

Tradicional chi-kung a la platja

fem esport caminada pel passeig
dels Anglesos

l’esperat sopar de gala a “Can Marola”

visita guiada per la ruta modernista de Canet de Mar
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Viatge Estiu
A l’estiu des de fa 4 anys fem un viatge amb avió, això limita una mica la quantitat d’usuaris que decideixen
venir perquè no es troben còmodes anant en avió. També l’experiència d’uns, encoratja a la resta. Aquesta
vegada el destí triat va ser “Eivissa” les pitiusses, la illeta daurada. Van ser tres dies complets. Vam sortir
a les tres de la matinada amb els cotxes d’uns quants pares i vam tornar en el vol de les 22’30 h. Vam llogar
dos cotxes per poder aprofitar cada minut, cada segon i va ser molt estimulant. Cada any ens superem en
l’aprenentatge de vèncer les pors que ens acompanyen i sentint-nos capaços de qualsevol cosa. Visca
Eivissa!!
dinant a la platja de “Es Vedrà”, un lloc paradisíac

“moment House”

casc antic

tornada
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Sifu, Novartis i Esquima
Aquest any ha estat la primera col·laboració amb la Fundació Grup Sifu. Una empresa de
treball protegit i de formació per persones amb discapacitat, junt amb l’empresa Novartis. Es
va realitzar un taller de musicoterapia liderat per la Meritxell, on vam treballar el ritme en el
que ens hi ha sentim immersos en el dia a dia al món i com si ens aturem i ens disposem a
sentir el ritme amb el que realment ens sentim bé i després valorar la diferencia.

Vam tenir l’oportunitat de explicar en rotllana quines coses havíem descobert, com ens havíem
sentit i després triar una sola paraula o dibuix representatiu de tota la sessió.

Va estar una experiència molt enriquidora, primer per la mateixa experiència, per
l’acompanyament dels diferents voluntaris de Novartis que es van apuntar a realitzar l’activitat
amb alguns components del club social Esquima i per l’inici d’un vincle amb l’empresa SIFU.
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Aportació del voluntariat
“Fa un temps que sento que he de fer alguna més pels altres, però no sabia ben bé de quina
manera i sempre ho havia anat deixant per més endavant. El fet que s’organitzés un acte de
voluntariat a l’empresa on treballo em va semblar l’oportunitat ideal per fer-ho. El resultat no
pot haver estat més satisfactori, estic content d’haver aportat el meu petit granet de sorra i al
mateix temps sento que aquesta experiència ha estat molt beneficiosa per mi.”
Josep M. Torné

Finalment tot va quedar amb una emoció d’alegria i de connexió i aquesta és la paraula final
triada per cadascun dels participants.

46

ESQUIMA - Associació de familiars de persones amb malaltia mental

FUMATS ARTESANALS

DIETÉTICA - HERBOLARIO

PRONATURAS
•

EL MASNOU

•

Especialidad en:
- Plantas medicinales
- Elixires orales
• Bach
• Flora Ibérica
- Alimentación Vegana,
diabética, celiaca

C/ Sant Felip, 13 • 08320 El Masnou
Tel. 935 403 255

20ª Diada de Salut Mental
2 i 9 d’Octubre de 2016

“Treballem plegats, no a l’estigma”

