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Diada de Salut Mental
21 d’Octubre de 2018

“Amb confiança, esforç
i el teu suport, nosaltres podem”

ESQUIMA

Editorial
No ens hem adonat i ja tornem a ser-hi altre cop al setembre, mes que ens fa tornar a reconnectar amb la realitat després d’un
estiu en què hem reposat forces i renovat energies. És el moment on cal planificar amb els usuaris del club social l’esdeveniment més important del nostre dia a dia a Esquima.
Tots junts organitzem què es farà el dia 21 d’octubre que és la data destinada per fer la nostra Diada de salut mental que
aquest any porta per lema “Amb confiança, esforç i el teu suport, nosaltres podem”. Aquest any tornarà a ser altre cop al
nostre estimat pati del Casino del Masnou, hi haurà novetats com el “vermut solidari” amenitzat pel grup musical que dirigeix
Oscar Neira.
Com deia, organitzem, repartim tasques i establim com es portarà a terme la Diada. Fa molts anys que som tots plegats els
que som protagonistes d’un dia tan especial. En aquest, el que perseguim és compartir i gaudir amb tota la població sensible
a les problemàtiques de salut mental.
Hem tingut un final de 2017 i tot el que va del 2018 prou positiu respecte a la part econòmica. La Generalitat ha estat fidel
a la seva paraula i ha pagat les bestretes puntualment. Aquest fet ens permet tirar endavant i mirar el futur amb una mirada
positiva i ens encoratja a cercar nous reptes. Noves propostes per les que necessitem la implicació del nostre estimat Ajuntament del Masnou, com a recolzament i entitat que ens ajudi a vehicular les noves idees. Des del 2017, hem tingut converses,
en les que Esquima ha aportat idees noves comptant amb el recolzament de Salut Mental Catalunya, la nostra Federació. A
les converses s’ha impulsat la creació d’una taula de salut mental del territori de Masnou, Teià i Alella. Un dels objectius de la
taula és el fet de crear i enfortir la xarxa de salut mental del territori, amb la millora de la coordinació entre entitats, que faci
possible les derivacions de persones afectades de patiment mental al servei del club social. Poder donar resposta a totes les
problemàtiques que sorgeixen amb nens, joves, adults i d’aquesta forma transformar la visió d’aquells que no coneixen la
problemàtica, fent més positiva la convivència dins les famílies, trobant una possible solució per la seva situació, pels propis
implicats i per la resta de la societat amb la que s’interactua.
Altra demanda és la de poder comptar amb un nou equipament, donat que estem ocupant una planta baixa que necessita
remodelació, especialment pel tema de les humitats i els mosquits. Altre necessitat del territori és el fet de poder comptar amb
un pis amb suport per persones afectades de problemàtiques, totes les demandes estan en converses amb l’ajuntament. Hi
ha que felicitar als professionals de la Federació pel seu suport, gràcies Carles, Mònica, Marta per ajudar-nos a existir i com
no, a la regidoria de Salut pública per la seva implicació.
No podríem acabar sense fer una crida a la població perquè comparteixi el mati del diumenge 21 d’octubre, al pati del Casino,
a la que també estan convidades diferents associacions del poble com; La colla de diables, Ple de cops, chi-kung de la Isabel
Cusó, Fem Fira, grup musical Oscar Neira, sempre solidàries amb Esquima.
Com ve sent una costum, la Diada, es realitza en dues parts. La del dia 21 d’octubre i la tarda de teatre del 4 de novembre
a ca N’humet amb l’estrena de Teatro de lo absurdo per part dels usuaris i la representació de Boges dirigida per Francesc
Altadill a les 18h. A la finalització tindrà lloc l’esperat sorteig d’Esquima.
No volem oblidar fer arribar el nostre agraïment a tot@s aquelles persones, entitats, familiars, amics, simpatitzants, administracions, la vostra solidaritat amb Esquima, any darrera any.
Reserveu un lloc a les vostres agendes per aquestes dates, us hi esperem!!!
										

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
DIADA DE SALUT MENTAL Esquima 2018
Aquest any serà el vint-i-dosè consecutiu en què Esquima celebra la diada de salut mental al Masnou. Una jornada de
sensibilització, que entre accions lúdiques i d’altres més reivindicatives, pretén acabar amb l’estigma que hi ha, encara
ara, al voltant d’aquestes malalties.
Les dades més recents a Catalunya són contundents: 1, 4 milions de persones ateses per algun problema de salut
mental a la xarxa pública d’atenció sanitària, que recull dades de Centres de Salut Mental d’Adults i Infantils i Juvenils,
com els que tenim el privilegi de disposar al Masnou des d’aquest 2018.
També prop de 3 milions de visites en atenció primària relacionades amb la salut mental.
Amb aquestes xifres, és probable que tothom coneguem algun cas proper, qui sap si fins i tot
ho visquem en pròpia carn, i, per tant, necessitem eines, recursos i acompanyament per a
fer-hi front.
En aquest sentit, la tasca que duu a terme l’Associació de Familiars de Persones amb Malaltia
Mental Esquima al nostre municipi, dia rere dia, és indispensable. Que, any rere any, l’obri a
la població i la doni a conèixer, en benefici social de tots, és d’agrair. I veïns i veïnes no ens
cansarem mai de fer-ho, ni de ser-hi. I, com cada any, enlairarem un globus ben amunt amb
la il·lusió que els nostres desitjos es facin realitat.
Jaume Oliveras i Maristany
Alcalde del Masnou

Albert Alfaro i Giró
RECONEIXEMENT
Aquest any 2018 hem posat en marxa la Taula de Salut Mental del Masnou, Alella i Teià. Després de mesos parlant i
preparant la seva organització ja tenim en funcionament aquest instrument que ha de ser el punt de trobada de tots els
agents que tenen vinculació en el territori referent a la temàtica de la Salut Mental. Hem d’estar tots i totes molt contents
d’aquest assoliment i dels bons fruits de la primera trobada i de la constitució de la taula.
Com tots els instruments, per si sols no son res. És per això que cal felicitar a les entitats, prestadors de serveis i
organitzacions que hi formen part. Treballar en xarxa i la coordinació dels diferents agents és clau per fer polítiques
efectives i tenir serveis de qualitat. És per aquest fet que vull expressar el meu reconeixement en aquesta revista a la
feina feta per part d’Esquima. La seva persistent i incansable feina, junt amb la seva lluita en contra de l’estigma, han
sigut essencials per la constitució de la Taula de Salut Mental.
En la primera reunió es va crear una dinàmica per tal de veure els temes de treballar. Un dels grans eixos, les polítiques
en relació a la Salut Mental, serà un dels eixos que s’hauran de treballar. Com a Regidor de l’Ajuntament del Masnou,
vull explicitar el meu compromís per seguir treballant tots aquells elements, propostes i accions que es derivin en relació
a l’àmbit de les polítiques.
Des dels Ajuntaments, malgrat no tenir moltes competències, tenim el deure d’estar a prop d’aquelles associacions i
aquelles persones que es troben amb més dificultats a l’hora de desenvolupar la seva vida. És important que aquesta
sensibilitat i el tracte humà segueixi en la política municipal per tal de fer de la política un element de resposta i
beneficiós per la cohesió social.
Albert Alfaro i Giró

Tel.: 93 782 22 97
Fax: 93 540 79 38
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Coordinador Àrea Comunitat i Persones
Regidor delegat d’Acció Social, Salut Pública i Consum, Gent Gran i Habitatge
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Confianza…
636 827 491

En principio, agradezco la invitación a participar en esta revista. Aceptar la invitación va acompañado de un compromiso
serio, un compromiso que no admite ni generalidades ni banalidades; requiere ciertas precisiones… cierta finura. Se
trata de una revista que nace entorno a los laberintos del alma humana, y más precisamente testimonia de la respuesta
de personas que experimentaron un profundo dolor de existir, o percepciones o sentimientos, no tan sólo inéditos en
sus vidas, sino que también han oficiado de causa de una experiencia de horror extremo. Y, no tan sólo para ellos, sino,
también, para sus familias, para su entorno. Pero, es imprescindible abrir la pregunta, en cada uno de los concernidos,
incluidos los profesionales, desde luego, sobre: ¿con qué se encuentra cada uno? No olvidemos que la supuesta
normalidad es una mera quimera estadística.

Matrícula Oberta: Curs 18/19

No desconozco que esta formulación contundente puede parecer una herejía a los ojos de algunos, máxime si tenemos
en cuenta cómo flamea en nuestra época la bandera de la normalidad. Es interesante que nos detengamos en el término
quimera que designa un sueño o ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue pese a ser
muy improbable que se realice. Para la mitología griega, Quimera, era un monstruo fabuloso híbrido que se representa
con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón, que vagaba por las regiones de Asia Menor aterrorizando las
poblaciones y engullendo animales y hasta rebaños enteros, y que, finalmente, fue vencido. Recordemos de manera
somera que los mitos son leyendas o relatos que intentan dar explicación a determinados hechos. Es decir, no es para
sugestionarnos con el relato del mito, sino, servirnos de él para intentar entender el malestar que se desprende de esa
exigencia de normalidad que nos embarga hoy día. Acaso, no es legítimo que nos preguntemos si esta exigencia, en
sí misma, no es la locura ordinaria en la que transcurre nuestra cotidianeidad? Porque, cada época, tiene sus propios
monstruos y no tienen por qué ser tan fantásticos como el llamado Quimera. Quizás, por no ser tan fantásticos, los
nuestros, se nos presentan más camuflados.
No es poco habitual ver que la exigencia de normalidad conlleva un plus de sufrimiento, desvíos varios, desorientación
y un largo etcétera que lejos de aliviarnos de cualquier malestar, lo acrecienta. Y, por qué? Sencillamente porque
excluye la singularidad sobre la que se sustenta la vida de cada uno. Es esto lo que corre el riesgo de ser engullido y
con ello, la posibilidad de construir condiciones, las de cada uno, para habitar de manera más satisfactoria la vida de la
que se dispone, y desde allí, establecer lazos con los otros.
Ahora bien, ¿por qué titulé estas líneas Confianza…? Porque mis principales profesores, es decir, aquellas personas
que recibo en consulta y que han apostado por hacer otra cosa que quedar reducidos al sufrimiento y me han admitido
como acompañante en la travesía de este, me han enseñado la trascendencia capital de dicho término. La confianza
es algo que se otorga, que se inspira, que se gana, también que se retira. Es dinámica. Se teje con los hilos de los
que dispone cada uno, se renueva, se relanza, a través de los distintos encuentros. Necesita de los encuentros. Es
solidaria con el respeto, la consideración, con el tiempo particular de cada uno. Es relevante destacar que si hablamos
de confianza es porque no hay certezas, ni se trata de confianza ciega. Implica la dimensión de un cierto riesgo y de
apuesta. Obviamente, si se tratara de certezas no necesitaríamos de la confianza. Es interesante destacar que el riesgo
en este caso recaería sobre el sufrimiento mismo, teniendo como efecto su debilitamiento, si la persona se dispone a
objetarlo, a cuestionarlo. De modo tal que dejar de depositar nuestra confianza en el padecimiento trazando nuestro
destino, nos puede poner en la perspectiva de la apuesta. Es decir, apostar a que otra manera de vivir nuestra vida,
la de cada uno, es posible. Esto depende de que nos preguntemos sobre qué estamos dispuestos a poner nuestra
confianza, advertidos de que el ser humano es bastante proclive a las quimeras.

Dra. Graciela Elosegui Gerardi
Psiquiatra. CSMA- Maresme Sud
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Com una taca d’oli
Esquima, intenta estar present durant tot l’any al teixit social del Masnou, compartint amb
la població el nostre dia a dia. Ho fem a partir de la interacció constant i dels actes que
organitzem a la comunitat. Però l’acte més especial per tots els que conformem l’associació,
és la celebració anual de la Diada de salut mental. A la preparació i execució, són presents la
majoria de participants del club social, famílies i voluntaris. Ha estat un treball minuciós amb
tots, però especialment amb les persones que pateixen alguna problemàtica associada a la
salut mental. Abans, estaven acostumats a continuar amb la dinàmica de “amb mi no va” i
des del club s’ha treballat força el canvi d’enfocament, com? A partir del vincle, de despertar
la motivació, d’assumir responsabilitats, de desenvolupar mica a mica la confiança en ells
mateixos. És important anar fent, veure i sentir que poden, comptant amb el recolzament,
escolta i acompanyament de nosaltres les professionals.
“Si me hablas te escucharé, si me muestras miraré,
si me dejas experimentarlo, aprenderé”
Lao-tse
Estem treballant per anar transformant del nostre vocabulari paraules com; malaltia, trastorn,
deficiència, discapacitat, desigualtat, aïllament, incomprensió, rebuig, por, com a conceptes
incapacitants. Ho canviem per patiment mental per parlar dels símptomes, de la diferència
per extreure el positiu, de la diversitat com a font de riquesa, del compartir, del comprendre,
de l’empatia, la solidaritat, com a valors essencials per un mateix i per fer possible la convivència en positiu. Un dels conceptes
estrella, és el terme inclusió, aquest és una mica més especial. Per nosaltres la inclusió vol dir tenir consciència de l’altre,
voler entendre al que li passa als que semblen que són diferents i no per això, pitjors, acostar-se i compartir, posant així en
valor l’existència dels que desconeixem i arribar a sentir que tots som un.

ELISABET GASI
Perruqueria, estètica,
teràpies naturals

Plaça de la Llibertat, 12
08320 - El Masnou
Tlf: 935 555 627

També som conscients que perquè es doni aquest canvi de mirada de la població, les persones amb patiment mental han de
contribuir, amb el seu comportament, valors i creences a que pugui ser possible. El contrari és generar auto-estigma, és a dir,
una forma d’auto-exclusió.
És aquí el punt fort de la tasca que es porta a terme al club social amb el taller d’autoconeixement, que és l’inici d’una aventura
que durarà tota la vida. Al taller, s’intenta entre tots crear un seguit d’activitats que permetin la recuperació de les persones,
de les seves fortaleses, dels seus tresors, a vegades, amagats molt a dins.
Per tresors, entenem aspectes de la personalitat com la confiança en si mateix, la capacitat de decidir, la capacitat de gestionar
des de les emocions més complexes, com la por, que a la majoria de les ocasions arriba a limitar. A poder crear entre tots una
mena de manual on es recullen tècniques, anotacions importants, esquemes que hem anat construint, per poder finalment ser
conscients del que sentim i de quina és la història que ens expliquem. És molt important, conèixer-se a un mateix i aprendre
mètodes que ajudin a reconduir hàbits instaurats des de... no se sap quan, per aconseguir ser i sentir-nos cada dia millor.
Professionals i persones amb patiment mental generem coneixement, aprenent constantment uns dels altres i és curiós, com
et fan sentir segons quines descobertes.
“Solo sé que no se nada”
Sócrates
També cal recordar que és importantíssim després del vincle, projectar una mirada sobre els participants que els faci sentir
capaços de construir una vida amb sentit. El taller actua com una gota d’oli que quan cau, és una petita gota que no pot evitar
anar expandint-se fins que acaba per ocupar una part prou significativa.
S’intenta contaminar de tècniques i coneixements molt necessaris i valuosos tant per la vida individual com social de les
persones que arriben a Esquima. És cert que no és una tasca fàcil, ja no per la seva complexitat en si, sinó per la percepció
que tenen moltes persones participants d’ells mateixos, “l’autoimatge” i de les seves competències.
És molt reconfortant ser testimoni dels diferents processos d’evolució. Com arriben i com es mostren actualment. Bé, és una
feina que necessita de molta energia i optimisme però alhora és molt enriquidora, t’omple els sentits i l’ànima.
Celeste Flecha
Ed. Social/Coach Sistèmica
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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

Un abans i un després
Sempre he sentit un especial interès per la complexitat que acompanya a les persones. Sempre he pensat com de
frustrant ha de ser conviure de per vida amb el patiment mental, i com aquest pot condicionar el dia a dia de les
persones afectades. Allò que anomenem “ment”, “ànima” o “pensament”, allò que ens mou, és també el que pot fernos sentir els més poderosos i alhora els més vulnerables. Amb el temps em vaig anar endinsant en aquest magnífic,
intrigant i meravellós àmbit. Molts llibres, interminables teories i un entramat de conceptes que no acabaven mai de
posar-se en pràctica.
Vaig arribar a Esquima un dia de tempesta (el recordo com si fos ahir) i se’m van obrir les portes a un món de la
rehabilitació i de l’acompanyament més enllà de la norma, de la jerarquia doctor-pacient i, sobretot, més enllà de
l’etiqueta. Vaig endinsar-me de cap al tu a tu, al tracte amb l’individu des de l’empatia, la comprensió i el no judici.
Guiar i comunicar-se amb l’individu des de la perspectiva singular d’aquest com a ésser únic i digne d’amor i respecte,
independentment de les seves habilitats, peculiaritats o limitacions. Més enllà de determinar i reduir l’essència sota un
nom/diagnòstic concret.
He experimentat que el “jo sóc” va primer que el “jo tinc”. Que la persona és, primer de tot, persona. Que la voluntat
és el poder del canvi. Que el patiment mental no és l’enemic, sinó un company de viatge que ens manté alerta. Que
la queixa només ens fa sentir més incapaços. I, el més important, que la diversitat interindividual és fantàstica i ha de
seguir sent així.
He cantat, he ballat, he cuinat, he pintat, m’he enfangat, he viatjat... he rigut i he plorat. D’aquí és on neix i es nodreix
l’ànima i la plenitud d’aquesta professió.
Sé que la meva dedicació a Esquima és positiva per als nois, però us asseguro que el seu afecte cap a mi és igual
o més poderós, i existeix des del primer dia que els vaig conèixer. M’han mostrat diferents maneres d’apropar-se, de
sentir, i d’expressar-se. M’han acollit des de l’inici amb absoluta tolerància, respecte i ganes de compartir, valors que
són sempre presents a Esquima i que admiro i agraeixo. I, sobretot, m’han demostrat (i s’han demostrat) que són
capaços de molt més del que socialment es creu.
Ara fa un any que vaig començar aquest viatge, i encara no trobo suficients paraules per explicar amb la precisió que
voldria el que ha significat i significa haver entrat a formar part d’aquest projecte.
Em sento com una nena petita, amb il·lusió i motivació i oberta
a seguir absorbint coneixements. Ha estat un any que, sens
dubte, ha marcat un abans i un després en tots els àmbits de
la meva vida (professional, personal i, sobretot, emocional).
Esquima i, sobretot, el seu motor incansable Celeste Flecha
m’han ajudat a coneixem, acceptar-me i fer les paus amb mi
mateixa. A perdonar-me i a estimar-me. S’ha creat un vincle i
una connexió molt especial amb la coordinadora Celeste. La
meva companya de batalla, dia a dia. Una dona que, si es creua
pel teu camí, no voldràs que deixi de caminar al teu costat. La
que em fa creure que el cel és immens, que només he d’atrevirme a obrir les ales i arrancar a volar. La que va confiar en mi per
pujar a la seva barca i remar juntes. La que va veure la meva
llum i la meva ombra, i va decidir apostar i, fins i tot, estimar
ambdues parts. Saps que t’estic i t’estaré infinitament agraïda.
Gemma Vidal Alsina
Auxiliar Educativa

VIAMAR
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Ser parte de la red de Salud Mental
MATERIAL ELÈCTRIC
IL.lUMINACIÓ LED I DECORATIVA

Una profesión para comprender,
acompañar y orientar
Desde hace años que soy trabajadora social y todavía recuerdo los motivos que me llevaron a elegir esta profesión: ser
capaz de comprender, acompañar y orientar a las personas en
la realidad que les toca vivir. Lo que más me gusta de esta labor son la funciones que ejercemos cada uno los profesionales
que trabajamos en atención directa, ya que estamos al lado de
cada hombre y mujer para favorecer que sean ell@s mism@s
quienes busquen la mejor manera de entender y convivir con
sus propias necesidades. De esta forma, ayudamos a potenciar las propias capacidades de las personas, transformándolas
en oportunidades de mejora y de crecimiento personal. Y, lo
mejor de todo, es que lo que hacemos siempre supone un
beneficio para toda la comunidad.

Desarrollar mis propios recursos
Considero que uno de los principales objetivos de nuestra
intervención como profesionales, es poder favorecer que
las personas puedan vivir de la mejor manera posible. Esto
significa ayudar a poder integrar tanto los recursos propios
(aquellos que cada persona tiene y conoce como aquellos
que desconoce) con los recursos de la propia comunidad
(aquellas ayudas, prestaciones y entidades existentes en
el propio territorio donde la persona vive). En ese sentido,
nuestro rol debe ser capaz de entender y acompañar las
diferentes realidades que puedan derivar en situaciones de
desigualdad o de exclusión social. Así, una mirada que sea
capaz de contemplar el contexto en el cual la persona se
desarrolla, ayuda a que la calidad de vida sea la más óptima
posible en cada momento de nuestra intervención.

Las familias: un eje central

Acadèmia Perelló
C/ Sant Miquel, 10
Tel. 93 540 34 36
08320 El Masnou
www.asm.cat
info@asm.cat
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Es fundamental destacar el rol de la familias en todo el proceso de crecimiento de las personas que acompañamos. Así,
tanto la importancia del compromiso de las familias, como su
grado de responsabilidad y colaboración, permiten que podamos considerar a las familias o personas referentes como uno
de los ejes centrales de la intervención que realizamos. Esto
significa que como profesionales debemos reforzar su participación a través de los proyectos de vida de las personas,
partiendo siempre desde esa coresponsabilidad y confianza
mutua. Esto ayuda, a su vez, a promover que tod@s (tanto los
profesionales como las familias/referentes que forman parte
de todo este proceso), tengamos un nivel de implicación que
con el tiempo nos puede hacer sentir compañeros esenciales
de viaje. Por último, buscamos poder consensuar los objetivos
a desarrollar, para favorecer la máxima autonomía y capacidades de las personas que asisten a nuestros recursos.

Experiencias de vida
El darme cuenta tanto de la importancia del rol del profesional como de la necesidad de la implicación de las familias

en todo el proceso de intervención, me han permitido
ejercer mi rol de trabajadora
social en diferentes proyectos
que me han nutrido personal y profesionalmente. Esto
incluye desde un centro especial de empleo hasta una
residencia para personas con
parálisis cerebral o una entidad desde la que se fomentaba el voluntario corporativo
de sus personas empleadas.
En la actualidad trabajo para
la Fundación del Molí den
Puivert, concretamente en el
servicio prelaboral con sede en El Masnou. Desde este recurso, y a través de las diferentes actividades que realizamos,
buscamos potenciar las competencias sociolaborales de las
personas con trastorno mental, para mejorar así su grado de
ocupabilidad. Lo hacemos estableciendo objetivos desde el
programa individual de cada un@ y buscamos así poder mejorar la calidad de vida de las personas en todo su proceso vital.

Trabajo en red
Antes de que la persona finalice su proceso de formación en
el servicio prelaboral, intentamos derivarla al recurso más adecuado del territorio. Esto se debe a que la ocupación laboral es
una de las vías viables pero no siempre es ni la más idónea ni
la mejor posible para tod@s. Lo que hacemos, fundamentalmente en este momento de finalización del servicio, es derivar
a la persona al recurso más adecuado para que pueda continuar vinculada tanto a un recurso de la comunidad como al
servicio prelaboral. Y lo hacemos siempre desde la coordinación y el trabajo conjunto. Es lo que llamamos trabajar en red.
Este es el momento en el que se encuentra la relación entre el
Molí den Puigvert y Esquima, un proceso de colaboración mutua en el que procuramos que las personas que pasen por ambos recursos se encuentren acompañadas y puedan al mismo
tiempo continuar haciendo ambas actividades de la mejor manera posible. Y lo hacemos desde una coordinación en la que
valoramos conjuntamente el punto en el que se encuentra la
persona para poder finalizar la vinculación al servicio prelaboral y comenzar al club social. Así, desde cada recurso podemos ayudar a sostener esta nueva experiencia vital.
Y, hablando de trabajo en red, tanto el Club Social Esquima
como la Fundación den Puigvert, formamos parte de una Mesa
de Salud Mental de reciente creación que agrupa las diferentes
entidades que trabajamos en este ámbito en las poblaciones
de Teià, Alella y El Masnou. Creo que ser parte de esta red es
una oportunidad de trabajo desde la podremos proponer mejoras tanto en la coordinación como en realización de propuestas
que favorezcan la salud mental en el territorio.
Eliana Musicant Fidel
Trabajadora social
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Yolanda

Aspectes claus en l’atenció
a la salut mental

ESQUIMA

Mercat Municipal EL MASNOU
Parades 26 i 40

ENCÀRRECS

Quan un decideix que vol dedicar-se a l’atenció de persones amb problemes de salut mental el ventall de possibilitats
formatives és molt ampli. Disciplines com la psiquiatria, psicologia, educació social, infermeria, integració social
entre altres aporten uns coneixements bàsics per poder desenvolupar amb certes garanties l’activitat professional.
Investigacions, estudis i teories son la font principal de coneixement.

93 540 11 37
carnsyolanda@hotmail.com

Però per poder brindar a la persona una atenció integral, natural i de confiança cal anar més enllà d’aquesta formació
teòrica per la que tot professional ha de passar. Crec que és molt important reflexionar sobre certs aspectes que tenen
a veure amb la individualitat i la pròpia idiosincràsia de cada persona que atenem i que, evidentment, no estan escrits
a cap llibre i només podem descobrir a través de la relació amb l’altre. Aspectes que ens humanitzen a nosaltres com
a terapeutes i que desencadenen a les persones que atenem dels seus diagnòstics de manual.

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

El primer aspecte és la coneguda empatia. Abans de continuar voldria desmuntar el mite “la empatia és posar-se al lloc
de l’altre” Si tu et poses al lloc de l’altre es produeix el fenomen de “Entenc el que et passa i et diré que pots fer. Perquè
si em passés a mi jo ho faria d’aquesta manera” Corres el risc de desplaçar a l’altre del seu lloc i acabar assessorant
a l’altre en funció del que faries tu.
La empatia és tenir la capacitat de poder entendre no només què li passa a l’altra persona sinó entendre com funciona
en el seu dia a dia i quin és el context que l’envolta. Hem de poder captar la filosofia de les persones que atenem.
Per fer-ho és important que ens convertim en acompanyants. Sovint per qüestions de temps preferim resoldre el
problema nosaltres en lloc de facilitar les eines perquè ho faci la persona que atenem, també ens posem paternalistes
i maternalistes i sobreprotegim, a vegades preferim mirar cap a un altre cantó per no afrontar la situació i fins i tot ens
podem mostrar autoritaris. Un acompanyant ha de tenir la capacitat de ser pacient i de conèixer les limitacions i capacitats
dels acompanyats. Cal discutir, debatre i deixar que la persona sigui qui prengui la decisió final. Cal acompanyar i no
responsabilitzar-se de tot allò que en realitat s’ha de responsabilitzar la persona a la que acompanyem, hem d’evitar
una sobrecàrrega.
Durant aquest viatge amb la persona és bàsic que puguem tenir moments per parlar d’allò que ens motiva, d’allò que
ens enfada, ens alegra, ens dona plaer, ens fa por, de les expectatives, d’allò que ens fa mal, de les relacions amb
els altres etc. Cal descobrir i/o redescobrir allò que moltes vegades ha quedat emmascarat o tapat pels efectes de la
malaltia. Penso que les persones avancem quan li trobem sentit a les coses que fem o volem fer.

EL MASNOU
C/ SANT MIQUEL, 25 · 93 540 88 02

Cal tenir en compte que aquesta implicació emocional a vegades ens fa perdre la noció del límit que, segons la meva
opinió, s’ha d’establir entre el professional i les persones que atenem. La línia és molt fina i a la vegada relativa i
subjectiva. Hauríem de ser capaços de generar confiança i de convertir-nos en un suport. Que la confiança no es
converteixi en “col·legueo” i el suport en dependència.
Finalment m’agradaria reflexionar sobre el poder. M’he trobat que en ocasions es genera una relació desigual de poder
entre els professionals que atenem i les persones que venen al servei. Ja sigui perquè els propis professionals ho
fomentem o per la estructura dels serveis on atenem. En aquest sentit ja fa més de 60 anys que el psicoterapeuta i
psiquiatra Viktor Frankl va expressar que el terapeuta no es pot presentar com aquell qui te el coneixement i la raó. No
pot ser un moralista ni un jutge dels pensaments i les conductes dels altres.
Per la meva experiència arribem a les persones que atenem si mostrem els nostres sentiments, si escoltem sense jutjar,
si eduquem, si fem reflexionar a l’altre, si ens equivoquem i ho reconeixem i si som exemple.
Dani Valeriano Laguarda

Psicòleg del servei Prelaboral (El Masnou)
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Manifest usuaris del club social
Esquima

ESQUIMA

Va sorgir la idea de que junts creéssim un manifest per llegir el dia de la Diada de Salut mental. Junts, usuaris i
professionals, ens vam posar a elucubrar i finalment us volem transmetre el que sentim i com ens sentim:
Les persones afectades de qualsevol problemàtica associada a la salut mental, ens sentim estranyes respecte al
món en què vivim. Aquest va massa ràpid pel ritme de la nostra problemàtica, a la qual si sumem la medicació que
prenem i els efectes que aquesta ens causa al nostra organisme, la nostra resposta és un ritme diferent, a vegades no
compatible.
Degut al patiment mental, la nostra tendència és amagar-nos allà on ens sentim còmodes, a casa. La fugida és un hàbit
molt instaurat en nosaltres. Us preguntareu perquè?, doncs perquè ens sentim exclosos, rebutjats, tenim més dificultat
que la resta i a vegades, sembla que no tenim cabuda en aquest món, al menys tal i com funciona actualment. Amb
aquesta fugida les nostres percepcions, capacitats, van minvant sense ser gaire conscients. Això es tradueix en més
dificultat encara.
Aspectes com l’anhedonia (manca de plaer en fer les coses), l’abúlia (manca de motivació), l’aïllament (resultat del tot
plegat) i l’aplanament afectiu, fan que acabem estigmatitzats, sentint el rebuig social de forma important. Té un efecte
llosa en el nostre desenvolupament i bon funcionament social.
És per tot això que necessitem de recursos que facilitin l’acceptació del que ens passa, que pugui impulsar un
aprenentatge recuperador d’allò que ja sabem, però que degut a tot el que abans hem dit, queda a l’oblit, o si més no,
no ho tenim present.
La necessitat existeix en tots els recursos diversificats en els àmbits: socialitzador, suport, laboral, d’oci, acompanyament
i en un de molt important, l’habitatge per sentir-nos dignes igual que qualsevol ciutadà.

Perruqueria

Tel. 93 555 21 96

estil_perruqueria@hotmail.com
C/ Fontanills, 11 - 08320 El Nasnou
Segueixnos a Instagram @essl_masnou
#iloveessl

La descoberta d’Esquima ha estat per nosaltres una mica d’oxigen. No és fàcil l’adaptació al canvi. De no fer només
el que vols, quan vols, a passar a estar ocupat en el teu procés recuperador, però el resultat després d’atrevir-nos a
provar, ha estat positiu. A través del que es fa a Esquima, els tallers, l’escolta, l’acompanyament, la supervisió i la
nostra participació activa, ens sentim importants, útils, reconeguts i valorats per la societat.
És per això que des d’aquí fem una crida a totes aquelles persones que es trobin a la mateixa situació que nosaltres,
perquè s’atreveixin a provar per aconseguir millorar i formar part del teixit social.

Usuaris i professionals d’Esquima
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Casino del Masnou
Benvinguts
El Casino del Masnou dóna la benvinguda més cordial al conjunt de persones que integren o simpatitzen amb l’associació
DISMA. Desitgem que la festa que se celebra en el nostre jardí sigui un èxit de visites i participació amb la finalitat de
què amb el seu ajut es faciliti una millor integració d’aquest col·lectiu dins de la societat.
Ja fa dècades que el Casino s’implica de forma voluntària i solidària en objectius tant socials com el present perquè
volem contribuir a pal·liar les seves necessitats, millorar les condicions de vida de les persones afectades i les seves
famílies i en conseqüència, incrementar el seu grau de felicitat.
Gràcies per venir!

Joaquim Pera i Crusat
President del Casino del Masnou

Celebrem el 27 è Aniversari
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Actes a la comunitat

Actes a la comunitat

11 de setembre

Solidaritat

Des de fa uns anys el 11 de setembre som els usuaris del club social
els que anem a fer l’ofrena junt amb totes les associacions del poble
del Masnou. La crida la fa l’ajuntament i a mi m’agrada especialment
aquest tipus d’actes, així que sóc l’encarregada general i sempre
m’acompanya algun dels meus companys, en aquest cas va ser
l’Alba, ens ho vam passar molt bé.

L’any 2017 vam voler fer més ressò, si cap en el marc
de la Diada de salut mental. Vam dividir la jornada en
tres actes diferenciats. El primer va ser la Diada lúdica
a la plaça de la llibertat. La segona el 22 d’octubre
amb la companyia de teatre “Art en acció” que va representar l’obra Asesinato en Culver Stret (comèdia).

Diada salut mental 2017

Concert de góspel
El 29 d’octubre va tenir lloc la tercera part de la Diada
de Salut mental. Va ser molt emocionant. Primer i com
a teloners, vam passar el curt “tu decideixes”
Aquesta vegada i com és costum l’Anna Isern, professora de l’escola Emma Calvo, va organitzar una
trobada de tres cors de Gospel que ja havien actuat per Esquima, es tracta de Microsons i Cocoa.
Tots amb un afecte i solidaritat espectacular. Va
ser una tarda de diumenge molt especial que ens
va posar les piles i omplir els cors.
Emma Calvo

Cocoa

Microsons

Concert Sedeta Gospel Singer
És un clàssic que l’Anna Ruggiero i el seu cor de Gospel Sedeta envaeixin la parròquia de Sant Pera del
Masnou amb la seva delicadesa, subtilesa però contundència. És un plaer omplint-se els sentits amb el
cant a capella d’aquest cor de Gospel. Moltes gràcies
per la vostra solidaritat any darrera any.
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Actes a la comunitat

Actes a la comunitat

Solidaritat del Col·legi Lola Anglada

Fira de Nadal 2017

La manera d’estar a prop de la població, és el dia a dia i en moments
que organitzem actes a la comunitat; com una sessió teatral, o concerts
de Gospel o fires. La població en ocasions respon de forma molt subtil
i això fa que ens desmotivem una mica. Però la nostra coordinadora,
dona incansable, ens ajuda a acceptar les coses com es presenten i a
seguir mantenint viva la motivació per fer-les, activitats o actes, ràdio i
tornem a encoratjar-nos i a materialitzar tot aquest treball d’acceptació i
conscienciació.

El dia 2 de desembre de 2017, el club
social Esquima va participar en una
Fira Solidària que es va fer amb altres
entitats a la plaça Marcelina Montenys
de Masnou. Vam ser convidats Per la
Piti i l’entitat de Fem Fira a participar i
vam posar una parada amb objectes
de Nadal realitzats pels usuaris durant
dos mesos.

També cal dir que en altres ocasions l’univers és fa sorpreses, sorpreses
com una trucada del Daniel Escorza, referent i voluntari de l’AMPA del
Col·legi Lola Anglada de Badalona, Can Canyadó, en la que ens convidava a participar a la Jornada de portes obertes per donar a conèixer la
tasca que realitza la nostra associació a la comarca del Maresme. Vam
posar una paradeta i vam passar el curt “Tu decideixes” que va tenir molt
bona acollida. El Lola Anglada va fer una venda de números per un sorteig sota el nom de “Vermut solidari” en què havien participat les botigues
del poble amb moltes i diverses donacions. Tot el que van recollir ho van
repartir entre 5 entitats i una d’elles vam ser nosaltres Esquima. Quina
il·lusió!!
La família de l’Ismael va estar molt contenta perquè és el
cole on van els seus nebots. Hem de dir que les famílies
del Lola Anglada son molt participatives, van venir moltes i
van ser-hi allà amb els seus fills recolzant tota la sessió. És
admirable la participació.

Vam estar tot el matí d’aquell dia, compartint i rebent el suport de la població
del Masnou i aquesta es va interessar
molt en totes les activitats que es fan
al club social i també pels objectes
que vam exposar. Van participar moltes i diferents entitats del poble amb
la colla dels diables fent l’olla podrida
(caldo especial), amb diferents tallers
per nens, l’escalextric de l’associació
Disma, en definitiva va ser una diada
especial i plena de germanor. Esperem que es torni a repetir perquè el
clima va ser molt encoratjador.

Ramon i usuaris club social
Els galets de Nadal amb missatges emocionals, va ser una molt bona experiència!

Després per Nadal va haver-hi una segona part, l’entrega del
taló de 355’00€ i el compartir amb aquestes famílies, nens,
voluntaris, una cantada de nadales, compra d’objectes fets
pels nens per recollir diners pel viatge de fi de curs. Els vam
tornar una mica del que ens van donar ells i va ser un dia
molt especial. Gràcies Lola Anglada i en especial a la gent
de l’AMPA per pensar i compartir amb nosaltres.
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enes
22
Jornades de Salut

Mental
21 d’octubre del 2018

ESQUIMA

ESQUIMA

Aquest programa té per objectiu convidar a tots el membres de la comunitat a compartir un dia i gaudir tots junts
El lema d’aquest any:

“Amb confiança, esforç i el teu suport, nosaltres podem”
Esperem que la població gaudeixi d’un dia de festa que organitza Esquima, la finalitat és fer un apropament
a la comunitat, per sentir-nos part d’ella.
Moltes gràcies
Segona part de la Diada de salut mental
Dia 4 de novembre a ca n’Humet a les 18h.

Lloc

Pati del Casino del Masnou
Obrim les portes

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
-V
 ermut Solidari amenitzat pel grup Old Cats dirigida
per Oscar Neira
- Parada Fem Fira, amb tallers per a la mainada
- Parada de productes ecològics de l’hort
“Arenas-Esquima”

	
  

A partir de les 12’30 h. 	Mostra solidària de Chi-kung amb la metgessa Isabel
Cusó i Laura Roldan.
Lectura del manifest dels usuaris.

A partir de les 13’15 h.

Vermut solidari.

Sorteig Especial d’Esquima

	
  

Us hi esperem a tots!

	
  

A partir de les 13’30 h. 	Tradicional enlairada solidària de Globus
amb els nostres desitjos.
24

A partir de les 20’00 h.

	
  

Exhibició de la Colla de bastoners “Ple de cops”

A partir de les 13’00 h.

A partir de les 18’00 h. 	A càrrec de la companyia “Dinàmics teatre”
amb la representació Boges dirigida per
Francesc Altadill.

	
  

A partir de les 11’00 h. 	El Cercavila a càrrec de “La Colla dels diables del
Masnou” sortirà de L’Altell de les Bruixes fins al
pati del Casino del Masnou. Exhibició a les 11’00 h.
A partir de les 11,30h.

	Usuaris del club social presenten l’obra
Teatro de lo absurdo, basat en Escenas de
matrimonio.
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Festa familiar solidària
Després de l’experiència del 2 de desembre vam tornar a pujar al
carro de participar a la Festa familiar solidària proposada per l’entitat
“Fem fira” i la seva referent Piti. El record del clima que es va generar
el passat desembre, ens va motivar per reunir-nos i en assemblea
pensar quins serien els nous objectes que crearíem per aquest dia.

Festa familiar solidària

Alguns dels objectes creats

Vam treballar al taller de manualitats amb molt il·lusió i fem coses que
no havíem fet fins ara, com enredar pedres amb diferents tipus de
fil ferro, collarets, marcs de fotos amb taps de suro, sabons artesanals. No sabem que va ser més engrescador, si la preparació on cadascú fa una tasca que molt sovint te a veure amb el que ha de fer
el Company, és a dir, treball d’equip o la vivència de la diada en si.
Us mostrem tot el procés, vosaltres valoreu!

Mostrem amb orgull la nostra parada i la germanor que acompanya a la gent d’Esquima.

26
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Actes a la comunitat

Actes a la comunitat

Diada de Sant Jordi

Sessió de Chi-kung i Mindfulness a la comunitat

És un clàssic la parada de Sant Jordi que culmina amb la materialització d’una diada molt especial. Fem un taller de
manualitats en què depenent del moment de l’any fem uns treballs o altres i dos mesos abans que s’acosti aquesta
diada comencem a crear objectes. Aquest any hem fet roses de goma eva i de feltre, punts de llibre, pedres decorades,
llibres de segona mà i com no les flors naturals de la voluntària honorable, la Filo Arenas. Moltes gràcies Filo sempre
estàs amb nosaltres.

És el segon any que rebem la invitació de la Regidoria de salut pública de l’ajuntament del Masnou
per col·laborar amb ells a l’espai de salut que han
creat a la platja del Masnou. La nostra coordinadora
va organitzar una sessió de Chi-kung, dirigida per
la metgessa Isabel Cusó amb la Laura Roldán que
és la persona que col·labora amb la Isabel i que ens
fa sentir un món d’emocions durant la sessió. Les
dues son persones molt especials i sensibles a la
solidaritat. En aquesta ocasió va ser ella la nostra
guia. Gràcies Laura, per ser-hi i fer-nos sentir.
L’altre part de la sessió la va realitzar la nostra coordinadora guiant un Mindfulness amb la seva veu i una música que
calma per dins. Molts de nosaltres vam relaxar-nos tant que després ens constava tornar. Els usuaris del club estem
acostumats a fer aquesta tècnica de connexió cada dimarts abans del taller d’autoconeixement, però aquesta vegada,
va ser molt especial, sobretot perquè estàvem amb més gent i a la platja, era un acte obert a la població en general
i des d’aquí volem dir que gaudim fent coses com aquesta i que aquest any ha hagut més persones interessades en
venir a compartir amb nosaltres i només dir que esperem que cada any sigui millor. Gràcies a totes les persones que
sovint en acompanyen.

Sessió Chi-kung

Estoy contenta y no me esperaba que Celeste me regalara el libro. Celeste es muy buena. El día de Sant Jordi nos los
pasamos muy bien. Imma y yo nos fuimos a vender flores por Ocata y Masnou y vendimos unas cuantas. Por la tarde
decidimos quedarnos más tiempo y así vender más rosas. La recaudación fue muy positiva. Una pasada. Celeste nos
dijo que por haber estado tan bien nos invitaba a todos a una comida en el Chino (lo que te digo yo, que es muy buena
persona). Estamos muy contentos de estar en Esquima, y la idea de empezar en el huerto es muy buena. Estamos
muy contentos, a ver si podemos sacar una tienda para vender productos del huerto. Molaría mucho.

Mindfulness guiat

Autors de les fotos:
Jaume i Soraya

Soraya
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Autoconeixement

Autoconeixement

Autoconeixement
L’autoconeixement és la porta cap el nostre món interior, és allà on sentim i que marca el ritme emocional del nostre
existir. També és una aventura que durarà tota la vida. Cada situació que es presenta és una oportunitat per entrenar-se
i posar en pràctica allò que aprenem al taller. Ens entrenem a reconèixer quines són les nostres fortaleses i febleses,
on hem de posar la nostre atenció i intenció.

Al taller d’autoconeixement s’han treballat els temes:

Saber reconèixer com està en tot moment el nostre context intern és molt important, perquè d’aquesta forma podrem
reconèixer quina és l’emoció que ens envaeix. Permet poder gestionar els nostres pensaments, regular les nostres
emocions i poder construir una vida –diferent– però amb sentit. Desenvolupar la consciencia envers allò que sentim,
primer pas per poder modificar a través de tècniques, el que ens altera, limita i no ens deixa evolucionar.

• Com canviar en positiu el nostre diàleg intern.

• Què necessites per ser feliç?
• Diferencies entre “Espero tenir un bon dia” i “Avui serà un molt bon dia i si no ho és sabre com gestionar”.
• Més és menys
• L’acceptació com a motor del canvi.
• Connectar amb les emocions a través de les tècniques de meditació.
• Què és la por? I tipus de por.
• Actitud, quina és la història que t’expliques?
• Què és la responsabilitat? Canviem la culpa per la responsabilitat?

“Esta mañana al despertar, sonrío. Ante mí, 24h radiantes. Me comprometo a vivir cada momento plenamente
y a mirar a todos los seres con los ojos de la compasión”
Thich Nhat Hanh

Escrits genuïns
Als tallers de percepció i d’autoconeixement, els usuaris del club fan aportacions des del més profund del seu sentir.
Aportacions que sovint transformen el neguit en sensació de pau. El fet de deixar anar del cor al paper els descarrega
de qualsevol malestar, al menys per un temps.
Aquí teniu una mostra:
Cóm sóc?
“Yo soy una mujer que a veces tengo una actitud negativa, pero yo quiero ser positiva y ser amiga de todos y no enfadarme con nadie, aunque algunas personas me pongan nerviosa porque somos muy diferentes y tenemos piques.
Soy sensible, simpática, cariñosa, amiga de mis amigos y muy responsable. Todo esto me lo ha enseñado mi educadora Celeste, que es para mí, una más de la familia.

Identificar les emocions que ens limiten forma part del procés d’autoconeixement. Aquest permet descobrir què fer per gestionar en
cada moment. El punt de partida per nosaltres és aprendre a respirar conscientment. A partir de la respiració poder baixar l’intensitat
del neguit i, quan aconseguim la calma, poder veure amb claredat
on hem de posar l’atenció. Per tant s’intenta aprendre a respirar.
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Tècniques de connexió com Mindfulness que
ens ajudin a ser més conscients dels processos del nostre món interior i a l’hora gestionar
els nostres pensaments i baixar la intensitat de
les nostres emocions.
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A mí Esquima me ha hecho valorar a la gente y a valorarme a mi misma y a ser amiga de mis compañeros, ayudarlos
y ser positiva con ellos. Me gusta mucho ayudar cuando puedo en Esquima. Eso me ayuda y me hace sentir feliz. No
quiero discutir con los amigos de Esquima porqué me siento mal cuando me enfado y me pongo nerviosa. Soy buena
gente. Soy secretaria de Esquima y me gusta mucho porque aprendo a ser yo misma y no estoy parada por la mañana.
Gracias Celeste por ser así conmigo y tratarme como una de la familia, eso me hace sentir una persona más feliz.”
Immaculada Balavasquer
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Autoconeixement
¿Cómo nos sentimos las personas con trastorno mental por el hecho de tenerlo?
“Yo me siento mal ya que en la sociedad estoy etiquetado y somos el punto de mira pero no ha de importarnos, tenemos
que hacer caso a los especialistas para poder llevar la enfermedad lo mejor posible. A mí me cuesta pero tengo que
seguir haciendo las cosas como ahora, y aunque parezca que pueda tener un día malo, sé que el que se cae puede
levantarse.”

Autoconeixement
És un recurs per fer servir en comptes de tancar-nos, rumiar i acabar fent un ingrés. És l’altre banda positiva. Avui en dia
ja em trobo molt millor amb la medicació i més animada, encara que algunes vegades en les que haig de fer un esforç
per aixecar-me als matins, però ho faig i ajudo a la meva mare fent la feina de casa i traient els gossos que almenys
és alguna cosa i després vaig a Esquima, tota contenta perquè allà m’espera la meva segona família. Es a dir si estàs
malalta no et quedis a casa, fes una trucada perquè t’ajudarem. Aquí estem!!
Sori

Jose

A les meditacions, visualitzem moments en els que detectem emocions que no ens fan sentir bé i les treballem,
aquí teniu una reflexió:

Despertar
“Esquima, gracias a ellos he superado mis miedos, he aprendido a no hacerme daño y poder controlar mis voces. Con
los compañeros y Celeste y Gemma me siento apoyada y mucho. Salimos cada sábado, nos juntamos unos cuantos
compañeros y nos vamos a pasarlo bien, al cine, a comer, merendar, etc. , a pasar la tarde.”

“No em va costar visualitzar el moment del malestar, ha sigut instantani, però tot el rato em venien moments positius
que em sembla que volien dir que no val la pena sentir-se tant malament. Hi ha coses més bones que pots fer ja que
aquest moment negatiu, ha sigut responsabilitat meva responsabilitat.”

Soraya
Com és la vida...

Jaume
Quan es pregunta que has notat amb la meditació?

Sílvia era una noia de 25 anys feliç que tenia una feina i unes il·lusions. Intentava viure com la resta. Degut a la seva
joventut i ganes de viure va començar a tenir experiències en el món de l’amor i va tenir un entrebanc, va quedar embarassada. El sentiment que va crear en ella va ser molt grat, però no així a la resta de la família que la van aconsellar
que se’n desfés, sempre en contra de la seva voluntat.

Una desacceleració progressiva dels pensaments negatius. Com si es refredés el cos amb la respiració.

Aquest és un dels aprenentatges estrella del taller d’autoconeixement

La data 12 de febrer del 2008 sempre serà una data ben recordada per ella, va començar a tenir continus atacs d’angoixa, se li posaven els llavis morats, no podia respirar, s’espantava molt, no sabia que fer… finalment diagnòstic.
A la feina havia de demanar permisos perquè sovint es trobava malament, ningú l’entenia molt al contrari, li queien
continues bronques fins que finalment li van donar la baixa i després la van fer fora. Ella es va sentir alliberada de tanta
pressió. Sentia que l’havien fet la vida impossible.
Va continuar amb la seva vida fins que de nou un ensurt! Es va passar temps intentant trobar-se bé però, va haver de
fer varis ingressos i amb 28 anys li van fer un canvi de medicació que va costa que funcionés. Es va tancar a casa, no
volia veure a ningú, no sortia amb les amigues, fins que per consell de la psiquiatra, es compra un gos que l’ajudi en
els moments que no vol sortir de casa. Ella no estava molt convençuda, dubtava però finalment va ser el seu pare el
que li compra al seu estimat Akiles, a partir de llavors Akiles passa a ser un membre més de la família, estimat per tots
i ella se sent molt millor.
Gràcies al suport de professionals de la salut mental com el Treballador social que en un moment donat va fer-li la
proposta a la Sílvia d’anar a algun lloc a estudiar, al qual ella va dir que no tenia ganes d’estudiar que preferia trobar
un lloc on fer activitats i conèixer a gent per sortir i tenir amics. Va suggerir un club social, Esquima on es fan moltes
activitats com: cuina teatre, musicoterapia, autoconeixement. En principi no estava molt convençuda, però va confiar
en la coordinadora i va provar.
A partir d’aquí NOIS I NOIES per la seva experiència la Sílvia diu que és una passada, que no us quedeu a casa, fam
moltes coses, manualitats, i el que és millor de tot és que els dissabtes trien on volen anar i ho fan.
Al poc temps de entrar a Esquima em vaig començar a sentir malament, em vaig espantar. Vaig començar a sentir veus
de nen petit que deia que m’auto lesionés, també d’altres morts. Aquesta vegada va anar a la seva psiquiatra que en
escoltar el que li deia la Sílvia, la va abraçar, un petó i li va agrair que hagués anat a explicar-li en compte de fer-se mal.
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Tallers

Cuina
Tots els participants quan per fi les van acabar. El procés de dissenyar, pastar, fornejar, embossar.

Cuina
És un dels tallers orientats a l’autonomia personal i a les activitats de la vida quotidiana. És per tant un objectiu perseguit, el de reproduir el que han après al taller, a casa. Per això necessitem la cooperació per part de la família, és una
activitat que poden compartir a casa i així contribuir a la seva capacitació com a persones capaces de viure en societat,
però especialment, persones que poden i saben tenir cura d’elles mateixes.
Taller de galetes amb missatges emocionals

Altres elaboracions
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Tallers

Tallers

Carnestoltes a Esquima

Percepció / Anglès

Apreciats amics, us informem que el 15/02/2018 els usuaris i educadores del club social Esquima, hem gaudit al màxim
d’una jornada festiva en què ens hem disfressat per celebrar el Carnestoltes de l’any 2018. Ens hem vestit de reina, de
pirata, de nena petita, de cowboy, de “Travolta” de vedette, etc. Hem fet també l’enterrament de la sardina a la platja del
Masnou. Després hem fet actuacions i shows individuals, en una competició entre tots els que estàvem disfressats a fi
de veure qui obtenia més vots per a ser considerat el rei o reina del Carnestoltes d’Esquima. L’Erika ho ha fet molt bé
i ha guanyat la competició. El premi es un dinar al restaurant xinés. Hem ballat i ens hem divertit molt. Això és quelcom
que fem cada any i del qual quedem molt satisfets. Finalment, també hem pres un aperitiu, aportat per cadascun de
nosaltres, molt bo i hem passat un dia genial que es repetirà els pròxims anys.

Fa molt de temps que l’estimulació cognitiva, l’atenció, la memòria són aspectes que treballem per tal de despertar-los
i anar així millorant les capacitats a vegades adormides. Des de fa relativament poc s’ha incorporat a aquest taller el
coneixement de l’anglès, però no des de la vessant tradicional, sinó des del gaudi, és a dir, utilitzem l’idioma i la música
per tal d’assolir els coneixements de forma lúdica. Treballem vocabulari, ritme, expressió oral i generem endorfines que
afavoreixen la interiorització d’un nou idioma.

Ramón

“La clase de inglés me gusta porque hacemos canto y entendemos lo que cantamos. Además, si te lo propones es
divertido aprenderlo.
Además tenemos a Gemma que es una grandísima persona y pone mucho esfuerzo para ayudarnos. Pero nunca se
enfada ni nos chilla, sólo dice que pongamos atención. Ahora somos más chicas que chicos y nos lo pasamos bien en
clase.
Cada miércoles quiero que llegue el jueves para hacer clases de inglés.

Intentem poder viure per una estona i ser altre personatge diferent. El carnestoltes per si mateix, ja dona pas a la disbauxa i al gaudi, vinga, vinga a passar-ho bé!!
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Me gusta todo lo que hacemos en Esquima: cocina, clases de inglés, manualidades, relajación etc. Todo lo que hacemos lo cojo con muchas ganas.”
Soraya
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Tallers

Ràdio una forma diferent d’expandir-nos

Arts escèniques

Ràdio Premià i Esquima som amics, la Lola Busquets és la nostra ancora en aquesta activitat. Ens convida un cop al
mes per dir la nostra envers el patiment mental i els projectes que anem creant. La ràdio un mitjà per la sensibilització
de la població fet per persones que parlen en “primera persona” amb complet coneixement del que diuen. Junts construïm allò del que volem parlar i ens encoratgem. Hi ha persones que els costa molt i d’altres que ja tenen un bagatge
i ho fan més genuïnament. Se’ns dubte és una gran oportunitat d’expandir el que pensem i fem a Esquima. Gràcies
Lola per aquesta oportunitat.

Fa 8 anys que vam incorporar al club social el taller d’arts escèniques. La finalitat és la de poder treballar tots aquells
aspectes que pensem que no podrem desenvolupar mai, com; disminueix la vergonya, augmenta la memòria i l’agilitat
mental, fomenta la iniciativa, l’empatia, l’humor, la confiança, la comunicació, la relació, la creativitat i molt important el
aprendre a aprendre gaudint.
Hem aprofitat el taller i hem creat quatre curts, tres d’ells son de sensibilització envers el patiment psíquic, El reialme de
l’anell guanyador del premi al millor actor. El somni premi del públic. Tu decideixes i el Náufrago un d’aventures i també
entre mitges obres de teatre; La llave de la felicidad, La zapatería de la ilusión, Teatro de lo absurdo, totes tenen a veure
amb les emocions i, l’última, amb l’humor.
Fer teatre ajuda a millorar el procés de desenvolupament de cada participant, integrant cadascú al seu ritme els coneixements per poder fer-ho, el millor possible. Requereix de un nivell de compromís i ordre important, sobretot perquè és
una activitat de grup i el respecte i la empatia ha de ser una constant.
Aquest any, el dia 4 de novembre, a la sala de ca N’humet, a les 18h, obriran l’espectacle de teatre amb la miniobra
Teatro de lo absurdo basada en la coneguda Escenas de matrimonio amb clau d’humor. Després es donarà pas a l’obra
Boges dirigida per Francesc Artidell.

Benvolguts amics, el dia 02/02/2018 vàrem anar a la ràdio de Premià de Mar, i al programa de Lola Busquets, una representació d’usuaris del club social Esquima encapçalats per l’educadora Celeste. Vàrem tractar de la problemàtica
del trastorn mental a Catalunya i a tot el estat espanyol. Del dia a dia i les vivències que experimentem les persones que
estem afectades per aquesta malaltia. Per primera vegada varen anar a la ràdio, la Soraya i l’Erika per parlar de l’estigma que es pateixen i com superar-ho. Van parlar elles dues de l’experiència que els ha suposat la seva incorporació a
Esquima i com s’estan adaptant al club social i amb els usuaris d’Esquima, els seus companys. Fa més de deu anys
que compartim aquest espai de ràdio que es va iniciar, en primer lloc, amb la intervenció de Celeste, la directora del
club social, en el programa “Tot d’una” de Lola Busquets. Ara, i des de fa nou anys, també acudim a la ràdio els usuaris
d’Esquima i aportem el nostre punt de vista i ens deixem veure a tota la població del Masnou, Premià de Mar, etc. A
través de les “ondes” de la ràdio.
Ramón
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Hort
Hort 2018
Va començar com un pensament llençat a l’univers. Es va fer la consulta en assemblea als usuaris del club, per saber
si el fet de crear un hort, es veia com una cosa impossible o si pel contrari ho contemplaven com una possibilitat de fer
alguna activitat diferent. Això si, una cosa a tenir en compte era que si decidien que era factible, jo necessitava compromís, paraula, motivació i certa passió.
Un dia ve el Jaume i diu que al seu terreny es podria provar. Quina joia i a l’hora quina por, aquell pensament inicial,
semblava que començava a materialitzar-se. Vam anar amb el Jou, el Jaume, la Carmen i jo a veure el terreny i finalment es va triar altre que tenia millor accés i millor comunicat per poder tenir aigua.
De seguida vam comunicar-los a la resta de participants, l’Isma, El Jose, La Imma, La Sori (la nostra reportera i fotògrafa), el Ramon, que és el que passa el registre amb totes les dades, la data, qui ha vingut, què s’ha fet, que cal comprar
i altres observacions com quins son els dies que es sembren els planters. Cadascun dels participants son importants i
necessaris.
També cal recordar al nostre amic Miguel que va estar amb nosaltres 1 mes i que encara podem sentir la seva vibració,
li agradava molt venir a l’hort. La nova incorporació, l’Esteva, que mica a mica es va posant les piles.
Vam començar tots i totes, les educadores incloses!!! Benvinguts a l’hort “Arenas-Esquima”

Hort
Sori: “El huerto a veces es un poco de sufrimiento en el campo, pero si lo sabes llevar como nosotros que vamos dos
días por semana, lo llevamos bien. Ponemos estacas, atamos las plantas para que no suban torcidas, regamos todos
los días para que no se sequen y limpiamos el huerto de malas hiervas (yo eso lo hacía con mi abuelo que en paz
descanse). Bueno, lo que me gusta a mí es ayudar a los demás cuando lo necesitan. Me sienta bien ir al huerto pero
después me entra la morriña a media mañana y no paro de abrir la boca. Me sirve para sentirme libre con la naturaleza.”
Ramón: “És estimulant el contacte amb la natura, que ens fa obrir-nos a un concepte nou d’activitat que, com dic moltes
vegades, és terapèutic al màxim i ens dona molts moments d’alegria i aprens moltes coses sobre la natura i el participar
en equip. El següent pas será vendre els productes de l’hort i estarem encara més satisfets.”
Fernando: “El primer día que fui al huerto estuve amarrando las tomateras. Fue muy interesante el proceso. Habían
muchas cosas plantadas en el terreno, lo malo es que habían muchos mosquitos que me estuvieron picando, pero me
llevé una bolsa de verdura variada. Estaba muy tierna.”
Imma: “A mí me gusta ir al huerto porqué me lo paso muy bien y hago muchas cosas. Plantamos muchas cosas (lechuga, calabacín, tomates…) y también podemos comérnoslo. Espero que podamos vender todo lo que hemos sacado.”
Jose: “Lo mío ya viene de pequeñito porque con mi abuelo ya iba a un huerto que tenía. Me hizo una azada a mi
medida e iba todos los días con él. Él me decía lo que tenía que hacer pero yo lo hacía todo mal, y cuando se dijo en
Esquima de hacer un huerto me alegré mucho ya que para mí el hecho de no haber nada en la tierra y semana tras
semana ver los resultados es una experiencia muy grata. Te hace sentir bien y satisfecho.”
Esteva: “Des de que empecé el huerto, al principio fue un poco durillo por el calor, pero me hacía sentir bien y alegre
estar con ellos. Es una buena actividad para cualquier persona. También sentí que no había visto nunca un huerto tan
grande como era aquel. Creo que es una actividad que está muy bien para hacer para mí.”

Tenim la nostra mascota que
dona alegria i sort, “la Canela”
la gosseta d’en Jaume

“Ho vam iniciar amb molta Il·lusió que va creixent dia a dia, quan comprovem que la terra és agraïda
i retorna la cura que tenim d’ella amb regalets... les verduretes. Us mostrem la segona fase.”

Explica la teva experiència a l’hort d’Esquima
Jaume A: “Feia molt de temps que volia fer un hort amb hortalisses, i la impotència de no poder pel sol fet del meu
físic…Tota aquesta impotència s’ha transformat en un gaudi intern molt fort.”
Sori: “Me siento orgullosa. Cada día que subo al huerto me siento más feliz porque siento que llega el momento de
coger estos frutos que hemos plantado. Celeste que es una madre para mí y me cuida como si fuera una hija, no la
quiero defraudar. Joel, el tallerista, es como un hermano para mí y nos ayuda muchísimo. Le aprecio cada día más.
Estoy contenta de estar en Esquima y de haber conocido a Celeste, Joel, Gemma y a mis compañeros.”
Miguel: “Me he sentido capacitado, relajado, contento, motivado, supermakina. Me dio absolutamente igual el barro,
me gustó. Seguro que todo estará bien y me encanta ayudar con el makina del Jaume. También veo cosas que me
recuerdan al pasado y estoy chachi con todos.”
Isma: “Me siento feliz, me encanta el huerto. Me gusta aprender del Joel, es un crack. Me gusta estar al aire libre y
respirar aire puro. Espero que salga todo bien.”
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Hort

Hort
Soraya: “El huerto me sienta bien y cada día estoy más contenta de ir. Siempre vamos a las 9. 30 de la mañana y a las
12. 30 volvemos. Hoy he hecho cosas pero con el calor que hacía me he mareado un poco. Pero bien. Hemos comido
una sandía del huerto y estaba muy buena y muy fresca. En el huerto me siento libre como un pájaro que puede estar
suelto y volar. Porqué cuando estoy en casa estoy encerrada como un pájaro enjaulado que no puede salir.”
Els nostres productes

Immaculada Balavasquer: “Fue genial ir al Huerto. Me lo pasé muy bien plantando tomates con Celeste y con todos
los compañeros. El Joel es un gran chico, lo quiero muchísimo. Estoy deseando ir otra vez al huerto a ver si ha crecido
algo, pero poco a poco. También estoy contenta por el viaje a Sevilla porqué lo vamos a pasar muy bien.
Gracias a ti, Celeste, he aprendido a escuchar, a tener amigos en Esquima y a que me respeten. Gracias por ser como
eres conmigo.”
Resultats de l’hort en l’interior dels nostres cors

Soraya: “Estamos muy contentos de haber hecho este proyecto y continuar con él, siguiendo a nuestros cabecillas Joel
y Jaume. Joel nos repartí la faena, el Jaume refuerza. La Imma que ayuda en todo, es una terremoto. Está el José que
también ayuda en todo, pero se le da mayor quitar hierbas. Ismael que le gusta las plantas. Joel está de un lado para
otromirando lo que hacemos y explicando para que lo hagamos bien. El Jaume también va de un lado para otro ayudando a Joel a supervisar y además es el que pincha la música. Ramón es el que hace el registro y apunta si falta algo
para comprar y siempre está muy atento y yo Soraya soy la fotógrafa de Esquima. Ah! También Eli que me la dejaba,
que le encanta tirarse por el suelo y arrancar las malas hierbas.

Ramón Tormo: “És un gran goig participar en la tasca que es fa a l’hort d’Esquima i veure com esclata la Naturalesa.
Hem plantat enciams, carbassons, cogombres, tomàquets, síndries, melons, cebes etc. La mare Terra ens alimenta i fa
que progressem. Em sento molt orgullós de veure com progressa l’hort i em fa pensar que a Esquima estem fent una
feina que ha estat la primera de la història. Els nostres primers pares, Adam i Eva, van tenir cura i es van encarregar de
treballar en el jardí de l’Edén que estava regat pels rius Tigris i Éufrates. Adam, quan recollia els fruits, se sentia joiós
de tots els béns que li donava la terra i jo també em sentia igual de feliç quan vaig recollir els enciams de l’hort. També
cal pensar que en la nostra terra, Catalunya, tenim unes condicions climàtiques ideals per a fer el conreu de tota mena
de fruits, verdures, etc; i això cal que ho aprofitem i progressem en l’hort que jo ho veig i trobo molt terapèutic per a tots
els participants del Club Social Esquima.”
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Desde aquí nosotros los usuarios hacemos un llamamiento a la gente como nosotros que tiene discapacidad y
está en casa sin hacer nada. Que conecte con Celeste
o busquen www.esquima.org y se pongan en contacto
para ser parte de Esquima. Os aseguro que es una
pasada. Yo ya llevo un año y mi vida ha cambiado por
completo.”
Aprofitant l’excedent de tomàquets, lliguem tots dos
tallers, hort i cuina i fem conserves de tomàquet i
melmelada.
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Sortides
Calçotada

Viatge d’hivern
Des del club es promouen dos viatges l’any, el d’hivern sol ser al novembre i és viscut com una recompensa a la feina
ben feta. Vol dir descansar després d’haver realitzat els actes més especials per nosaltres: la Diada de salut mental, els
concerts, el teatre i també per agafar forces pels actes que preparem fins a final d’any.
És un clàssic anar al balneari de l’Hotel Colon a Caldetes i en companyonia dels nostres companys i les educadores,
viure uns dies sense preses, amb calma, cuidant-nos, bon menjar, exercici i bombolles a l’spa.

Parc Central

S’ha establert que un viatge farem de turistes per conèixer altres indrets i d’altre per retrobar la pau, després de la feina feta.
Alguns dels nostres plaers!!

Divendres a la comunitat

Monestir del Garraf, vam fer meditació i vam demanar
la pau pel món i per tota la gent, des de l’Estupa.
El Jaume porta el seu cotxe i podem
anar més lluny, com El Garraf o
Montserrat

Viatge d’estiu
Ens reservem una vegada a l’any un bon viatge, anem en avió i en què sovint intentem conèixer el màxim del lloc on
anem i aquesta vegada hem anat d’autèntics turistes. Hem volgut conèixer tots els indrets de Sevilla. Ens ha semblat una
ciutat molt interessant amb llocs espectaculars i bona gent, i no ens oblidem del bon menjar molt apreciat per nosaltres.
Ens vam dedicar a petejar la ciutat i veure els monuments més representatius; la Giralda, l’ Alcazar, la Plaça Espanya,
el barri de Triana i com no, el creuer pel Guadalquivir, aquest el vam fer el primer dia que feia molta calor i va ser un
regal. Ens va permetre veure i escoltar la història dels monuments per part del guia.

La Seta

La Pedrera
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El zoo
ESQUIMA - Associació de familiars de persones amb malaltia mental

Alcázar

Plaça Espanya
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La Giralda

La Giralda
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Viatge d’estiu
Immaculada: “Me ha gustado mucho estar en Sevilla. Salimos
el miércoles a primera hora. Estoy muy contenta de haber ido y
de estar con mis compañeros.
Hemos andado mucho (estoy reventada) pero muy contenta
con visitar Sevilla y estar acompañada por Celeste, Gemma
y mis compañeros porqué ha sido un viaje muy auténtico, me
he sentido turista y me ha gustado mucho todo lo que vimos y
también el sitio para dormir. Me lo pasé muy bien con la barca y
todo el río Guadalquivir y también me gustó la Giralda de Sevilla.
Me sentí contenta con todos vosotros y mis amigos de Esquima
y las educadoras. Todo era muy bonito y espero no olvidarme. La
comida, el pescadito. Llegamos a las 12 de la noche a Barcelona
y había mucha gente.”
Ismael: “Me gustó mucho viajar a Sevilla. Cogimos el avión a
las 10h, llegamos a las 12h a Sevilla, cogimos dos autobuses
(nos plantamos en el Hostal Liz a las 13h, fuimos a comer a
un bar que se llama “La Guasería”). Comimos muy bien. Dimos
un paseo en dirección al río Guadalquivir y cogimos un barco
pequeño. Dimos una vuelta por el río, después dimos un paseo
y a la hora de cenar nos timaron un poco con la cena. Luego
fuimos al hostal y a dormir.
Al día siguiente fuimos al bar Espala que está al lado del hostal a
almorzar. Almorzamos bastante bien. Luego fuimos caminando
hacia la catedral de Sevilla. Me gustó mucho y era muy grande.
Subimos arriba de la Giralda, todo muy bonito. Después dimos
una vuelta y a comer al bar Espala (comimosbastantebien).
Después fuimos a descansar un poco, a echar una siestecica,
después dimos una vuelta y fuimos a cenar tapitas. Todo muy
bueno.
Después fuimos a dormir y al día siguiente tocaba ir al real
alcázar (llegamos) y tuvimos suerte de no hacer cola porqué
había una cola de casi 100m. Se me ha olvidado decirlo antes,
también visitamos la Plaza de España, preciosa, muy bonita.
Seguimos con el Real Alcázar, también muy bonito. Después
fuimos a comer y a dar un paseo y al aeropuerto dirección
Barcelona, salía a las 22. 45h y llegamos a Barcelona a las
00. 30h. Luego hubo un mal entendido con mi padre que no
sabíamos dónde estaba pero al final lo encontramos.

Ramón: “Els dies 23, 24 i 25 de mig de 2018 hem visitat en les
colònies d’estiu, la ciutat de Sevilla. Ha estat una gran experiència
per a mi perquè fa quaranta anys havia de viatjar a Sevilla i no
vaig poder fer-ho degut a que la meva mare es va posar malalta
el dia del viatge. M’ha agradat molt la ciutat i la gent de Sevilla
que és molt amable i cordial i té el famós “gracejoandaluz” que
els fa unes persones entranyables i simpàtiques.

móvil 679 499 108

Hem visitat la Catedral i la famosa Giralda i hem navegat amb
barca pel riu Guadalquivir veient els ponts que el creuaven. Ens
ha agradat molt el Real Alcázar, on s’han fet diversos capítols
de la famosa sèrie de televisió “Juego de Tronos”. També ens
ha impressionat l’espectacular Plaça d’Espanya de Sevilla que,
segons l’acadèmia de cinema europea, la cataloga de Tresor de
la Cultura Cinematogràfica Europea, i on s’han fet pel·lícules i
sèries de televisió importants gràcies a que factors com són la
llum, les hores de sol, la temperatura, els enclavaments històrics.
les comunicacions, etc. fan d’aquest lloc del sur d’Europa en
quelcom imprescindible per a fer rodatges de cinema i televisió.
Han estat molt gratificants aquestes vacances i esperem a fer
les de l’hivern.”

Soraya: “Me gustaron mucho las colonias, fuimos unos cuantos
compañeros de Esquima a Sevilla.
Fuimos a la Plaza de España, a la Torre del Oro, puente de
la esperanza, río Guadalquivir y la Catedral de la Giralda.
Vimos muchas cosas y comimos muy bien. Nos montamos
en un barco que a mí me daba miedo montarme, y al final me
monté. Me invitaron a una fanta (bueno, que con el precio ya
entraba). Andamos bastante, yo ya no me tenía de pie, no sé
cómo aguanté tanto. La última noche nos quedamos tomando
algo al fresco y Jaume y Ramon se fueron a dormir. El Isma
acabó la maleta y después se bajó a tomar algo con nosotros y
Celeste, Gemma y Imma y yo tomando algo en el bar Espala.
Compramos regalos (que Imma y yo nos pusimos las botas).
Me tocó Imma en la habitación. El avión de vuelta salía a las
22,45 h y llegamos a las 12 de la noche. Estaban todos los
padres esperando, y nosotros llevamos a Gemma.”

Sevilla me gustó mucho. Bloques pequeños, mucho espacio
para caminar, la gente muy agradable. Si hubiese sido por mí
me hubiese quedado allí en Sevilla. Espero volver a ir.”
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“Treballem plegats, no a l’estigma”

