
 
 

Activitats Club Social Porta Oberta 

Anem  

a Berenar! 

Aquesta activitat la realitzem en un bar de la ciutat i els 
dóna l'oportunitat de fomentar la interacció entre ells i 
elles, com també amb la comunitat. 
 

Assemblea L'assemblea tracta d'una reunió en un espai de trobada on 
els usuaris/es són els/les protagonistes. És un espai on es 
debat i es decideixen les activitats del Club Social, 
fomentant l’apoderament i el poder de decisió així com la 
proposta d'activitats i canvis en el funcionament del servei 
a demanda dels i de les participants. 
 

Biblioteca Amb l'objectiu de fomentar l'hàbit de la lectura i el diàleg. 
Aquesta activitat promou l'ús d'aquest equipament cultural 
i els seus recursos com un espai per al temps de lleure. 
 

Cinema La present activitat tracta de visualitzar un film 
anteriorment escollit pels usuaris/es de la cartellera del 
cinema de la ciutat. 
 

Coaching El taller de coaching és un sistema pràctic d'exercicis 
individuals, duts a terme en un grup i fet a mida per a 
ampliar el coneixement i la bona gestió dels recursos 
personals (competències, emocions, etc.) d'una persona. 
Cada sessió proposa exercicis pràctics i mètodes a fer en el 
dia a dia. Es tracta de sessions dinàmiques on es 
descobreix el món interior de cada persona i s'exposa de 
manera grupal. 
 

Esport Es desenvolupa al Pavelló Municipal d'Esports de Valls amb 
un monitor especialitzat que proposa setmanalment 
diverses activitats relacionades amb l'esport: bàsquet, 
circuits, caminades, màquines, trx, spinning, etc. L'activitat 
permet la relació amb personal extern al Club Social en 
unes instal·lacions que utilitza tota la comunitat, de 
manera que es comparteix l'espai amb la ciutadania. 
 
 



 
 

Experiència 

pròpia 

Tracta de sessions on les persones plantegen qualsevol 
tema relacionat amb la salut mental per tal de participar-hi 
i reflexionar sobre qüestions de la comunitat que els 
afecta. 
 

GAM Tal com descriu Salut Mental Catalunya, els Grups d'Ajuda 
Mútua (GAM) són reunions de persones que es troben de 
manera voluntària amb la finalitat d'ajudar-se mútuament i 
aconseguir un propòsit especial. Estan creats i impulsats 
pels propis afectats per un problema de Salut Mental i són 
un recurs mobilitzat en la comunitat i per a la comunitat. 
 

Informàtica Es tracta d'una activitat on es dóna suport a diferents 
aprenentatges que tenen a veure amb l'ordinador. És el 
mateix participant el que decideix l'activitat a dur a terme, 
com escoltar música a través de Youtube, aprendre a 
utilitzar xarxes socials com Facebook, crear un compte de 
correu electrònic, aprendre mecanografia, realitzar curs 
d'anglès en línia, etc. 
 

Ioga Activitat autogestionada i dirigida per una persona 
participant del Club que dóna importància a la respiració 
perquè és controlable conscientment i d'aquesta manera 
també es pot controlar i tenir cura del cor, la circulació 
sanguínia i altres aspectes físics i psíquics. 
 

Jocs  

de Taula 

Jocs de taula suposa la creació d'un espai informal de 
convivència on els usuaris lliurement poden decidir en quin 
joc volen participar i amb quins participants el volen dur a 
terme. Suposa un temps d'entreteniment on es 
desenvolupen diferents converses que faciliten el contacte 
entre els participants i on són els participants els que 
gestionen l'activitat. 
 

L’hora  

del cafè 

És una activitat dissenyada per tal de poder treballar les 
habilitats socials a través d'activitats quotidianes que es 
duen a terme habitualment en la nostra societat. L'activitat 
dóna peu a sortir, fóra de l'espai habitual del club. 
 



 
 

Manualitats La present activitat correspon a diferents tallers de 
manualitats, que sorgeixen de la motivació i creativitat dels 
usuaris/es així com de la relació amb diferents aspectes del 
Club Social i l'Associació com jornades i activitats que 
aquesta dugui a terme en la comunitat: Diada de Sant 
Jordi, Dia de la Salut Mental, etc. 
 

Passejades: 

Coneixem 

Valls 

L'activitat dirigida per una persona voluntària facilita que a 
part de conèixer la ciutat també es relacionin i s'apropin a 
altres persones de la ciutat. Una manera dinàmica que 
permet als usuaris/es a relacionar-se entre ells en un espai 
obert. 
 

Piscina Es duu a terme en el Pavelló Municipal d'Esports de Valls. 
De setembre a juny és un curs de natació adaptat a les 
característiques de les persones participants amb la 
presència d'un monitor que dirigeix les sessions. A l'estiu, 
acudim a la Piscina Municipal. 
 

Reiki El Reiki és un tractament alternatiu que es basa a equilibrar 
l'energia del nostre cos a través dels diferents chakras, 
col·locant les mans damunt de cadascun d'aquests amb 
l'objectiu d'equilibrar el canal d'energia del mateix cos. Es 
duu a terme de manera guiada i es comunica cada canvi de 
moviment. 
 

Sortides Activitat de dissabte. Realització de visites culturals, 
d'activitats d'esport i salut, activitats lúdiques, etc. 
Permeten sortir del Club i conèixer el patrimoni que tenim 
al nostre voltant. 
 

Taller  

de Música 

Consisteix en l'ús de la música i els seus elements, dintre 
d'un espai d'expressió i socialització, amb l'objectiu 
d'afavorir l'autoestima i l'autoconfiança, estimular funcions 
cognitives i treballar les habilitats socials. 
 

 


