Taller del centre.

El Club Social Encenall és un
servei social especialitzat adreçat
a persones que, a causa de patir un
trastorn mental, tenen
dificultats en la seva inclusió
social i comunitària.
Aquest servei té com a finalitat
fomentar el manteniment dels
vincles afectius i de relació
amb l’entorn, i generar espais que
possibilitin l’adquisició
d’habilitats i competències
personals mitjançant l’ocupació
significativa del temps lliure.

Club Social Encenall
C/ Sant Pere 152 (Fàbrica Llobet) 08370 Calella
Tel: 676 845 146
encenall6@gmail.com
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Espais on actuem:
• Hort Social, conreu de verdures que
repartim entre els usuaris.
• Espai per gimnàstica, ioga i/o altres
activitats físiques.
• Taller de restauració de mobles.
• Espai comú pels diferents tallers i manualitats.
Activitats:
• Activitats terapèutiques en grup: habilitats
socials i expressió emocional
• Expressió corporal psicomotricitat i
musicoteràpia
• Debat, reflexió i agilitat mental
• Xerrada d’un metge
• Escriptura creativa
• Relaxació i visualització creativa
• Ioga
• Teatre
• Classes de català
• Manualitat
• Restauració de mobles
• Intervenció psicoterapèutica o tutories
• Assemblees
• Taller de cuina
• Esquip federad d’Handbol  
Depenent de la disponibilitat dels voluntaris i la
voluntat dels usuaris, les activitats poden patir
algun canvi durant l’any.

Sortides:
• Tots els dijous a la tarda i els dissabtes al matí
a activitats que es realitzen a Calella o d’altres
pobles de l’Alt Maresme.
• Sortides a l’hort social els dilluns.
• Mensualment, sortides culturals a Barcelona
i altres indrets.
A part del seguiment individual que es realitza amb
els usuaris, integració en el grup, detecció
de descompensació i avaluació de l’evolució de la
persona. El Club Encenall, en ser un recurs social
integrat en la xarxa de salut mental de l’Alt Maresme, ens coordinem amb els professionals de la Xarxa
(CSMA i altres) per tal de realitzar el seguiment de
les persones que comparteixen els recursos. Com a
Club Social, les nostres accions s’orienten cap
a la integració comunitària tant a nivell individual com a nivell grupal.

Horari:
El Club Encenall té un horari d’atenció a la persona
de les 10h fins les 13h de dilluns a divendres,
dissabte de les 10h fins les 13h30, i de les 16h fins
les 19h30 els dijous a la tarda. I un horari d’oficina
de gestió interna de les 8h fins les 10h de dilluns a
divendres.

Consell de participació
El club social l’Encenall disposa d’un
consell de participació per complir amb
el reglament dels clubs socials i, més en
concret, amb el decret 212/209 de 22 de
desembre, dels òrgans de participació i
coordinació del sistema català de serveis
socials.
El consell de participació del
centre té, com a composició:
• Dos representats de l’entitat titular
• Dos treballadors/treballadores
• Dos usuaris/usuàries (o familiars de
referència o representants legals)
• Dos familiars de les persones usuàries
• Un representant de l’administració local
• Un representant del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.

