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Ara fa quasi bé un any i mig que vaig entrar a 
col·laborar amb el Club Social de Ments Obertes 
per tal de dedicar una hora i mitja a la setmana 
com a voluntari. Ha estat la 1a. ONG en la qual 
he prestat aquests serveis i puc assegurar que 
l’experiència ha estat força positiva, tant respecte 
dels socis del Club com respecte dels treballadors 
i altres voluntaris. La veritat és que la gent del 
Club m’ho ha posat molt fàcil, de manera que més 
que un servei m’ha semblat un temps d’oci molt 
agradable. 

Quan tiro de la memòria, recordo els bons 
moments compartits amb els socis els divendres 
a la tarda. A l’hivern les partides de petanca i 
jocs de taula, quan s’allargava el dia partides de 
ping-pong i una mica de bàsquet al pati. Per no 
parlar de les visites a La Pedrera que vam fer al 
llarg d’uns quants divendres per anar després a 
prendre un cafè acompanyat de conversa durant 
una estona. 

Recordo també aquella sortida a la Vall de Núria 
en dissabte. El dia era molt núvol amb plugim i 
boira; però a pesar del temps, què bé que ens ho 
vam passar amb passejada i bon menjar ‘’made in 
the Club’’ inclosos. 

O aquell dissabte amb la sortida al carrer per 
a recaptar fons venent ‘’Pastilles Juanola’’ al 
Paral·lel. 
 
 

L’experiència m’ha servit per a conèixer la 
important tasca feta al Club, un lloc de trobada 
on gent que ha patit alguna crisi en la seva vida 
pot compartir els seus problemes i experiències, 
les seves habilitats i coneixements i on mai falten 
activitats motivadores de la participació. Crec que 
si el Club no existís caldria inventar-lo, perquè 
el millor de tot és que els mateixos socis són els 
que participen d’una manera activa dissenyant 
les activitats a realitzar, hàbilment conduïdes pels 
monitors del centre.

Està clar que cadascun de nosaltres està exposat 
a que un dia topem amb una pedra en el nostre 
camí, una pedra que ens desviï dels nostres 
projectes i faci ferida profunda en el nostre interior; 
però sempre serà més fàcil reincorporar-se al 
camí per a reiniciar el trajecte si algú ens ho 
facilita.

Espero sincerament que la propera activitat que 
pugui desenvolupar en el món del voluntariat sigui 
igual d’enriquidora que amb vosaltres. 
Moltes gràcies.

Josep Mª Argemí 
Voluntari Club Social Ments Obertes
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Nuevas actividades
en el Club Social

La vida Social

Este año vamos a hacer un curso de guitarra en la 
sección de Musicoterapia y será muy entretenido y 
divertido.

En el Taller del Socio, somos nosotros los que 
proponemos estas nuevas actividades: un curso 
de yoga con meditación incluida que promete ser 
muy interesante y que hará Diego C., también 
practicaremos el ganchillo, para confeccionar 
claveles con Montse R. y mucho más.
También vamos a hacer el cortometraje 
“Ganadores” durante el cual, esperamos pasar un 
rato entretenido.

Berta G. y Montse R.

Me parece bien que algunos de los que estamos 
en tratamiento seamos capaces y estemos 
capacitados para llevar una vida autónoma, sin 
tener que depender de los familiares, padres, 
hermanos… Que pudiéramos vivir solos o con 
algún amigo o amiga. 

Es muy fácil saber cómo funciona una lavadora, 
una plancha, un microondas, saber cocinar, todas 
las tareas de la casa, todo eso somos capaces de 
hacer; pero ese no es el problema. El problema 
en realidad es la sociedad: cómo nos tratan, a 
la hora de ir al súper (la cajera), a la hora de ir 
a la panadería (la panadera), a la hora de ir a 
tomar algo al bar del barrio que habitualmente 
asistimos (el camarero); todo esto forma un 
problema para nosotros y nos ponemos nerviosos. 
También cuál es el trato recibido por parte de 
los empleados en un trabajo o el encargado de 

turno. Nosotros tenemos un problema, pero la 
sociedad ese problema nos lo hace sentir mucho 
más grave de lo que es en realidad. La sociedad 
no está preparada para acogernos, no tiene una 
información real de lo que es una persona que 
tiene un problema mental.

Y por nuestra parte, cuál es la imagen que 
estamos dando a la sociedad, cuál es la imagen 
que dejaron los que ya estuvieron, cuál es la 
imagen que darán los que vendrán después; 
nosotros tenemos que limpiar la imagen que 
dejaron y tenemos que dejar una imagen buena 
para los que vengan después, para que la 
sociedad algún día nos trate como nos tiene 
que tratar: como personas, como señores, como 
caballeros, y así poder estar más integrados.

Diego C.

Taller de socios

Cortometraje en el Club Social
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MusicoterapiaTaichí

Las artes marciales y estilos de lucha de todas 
las clases de Taichí son muy parecidos, pero al 
mismo tiempo muy diferentes. Queremos decir 
con ello que tienen un mismo origen y que en su 
mayoría pretenden ser métodos de defensa. Y lo 
que distingue unas disciplinas de otras son las 
diferentes técnicas y estilos con que se aplican.

   Juan Carlos P.         

Al entrar en clase, hay música para mover las caderas y tocar los instrumentos musicales, como 
la guitarra y el tambor, el triángulo o las maracas… Pero también, hacemos relajación con los ojos 
cerrados con una canción que a mí me gusta mucho. Se llama Latare:

“ Otare tutare
ture  suaja
otare tutare
ture suaje

otare tutare
ture suaje

otare tutare
ture suaje”

Me siento bien porque hay armonía, porque me llevo bien con mis compañeros y con Abigail y Belén, 
las hermanas que llevan el taller de musicoterapia.

Me gustó el momento en el que despedimos a Jonathan, el tallerista de malabares. Le escribimos una 
canción entre todos y se la dedicamos.

 Mª Isabel N.
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El mundo terrestre
En este pobre mundo, cada vez hay menos 
recursos y menos naturaleza salvaje. Estamos 
construyendo o, mejor dicho, transformando 
el mundo de lo natural y salvaje en un mundo 
artificial, irreversible cada vez con menos recursos 
naturales. Un mundo transformado y fabricado 
por la mano del hombre. Hecho o fabricado con 
los sueños del ser humano, un mundo lleno de 
fantasía, de mentira, un mundo que no es real, 
un mundo donde cada vez hay más basura, hay 
basura por todo el mundo; estamos contaminando 
el planeta de una manera que estamos dañándolo 
de forma irreversible. Los animales se mueren 

de la contaminación; tanto los animales del 
mar y del cielo, como los de los ríos. Por otro 
lado, el hombre mata animales para vender sus 
pieles y también como hobby. Yo pienso que los 
animales, con matarse entre ellos para comer, ya 
es suficiente. Y que también los animales están 
para hacernos compañía; sino, con el tiempo, 
como sigamos así, nos quedaremos solos en 
este mundo. Así es como muchas especies están 
desapareciendo y otras están siendo extinguidas. 
Creo que con el tiempo, el ser humano tendrá que 
buscarse otro planeta para poder vivir.

Diego C.   

CineFòrum:
El gato desaparece

Luís, un profesor de universidad sufre un brote 
psicótico inesperado. Beatriz, su mujer, va a 
buscarlo al psiquiátrico y al regresar a casa Luís 
busca a Donatello, el gato del matrimonio, pero 
inesperadamente éste le rechaza e incluso le da 
un zarpazo. Donatello desparece. A partir de aquí, 
le empiezan a suceder episodios que a Beatriz le 
asustan, incluso tiene miedo.

Es una buena película argentina. Para mí, bastante 
buena, la cual da rienda suelta a la manera de ver 
desde dentro y fuera, el comportamiento de la persona 
e incluso el entorno familiar.        

 Joan Ramón P.
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Un oficial britànic ajuda als àrabs a tenir més 
independència i llibertat, però el seu somni 
fracassa. Es troben en una guerra entre els àrabs 
i els turcs. 

M’ha semblat una mica llarga, però val la pena veure-
la. Ens fa sentir que estem en un viatge pel desert. Un 
viatge al cor del cinema pur. 
 
El que més m’ha agradat han estat les escenes de 
guerra. Però no m’agrada que tinguin massa diàleg; 
m’estimo més l’acció amb una mica de diàleg. David 
H.

Lawrence 
D’Aràbia Matrimoni 

a la italiana
A Itàlia, un home ric coneix a una noia en un 
bordell i durant 22 anys conviuen junts sense 
casar-se. Ella té 3 fills, que desconeix. Ella fingeix 
estar malalta perquè li prestin més atenció; però 
un don dia enganxa al seu home parlant amb 
una amant i aleshores s’aixeca del llit i diu que 
ja es troba bé. Ell se sent enganyat i comencen 
a discutir. Després de resoldre l’embolic -i l’amor 
traspassa tot tipus de fronteres-, guanya, i els 
enamorats es casen, acceptant els fills de la seva 
parella i viuen com una família feliç.

A mi tampoc m’agrada que apareguin moltes escenes 
de guerra; m’agrada el desastre que formen al seu pas. 
Ángel M. 

El tema de la guerra a la vida real és dolent, perquè 
la gent pateix (hi ha morts, ferits…). No porta res bo, 
perquè destrueix tot el que es troba al seu pas, com els 
huracans. A més a més, solament guanyen diners els qui 
construeixen els taüts (negoci de la mort) i el bàndol 
guanyador. 
David H. i Ángel M.

Gaspard, el protagonista, ha estat acusat d’intent 
d’assassinat de la seva dona i és portat a la presó, 
malgrat ser innocent. Aquí compartirà cel·la amb 
quatre criminals més, que han decidit escapar 
de la presó construint un laboriós túnel. A dures 
penes convencen al jove perquè s’afegeixi al pla 
de fugida i participi en els treballs d’excavació. 

M’ha agradat, perquè informa de la vida de la presó 
d’una manera fidel a com passava en realitat. És el que 
la fa especial i única. Maribel N.

Sabem que aquest tipus de vida és dur, però és bo 
perquè et fa reflexionar. Nuria N.

La infidelitat i la individualitat del protagonista 
ressalten en el seu rerefons, perquè traeix a la seva 
dona, a la seva amant i als seus companys de cel·la. És 
quelcom lleig. Diego C

Només hi ha perdó si Déu el perdona; sinó, no existeix 
per a aquesta mena de persones. 
Susana F.

Ens adonem que la llar és molt important, perquè és allò 
que forja les bases de una persona. 
Ángel M.

El tema de la fugida no hauria d’escometre’s, però la 
persona vol llibertat i no és capaç d’estar tancada durant 
molt de temps. Aquest llargmetratge dels anys 60 ha 
agradat molt i ha estat molt interessant; però em fa 

pena, tot i que si estan a la presó és per alguna cosa. El 
tema de la presó i la fugida és un tema que fa molt de 
respecte. Maribel N.

M’ha agradat, però el tema de la fugida és una mica 
llarg i pesat, ja que s’estén aquesta situació i es fa un xic 
monòtona. Diego C. i Francesc V.

No m’ha agradat el tema de la presó; és delicat. 
Manuel F.

M’ha agradat, està molt bé. El que més, la relació que 
tenien entre tots els companys de la cel·la, tot i que 
m’atabala veure tants presoners en un mateix espai i tan 
reduït. Juan Carlos P.

L’evasió

Es una película coreana, que cuenta la historia 
de un ex detective convertido a proxeneta que 
investiga las continuas desapariciones de sus 
prostitutas. En un principio, él cree que se están 
marchando y que es uno de los clientes el que las 
está vendiendo. Más tarde, descubre que las mata 
e intenta encontrar a una de sus chicas.

The Chaser

En el desarrollo de la película se produce un 
cambio de actitud en el protagonista. Pasa a 
preocuparse por estas personas y a salvarles la 
vida no sólo por el interés del negocio, sino por su 
sentimiento de culpa.
Además, pasa a cuidar a la hija de una de sus 
chicas y se da cuenta de que el dinero no lo es 
todo en esta vida; que hay cosas más importantes.
Descubre que el cliente mata a sus víctimas 
por impotencia sexual y que la única manera de 
expresar su frustración es matándolas con un 
cincel y un martillo, símbolo de su “virilidad”. Esta 
frustración libera al monstruo que lleva en su 
interior.
 
Transmite tensión, intriga… Es espectacular y está 
basada en un hecho real. Oscar G. y Ángel M.
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Ha agradat molt la foto que fan al final, els fills 
amb els seus pares recent casats. És un final molt bonic. 
Oscar G.

El que menys agrada és l’engany i les mentides que 
fan separar a les persones per no tenir una bona 
comunicació, sigui la relació que sigui. 
Ángel M.

I malgrat sigui una mica pesada per la lentitud del 
seu transcurs, els aspectes d’humor i la participació 
dels actors principals fan que els seus treballs junts es 
complementin i repercuteixin positivament en el resultat 
de la pel·lícula. 
Maribel N.

És una pel·lícula entretinguda i graciosa que et 
fa perdre el sentit del temps. La història conta la 
trama entre un enterrador i un botxí, i com aquests 
es fan família. Les cruïlles de la vida fan que 
l’enterrador sigui el nou botxí i aquest, aterrat per 
la idea, espera que indultin a la víctima o que es 
mori naturalment, per a no haver-la de matar per 
la condemna imposada.

Les escenes més gracioses són: quan tots se’n van a 
Mallorca, la boda entre l’enterrador i la filla del botxí i 
quan li han de fer la recomanació al nou botxí.

En general, és un drama amb tocs d’humor que 
suavitzen la situació dels presos i la idea de la mort. 
Aquesta pel·lícula fa que hi pensem en la pena de mort i 
que ens la plantegem d’una altra manera.

Per la família de la víctima, la pena de mort és una 
venjança. Però això no fa que hi hagin menys actes 
delictius. Es pot veure que hi ha una altra manera de 
viure, a esquenes de la societat.

Hi ha persones a les quals la presó les rehabilita si 
ells també posen de la seva part; però tot depèn de la 
persona. Això ens pot fer recordar els casos que veiem 
de Salut Mental. 

Antigament, el psiquiàtric era l’alternativa per nosaltres, 
era como una presó que ens privava de llibertat i de 
l’oportunitat de viure una vida de veritat. Després de 
passar per aquí, la societat ens etiqueta, ens marca com 
no productius i no ens dóna l’oportunitat d’integrar-nos 

en una societat a la que nosaltres també pertanyem. 
Juan C/ Ángel M. 

És una pel·lícula costumista, basada en fets d’Espanya. 
Els personatges estan bé, cadascú en el seu paper, que 
en conjunt treballen bé i cada qual li aporta el seu toc a 
la pel·lícula.
En José Isber destaca per la seva veu, singular i 
trencada, i per l’humor negre que tant enganxa a 
l’espectador. A l’igual que l’Emma, la qual és una gran 
actriu que perdura fins avui en dia, com en el seu paper 
de Conxa a la sèrie “Aquí no hay quién viva”. Ambdós 

El Botxí

Chistes
Va un hombre a un bar:

“¡Oiga, por favor un cortado!”

“Perdone, pero en el cortado 

hay una tirita”.

“Papá, ¡me voy de caza!”

“¿Y cuándo vuelves?”

“No, para siempre”.

“María, despierta 

que llevas cinco horas 

durmiendo y te tienes 

que tomar la medicación”.

“Camarero, una copita de coñac, ¡chati!”. 

Y le va a poner el coñac 

y en vez del coñac le pone gasolina.

“¿Te pongo otra?”

“No hijo, que voy cerquita”.

Mª Isabel N.

són actors de la vella escola, amb una experiència 
acumulada al llarg de tota una vida, d’una pasta que 
avui dia és difícil de trobar i que és espectacular.

Hem gaudit veient la pel·lícula i hem admirat el cinema 
espanyol. Manuel F.
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Relatos de Sant Jordi
Varios socios/as del Club Social quedamos por 
la tarde en plaza España para ver los puestos 
de libros que había desde aquí hasta la plaza 
de Sants. En el recorrido nos encontramos con 
muchas ventas de rosas reclamadas para tan 
importante día por muchísima gente. También 
vimos panaderías con dulces y pasteles que 
conmemoraban el día en forma de libro, dragón o 
rosa y los ricos panes de San Jordi que llevaban 
las cuatro barras de Catalunya, hechas de 
sobrasada y queso, que nos dejaban con la boca 
hecha agua. Libros muy interesantes cubrían 
todos los puestos. Al final de la tarde nos fuimos 
a merendar todos juntos para finalizar el bonito y 
completo paseo con la gente del Club.

María T., Mireia G. e Inma V.

El 23 de abril, fuimos a la Biblioteca del Vapor 
Vell a intercambiar libros, que llevamos todos los 
socios del Club Social. Yo quería intercambiar 
el libro del Gran Lord por el de la biografía que 
presenta Diego Galán: “Pilar Miró. Nadie me 
enseñó a vivir”. Es un libro muy interesante que 
recomiendo a todo gran lector. Al final de la 
mañana, una amiga me regaló una rosa porque 
era el día de Sant Jordi.

Montse R.

El día de Sant Jordi me encontré a mucha gente 
conocida que hacía tiempo que no veía. La 
primera, fue Sonia. La vi en el autobús. Estuvimos 
hablando bastante rato y le pregunté si iba a Sant 
Boi, donde tenía una parada vendiendo velas 
en forma de rosa. Después me encontré con un 
amigo minusválido, que hacía tiempo que no veía. 
Y de camino al taller, fue cuando vi a otro de mis 
amigos con una rosa en la mano. Me dijo que no 
sabía a quién se la iba a regalar y en el descanso, 
me la regaló y me dio un beso en la cara. Al 
final de la mañana, también yo regalé una rosa 
a mi madre. Para mí, Sant Jordi es un día muy 
especial.

Mª Isabel N.

Poesia

Cultiva una rosa blanca, para mi esposa sincera 
y para que ella me arranque el corazón.

Cultiva una rosa blanca, para mi esposa sincera, 
que me dé su mano franca y para que ella me dé 

hijos de corazón. 

Cultiva una rosa blanca.

Mª Isabel N.

Subió una mona al nogal, y cogió una nuez verde, 
ve la cáscara y la muerde. 

Le supo muy mal al mejor animal 
y la arrojó y se quedó sin comer. 
Así suele expresarse la mona. 

Y allá coma o no el animal.

Mª Isabel N.
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El dia 31 d’octubre vàrem celebrar la castanyada.
 
Vàrem fer panellets i castanyes. Es va acompanyar de “pica-pica” i begudes. Fou una bona vetllada 
i ens ho vàrem passar força bé. Hi havia un ambient molt bonic. Va venir-hi gent que feia un munt de 
temps que no freqüentava el Club. La castanyada és més aviat una festa de tardor, i quan comença a 
fer fred és quan vénen més de gust unes bones castanyes i uns bons panellets.
A la residència també hi varen haver de panellets. Vàrem fer també concurs de disfresses i una mica de 
música.  A casa, la mare també va fer panellets i una mica de vi dolç.

Melcior P.

La castanyada

Parlant d’internet, de les noves tecnologies 
de la informació i comunicació i de les seves 
aplicacions, comentem que dins de l’ús que 
s’ha vingut fent dels ordinadors, el “disket” es va 
quedar obsolet, i ara està succeint el mateix amb 
el DVD, ja que aquest s’ha substituït per segons 
quins usos (suport audiovisual, per exemple) pel 
“Blue-ray”.
El gran salt ha estat amb la creació dels discs durs 
externs i memòries USB, ja que tenen una gran 
capacitat per a emmagatzemar tota mena d’arxius 
i tenen una gran portabilitat pel seu reduït tamany.
Dos dels socis ens comenten que no els agraden 
els Netbooks, perquè no tenen unitat interna per 
inserir CD´s, o DVD´s, i a més les pantalles són 
molt petites, no són recomanables per la vista, 

Les noves Tecnologies 
i les seves aplicacions

tenen molt poca capacitat i són més lents.
Però sens dubte, la gran revolució ha estat el pas 
dels telèfons mòbils als “smartphones” i les seves 
aplicacions. Amb aquests, es permeten usos que 
abans solament es limitaven als ordinadors i ara 
es poden realitzar a través d’aquests dispositius 
(compres, xarxes socials, ús d’audiovisuals i el 
gran món de les “Apps”).
Les Tablets per altra banda, són similars als 
portàtils, però prims, petits, tàctils i sense teclat 
físic (tenen la forma d’un llibre, però pesen molt 
menys que aquest). 
El futur ens reserva grans innovacions, com el 
paper digital i les impressores en 3D.

David H., Javier M. i Merche C.

La societat del segle XXI
Hi ha persones amb malaltia mental, com 
esquizofrènia, psicosi…, que estan tractades amb 
medicació, amb psicòlegs, psiquiatres, activitats 
mentals i físiques…, que poden tenir unes 
obligacions i responsabilitats en el treball, en la 
família, en la vida diària, etc. Amb això vull dir que 
som tan vàlids com qualsevol i tenim capacitat 

per a assimilar la nostra malaltia i portar una vida 
integrada a la societat.

Però hi ha altres persones amb la mateixa 
malaltia, que barregen la medicació amb alcohol 
o drogues i que inclús es prenen la medicació 
quan els ve de gana. A més a més, no tenen un 
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Anem a contar l’experiència que vàrem tenir 
alguns dels socis del Club Social, que vàrem anar 
d’excursió a València els dies 19, 20 i 21 d’octubre 
de 2012.
DIA 19: Sortírem rumb a València a les 10:00 
hores de l’Estació del Nord. El viatge se’ns va fer 
una mica llarg, ja que van ser 4 hores en autobús. 
Vàrem arribar allí i un bus ens portà a l’hotel; 
després de deixar totes les nostres coses, ens 
vam anar a dinar fora de l’hotel. Per la tarda vam 
anar al casc històric de València, on vam veure 
l’Ajuntament, la Llotja (solament vam veure la 

part de fora, perquè estava tancada) i la catedral, 
que és molt bonica i molt gran. Vàrem  comprar 
recordatoris per la família i amics, i alguns de 
nosaltres vam comprar loteria de Nadal. Després 
de fer turisme, tots ens assentem a la terrassa 
d’una cafeteria especialitzada en xocolates, ja que 
feia bon dia i ens venia de gust prendre alguna 
cosa calenteta. Després, ens anàrem caminant 
fins l’hotel, que està com a una mitja hora de camí 
del centre. Allí vàrem sopar i ens vàrem quedar a 
descansar, després d’un dia tan atrafegat.
DIA 20: Vàrem ser matiners i ens vàrem aixecar a 

les 8:00 del matí, per baixar al menjador a gaudir 
d’un esmorzar variat (buffet). Després vam anar 
al Pavelló de les Arts i les Ciències, el qual era 
enorme i tenia moltes coses. La construcció del 
pavelló era excèntrica però maca, i allí vam passar 
tot el dia. A les 12:00 vam veure una pel·lícula que 
tractava de l’època dels romans. Els seients tenien 
forma de “tumbona” i ens van donar uns auriculars 
per sentir la pel·lícula. La pantalla era molt gran; 
mai havia vist una igual. A l’hora d’esmorzar, vam 
anar a prendre uns refrescos mentre fèiem temps 
fins que l’esperada paella estigués a punt. Per la 
tarda continuàrem veient pavellons de les Arts i les 
Ciències. Quan acabàrem, retornàrem a l’hotel per 
sopar i descansar.
DIA 21: Ens vam tornar a aixecar a les 8:00, per 
esmorzar a l’hotel i tenir temps d’anar a visitar 
el Museu de Belles Arts de València. Vam fer 
una mica d’esport i vam anar caminant fins allí, 
fruint del meravellós dia; sense esperar-ho, 
vam poder presenciar la sortida d’una cursa. Un 
cop al museu, vam poder veure molts quadres, 
tapissos molt grandiosos que ocupaven parets 

senceres, figures de marbre, etc. El museu era 
de dues plantes i molt maco. Em va agradar molt 
i pràcticament va ser un privilegi tenir-lo obert 
quasi exclusivament per nosaltres. Després ens 
vam anar a passejar a un parc molt conegut de 
València, que tenia moltes portes d’accés i sortida. 
Allí, hi havia espais per jugar amb la família o 
amics/es, un espai infantil, zones per passejar 
als gossos/es, per anar en bicicleta... Més tard, 
vam anar a dinar a un wok en el qual hi havia 
de tot; cadascú menjà al seu gust i tots vam 
quedar satisfets. Per últim, ens anàrem a l’hotel a 
recollir les nostres maletes i dirigir-nos a l’estació 
d’autobusos de València per tornar a Barcelona. 

EXPERIÈNCIA: 
L’experiència ha estat molt gratificant, la gent ens ha 
tractat bé. M’ha agradat València i tot el que he visitat. 
M’ho he passat bé amb els meus companys i ells també. 
M’agradaria fer un altre viatge l’any vinent, a ser 
possible a Andalusia, que em ve molt de gust.
Martín H. i Merche C.Viatge a València

seguiment, per falta de visites, i per això aquest 
tipus de conductes comporten un greu perjudici 
a la resta; ens incapacita i ens anul·la totalment 
la vida social. Per exemple, una persona malalta 
mata un gat, després totes les persones malaltes 
són “matagats”. Això ocasiona que la societat no 
ens ofereixi oportunitats de responsabilitat, perquè 
per endavant ja ens veuen com persones que no 
valem per a aquestes funcions.

La majoria de nosaltres intentem netejar la nostra 
imatge a la societat perquè ens tractin com 
“persones”; però sempre hi ha una “ovella negra” 
que és la que ensorra el castell que hem construït 
amb tant d’esforç. 
No s’ha de generalitzar, sinó mirar cas per cas; 
cal tenir en compte la vida de cadascuna de les 
persones que patim aquest tipus de problemes i 
que formem part integral d’aquesta societat. No 
s’ha d’excloure, sinó integrar a tots els col·lectius 

que patim alguna tipologia que ens fa ser diferents 
a la resta. La diferència no és un aspecte negatiu, 
sinó beneficiós per tots i totes. És el que ens 
fa especials, únics i irrepetibles, a cadascú de 
nosaltres, tant a mi como a tu.

La societat hauria de conscienciar-se de que tots 
no som iguals, que no hi ha que guiar-se per un 
mal comportament, ni generalitzar, ni etiquetar-
nos, ni ficar-nos a tots al mateix “sac”. Sinó que hi 
ha que guiar-se per allò que veuen a diari i no per 
allò que fan alguns o algunes. 

Si fem un seguiment psicològic i seguim una 
medicació adequada, valem per moltes coses i 
soms molt vàlids. 
¡TOTS FORMEM PART DE LA SOCIETAT I HEM 
D’ESTAR INTEGRATS I UNITS!

Diego C. i Inma V.
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Perdona si te hago llorar 
Perdona si te hago sufrir 
Pero es que no está en mis manos 
Pero es que no está en mis manos, me he 
enamorado, 
Me he enamorado, me enamore. 
Perdona si te causo dolor 
Perdona si hoy te digo adiós 
Cómo decirle que le amo 
Cómo decirle que le amo 
Si él me ha preguntado, le he dicho que no, 
Le he dicho que no. 
Soy honesta con él y contigo 
A él lo quiero y a ti te he olvidado 
Si tu quieres, seremos amigos 
Yo te ayudo a olvidar el pasado. 
No te aferres, 
Ya no te aferres, a un imposible 

 

AIXÍ VA SER (ISABEL PANTOJA) 
 
•Vaig començar a cantar als 21 anys: copla i flamenc.
•Vaig entrar a la penya “Artes cantores”,
mitjançant Samanta (una amiga que ballava flamenc).
•Vaig conèixer la meva parella.
•Vaig anar a un Karaoke i a un càsting.
•Em van fer un vídeo d’espectacle, del qual estic molt orgullosa.
•Em deien: 
Sol de Andalucía.
Serena Molina.
Mabel de Andalucía.

Ya no te hagas, ni me hagas más daño. 
Tu bien sabes que no fue mi culpa 
Tu te fuiste sin decirme nada 
Y a pesar de que lloré como nunca 
Yo seguía de ti enamorada. 
Pero te fuiste 
Y que regresabas, no me dijiste 
Y sin más nada por qué? 
No sé, pero fue así, así fue.
Te brindé la mejor de las suertes 
Me propuse no hablarte ni verte 
Y hoy que has vuelto ya ves, solo hay nada 
Ya no puedo ni debo quererte. 
Ya no te amo. Me he enamorado, de un ser divino 
De un buen amor, que me enseñó a olvidar y a 
perdonar.
 
Mª Isabel N.

El món de la cançó
L’altre dia vam estar al Jardí Botànic de Montjuïc. 
Té col·leccions vegetals (flora) d’Austràlia, Xile, 
Espanya... i de l’àrea que hi ha per sobre i per 
sota de la mateixa latitud dels dos hemisferis que 
tenen un clima semblant al Mediterrani.
Algunes zones encara estan sense desenvolupar; 
però tenen un recorregut preciós, amb les 
espècies més autòctones de cada zona.
Antigament era un abocador d’escombraries; però 
Barcelona va créixer i el Jardí Botànic del Parc de 
la Ciutadella va ampliar els seus jardins i ara és un 
bonic lloc per on passejar i, en uns deu anys per 
exemple, es veurà tot més crescut. No oblidem 
que té un preciós estanc amb flors de lotus 
(plantes aquàtiques) i carpes. 

Vàrem estar olorant les olors del romaní, la sàlvia, 
la marialluïsa, la lavanda...

Al Dani li agraden molt unes flors que semblaven 
pompons molt bonics, que adornaven d’una 
manera graciosa aquell arbre d’Austràlia.

Vàrem anar poquets, perquè feia molta calor; però 
mereix la pena. Espero veure créixer aquestes 
plantes dins d’uns anys, quan s’hagin aclimatat 
i estiguin més grans. Serà un preciós jardí que 
podrà visitar molta gent.

¡AH, ATENCIÓ! Amb la Tarja Rosa no es paga
i entra un acompanyant totalment gratis. 
Així que no hi ha excusa per no anar-hi. 

Maria T. i Inma V.

El Jardí botànic de Montjuïc
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La tarda i nit van estar molt bé. Vàrem començar la 
tarda amb uns jocs que va preparar la Merche C. i 
que van animar els socis. 
Vingué el grup de dones i la professora que ens 
ensenya country. Va estar molt bé l’espectacle; 
ens sorprengueren força, tenien bon ritme i 
sincronització com grup. Estaven emocionades ja 
que era de les seves primeres actuacions davant 
d’un públic. Ballaren ¡Oh, Susana!, dedicada a 
un dels socis que assisteix amb normalitat a les 
classes del club. I la seva última actuació, va ser 
una melodia de Nadal. AL final ens van regalar els 
barrets de Pare Noel que portaven.
Els artistes ens interpretaren diverses cançons 
amb l’instrument de violí per a amenitzar-nos la 
vetllada festiva.
Abans de sopar, el Dani ens va sorprendre amb les 
fotos de totes les activitats que havíem fet durant 
l’any. Ens va fer il·lusió veure tots els nostres 
companys i companyes junts. Ens recordem molt 
de la Montse R. i del Juan Ramón, que porten 
temps sense poder venir al club; els trobem molt a 
faltar.
Preparàrem una taula llarga per a sopar els 
voluntaris, socis, familiars i equip tècnic. 
Començàrem amb un pica-pica d’entrants que 
va estar molt encertat; després, uns pocs vam 
anar a buscar els grans braons amb patates 
braves. Boníssims, però va faltar una mica d’allioli. 
Apuntem que per a l’any vinent es posin coberts 
que siguin d’acer, ja que la carn estava dura i  era 

difícil tallar-la amb el que són per a un sol ús.
El dinar es va acabar amb un concurs de postres; 
el jurat va avaluar les postres que s’havien 
presentats al concurs, essent el de l’Ángel M. 
el que va resultar guanyador, perquè el Dani va 
renunciar al seu, a fi de donar el premi a un soci. 
L’Ángel M. Va rebre un fondant que li va fer molta 
il·lusió.
Vàrem repartir els regals de l’amic invisible. El 
sistema que utilitzem és: qui porti regal rep un 
regal; però el que no ens va agradar és que 
un d’ells no va posar res i va deixar a una altra 
persona sense obsequi. Sort de la Merche C., que 
inesperadament es presentà amb una bosseta  de 
pitufos de gominoles.
L’Inma va repartir els receptaris de cuina amb 
totes les receptes i les fotos de grup que vàrem fer 
durant l’any. Ens vàrem emocionar, perquè hi havia 
socis com la Montse R. que havien començat amb 
nosaltres aquestes receptes.
Fi d’any 2013!!! Vindrem amb més sorpreses.

Estigues atent!.
Un petó. Els socis del Club Social. 

Manuel F., Ma. Isabel N. i Juan B.

El 5è. aniversari del Club  
Sopar de Nadal

Activitats que organitza
el Club Social Ments Obertes
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Desde el Club Social Ments Ofertes Sants-Monjuïc, ofrecemos un nuevo espacio destinado a los 
jóvenes con trastorno mental de entre 18 y 35 años, que quieran participar de forma responsable y 
adecuada de su ocio y tiempo libre. Y así, cubrir la necesidad de tener más actividades de tarde y fines 
de semana, lúdicas y de vinculación a la comunidad.

Queremos ofrecer este espacio, que es de todos/as nosotros/as, sin espacios físicos fijos, donde se 
pueda disponer de tiempo libre combinado con la integración en los espacios públicos comunitarios. 

Además, tenemos las puertas abiertas a todos aquellos jóvenes (chicos y chicas), que en general no 
tienen ninguna actividad en horario de tarde o fin de semana y quiera conocer gente, realizar y participar 
en actividades de ocio y tiempo libre, tener vinculación con un club social (tanto el nuestro como con 
otros) y sobre todo pasar un buen rato rodeado/a de gente con mucha energía, vitalidad y alegría.

Inma V.
Educadora Social

La Contra
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