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CARTA 
DE SERVEIS



El club social 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.

Internes: les organitza l’estructura del club
social i les realitzen les persones usuàries en la
seva seu, amb el suport dels i les professionals i
les infraestructures del club.

Externes: el club social treball en l’entorn
comunitari i amb aquest per afavorir el
contacte amb persones i recursos de la
comunitat. Les activitats que fomenten aquest
apropament són activitats externes.

El club social ofereix un programa dirigit a 
 promoure un increment de la socialització i, per
tant, de l’autonomia personal i de la qualitat de
vida de la persona usuària.

Oferim suport personal, informació i un conjunt
d’activitats sòcio-culturals amb la finalitat
d’estimular les persones ateses a desenvolupar
xarxes de relacions informals. Afavorint iniciatives,
desenvolupant activitats lúdiques, culturals,
esportives, socials, de lleure, dins d’un marc
relacional que permeti recuperar l’intercanvi social
i les relacions d’amistat, essent el punt de partida
per a la participació en d’altres espais i en la
comunitat.

El club inclou tres tipus d’activitats:
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QUI SOM

COM HO FEM

Valoració de les necessitats integrals de la
persona usuària.
Activitats d’orientació de l’ocupació
significativa del temps.
Activitats d’autonomia personal.
Activitats de socialització.
Activitats d’integració comunitària i prevenció
de l’exclusió social.

Les actuacions del club social són:

Es defineix un Programa d’Intervenció Individual
(PII) per a cada persona usuària segons les seves
necessitats. Al PII s’hi estableixen els objectius, el
tipus d’intervenció i les activitats on assistirà la
persona usuària en base al seu desenvolupament
personal, les interrelacions socials i l’atenció
integral que ha de rebre en el servei, partint de la
valoració inicial. 

El PII es treballa de manera consensuada amb la
persona i conté els objectius i les accions per
promoure el desenvolupament de l’autonomia, les
potencialitats socials de la persona usuària,
facilitar-ne la seva integració comunitària i
augmentar-ne el seu nivell d’ocupació. 

La metodologia de treball inclou la Intervenció a
nivell individual, grupal, familiar i comunitària.

QUÈ OFERIM

Autoorganitzades: són les activitats
organitzades per les persones usuàries amb el
suport indirecte de l’estructura del servei, a
través de grups de treball prèviament
supervisats.

El Club Social de Salut Mental Gràcia està en
comunicació i coordinació amb  la resta d’agents
socials i comunitaris que faciliten aquest procés
d’inserció. Així, més concretament i donada
l’especificitat del col·lectiu, ens coordinem amb
diferents serveis de la Xarxa de Salut Mental
(CSMA, Servei de Rehabilitació Comunitària,
Serveis Residencials...) i tots els serveis socials i
comunitaris necessaris.



ORDRE BSF/186/2015, de 5 de juny, del servei
de club social per a persones amb problemàtica
social derivada de malaltia mental.
Cartera de serveis del Departament de Drets
Socials de la Generalitat de Catalunya.

Els reglaments que apliquen a aquest servei són:
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COM ACCEDIR

Tenir més de 18 anys
Tenir un diagnòstic de trastorn mental acreditat
mitjançant informe d’un/a professional de
l’àmbit de salut mental.
Estar vinculat/da a la xarxa de salut mental.
Tenir residència en un municipi de Catalunya i,
per a les persones estrangeres, complir els
requisits que estableix la normativa vigent
d’estrangeria i d’acollida i integració de les
persones immigrades.
Estar en un període d’estabilitat clínica de la
malaltia i mantenir una motivació i autonomia
suficients per realitzar les activitats pròpies del
servei, que s’ha d’acreditar mitjançant un
informe signat pel professional que coordina el
servei.
Sol·licitar formalment l’accés al servei.

Els requisits d’accés al Club Social són:

C/  Llibertat, 1, 08012 Barcelona 

93 210 26 90

Bus: V17, H8, 47, 116 i Metro: Línia 3
(Diagonal), Línia 4 (Joanic)

Correu electrònic: clubsocial@smgracia.org

Horari: de dilluns a divendres d’11 h a 13 h i de
15 h a 19 h i els dissabtes de 10 h a 14 h.

ON ESTEM

MARC LEGAL

A QUI VA DIRIGIT

Les persones destinatàries del servei de club social
són persones amb problemàtica social derivada de
malaltia mental, que es trobin en un període
d’estabilitat clínica de la seva malaltia, i que
mantinguin una motivació i autonomia suficients
per realitzar les activitats proposades pel servei.
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COMPROMISOS I  INDICADORS DEL SERVEI

VALORACIÓ I PLA D'INTERVENCIÓ

1. Valoració inicial de la persona usuària: Els/les professionals fan
una valoració inicial de la persona usuària per conèixer i entendre
l’estat actual de les seves necessitats. 
Fórmula: Nombre de persones usuàries a qui s’ha fet una valoració
inicial x 100 / Nombre total de persones usuàries. 

FREQÜÈNCIA
DE LA

MESURA
ESTÀNDARD

90%

Quan es
sol·licita
l'accés al

servei

Apliquem els Indicadors de Qualitat de Clubs Socials per a Persones amb Malaltia Mental. Els aspectes
indispensables de l’atenció a les persones queden recollits en cinc dimensions bàsiques: atenció i suport a la
persona, aspectes ètics i relacionals en l’atenció de la persona, organització i gestió del dispositiu,
coordinació amb altres sectors i entitats i entorn d’intervenció. 

De cada dimensió hi ha prioritzades les àrees rellevants i hi ha elaborats 23 indicadors que queden recollits
en el següent quadre de comandament. 

Dimensió 1: ATENCIÓ I SUPORT A LA PERSONA

2. Nivell d’ocupació significativa: Els/les professionals avaluen el
nivell d’ocupació significativa de les persones usuàries a l’inici i de
manera periòdica.
Fórmula: Nombre de persones usuàries que tenen una valoració de
l’ocupació significativa x 100 / Nombre total de persones usuàries. 

90%Anual

3. Planificació de la intervenció: Les persones usuàries del club
social tenen un pla d’intervenció individual.
Fórmula: Nombre de persones usuàries amb pla d’intervenció
individual x 100 / Nombre total de persones usuàries.

60%Anual

4. Seguiment del pla d’intervenció individual: els/les professionals
del club social fan un seguiment del pla d’intervenció individual de
les persones usuàries de manera periòdica.
Fórmula: Nombre de persones usuàries amb pla d’intervenció
individual x 100 / Nombre total de persones usuàries. 

90%Semestral
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COMPROMISOS I  INDICADORS DEL SERVEI

INDICADORS D'INTERVENCIÓ

5. El club social té un sistema d’intervenció familiar definit.
Fórmula: Existència d’un sistema d’intervenció familiar definit.

FREQÜÈNCIA
DE LA

MESURA
ESTÀNDARD

100%Anual

Dimensió 1: ATENCIÓ I SUPORT A LA PERSONA

6. Seguiment de l’assistència de la persona usuària a les activitats
del club social: Els/les professionals registren l’assistència de les
persones usuàries al club per fer-ne un seguiment de la
continuïtat. 
Fórmula: Existència d’un registre d’assistència.  

100%Diària

7. Sistema d'intervenció de situacions de desvinculació: Els clubs
socials tenen un sistema definit per poder detectar una situació de
desvinculació i reconduir-la, si es considera adient a la necessitat
de la persona. 
Fórmula: Existència d’un sistema d’intervenció en situacions de
desvinculació. 

100%Trimestral

8. El club social ha de tenir una programació periòdica de les seves
activitats. 
Fórmula: Existència d’una programació periòdica de les activitats del
club social. 

100%Semestral

9. Tipologia d’activitats del club social, ha d’inclure tres tipus:
activitats al centre, activitat realitzades a la comunitat, activitats
realitzades sense el suport directe de professionals. 
Fórmula: Existència, com a mínim, d’una activitat mensual de
cadascuna de les tres categories en la programació del club. 

100%Anual

10. Mecanismes de participació grupal en el funcionament del club
social: El club social disposa de mecanismes perquè les persones
usuàries hi participin de manera activa, possibilitin la participació
en l’organització funcional de les activitats i la facilitin. 
Fórmula: Existència d’almenys un espai mensual de participació grupal
en el club. 

100%Mensual
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COMPROMISOS I  INDICADORS DEL SERVEI

PROTOCOLS D'ACTUACIÓ

11. Protocol d’actuació en situacions d’urgències: el club social té
protocols d’actuació en situacions d’urgències somàtiques o casos
d’agitació o crisi. 
Fórmula: Existència d’un protocol d’actuació en situacions d’urgència. 

FREQÜÈNCIA
DE LA

MESURA
ESTÀNDARD

100%Anual

Dimensió 1: ATENCIÓ I SUPORT A LA PERSONA

12. Dossier de documentació individual: els/les professionals han
d’organitzar en dossiers individuals totes les dades i la
documentació demanada a la persona usuària. 
Fórmula: Nombre de persones usuàries amb un dossier de
documentació individual x 100 / Nombre total de persones usuàries. 

100%Anual

13. Avaluació de la satisfacció de les persones usuàries del club
social: valoració del grau de satisfacció. 
Fórmula: Existència d’un estudi bianual de valoració del grau de
satisfacció de les persones usuàries. 

100%Anual

DOCUMENTACIÓ
FREQÜÈNCIA

DE LA
MESURA

ESTÀNDARD

INDICADORS DE SATISFACCIÓ DE LA PERSONA USUÀRIA
AL CLUB SOCIAL

FREQÜÈNCIA
DE LA

MESURA
ESTÀNDARD

Dimensió 2: ASPECTES ÈTICS I RELACIONALS EN L’ATENCIÓ DE LA PERSONA
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COMPROMISOS I  INDICADORS DEL SERVEI

14. Protocol de confidencialitat: El club social té un protocol que
estableix els procediments d’actuació per garantir la protecció de
les dades personals. 
Fórmula: existència d’un protocol de confidencialitat de la informació. 

100%Anual

INDICADORS DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS DE
LES PERSONES USUÀRIES

FREQÜÈNCIA
DE LA

MESURA
ESTÀNDARD

Dimensió 2: ASPECTES ÈTICS I RELACIONALS EN L’ATENCIÓ DE LA PERSONA

15. Full d’informació sobre el club social, sobre les característiques
i funcionament del servei. 
Fórmula: Existència d’un full d’informació.

100%Anual

INFORMACIÓ
FREQÜÈNCIA

DE LA
MESURA

ESTÀNDARD

Dimensió 3: ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DISPOSITIU

16. Coordinació interna de l’equip interdisciplinari, per garantir la
continuïtat de l’atenció de la persona usuària i una organització de
tasques correcta. 
Fórmula: Existència d’un mecanisme definit de coordinació de l’equip
interdisciplinari del club social. 

100%Anual

INDICADORS DE GESTIÓ
FREQÜÈNCIA

DE LA
MESURA

ESTÀNDARD

17. Pla d’orientació als/a les professionals del club, talleristes,
voluntaris/àries i alumnes de pràctiques. 
Fórmula: Existència d’un pla d’orientació per als/a les professionals. 

100%Anual
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COMPROMISOS I  INDICADORS DEL SERVEI

Dimensió 3: ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL DISPOSITIU

18. Rotació del personal: El club social avalua l’índex de rotació del
personal de servei. 
Fórmula: Nombre de treballadors/ores que han deixat el club durant
un any x 100 / Nombre total de llocs de treball. 

25%Anual

INDICADORS DE GESTIÓ
FREQÜÈNCIA

DE LA
MESURA

ESTÀNDARD

19. Formació contínua dels/de les professionals per actualitzar els
seus coneixements per augmentar les competències i desenvolupar
de manera adequada les seves funcions. 
Fórmula: Nombre de professionals que han participat en activitats
formatives > 15 hores x 100 / Nombre total de professionals que fa
més de tres mesos que estan al club. 

80%Anual

COMP. Acords per a la formació de professionals en pràctiques: El
club ofereix formació a professionals en el camp de la inserció
comunitària del col·lectiu de salut mental en el model de club
social. 
Fórmula: Existència de conveni de pràctiques. 

100%Anual

Dimensió 4: COORDINACIÓ AMB ALTRES SECTORS I ENTITATS

20. Procés de derivació al club social des de la xarxa sanitària.
Fórmula: Existència d’un procés definit per a la derivació de persones
usuàries des de serveis de la xarxa sanitària. 

100%Anual

INDICADORS DE COORDINACIÓ
FREQÜÈNCIA

DE LA
MESURA

ESTÀNDARD

21. Coordinació amb la Xarxa Sanitària de Salut Mental. 
Fórmula: hi ha un protocol de coordinació amb la Xarxa Sanitària. 

100%Anual
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COMPROMISOS I  INDICADORS DEL SERVEI

Dimensió 4: COORDINACIÓ AMB ALTRES SECTORS I ENTITATS

22. Coordinació amb la xarxa de serveis i entitats de la comunitat. 
Fórmula: Hi ha un sistema de coordinació entre el club i la Xarxa de
Serveis i Entitats de la Comunitat.

100%Anual

INDICADORS DE COORDINACIÓ
FREQÜÈNCIA

DE LA
MESURA

ESTÀNDARD

Dimensió 5: ENTORN D’INTERVENCIÓ

23. Entorn físic del club social: El club social requereix d’un espai
físic propi i diferenciat, tot i que pot compartir local amb altres
equipaments. 
Fórmula: Nombre d’espais adequats i confortables x 100 / Nombre
d’espais definits. 

100%Anual

INFRAESTRUCTURES
FREQÜÈNCIA

DE LA
MESURA

ESTÀNDARD
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Consell Assessor, participat per representants
del grup de persones assistides.
Assemblees.
Tutories individuals.
Enquestes de satisfacció sobre la qualitat del
servei prestat.
Fulls de suggeriments, queixes i felicitacions.

La participació activa de les persones usuàries del
servei és indispensable, començant pel disseny,
seguiment i avaluació del seu Programa
d’Intervenció Individual, on es treballen els
objectius de manera conjunta amb l’equip
professional. Participen també en l’elecció, la
definició i la millora de les activitats que el Club
Social ofereix, en les temàtiques a tractar a les
tutories individuals i les entrevistes familiars. I
decideixen la seva participació en les activitats que
són del seu interès.

Creiem en un model que potenciï processos
participatius de construcció col·lectiva per posar al
centre la veu, necessitats i interessos de les
persones a l'hora de dissenyar els recursos.

A banda de la interacció continuada en el dia a dia,
on les persones poden expressar les seves
necessitats i desitjos, comptem amb altres
mecanismes formals de participació per formular
queixes i suggeriments relacionats amb els serveis
prestats descrits en aquesta carta de serveis:

COMPROMÍS DE L'ENTITAT

Compromís amb les persones usuàries: estem
al servei de les persones i de les seves famílies,
amb respostes de qualitat planificades i
professionals, adequades a les seves
necessitats, amb esperit de millora contínua i
actituds positives i generadores de canvi.

Compromís amb els i les professionals:
consolidant un equip de professionals
qualificades i motivades. Fomentant la
participació, el respecte, la claredat, la
solidaritat, el treball en equip i la comunicació a
tots els nivells, així com la capacitació de
l’equip amb plans de formació continuada.

Compromís amb l’administració amb el
compliment dels requisits legals i reglamentaris
en tots els serveis que oferim.

Compromís amb la societat: contribuint
activament al desenvolupament de programes i
serveis orientats a la rehabilitació i integració
social de persones amb problemàtica derivada
de salut mental, conducta addictiva i/o en risc
de vulnerabilitat social.

Compromís per garantir un entorn de treball
just, segur, respectuós i productiu per a totes
les persones. Per això, comptem amb un pla
d’igualtat i una comissió d’igualtat, que vetllen
per construir i implementar polítiques d’igualtat
de drets i oportunitats entre tots i totes les
professionals de l’entitat.

Compromís per promoure i divulgar criteris
ètics d’actuació assistencial per preveure,
analitzar i assessorar en la resolució de
possibles conflictes ètics que es produeixen
durant la pràctica clínica i assistencial. Per això,
comptem amb un comitè d’ètica, que assegura
que les nostres intervencions amb els
col·lectius sensibles amb qui treballem són el
més adequades possible en totes les
dimensions: qualitat tècnica, humana i ètica.

MECANISMES DE PARTICIPACIÓ
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Acudir al Servei en bones condicions
d'higiene i imatge personal.
Prohibició de tinença i/o consum de
qualsevol tipus de droga, fàrmac i/o
substància d’abús no prescrita pel facultatiu
pertinent, inclòs l’alcohol, tant a dintre com
fora del centre.
Respecte i cura vers les instal·lacions del
Club Social, els objectes, el mobiliari, etc.,
sufragant-se les despeses ocasionades per
la reparació o reposició fora de causa
fortuïta o de força major.
Prohibició absoluta d’introducció, possessió
d’armes, navalles i/o de qualsevol estri que
pugui ésser utilitzat com a arma, així com el
fet de cometre qualsevol acte delictiu

Participació en els aspectes funcionals del Club
Social i que fan referència a les responsabilitats
que, transitòriament, es puguin assignar en
funció del grau d’autonomia personal i del pla
personal d’activitats.
Utilitzar els espais i horaris previstos per a les
tutories.
Seguir i participar en el programa personal
d'activitats establert, així com les pautes i
indicacions que se'n derivin.
Seguir les prescripcions del Centre de Salut
Mental o professional psiquiatra extern.
Obligatorietat d’assistir a les visites mèdiques
i/o terapèutiques, i de seguiment del
tractament per la malaltia mental.
Obligatorietat de prendre la medicació
determinada per la persona professional de
psiquiatria de la Xarxa de Salut Mental.
Seguir les indicacions de l’equip tècnic del
centre i de la figura de la persona referent.
Informar a l’equip sobre la seva voluntat
d’abandonar puntualment o definitivament el
seu programa al centre.
Assumir las conseqüències establertes davant
d’incompliment de les normes del Centre.

1.
2.

a.
b.
c.

d.

e.

f.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

DRETS I  DEURES DE LES PERSO-
NES BENEFICIÀRIES DEL SERVEI

A ser respectada com persona i ciutadà/na de
ple dret.
A rebre recolzament, informació, orientació i
atenció individualitzada per part de l’equip
professional del centre, d’acord a la seva
situació personal. 
A la confidencialitat de les seves dades.
A la participació en l’elaboració del seu
Programa d’Intervenció Individual. 
A ser respectat/da en el seu dret a la intimitat.
A opinar sobre el centre, a expressar dubtes i
problemes. 
A utilitzar les instal·lacions del club social,
emmarcades en horaris en funció del seu PII. 
A l’assignació d’una persona professional de
referència que realitzi el seguiment del seu
procés. 

Drets de les persones usuàries:

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

En tot moment es mantindrà una actitud de
respecte i de bon comportament vers els
companys i les companyes, les persones
professionals i el veïnatge, sense adoptar en
cap moment cap comportament que pugui
representar perill d'alteració per les altres
persones o per el propi centre.  Respectant la
dignitat i les funcions de les persones
professionals i col·laboradores del centre i de la
resta de persones usuàries. 
De respectar les normes bàsiques del centre:

Compromís d’assistència i puntualitat a les
activitats establertes i acordades entre la
persona sòcia i l’equip tècnic, constituïdes
dins del Pla d’Intervenció Individual.
Obligació de mantenir en bones condicions
els equipaments del centre (mobiliari,
materials, electrodomèstics, banys...). 

Deures de les persones usuàries:

1.

2.
a.

b.


