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MEMÒRIA DEL PLA DE
TREBALL ASSOCIACIÓ

DARUMA 2019 

Daruma: Símbol de la disciplina, la determinació i 
el sacrifici per aconseguir amb èxit el que es 
desitja.
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INTRODUCCIÓ 

Aquest és el recull d'activitats que ha portat a terme l'associació Daruma al

llarg de  l'any 2019,  juntament  amb el  tancament  del  pressupost  que  ha

resultat dels ingressos obtinguts de diferents fonts i  de les despeses que

aquestes activitats han comportat.

També hi ha un últim apartat que recull les propostes de millora que, una

vegada analitzades totes les activitats que s'han portat a terme, s'han vist

necessàries d'aplicar. 

Tal  i  com  indica  l'esperit  japonès  del  nom  de  la  nostra  associació,

DARUMA,  nosaltres ens posem al servei de l'entitat per aconseguir amb

èxit allò que les finalitats de l'entitat desitja pels nostres familiars que tenen

un trastorn mental. Com hem fet aquests darrers anys, la nostra intenció es

treballar amb prou determinació i disciplina per anar assolint els nostres

objectius.
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1. DADES IDENTIFICATIVES

DARUMA 
Amb seu a l'Avda. Del Parc núm. 9, 3r pis de Granollers. 
CIF G61404612 
Telèfon 647473060
@correu  daruma@darumaassociacio.com 
La nostra pàgina web és http://www.darumaassociacio.com/

Responsable de l’entitat Francesc Ventura i Riera

La junta directiva està formada pels següents socis: 

* Francesc Ventura i Riera , President
* Agustina Felguera, Vicepresidenta 
* Santi Duran i Avedillo, tresorer
* Isabel Alcalde i Sastre, secretària
* Concepció Borrell , vocal
* Sergi López , vocal
* Montse Aldroufeu, vocal

2. PROJECTES  I ACTIVITATS PORTATS A TERME 

Al llarg de l'any 2019 Daruma ha portat a terme els següents projectes i
activitats.

2.1 Grups d'ajuda familiar 

Els Grups d’Ajuda familiar amb professional són un servei de suport  a les
famílies  que  afavoreix  les  relacions  interpersonals  i  promou l'intercanvi
d'experiències i el suport emocional. 
Els Grups d’Ajuda amb professional són en un espai períodic de teràpia de
grups  a  les  famílies  que  tenen  alguna  persona  a  la  unitat  familiar  amb
trastorn mental, donen una especial importància a la interacció personal i al
fet  d’assumir  responsabilitats  de  manera  individual;  proporcionen  ajuda
emocional i promouen els valors amb els quals els membres del grup poden
reforçar la seva pròpia identitat. 
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Els objectius d'aquests grups són, bàsicament, els següents : 

1. Millorar la seva qualitat de vida afavorint un clima familiar més
equilibrat  que  potencií  les  relacions  positives  dels  diferents
membres de la família. 

2. Oferir  un  suport  emocional  als  familiars  de  les  persones  amb
trastorn mental.

3. Dotar-los de coneixements a tots nivells per afrontar la situació en
la que viuen tant a nivell biològic, psicològic, mèdic o jurídic.

Els  Grups  d’Ajuda  amb  professional  i  l’Ajuda  Individualitzada  i
Professionalitzada estan destinats a tots els membres de l’associació i estan
oberts a familiars de persones amb trastorn mental que requereixen d’algun
tipus de suport.

Aquest any s'han realitzat quatre grups, dos de pares i/o mares i parelles,
un de germans i un altre que s'ha iniciat el mes de setembre amb familiars
veterans, que ja fa molt de temps que tenen un familiar amb trastorn. 
Els  grups  de  pares  i  mares  han  tingut  una  periodicitat  setmanal,  el  de
germans aproximadament cada tres setmanes i el de veterans quinzenal.

El nombre d'usuaris a qui s'ha donat suport amb aquest servei ha estat de 45
persones. Les trobades es fan a la seu de l'entitat.

S'inicien el mes d'octubre i finalitzen el mes de juny de l'any següent, en
aquest cas es funciona com el curs escolar. 

Aquest any els grups han tingut dos professionals, fins el mes de juny el
psicòleg Ismael Nogales i a partir del mes de setembre el psicòleg Miquel
Miranda.  

El cost del psicòleg s'eixuga amb les quotes dels socis.

Es valora molt positivament la incorporació de Miquel Miranda doncs ha
incorporat noves dinàmiques de treball als grups i aspectes conceptuals que
fan que la tasca del grup sigui molt més profitosa.
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2.2 Ajuda individualitzada a les famílies 

Les situacions que comporta la presència d’un familiar amb trastorn mental
generen nivells molt elevats d’angoixa i sentiments de desesperança que
poden esdevenir conflictes interns o amb altres membres de la família. 

Quan els familiars que es troben en aquesta situació i tenen més necessitat
d’utilitzar  els  GAM amb professional,  s'ha pensat  en uns espais  d'ajuda
individualitzada i professionalitzada. 

L’Ajuda  individualitzada  i  professionalitzada  s’ofereix  com  una  ajuda
complementària al Grup d’Ajuda Mútua amb professional, amb la mateixa
finalitat  però a nivell  individual per  a aquelles  persones que ho creguin
necessari.  Consisteix  en un espai  de sessions individuals amb el  mateix
professional que acondueix els grups (la periodicitat sempre serà en funció
de la demanda i les necessitats de la persona) alternat amb els GAM amb
professional.  

Aquest any el servei ha estat ofert pel mateix psicòleg del GAM, Miquel
Miranda  a  un  preu  subvencionat  pel  fet  de  ser  socis  de  Daruma.  Han
utilitzat aquest servei 3 famílies.

Ha estat un servei poc utilitzat. Cal valorar si no es considera necessari pels
mateixos associats o bé que no es coneix gaire. Es proposa de fer alguna
actuació per donar-lo a conèixer més (carta informativa a tots els socis,
whatsaap a l'inici del curs, explicació a l'assemblea de socis).

2.3 Participació en el dia de la salut mental

Amb motiu del dia internacional de la Salut Mental s’organitzen diferents
actes  a  Granollers,  al  llarg  del  mes  d'octubre,  en  els  que  DARUMA
participa i/o patrocina:  

*  Teatre infantil  pel  grup Imagina  adreçat  als  alumnes  de  3r i  4t de
primària de les escoles de Granollers, a la Sala Tarafa. Un teatre de titelles,
representat  pels  usuaris  del  Centre  de Dia  Santa  Eulàlia  (Hospitalet  de
Llobregat). Es fa el mateix dia 10 d'octubre. Aquest any hi van assistir 250
alumnes en dues sessions consecutives.
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El  cost  d'aquest  activitat  l'assumeix  l'associació  i  l'Ajuntament  de
Granollers posa la infraestructura (Sala Tarafa), fa la difusió i el control
dels  grups  que  s'apunten  a  l'activitat   a  través  de  la  seva  pàgina
web:http://granollers.cat/resposta-educativa/elgallodormilon

* Concurs de cartells del dia mundial de la Salut Mental. És un concurs
obert  a  les  diferents  entitats  que  treballen  amb  persones  amb  trastorn
mental. Les obres s'exposen a la biblioteca Can Pedrals. S'escull el cartell
guanyador que té un premi en metàl·lic i l'honor de ser la imatge gràfica del
cartell del dia de la salut mental del proper any. Es tria a través d'un jurat
constituït per les següents persones: el president de l'entitat, un representat
del CSMA, la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Granollers i
la Directora de la Biblioteca Can Pedrals.

7

http://granollers.cat/resposta-educativa/elgallodormilon


Memòria del pla de reball de l'associació Daruma                                                                                          Any 2019 

La Junta de Daruma considera que el premi de 300€ potser és excessiu atès
que Daruma també es sosté amb els fons del seus associats. Considerem
que  de  cara  l'any  vinent  cal  valorar  si  el  premi  es  dona  a  l'entitat  de
procedència del participant o bé si es dona a una persona individualment. I
també cal valorar si es disminueix els diners del premi.

* Caminada popular que organitza la Taula de Salut Mental i amb la que
DARUMA col·labora organitzant el servei de les botifarres que es donen
als participants per esmorzar. Aquest any s'ha posat també s'ha posat una
parada informativa al Parc Torras Villà i un cartell de l'entitat. És una forma
de donar-nos a conèixer i  informar als assistents de les activitats que fa
l'entitat.

* Participació a l'acte central de la Salut Mental de Catalunya. A Sort el
dia  11  d'octubre  on  Daruma  va  estar  representada  als  actes  amb  sis
membres de la junta. 
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2.4 Trobades de convivència amb els associats i els seu fills

Sortida de primavera 

Es va  realitzar  una  sortida  de  convivència  el  dia  5  de  maig  a  amb els
associats i els seus fills /es per tal de passar un dia junts, conèixer-nos i fer
més lligam a nivell personal. 

Es va anar a Olot on es varem visitar la fàbrica « La Fageda», i el poble de
Santa  Pau  http://www.santapau.cat.  Varem  anar  a  dinar  al  Restaurant
Vertisol de Les Planes  http://www.hostalvertisol.com/. Hi van assistir  30
persones. La visita a la fàbrica va ser molt interessant tant pels mètodes que
tenen de producció i de cura del bestiar, com pel mateix projecte que hi ha
darrera lligat a la integració de les persones amb problemàtica  de salut
mental. http://www.fageda.com/

Cada soci  va  pagar  el  dinar  i   el  cost  de l'autocar  va  anar  a  càrrec de
l'associació.

Dinar de Nadal 

El  dia  14  de  desembre  es  va  celebrar  el  dinar  de  Nadal  al  Restaurant
Anònims de Granollers, amb una assistència de 50 persones. 
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Aquest va ser l'últim dia que l'entitat va vendre la loteria que fa
per Nadal, aquest any se n'han venut 600 butlletes l'equivalent a
6.000€, d'aquests Daruma n'ingressa 1.180€ de benefici.

2.5 Projecte Parelles artístiques

Daruma participa del projecte  Parelles Artístiques, que es realitza des de
l’any 2006 organitzat a través d'Osonament.

Parelles Artístiques consisteix en la creació i la posterior exposició d’unes
obres realitzades per parelles artístiques formades per un artista amateur
vinculat a recursos de salut mental i per un artista professional. L’exposició
és la presentació pública de les obres i la culminació del treball realitzat,
però es valora sobretot el procés creatiu que viu cadascuna de les parelles.

La iniciativa facilita que les persones puguin gaudir de l’art com a forma
d’expressió i creixement, impactant positivament en el seu benestar.

A Granollers  el  projecte  es  porta a  terme amb la col·laboració de Roca

Umbert Fàbrica de les Arts, l'associació en primera persona Activament i el

Servei de rehabilitació del CESMA de Granollers.

Aquest any hi han participat 6 parelles artístiques. 
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A banda  de  la  realització  de  les  obres  s'han  portat  a  terme  diferents

activitats lligades al projecte en col·laboració amb l'Associació El Far de La

Garriga, són les següents : 

* Exposició de les obres al Museu de Granollers
L'exposició  va  estar  oberta  del  28  d’agost  al  15  de  setembre   i  la

inauguració  es va  fer  el  Dimecres 28 d’agost,  a  les  7  de  la  tarda,  amb

l'assistència  del  Conseller  de  Benestar  i  Família;  Chakir  El  Homrani,

l'alcalde  de  Granollers;  Josep  Majoral,  la  regidora  de  Cultura,  Maria

Villegas  i la Regidora de Processos Estratègics; Alba Barnusell.

* Conversa a l'entorn de l'art Teràpia

Dijous 12 de setembre, a les 6 de la tarda al Museu de Granollers,  jornada

per a artistes amb una conferència a càrrec de Beatriz Burgos per explicar

els beneficis que té en les persones l'Art teràpia i una introducció del que és

el  projecte  de  Parelles  Artístiques  a  càrrec  de Joaquim  Salvans  de
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l'Associació El Far. Hi van assistir pocs artistes però n'hi va haver dos que

van deixar les seves dades per participar en el projecte.

* Taller de pintura Mural 

Divendres  13  de  setembre,  a  les  6  de  la  tarda  davant  del  Museu  de

Granollers,  taller per a la ciutadania a càrrec RICE (artista visual resident a

l'Espai  d'Art  de  Roca  Umbert)  per  donar  a  conèixer  el  projecte  mentre

pintaven un mural damunt de caixes de cartró. Al carrer hi havia persones

de les entitats Daruma, El Far i Activament que donàvem a conèixer els

objectius de les tres associacions .

*  Exposició  de  les  obres  a  l'espai  de  l'ASSIR  del  Cap  Museu  de

Granollers
L'exposició va estar  oberta de l'1 al 31 d’octubre als espais  de l'ASSIR

(Atenció a la salut sexual i reproductiva) del Cap Museu de Granollers per

donar a conèixer el projecte en un entorn ben divers com són els serveis de
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salut sexual i reproductiva de la ciutat. Es va fer amb col·laboració a través

de na Dolors Guix, coordinadora de l'ASSIR

Valorant el projecte i les activitats que s'hi relacionen podem dir que : 

• La col·laboració per part de l'espai d'art de Roca Umbert, concretada 

en la persona de  na Laia Casanova,  ha estat molt bona a tots nivells: 

cessió d'espais, coordinació amb els artistes, coordinació amb DARUMA, 

aportació econòmica etc... 

• Les fotos del artistes i una gravació del procés artístic per penjar a la 

web del projecte  no s'ha portat a terme per manca de temps, tot i que 

creiem que hagués estat interessant. De cara l'any 2020 es planificarà bé 

amb la tècnica de l'espai d'arts per poder-les realitzar. 

2.6 Participants a la Taula de Salut Mental i a la Federació 

L'Associació forma part de les organitzacions de salut  mental  que estan

actives a Granollers. Som membres de la Taula de Salut Mental i adicions

de Granollers, del grup Antiestigma de la Taula de Salut Mental,  membres

de  la  Federació  d'Associacions  de  Familiars  de  Malalts  Mentals  de

Catalunya FECAFAM, i socis d'ACTIVA't.
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També participa  i  assisteix  a  conferències,  seminaris  i/o   congressos  de

salut que s'organitzen a la nostra zona o bé a BCN.

Aquest any Daruma ha participat a les següents activitats: 

* Col·laboració en la planificació i desenvolupament de les activitats que es

porten a terme a Granollers per commemorar el dia de la Salut Mental, dins

de la taula de Salut Mental de Granollers

* Col·laboració en les actuacions que es porten a terme des de la comissió

antiestigma: contactes amb biblioteques, pla de treball amb professionals

dels CAP's.

* Coordinació amb el CSMA, la FSMC, ActivaMent, El Far, CAT Salut i el

Servei de rehabilitació a través del projecte Activa't.

* Formacions del PROSPECT i del PROENFA a través d'Activa't.

* Assistència a la jornada «La gestió col·laborat iva en salut mental, per una

nova cultura assistencial» portada a terme per la URV i la UOC.  Va tenir

lloc el dia 13 desembre a Barcelona, al  Col·legi oficial de metges. Hi van

assistir dos membres de la Junta.

* Assistència a la jornada «El cuidador informal» organitzada per l'Hospital

de Mataró i que va tenir lloc a Mataró el dia 25 d'octubre. Hi van assistir

dos membres de la junta.

* Formació d'un membre de la junta per fer de facilitadora als cursos del

PROSPECT de familiars. Després d'aquesta formació, que va tenir lloc el

setembre al Figaró, ja s'ha realitzar una formació a familiars a Sabadell. 
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2.7 Conferències

Aquest any s'han portat a terme dues  xerrades - conferències, una amb la

canta autora Ivette Nadal i l'altra amb les fundacions tutelars Suport Girona

i Lar. 

Ivette  Nadal  cantautora   Granollerina,  ens  va  oferir  una  conversa

vinculant  el  seu  procés  de  recuperació  de  salut  amb  la  seva  poesia.

Relacionant-lo i  intercalant-lo amb els seus versos i  cançons,  fent  palès

com aquest  procés s'hi  ha vist  representat.  Va tenir  lloc el  dijous 21 de

febrer,  a  les  7  de  la  tarda,  al  Restaurant  Anònims  de  Granollers.

L'assistència va ser de 31 persones 

El dijous dia 28 de març, es va portar a terme  2/4 de 6 de la tarda a la Sala

d'Actes  del  Museu  de  Granollers  una  taula  rodona  on  dues  fundacions

tutelars de persones amb discapacitat i/o problemàtica de salut mental van

exposar la tasca que porten a terme i el benefici  social que la seva feina

aporta a la societat. 
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Així mateix es va aportar  la nova visió que va promulgar la convenció

sobre els drets de les persones amb discapacitat que va formular  l'ONU

sobre les tuteles a aquestes persones, l'any 2006 i que el govern de l'Estat

Espanyol va ratificar l'any 2007.

Aquesta planteja un nou paradigma pel que fa a l'actual model de tutela a

les persones amb discapacitat, entre elles les persones amb trastorn mental,

i aposta per un acompanyament més inclusiu que tingui tothora en compte

els drets de la persona, equiparant-la a qualsevol altra sense discapacitat.

Els ponents van ser na Mercedes Montoy de la Fundació Lar i Josep Mª

Soler de Suport Girona. L'assistència va ser d'unes 70 persones.

Es valora que cal anar fent algunes xerrades divulgatives intentant que les

persones  que  en  parlin  siguin  prou  conegudes  per  fer  aquest  efecte  de

donar-ho a conèixer fora de l'entorn dels familiars, els professionals i les

primeres persones.
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2.8 Presentacions de llibres

Al llarg de l'any ens hem posat en contacte amb dues editorials per fer la

presentació de dos llibres relacionat amb la salut mental. 

Un  d'ells  va  ser  el  Llibre  «Estigma» de  l'Editorial  Fragile  Moviment.

L'acte  es va portar a terme a la llibreria La Gralla i va consistir en la una

primera  intervenció per presentar l'Editorial Fragile Movement i el llibre

«Estigma» per part dels editors, Ricardo Barona i Gemma Amargant . En

una segona intervenció es van presentar  dues històries de vida, per part

Dani Ferrer, un dels escriptors.

Amb la presentació es volia donar veu a les persones que tenen un trastorn

mental a través de les seves històries de vida, donar a conèixer la situació

d'estigma que pateixen les persones que tenen un trastorn mental i donar a

conèixer l'editorial Fragile Moviment i els seus objectius
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Conjuntament amb l'associació ActivaMent, es va presentar a Granollers el

dijous  26  de  setembre,  a  les  19h,  el  còmic  «Manicomio» a  càrrec  de

l'autora Montse Batalla i de l'il·lustrador Xevidom. 

Ens  van  explicar  com va  ser  el  procés  de  creació  d’aquesta  obra  i  els

motius per a compartir la seva història de vida.

Manicomio, és un còmic publicat per Ediciones La 
Cúpula, és una novel·la gràfica basada en una 
experiència autobiogràfica de la guionista. L’obra és un 
testimoni de denúncia d’un sistema de “salut” mental 
basat en la vulneració sistemàtica dels drets humans. En 
paraules de Montse Batalla: “Necessitava denunciar 
aquell maltractament, cruel i injust, que vaig rebre a 
nivell humà per part d’uns metges i un personal sense 
cap empatia, cosa que va ser tan dur com la pròpia 
malaltia.”
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2.9 Parada per Sant Jordi

Com l'any passat, per Sant Jordi varem posar una parada de venda de Roses

a la Carretera de Granollers, al costat de totes les altres entitats de la ciutat.

L'objectiu va ser donar-nos a conèixer com a associació i donar a conèixer

les activitats i els serveis que Daruma pot oferir a les famílies que tenen

una persona amb una problemàtica de salut mental.

Varem vendre 150 roses a 3€ la unitat i varem repartir fulletons explicatius

de l'associació i un punt de llibre entre les persones que varen comprar la

rosa i els que es van parar per informar-se. 

Aquest any només hi vam ser un dia, el 23 diada de Sant Jordi. Ens vam

cuidar de la parada els membres de la Junta  i uns quants socis voluntaris. 

De cara l'any vinent es creu convenient de repetir l'experiència, però només

dedicar-hi la jornada de Sant Jordi. Es valorarà la possibilitat  de muntar

parada en algun altre poble de la comarca on tenim associats per a donar-

nos a conèixer més enllà de Granollers.
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3. ORGANITZACIÓ DE LA TASCA DE LA JUNTA
 

Aquest any, a nivell organitzatiu, l'associació ha portat a terme les següents
actuacions.

Per tal de millorar la tasca que desenvolupa l'entitat i disposar d'una mirada
més  professional  sobre  els  diferents  temes  que  volem  endegar,  s'ha
contractat  una  persona  per  ajudar  a  la  junta  a  fer  els  plans  de  treball,
administrar la documentació de l'associació i sobretot facilitar-los la cerca
de finançament a través d'elaborar projectes per presentar-los a les diferents
administracions que atorguen subvencions. 

Aquesta persona és na Cristina Domínguez, la mateixa tècnica que té cura
de l'espai Situa't. Fa una jornada de 4 hores setmanals i l'hem assegurada,
per 16 hores mensuals. 

Amb l'Ajuda de na Cristina s'han presentat les següents subvencions: 

Subvencions  que  atorga  La  Conselleria  de  Benestar  i  Família  de  la
Generalitat de Catalunya

• COSPE línia A
Es van demanar 3.500€ per fer un Pla estratègic per l'Associació i ens n'han
atorgat 3100 € com que són subvencions bianuals se n'hauran de justificar
750 aquest 2019 i el 2020 els altres. Caldrà presentar una memòria de la
tasca feta del PE. 

• COSPE línia F
Es van demanar € per implementar un SAFE per un import de 17.300 €. El
Departament ens en donaven 1.000 € i com que varem veure que no seria
possible tirar endavant aquest projecte amb la quantitat que ens donaven hi
varem renunciar. 

• IRPF
S'ha presentat un projecte per a subvencionar el cost del Grup de Famílies
per pagar al psicòleg que els acondueix. S'ha demanat el mes de novembre
però encara no ha sortit la resolució. 

Tenim planificat presentar altres projectes a entitats que ens poden donar
subvenció.  El mes de gener, quan surti  la  subvenció de la Diputació de
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Barcelona, també hi presentarem el projecte dels Grups de Famílies. També
ens presentarem a les subvenció que dona Caixa Banc.
 
Estudiarem també la possibilitat  de presentar  projecte  a les subvencions
que atorga el COPC, Col·legi oficial de psicòlegs de Catalunya i a la Beca
Maria Gaja en projectes cívics que atorga l'Ajuntament de Granollers. 

Una de les altres tasques que va impulsar la Junta va ser la modificació dels
Estatuts  per  tal  que  els  objectius  i  el  llenguatge  amb  el  que  estaven
redactats fos més adient al paradigma actual sobre Salut Mental. En aquesta
mateixa actuació, a través d'una assemblea extraordinària, es va també fer
un canvi en el nom de l'associació. Si fins ara era Daruma, Associació de
familiars  de  malalts  mentals  del  Vallès  Oriental,  ara  es  diu  Daruma,
Associació de familiars per la Salut Mental del Vallès Oriental.
Tots dos canvis s'han tramitat a La Generalitat i hores d'ara ja tenim els
estatuts modificats i el nom canviat. 

També hi ha hagut canvi de membres en la Junta, que cal renovar cada dos
anys. S'han donat de baixa voluntàriament na Barbara Hurtado i en José
Orhiguela i han entrat a formar-ne part les següents sòcies: 

Agustina Felguera, que ha agafat el càrrec de vicepresidenta

Montse Aldroufeu, que ha agafat el càrrec de vocal
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4.MEMÒRIA ECONÒMICA

INGRESSOS DESPESSES 
Quotes Associats 
8.784 €

Venda roses Sant Jordi 
429€

Loteria 
2.019€

RECURSOS HUMANS
- Psicòleg dels grups GT

- Professionals externs 
(informàtic i Gestor )

- Salari Personal Tècnic

- Seguretat Social Tècnica 

4.505 €

1.226,84€

1.104,38 €

165,94€

TRANSPORTS  
-  Transport  sortida
familiars
- Viatges per assistència a
reunions  fora  de
Granollers

513 €

243,95€

ACTIVITATS
DESPESSES VÀRIES 
- Teatre Imagina 
-  Premi  concurs  de
cartells 
- Conferències 
- Parelles artístiques 

1.428,90€

DESPESSES OFICINA 
- Publicitat de l'entitat
- Material d'oficina
- Lloguer de bustia 

380,56€

TELÈFON 191,44€
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CORREUS 272,55€

TOTAL INGRESSOS

10.393 €

DESPESSES
FEDERACIÓ 

203,89€

SORTIDES
ESPECIALS 

253,35 €

ASSEGURANCES 371, 52€

NETEJA  LOCAL 219,44 €

DESPESSES
BANCÀRIES 

954,51 €

TOTAL DESPESSES 12.035,27€ 

Aquest any hi ha hagut un dèficit de 1.642,27 € que s'han pogut eixugar
gràcies al romanent de tresoreria acumulat d'altres anys. 
Per aquest motiu, si volem mantenir el nivell de despesa de l'associació,
ens cal continuar cercant altres canals de subvenció.

4. PROPOSTES DE MILLORA

• Donar a conèixer als socis el  servei personalitzat de psicòleg.  Fer
alguna actuació per donar-lo a conèixer (carta informativa a tots els
socis, wthassap a l'inici del curs, explicació a l'assemblea de socis).

• Pel que fa al concurs de cartells de cara l'any vinent valorar si  el
premi es dona a l'entitat de procedència del participant o bé a una
persona  individualment.  També  cal  valorar  si  es  disminueix  la
quantitat del  premi.  Enviar  la convocatòria del concurs el  més de
maig i fer un recordatori a principis de setembre.

• Pel  que  fa  al  dia  mundial  de  la  salut  mental  que  s'organitza  a
Granollers,  demanar explícitament més col·laboració dels associats
per  fer el muntatge de la parada.
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• Pel que fa al projecte de Parelles artístiques : 
Mantenir  la  col·laboració  amb l'espai  d'art  de  Roca  Umbert.  Una
persona de Daruma anirà als tallers per fer algunes fotos del artistes i
una gravació del procés artístic per penjar a la web del projecte. 

Planificar amb el personal  del Servei de rehabilitació Comunitària
(SRC)  de  Granollers,  Clubs  Socials  i  Activament,  un
acompanyament  als  artistes  per  conèixer  la  idiosincràsia  de  les
persones que hi participen. 

Un representant del servei faciliti la introducció de la 1ª persona al
projecte (SRC, Portalet, Torrassa, Activament ...) i sigui el contacte
amb els artistes per si han de fer alguna consulta. Parlarà amb les
entitats per tal d'acordar aquesta qüestió. 

• Anar fent algunes xerrades divulgatives intentant que les persones
que en parlin siguin prou conegudes per fer aquest efecte de donar-
ho a conèixer fora de l'entorn de la Salut Mental. 

• Es valorarà la possibilitat de fer altres activitats en altres poblacions
de  la  comarca  per  a  donar  a  conèixer  l'associació.  Per  exemple
muntar parada de roses per Sant Jordi on tenim associats.

• Aquest  any  hi  ha  hagut  un  dèficit  de  1.642,27  €  que  s'ha  pogut
eixugar gràcies al romanent de tresoreria acumulat d'altres anys. Per
aquest motiu, si volem mantenir el nivell de despesa de l'associació,
ens cal continuar cercant altres canals de subvenció.

El president de Daruma 

Francesc Ventura i Riera 
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