Junts pel
benestar
de tots

Memòria 2014

La Federació rep la Creu de Sant Jordi 2014 per la seva contribució
a la millora de la qualitat de vida, la no-discriminació i la igualtat
d’oportunitats de les persones amb problemes de salut mental, i pel
suport a les seves famílies.

Ha estat un any de treball intens, marcat especialment
per la tasca d’incidència a través del Pla Integral de Salut
Mental i Addiccions, i pel projecte Activa’t per la Salut
mental, el qual era una fita que perseguíem des de fa anys
i suposarà, de ben segur, una millora en l’atenció integral
a les persones i les seves famílies.

La nostra visió
La Federació vol consolidarse com una entitat referent
en salut mental a Catalunya,
representant i defensora dels
drets del conjunt de persones
amb una problemàtica de salut
mental i de les seves famílies,
promotora i impulsora de polítiques adreçades al desplegament del model d’atenció de
base comunitària, treballant
per la normalització i la igualtat
d’oportunitats de les persones
amb problemes de salut mental.

Estem especialment satisfets de l’atorgament per part de la Generalitat de Catalunya de la Creu
de Sant Jordi a la Federació Salut Mental Catalunya, el qual ha significat un reconeixement a la
tasca del moviment social en pro de la salut mental que treballa a través de les nostres entitats
federades a tot el territori.
Tot i aquestes línies de treball positives, ha estat un any molt difícil i complex per tota la nostra
xarxa associativa fruit de les dificultats de tresoreria derivades dels endarreriments del pagament
de les diferents subvencions que permeten, al nostre moviment associatiu, tirar endavant amb la
nostra tasca social. Malauradament, tot i l’esforç realitzat tant des de la Federació com des de la
xarxa associativa per resoldre aquestes circumstàncies, a tancament d’aquesta memòria continua
la incertesa i la situació crítica per algunes de les nostres associacions.
Aprofitem per agrair a totes les persones i entitats que ens han donat un cop de mà en aquest
procés i als nostres col·laboradors i voluntaris, i a les institucions públiques i privades que ens
donen el seu suport.
Gràcies a tots!

Xavier Trabado i Farré
President
Amics, familiars i persones amb problemes de salut mental, junts pel benestar de tots.
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Finalitat

Presentació

Millorem la qualitat de vida de les persones

Finalitzat l’exercici del 2014, presentem aquesta memòria
que repassa les activitats més significatives que hem dut
a terme durant l’any per seguir treballant per millorar la
qualitat de vida de les persones amb problemes de salut
mental i les seves famílies.

La nostra missió

Els nostres valors

Volem contribuir a la millora
de la qualitat de vida, la no
discriminació i la igualtat
d’oportunitats de les persones
amb problemes de salut
mental i de les seves famílies,
la defensa i l’exercici ple dels
seus drets en tots els àmbits
de la vida.

Volem esdevenir líders en el nostre compromís
No a la
per assolir una societat més justa treballant per la discriminació,
igualtat i la justícia social en pro de la millora dels
sí a la justícia
drets de les persones amb problemes de salut mental
social
i les seves famílies, promovent el reconeixement de
les seves capacitats i la seva autonomia, fent-los protagonistes del canvi.
Treballarem amb transparència, fomentant la participació i buscant sempre la màxima eficiència de la nostra tasca.
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La salut mental avui

Més casos de trastorn i més severs
Els centres de salut de Catalunya van atendre 78.000 nous casos,
la majoria per trastorns psicòtics.
Els problemes de salut mental afecten cada vegada més persones a Catalunya, que ha registrat un increment
de visites als centres de salut mental als darrers anys, com a conseqüència de la crisi econòmica i dels efectes
que té en els recursos i els Serveis socials.
Les darreres dades de la Central de Resultats sobre salut mental i addiccions de l’Observatori de Salut de
Catalunya, corresponents al 2013, informen que un total de 218.355 persones es van visitar als Centres de
Salut Mental d’Adults (CSMA) i als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), dels quals 78.825 van
ser nous casos.
Un 2,6% de la població adulta ha necessitat ser atès per una
218 mil visites als
problemàtica de salut mental. La psicosi és la causa de la meitat
centres de salut
dels ingressos als hospitals monogràfics pisquiàtrics i els serveis de
mental d’adults i joves psiquiatria d’adults.
La prevalença dels problemes de salut mental entre la població catalana de menys de 18 anys és del 4,1%, una
xifra que ha augmentant un 19% als darrers cinc anys. El diagnòstic més freqüent (23%) va ser per TDAH i
entre els emergents destaquen els trastorns per l’espectre autista (7,5%).
D’altra banda, la problemàtica de salut mental afecta la meitat de les persones tutelades a Catalunya, 3.100
persones concretament, segons les dades del darrer informe de la Fundació Tutelar Lluís Artigues (2013).
Probabilitat de patir un trastorn mental en la població segons sexe i edat
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“M’agrada saber que
sóc una part fonamental de la meva família.”
Jordi

6,5%

% 20

L’elevada prevalença dels problemes de salut mental es relaciona també amb les ràpides transformacions
socials i especialment amb l’atur, la pobresa, les migracions, la manca de suport familiar, la soledat, etc.

TOTAL

75 anys o més
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Suport

Acompanyar i millorar el dia a dia
de les entitats
Els programes de suport promouen l’apoderament i la presència de
les persones amb problemes de salut mental en la presa de decisions.
La Federació fomenta la participació i l’associacionisme
a través de programes i accions d’acompanyament a
les nostres entitats, i del treball de les Coordinadores
Territorials i dels espais de coordinació.

Coordinadores Territorials
Coordinadora Terres de Lleida
• AADDMM-Terraferma (Associació d’Afectats de
Discapacitat Derivada de Malaltia Mental). Lleida.
• Associació per la Salut Mental El Pla d’Urgell.
Mollerussa.
• Sol del Solsonès (Associació de Familiars de Malalts
Mentals i Drogodepen-dents). Solsona.
• Salut Mental Ponent. Lleida.
• Salut Mental La Noguera.
Balaguer.
• Salut Mental Ondara-Sió.
56 persones al
Cervera.
programa Amb
• COMPÁS-TALMA. Juneda.
• Associació ALBA. Tàrrega. Experiència Pròpia

Coordinadora Tarragona - Terres de l’Ebre
• Associació de familiars de malalts mentals de Les
Terres de l’Ebre. San Carles de la Ràpita.
• La Muralla. Associació Ment i Salut. Tarragona.
• Porta Oberta (Persones amb malaltia mental i
familiars). Valls.
• Aurora (Associació de famílies amb malalts
mentals de les comarques de Tarragona). Tarragona.
• Associació de malalts mentals Dr. Francesc
Tosquelles. Reus.
El programa Amb Experiència Pròpia ha continuat
creixent amb la finalitat de generar espais que
permetin augmentar i incorporar la participació de
les persones amb trastorn mental al conjunt del
moviment associatiu i fomentar el seu activisme com
a subjectes influents en les polítiques públiques a
nivell local i autonòmic. S’han creat una desena de
grups locals, amb la participació de 56 persones, amb
una edat mitjana de 35 anys.

“Tenir una feina m’ha ajudat a tenir un projecte de
vida propi. Sóc quelcom
més que una persona amb
trastorn.”
Joaquim
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Atenció

Escoltar, informar i orientar persones
i famílies
Àrea d’Atenció a Famílies: Espai Situa’t, JURIMM i Grups d’Ajuda
Mútua (GAM)
La família és el suport fonamental de la recuperació i rehabilitació de la persona amb trastorn i
és important ajudar-la a desenvolupar estratègies
d’assumpció de la malaltia i eines per fer front al
seu tractament de forma adequada i eficaç.
Espai situa’t, abans Servei
d’Atenció a Famílies (SAF)
Ha atès més de 330 demandes al 2014, de les 330 demandes
ateses per
quals en un 59% dels casos
han estat realitzades per
l’Espai Situa’t
part d’un familiar. Una de
(antic SAF)
cada quatre demandes la
van fer les pròpies persones afectades. Cal destacar que enguany s’ha incrementat l’atenció
presencial, per davant de l’atenció telefònica i
per correu electrònic.

JURIMM, servei especialitzat en assessorament i atenció
jurídica
El programa, fruit de l’acord entre Sant Pere ClaverFundació Serveis Socials i la Federació, ha atès al 2014
més de 80 casos de demanda d’informació i/o orientació en aspectes jurídics d’àmbit penal, civil o laboral.
Un programa especialitzat, d’àmbit català, creat al 2010
amb l’objectiu de donar resposta a les mancances relacionades amb l’assessorament legal i defensa de les
persones amb problemes de salut mental i de les seves
famílies.
Grups d’Ajuda Mútua
El programa Grups d’Ajuda Mútua (GAM) està dirigits
a familiars de persones amb trastorn mental de la nostra
xarxa associativa. L’objectiu és consolidar el funcionament dels GAM, amb una formació dirigida a famílies
que tinguin sota el seu lideratge un GAM o en vulguin
crear un. S’ha desenvolupat una formació específica de 8
sessions amb 12 participants de 6 associacions.

“Creia que pel meu problema de salut no era prou bo
i competitiu, però amb el
temps ho he superat.”
Carles
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Inclusió

Oci i activitats inclusives
Els Clubs Socials faciliten la inclusió i donen suport en la cerca
d’un projecte de vida.
Els Clubs Socials són un servei per fomentar, dins d’un marc de relacions, la participació i la inclusió social
mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure. El programa es fa a través de la xarxa de 32 serveis de
Club Social de tot el territori català amb més de 100 professionals i 2.000 persones amb problemes de salut
mental que hi estan vinculats.
Accions destacades al 2014:
• 28 espais de coordinació generals, territorials o especifics amb els 32 Clubs federats.
• implantació del programa informàtic de gestió a 14 serveis.
2.000 persones
• 24 Clubs utilitzen l’eina d’avaluació i 13 han fet formació sobre
vinculades als
l’anàlisi de dades.
32 Clubs Socials
• inici d’un espai de treball per promure la participació dels Joves als
Clubs Socials.
Programa Centres Penitenciaris
La inclusió social també té en compte a les persones amb trastorn mental internes en centres penitenciaris,
amb un programa de suport per a la seva inserció i recuperació.
El programa, destinat també les famílies de població penitenciària amb trastorn, ha permès:
• millorar la situació de 13 persones internes (col·laboració amb Salut Mental Ponent).
• assessorament sobre recursos, serveis i aspectes jurídics: 9 casos.
• formació de 39 professionals de Centres Penitenciaris sobre recursos i serveis de la xarxa de salut mental.

“A l’hort urbà estudio com
fer de pagès. Estic molt
animat i se’m fan les hores
curtes. Fer alguna cosa em
fa sentir molt bé.”
Oscar
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Esport i salut

Futbol sala, bàsquet i tennis pel
benestar físic i mental
El Programa Esport i Salut promou la inclusió social i la millora
física i emocional de les persones amb trastorn.
Mens sana in corpore sano. La dita per moltes
vegades sentida no deixa de ser certa i el
Programa Esport i Salut la té molt present. Fer
esport ajuda a tenir benestar físic, emocional
i mental, i millora la inclusió social de les
persones amb trastorn, que, en molts casos,
juguen amb persones sense problemes
de salut mental, fet que afegeix un valor
inclusiu als campionats organitzats.

Les trobades de bàsquet 3x3 van seguir
organitzant-se en diferents ciutats de les
comarques de Barcelona i en col·laboració amb
entitats de salut mental del territori. La de Santa
Coloma de Gramenet, organitzada per Emili
Mira, va ser una de les més participatives.
El tennis, per la seva part, va consolidarse amb activitats fetes a les comarques de
Barcelona i Tarragona amb més de 50 participants de nou Clubs Socials i la col·laboració de la Fundació Esport Solidari Internacional i la Federació Catalana de Tennis.

Un dels clàssics del programa és la Lliga 220 jugadors
de Futbol Sala de Clubs Socials, que va
a la Lliga de
arribar a la VIII edició i va celebrar la festa futbol sala de
de Cloenda de temporada al CEIP Josep Clubs Socials
Maria Ciurana de Sant Boi de Llobregat.
Per últim, a la 3a Marxa Popular per
Un total de 220 jugadors van participar en la
la Salut Mental, organitzada per la Secció
lliga durant tota la temporada.
Esportiva (Federació SMC, Fòrum Salut Mental i
ADEMM) van participar 500 persones a Mataró.

“El que ens uneix és
l’afició per l’esport, més
enllà de tenir o no un
trastorn mental.”
Sergi
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Drets

Impuls al Pla Integral i accions contra
la reforma del Codi Penal
Terres de l’Ebre i Garraf s’incorporen a la xarxa de 15 Taules de
Salut Mental al territori
La tasca d’incidència política en salut mental ha
estat marcada per la posada en marxa del Pla
Integral d’atenció a les persones amb trastorn
mental i addiccions 2014-2016. Des de la Federació es participa en els diferents espais de treball i
s’ha assumit la funció de secretaria tècnica.
Fruit del treball conjunt entre el Govern
i les entitats proveïdores de serveis, els
professionals, les associacions de familiars i de persones amb trastorn mental,
el Pla prioritzarà eixos com l’estigma,
l’atenció a la població infantil i juvenil, la
defensa de drets, l’habitatge o la inserció
sòciolaboral.

“La reforma del Codi Penal
és una aberració jurídica
perquè associa erròniament
trastorn mental i violència.”
Xavier Trabado
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En el marc d’aquesta reivindicació, es va fer una taula rodona “Drets perduts en salut mental. Com ens afecta la
reforma del Codi Penal?”, a la Casa del Mar de Barcelona
amb més de 150 assistents.

La Federació ha mantingut la presència institucional a 19
espais de representació institucional i de treball,
com ara COCARMI (Comitè català de representats de persones amb discapacitat), FEAFES
(Confederación Española de Agrupaciones de
Presents a Familiares y Personas con Enfermedad Mental),
19 espais de Obertament, Taula del Tercer Sector, Xarxa de
representació Famílies Cuidadores i Clúster de Salut Mental.

i treball

La defensa dels drets en salut mental s’ha centrat
en les accions contra la reforma del Codi Penal
impulsada pel govern central. A les reunions
amb els representants polítics hem explicat la
posición en contra de la nova normativa que
obre la possibilitat d’internar indefinidament en
centres psiquiàtrics a les persones amb malaltia
mental en relacionar trastorn amb perillositat.

D’altra banda, les Taules de Salut Mental han
seguit promovent el treball en xarxa i de proximitat
entre tots els agents implicats en les polítques de salut
mental a cada territori. Al 2014 hi havia 15 Taules, dues
de nova creació: Terres de l’Ebre, amb la participació de
l’Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres
de l’Ebre, i Garraf, amb la participació de Associació
de Familiars i Afectats per Malaltia Mental del Garraf
(AFAMMG). Més de 225 persones es van implicar de
forma directa en la tasca de les Taules al 2014.
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Activa’t

En marxa el projecte pilot ‘Activa’t per la
Salut Mental’
L’objectiu és apoderar les persones i famílies amb problemes de
salut mental a través d’un circuit integrat d’atenció.
La Federació, en col·laboració amb la
Generalitat de Catalunya, ha impulsat
al 2014 el projecte Activa’t per la Salut
Mental. Consisteix en un circuit integrat
d’atenció per apoderar les famílies i les
persones amb trastorn mental, mitjançant
l’orientació, la formació i la participació
en grups d’ajuda mútua (GAM).
Si el projecte pilot obté bons resultats i
se’n demostra l’eficàcia, la Generalitat
s’ha compromès a valorar la millor manera d’assumir el circuit com un servei integrat en la seva cartera de Serveis, i així ha
quedat reflectit expressament al Pla Integral de Salut Mental.

“Avaluarem que la persona està recuperada i
que la familia té menys
estrès.”
Emilio Rojo
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Al 2014 s’ha acabat de dissenyar en profunditat el projecte, s’ha iniciat la seva
implantació i s’han preparat els materials
psicoeducatius per les famílies. Simultàniament, s’ha mantingut l’atenció a les
demandes d’informació i assessorament
que arriben a la Federació des dels diferents territoris de Catalunya.
S’han identificat també possibles facilitadors de Prospect per a les 52 edicions que
es proveuen a Catalunya, i s’ha redissenyat

i adequat el programa de formació de dinamitzadors de GAM
que es desenvoluparà.
Al 2015, està previst que l’Activa’t estigui implantat en 12
territoris. Al 2014 es van adequar els primers Espais Situa’t que
entraran en funcionament
12 territoris
al 2015. Els sis primers
són: Sabadell, Manresa,
l’implantaran
Granollers, Barcelona (Nou
al llarg del 2015
Barris), Girona i Lleida.
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Sensibilització

Dia Mundial de la Salut Mental a Igualada
“Construïm una nova salut mental, ara sí”.
Prop de 1.500 persones del moviment social de
persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, juntament amb professionals socials
i sanitaris del sector, es van reunir el dissabte 11 d’octubre al Parc de l’Estació Vella d’Igualada, en el marc de la celebració
del Dia Mundial de la Salut Mental.

El president de la Federació, Xavier Trabado, va
parlar en nom del col·lectiu de salut mental per
reclamar “que es recuperin els nivells d’atenció
en salut mental i la freqüència de les
visites” i es doni resposta “al finançament
del món associatiu i buscar solucions
als endarreriments en els pagaments de
1.500 persones Benestar Social, perquè sinó, no podem
continuar amb la nostra feina”.
al Parc de

L’acte va ser organitzat per la Federació Salut Mental Catalunya i l’Associació l’Estació Vella
per la rehabilitació del malalt mental de
L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, la
d’Igualada
l’Anoia (ARMPA), amb la col·laboració de
presidenta de l’ARMPA, Jesica Ruiz, i el
l’Ajuntament d’Igualada. La celebració va tenir com
conseller de Salut, Boi Ruiz, van completar els
a lema “Construïm una nova salut mental, ara sí”,
parlaments institucionals.
una reivindicació que es va concretar en la participació de tots els assistents al mural “ARA SÍ”, on
L’acte, que fou presentat per l’actor igualadí Joan
es van penjar paraules a partir de les quals es vol
Valentí, conegut pel seu paper al Club Super3, va
construir aquesta nova salut mental.
comptar amb la participació dels assistents al
mural “Ara sí”, el lliurament dels premis “Ments
Xavi Coral, periodista de TV3, va llegir el manifest
amb Art”, les actuacions del còmic David Vilaseca,
del Dia Mundial, en el qual es demanava treballar
la batukada BatinKat i la colla gegantera El Bisbalet,
intensament en el desenvolupament del Pla Intei un dinar popular al mateix parc. Rikki, cantant
gral de Salut Mental, destinar bé els recursos tècdel grup Xiula, va interpretar la cançó “I què si”
nics i econòmics necessaris, i donar suport a la
composada expressament per a SMC.
tasca de les associacions.

“Demanem que les associacions tinguem més i
millors suports. No podem treballar sols.”
Manifest
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Formació

Habitatge, joves i salut mental
Formacions sobre el dret i els models d’habitatge en salut mental,
i jornada sobre joves i educació.
La Federació promou accions de formació per a les entitats amb la finalitat de millorar les seves
capacitats de gestió i intervenció, i jornades acadèmiques per millorar el coneixement en salut mental de
la ciutadania, els professionals, els familiars i les persones amb problemes de salut mental.

Més de 400 assistents a
les jornades acadèmiques
de la Federació

• Monogràfic sobre habitatge a la Casa del Mar de
Barcelona, amb la participació de 40 persones de les
entitats federades. Espai de participació i reflexió sobre
els diferents models de suport a l’habitatge que hi ha
en salut mental.

• “Joves, educació i salut mental. Experiències nacionals i europees” al CaixaForum de Barcelona, més de
200 assistents. La jornada va concloure la necessitat de fer un acompanyament de l’infant i l’adolescent
durant la seva etapa escolar, com un procés continuat tant a educació primària com a secundària,
superant el concepte d’atenció individual i puntual.
• “El dret a l’habitatge en salut mental: un repte de futur. Aportacions nacionals i internacionals i
debat amb experts” al CaixaForum de Barcelona, més de 200 assistents. La jornada va tractar un tema
llargament reivindicat pel moviment associatiu, com és l’accés i manteniment de l’habitatge.
La Federació va coorganitzar les Jornades “Participació dels usuaris: un element essencial per a la millora
efectiva de la salut mental al segle XXI”, juntament amb el Parc de Salut Mar de Barcelona per ENTER
(European Network for Training, Evaluation and Research), amb l’assistència de 150 persones.

“És fonamental la detecció
i la intervenció precoç
davant d’un problema de
salut mental a l’escola.”
Sarah Brennan
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Informar i sensibilitzar els mitjans

La Sant Andreu Jazz Band ofereix el concert “Jazz per la Salut
Mental” i la Cursa de la Mercè ens escull com entitat social
beneficiària.

La comunicació on-line continua creixent amb més visites al web
i seguidors a Facebook i Twitter.

El Casino L’Aliança del Poblenou va acollir el 28 de maig el “Jazz per la Salut Mental”, que va reunir més
de 300 persones al concert que va oferir la Sant Andreu Jazz Band, amb la direcció de Joan Chamorro.
Entre els assistents, representants del moviment de salut mental a Catalunya, però també aficionats
a la música, veïns del barri del Poblenou de Barcelona i ciutadans en general que van donar suport a
l’espectacle solidari amb les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.

300 persones
al concert del
Casino L’Aliança
del Poblenou

El concert va ser possible gràcies a la col·laboració de Transports Metropolitans
de Barcelona, Sant Andreu Jazz Band, Taller de Músics, Casino L’Aliança del
Poblenou, Codetickets i Divino Concepto, així com a la col·laboració econòmica
de la Diputació de Barcelona i Otsuka.

D’altra banda, la Cursa de la Mercè, organitzada el 28 de setembre per
l’Ajuntament de Barcelona, col·labora cada any amb diferents entitats socials,
per donar suport i visibilitat així a la seva tasca. Salut Mental Catalunya va ser una de les nou entitats
seleccionades. Els diners es destinaran a les activitats de lleure i descans que oferim als usuaris i a les
famílies a través dels Clubs Socials i del Programa Respir.
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La Federació ha continuat al 2014 amb la tasca d’informar i sensibilitzar sobre la nostra tasca i també
sobre l’estat de la salut mental a Catalunya. El Dia Mundial de la Salut Mental celebrat a Igualada,
les accions per aturar la reforma del Codi Penal que criminalitza les persones amb trastorn o el Pla
Integral de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat han estat els principals temes tractats pels mitjans
generalistes. Destaquen les aparicions a mitjans com ARA, La Vanguardia, El Periódico, El Punt – Avui,
ABC, TV3 (Telenotícies, Els Matins), 3/24, 8TV, BTV, La Sexta, RAC-1 o l’Agència Catalana de Notícies.
La Federació, les seves associacions i els seus protagonistes també han tingut
presència als mitjans locals, amb temes com el nou local de Salut Mental
Sabadell, la campanya de Salut Mental Ponent “En positiu”, la Taula de Salut
Mental Terres de l’Ebre o les iniciatives com l’Art a 4 mans i l’Art Brut. Alguns
dels mitjans on vam aparèixer van ser Ràdio 4, Anoia Diari, Ràdio Igualada,
Ràdio Mollet, Ràdio Estel, Diari de Tarragona o Segre.

Comunicació

Captació

Jazz i cursa solidàries

Més de 5.000
persones ens
segueixen al web i
a les xarxes socials

La Federació ha seguit impulsant la seva comunicació on-line i 2.0, amb un
total de visites al web salutmental.org de més de 53.000, un 60% més que
al 2013. Les xarxes socials també han experimentat un creixement important en número de seguidors:
Facebook (2.374, 478 més que al 2013) i Twitter (834, 580 més que al 2013).
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Com ens financem

Els comptes clars

Benefici pel territori i la nostra xarxa

A la Federació treballem amb transparència i busquem sempre
la máxima eficiència de les nostres accions, també en l’apartat
econòmic.

La Federació va destinar més de la meitat de la seva inversió al
2014 en projectes d’atenció directe al territori, que ha beneficiat
a les associacions de la nostra xarxa.

Ingressos

Valor absolut

Despeses

Valor absolut

Pressupost global

Valor absolut

Pressupost destinat a la xarxa
i atenció directa en àrees

Valor absolut

Ingressos per serveis

82.191,91€

Serveis de professionals independents

7.822,01€

Destinat xarxa o atenció directa

406.279,26€

Subvencions

675.934,81€

Pòlisses d’assegurances

8.019,89€

Altres despeses

340.014,90€

Àrea sociocomunitaria

160.027,14€

Donatius

5.482,70€

Altres serveis

28.008,01€

Total

746.294,16 €

Incidència polítiques públiques

24.501,375€

Altres ingressos

25.659,82€

Despeses de personal

405.138,85€

Dia Mundial

21.341,4125€

Total

789.269,24 €

Altres despeses d’explotació

293.048,10€

Àrea de capacitació i suport a les persones

140.977,14€

Dotació a l’amortització

4.257,30€

Àrea de participació i dinamització

9.432,19€

Total

746.294,16 €

Altres gestions a territori

50.000€

Total

406.279,26 €

Pressupost
global
Ingressos
Federació

54,4% Destinat a xarxa o atenció directa
45,6% Altres despeses

Despeses
Federació
40% Àrea sociocomunitaria (Respir, Clubs Socials, Esport

86% Subvencions
10% Ingressos per serveis
3% Altres ingressos
1% Donatius
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54% Despeses de personal
39% Altres despeses d’explotació
4% Altres serveis
1% Serveis de professionals independents
1% Dotació a l’amortització
1% Pòlisses d’assegurances

Pressupost
xarxa i
atenció directa
en àrees

i Salut Mental, Enter Mental Health, àmbit penitenciari...)
6% Incidència polítiques públiques (Taules de salut
mental i jornades tècniques)
5% Dia Mundial de la Salut Mental
35% Àrea de capacitació i suport a les persones (Activa’t)
2% Àrea de participació i dinamització (Àrea de
participació i En experiència pròpia)
12% Altres gestions a territori (Actuacions de direcció i
gerència i altres similars)
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Col·laboradors
26

Moltes gràcies!

COL·LABORADORS

PATROCINADORS
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Entitats

63 entitats a tot el territori
La xarxa associativa de la Federació continua amb el seu
creixement dels darrer anys.
Actualment, la Federació Salut Mental Catalunya compta amb 64 entitats federades, distribuïdes per tot el
territori català. A continuació podeu trobar la llista d’associacions, fundacions i entitats de la Federació SMC,
ordenades per poblacions, perquè sigui més fàcil trobar quina és l’entitat representativa de persones amb
problemes de salut mental i les seves famílies més propera a la vostra localitat.

COMARQUES DE BARCELONA

BADALONA
AFAMMEBAN: Associació de Familiars de Malalts Mentals del
Barcelonès Nord. Tel. 933 835 839 - assoc@afammeban.org
www.afammeban.org
BARCELONA
ACAI-TLP: Fundació Privada d’Ajuda i Investigació sobre el
Trastorn Límit de Personalitat. Tel. 932 035 225
acaitlp@acai-tlp.com - www.sin-limite.net/webacai
ACFAMES: Associació Catalana de Familiars de Malalts
d’Esquizofrènia. Tel. 932 174 661 - acfames@hotmail.com
www.acfames.org
ACPS: Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi.
Tel. 664 214 727 - info@acps.cat - www.acps.cat
AFAMMCA: Associació de Familiars de Malalts Mentals de
Catalunya. Tel. 934 351 712 - afammca@gmail.com
www.afammca.voluntariat.org
AFAMMSAM: Associació de Familiars de Malalts Mentals de
Sants-Montjuïc. Tel. 676 260 403 - afammsam@yahoo.es
AFEM Nou Barris: Associació de Famílies per la Salut Mental de Nou Barris. Tel. 654 154 382 - associacio@afemnoubarris.org
AIXEC: Cooperativa de Serveis Educatius. Tel. 685 879 419 - aixec@aixec.cat - www.aixec.cat
ARAPDIS: Associació per a la rehabilitació i adaptació de persones disminuïdes en la seva capacitat d’integració sociolaboral.
Tel. 932 137 567 - assistencial@arapdis.org - www.arapdis.org
AREP: Associació per a la rehabilitació de les persones amb malaltia mental. Tel. 933 521 339 – arep@arep.cat - www.arep.cat
DAU: Fundació Privada DAU. Tel. 933 000 858 - lutanda@laboratoridau.com - www.fundaciodau.entitatsbcn.net
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EMILIA: Associació Emilia Barcelona. Tel. 670 483 362
emiliaassociacio@gmail.com - www.emiliaonline.org
FUNAMMENT: Fundació Privada Funamment. Tel. 932 72
1451 - fundacio@funamment.org - www.funamment.org
NOU CAMÍ: Fundació Nou Camí. Tel. 933 306 409
sbalinyo@fnoucami.org- www.hospitalariasbarcelona.org
INTRESS: Institut de Treball Social i de Serveis Socials.
Tel. 932 172 664 - intressbar@intress.org- www.intress.org
RADIO NIKOSIA: Associació Cultural Ràdio Nikosia.
Tel. 933 458 351 - info@radionikosia.org - radionikosia.org
RESSORGIR: Associació de Familiars i Amics de Persones
Afectades de Malaltia Mental. Tel. 932 725 055
info@ressorgir.org - www.ressorgir.org
Sant Pere Claver. Fundació Serveis Socials. Tel. 934 423 903
info@spcsocial.org - www.santpereclaver.org
SARÄU: Saräu. Associació d’oci inclusiu. Tel. 934 516 651
info@sarau.org - www.sarau.org
BERGA
ASFAM: Salut Mental. Associació de Familiars i Amics
del Berguedà. Tel. 630 189 841 - asfam.berga@gmail.com
www.asfamberga.org
CASTELLAR DEL VALLÈS
SUPORT CASTELLAR: Suport Castellar del
Associació de Familiars de Malalts Mentals.
Tel. 937 158 990 - suportcastellar@hotmail.com
www.suportcastellar.entitatscastellar.cat

Vallès.

CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Salut Mental Baix Llobregat. Associació de Familiars. Tel.
933 778 890 - espai3cornella@hotmail.com
LA GARRIGA
EL FAR: Associació El Far per la Salut Mental. Tel. 679 672 452
associacioelfar@gmail.com - associacioelfar.blogspot.com
GRANOLLERS
DARUMA: Associació de Familiars de Malalts Mentals
del Vallès Oriental. Tel. 647 473 060 - daruma@
darumaassociacio.com - www.darumaassociacio.com

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
AFEMHOS: Associació de Familiars de Malalts Mentals de
l’Hospitalet de Llobregat. Tel.934 386 577
afemhos@afemhos.org - www.afemhos.org
IGUALADA
ARMPA: Associació per a la rehabilitació del malalt psíquic
de l’Anoia. Tel. 938 019 058 - armpa2002@yahoo.es
armpa.wordpress.com
MANRESA
AFMMB: Associació de Familiars de Malalts Mentals del
Bages. Tel. 938 736 587 - afmmbages@hotmail.com
PIGMALIÓ: Associació per a la Prevenció i Tractament dels
Trastorns d’Ansietat, Trastorns de l’Estat d’Ànim, Ludopatia
i altres addiccions. Tel. 681 210 212
info@associaciopigmalio.org - www.associaciopigmalio.org
MARTORELL
AFASM: Associació de Familiars de Malalts Mentals del
Baix Llobregat Nord. Tel. 618 817 005
afasmasociate@gmail.com - www.amartorell.com/afasm
EL MASNOU
ESQUIMA: Associació de Familiars de Persones amb
Malaltia Mental. Tel. 935 404 338 - esquima@esquima.org
www.esquima.org
MATARÓ
ACFEM: Associació per a la cura del cuidador i familiars en salut
mental. Tel. 931 140 547 - acfem@hotmail.com - www.acfem.org
Salut Mental Mataró-Maresme. Tel. 937 550 414
afammma@hotmail.com
MOLLET DEL VALLÈS
LA LLUM: Associació de Familiars de Malalts Mentals de
Mollet del Vallès. Tel. 935 794 229 - lallum@pangea.org
-lallum.pangea.org
MONTCADA I REIXAC
CEMORIBA: Associació de Familiars de Malalts Mentals.
Tel. 618 755 047 - cemoriba@hotmail.com
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PALAFOLLS
Associació Positiva- Molí de Puigvert. Tel. 685 921 642
associaciopositiva@hotmail.com
SABADELL
Salut Mental Sabadell. Associació de Familiars de
Malalts. Tel. 937 274 840 - salmensa@salmensa.org
www.salutmentalsabadell.org
SANTA COLOMA DE GRAMENET
AM.MA.ME: Amics del Malalt Mental. Tel. 934 684 627
ammamesc@yahoo.es
SANT BOI DE LLOBREGAT
AMMFEINA SMC: Agrupació Catalana d’Entitats per a la
Inserció laboral de les Persones amb Malaltia Mental. Tel.
936 529 422 - ammfeina@ammfeina.org
www.salutmental.org
APADO: Apado Fundació Privada. Tel. 936 354 005
apado@apado.org - www.apado.org
EQUILIBRI: Associació de familiars i amics de persones
afectades per malalties mentals. Tel. 936 351 207 - associacio.
equilibri@gmail.com - www.associacioequilibri.wordpress.com

Fundació Marianao. Tel. 936 303 062
fundacio@marianao.net - www.marianao.net
Plataforma TDAH. Tel. 634 412 152
plataformatdah@gmail.com
SANT CUGAT DEL VALLÈS
ASSADEGA’M: Associació per a la Superació de l’Ansietat
i la Depressió. Grups d’Ajuda Mútua. Tel. 666 292 973
assadegam@ansietat.org - www.ansietat.org
TERRASSA
Salut Mental Terrassa (nova denominació d’AFEMT:
Associació de Familiars de Malalts Mentals de Terrassa,
antiga ASFAMMT). Tel. 937 809 329 - asfammt@gmail.com
VIC
AFMMO: Associació de Familiars de Malalts Mentals
d’Osona. Tel. 630 872 139 - afmmo@hotmail.com
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
EL TURÓ: Salut Mental. Associació de Familiars i Amics.
Alt Penedès. Tel. 938 920 824 - turo.salutmental@gmail.com
VILANOVA I LA GELTRÚ
AFAMMG: Associació de Familiars i Afectats per Malaltisa
Mental del Garraf. Tel. 938 153 631 - afammg@hotmail.com
www.afammg.org

COMARQUES DE TARRAGONA
REUS
Associació de Familiars de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles.
Tel. 977 344 565 - associaciofmmreus@hotmail.com
SANT CARLES DE LA RÀPITA
Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l’Ebre.
Tel. 977 744 510 - associaciofamiliarsebre@hotmail.es - www.afmmebre.org
TARRAGONA
AURORA: Associació de Famílies amb Malalts Mentals de les comarques
de Tarragona. Tel. 977 520 205 - administracio@associacioaurora.org
www.associacioaurora.org
LA MURALLA: Associació Ment i Salut. Tel. 977 227 656 - info@clubsociallamuralla.com - www.clubsociallamuralla.com
VALLS
PORTA OBERTA: Associació Porta Oberta. Persones amb Malaltia Mental i Familiars. Tel. 977 609 675 - portaoberta@yahoo.es
www.associacioportaoberta.blogspot.com.es
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COMARQUES DE LLEIDA
BALAGUER
LA NOGUERA: Associació Salut Mental La Noguera. Tel. 973 449 488
asm.lanoguera@gmail.com - www.salutmentallanoguera.balaguerentitats.cat
CERVERA
Salut Mental Ondara-Sió. Tel. 973 532 547 - ondarasio1@yahoo.es
www.salutmentalondarasio.cat
JUNEDA
TALMA: Compàs-Apromi. Servei de suport a persones amb malaltia mental.
Tel. 973 150 414 - info@talma.cat - www.talma.cat
LLEIDA
AADDMM-Terraferma: Associació d’Afectats de Discapacitat Derivada de la Malaltia
Mental. Tel. 973 261 406 - asterraferma@yahoo.es - www.aaddmm.org
Salut Mental Ponent. Tel. 973 221 019 - associacio@salutmentalponent.com
www.salutmentalponent.com
MOLLERUSSA
Associació per la Salut Mental Pla d’Urgell. Tel. 973 606 376 - asm.pladurgell@gmail.com
SEU D’URGELL
Associació de familiars i amics dels malalts mentals de l’Alt Urgell. Tel. 634 290 038 - familiasalutmental.au@gmail.com
SOLSONA
SOL DEL SOLSONÈS: Associació de Familiars de Malalts Mentals i Drogodependents. Tel. 973 483 683
soldesolsones@yahoo.es - www.soldelsolsones.org
TÀRREGA
ALBA: Associació ALBA d’atenció al disminuït. Tel. 973 312 221 - info@aalba.cat - www.aalba.cat

COMARQUES DE GIRONA

4 províncies,
38 poblacions

GIRONA
Associació Família i Salut Mental de Girona i comarques. Tel. 972 200 463
ass_smental_girona@hotmail.com
OLOT
EL PARAIGUA: Associació El Paraigua. Tel. 605 955 426
elparaigua5@gmail.com

31

Fundació

La Fundació s’afegeix a la marca SMC
La Fundació Privada Funamment canvia de nom i integra els seus
serveis i programes als de Salut Mental Catalunya.
La Fundació Salut Mental Catalunya promou la millora de la qualitat de vida de les persones amb trastorn
mental i dels seus familiars, afavorint la seva autonomia i integració social, i potenciant el seu desenvolupament personal en la comunitat.
Creada el 2007 com a Fundació Privada Funamment, a instància de la Federació, el 2014 s’integra dintre de la
marca SMC com a Fundació SMC, juntament a la Federació i AMMFEINA, com a referent de la salut mental
a Catalunya.
Un dels programes d’atenció directa més importants de la Fundació és el Respir Sortides, que té la finalitat d’oferir suport, benestar i respir a les famílies que conviuen amb
una persona amb trastorn mental sever, potenciant la idea que el cuidador directe s’ha
de cuidar per seguir tenint cura del seu familiar afectat.
Les sortides, que poden ser de cap de setmana (2 dies), Setmana Santa (4 dies) o estius
(5 dies al juliol i l’agost) van beneficiar a 250 persones al 2014:

Més de 400
persones
beneficiàries

• 130 beneficiaris (cap de setmana)
• 50 (Setmana Santa)
• 60 (estiu)

“Amb l’educadora he
aconseguit ser més
autònoma i no quedar-me
tot el dia a casa.”
Esther
32
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Fundació

Atenció directe en salut mental
La Fundació compta amb 4 Clubs Socials a Barcelona i 1 a Tarragona.
Club Social Tu Tries de Mataró
Tel. 937 901 114
cstutries@fundacio.salutmental.org

Club Social El Llorer de El Vendrell
Tel. 608 554 153
cselllorer@fundacio.salutmental.org

Ofereix
programes
d’intervenció
grupal,
d’intervenció comunitària i activitats obertes a la
comunitat. Al 2014 va donar servei a 43 persones, i
en tenia 20 més en llista d’espera.

Ofereix un programa d’intervenció grupal al Club i
a equipaments d’El Vendrell. Al 2014 va donar servei a 27 persones.

Club Social La Llum de Mollet del Vallès
Tel. 935 708 648
cslallum@fundacio.salutmental.org
Ofereix un programa d’intervenció grupal amb activitats al Club i a equipaments de Mollet. Al 2014
va donar servei a 44 usuaris, i una petita llista
d’espera.

Club Social Gramenet de Santa Coloma
Tel. 934 684 627
csgramenet@fundacio.salutmental.org

“Parlem de temes molt personals que ens preocupen,
com la sexualitat i la parella.
Temes que no parlem amb
ningú més.”
Tamara
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Ofereix un programa d’intervenció grupal tant al
Club com a equipaments de Santa Coloma. Al 2014
va donar servei a 30 persones, amb una petita llista
d’espera.

Club Club Social Espai 3 de Cornellà
Tel. 934 742 330
csespai3@fundacio.salutmental.org
El programa d’intervenció grupal el constitueixen
les diferents activitats que es porten a terme al
Club Social i a diferents equipaments de Cornellà
de Llobregat. Al 2014 va donar servei a 36 usuaris,
amb una llista d’espera de 20 persones.

El Club Social Egara (Terrassa)
serà una realitat al 2015
Al 2014 també es van fer les entrevistes pels possibles candidats a les 34 places que oferirà el Club
Social Egara de Terrassa, que començarà a donar
servei al 2015.
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Fundació

Acompanyem les persones a la vida
independent
Acompanyem la persona en les seves dificultats per viure de forma
més autònoma tant a la llar com al seu entorn més proper.
La Fundació treballa per aconseguir que la persona amb problemes de salut mental prengui la responsabilitat
de la seva autonomia i per ajudar les famílies amb qui conviuen a entendre aquest procés de creixement
personal.
El Programa d’Acompanyament Comunitari i Atenció al Domicili ha atés 28 casos
el 2014 (7 d’ells finalitzats), la majoria a la ciutat de Barcelona. El perfil de persona
usuària és un home de 45-55 anys, que viu sol i amb esquizofrènia en el 91% dels
casos.
L’àmbit d’actuació del programa és Barcelona ciutat i algunes zones de l’àrea metropolitana, prioritzant sempre aquelles demandes que provenen de les associacions de
familiars de persones afectades per problemes de salut mental.

28 persones
beneficiàries al
2014

“Sort que amb el Pere
-educador- surto cada
dia a caminar i xerrem
de les meves coses.”
Lola
36
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Moltes gràcies!

A la Fundació treballem amb transparència i busquem sempre
la máxima eficiència de les nostres accions, també en l’apartat
econòmic.

La tasca de la Fundació Salut Mental Catalunya és possible gràcies
a la col·laboració i al suport econòmic i d’altres tipus de molta gent.

Ingressos

Valor absolut

Despeses

Valor absolut

Ingressos per serveis

74.463,81€

Serveis de professionals independents

8.390,57€

Subvencions

431.850,23€

Pòlisses d’assegurances

1.731,66€

Donatius

18.870,54€

Material Corporatiu

288,40€

Altres ingressos

56.623,93€

Altres serveis

24.232,07€

Total

581.808,51 €

Despeses de personal

384.811,90€

Altres despeses d’explotació

164.834,03€

Dotació a l’amortització

4.553€

Total

588.841,63 €

Ingressos
Fundació

Administracions, empreses, ciutadans… en definitiva persones que ens ajuden cada dia a millorar les condicions de vida de les persones amb trastorn mental i de les seves famílies.
A totes elles els nostre agraïment i reconeixement:

Col·laboradors

Com ens financem

Els comptes clars

PATROCINADORS

Despeses
Fundació
COL·LABORADORS

74,2% Subvencions
12,8% Ingressos per serveis
9,7% Donatius
3,2% Altres ingressos
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65,3% Despeses de personal
27,9% Altres despeses d’explotació
4,1% Altres serveis
1,4% Serveis de professionals independents
0,7% Dotació a l’amortització
0,2% Pòlisses d’assegurances
0,05% Material Corporatiu
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C/Nou de Sant Francesc, 42 local
08002 Barcelona
Tel. 932 721 451
www.salutmental.org
federacio@salutmental.org
Federació Salut Mental Catalunya
@SalutMentalCat

