Més places i programes consolidats
L’any 2017 ens ha posat davant diverses
oportunitats que a la Fundació hem entomat amb
força, empenta i energia renovada. El bagatge
gestionant programes ens obre portes i permet
encarar el futur amb ambició i esperança.
Hem augmentat places en serveis consolidats
Israel Molinero
com els Clubs Socials Gramenet, Tu Tries i
president
Espai 3. Alhora, tenim la possibilitat d’ampliar
places del Programa d’Acompanyament a la Vida
Fundació SMC
Independent, en el qual creiem fermament. I estem
a punt d’eixamplar l’abast del Programa Respir a Girona, posant
així un granet de sorra per reequilibrar serveis als diferents territoris.
Consolidar programes i augmentar places ens permet arribar a més
gent i consolida la tasca d’aquests anys. Però no ens donem per
satisfets i al 2018 volem destacar-vos novetats que ens il·lusionen.
La primera, hem engegat l’aventura d’obrir llars amb autonomia a
Terrassa i, de forma imminent, ho farem a Santa Coloma. És un inici
tímid, però tenim clar que cal anar més enllà, ja que la recuperació en
salut mental passa inexorablement per l’habitatge propi. La segona
novetat, l’obertura d’un Club Social a La Garriga. L’experiència
atresorada ens ajuda ara a tirar endavant nous serveis de lleure
i fer-ho allà on cal. I la tercera, i més innovadora, el pilot a Santa
Coloma per avaluar el Programa XarXaJoves de la Federació. Era
urgent crear recursos comunitaris adients per als joves i aquest
programa ha vingut per quedar-se i contribuir a una primerenca
recuperació en salut mental.
Estem d’enhorabona i enfrontem el 2018
sense aturador, gràcies al suport que
ens doneu totes i tots.

1 de cada 4 persones tindrem un Totes 4 hi tenim molt a fer
problema de salut mental
Fes-te amic de la salut mental!
www.salutmental.org

Col·laboradors / Comptes Clars
Col·laboradors públics

Col·laboradors privats

Ingressos
2017

Subvencions oficials
Donatius i altres
Serveis
Total

Despeses
2017

Aprovisionaments
583.882,87
154.956,39
141.858,25 Personal
468.087,57
Altres desp. explotació
50.006,87
94.977,32
775.747,75 € Amortització immobilitzat 30.072,64
Despeses financeres
3.476,90
Total		
751.570,82 €
SalutMentalCat
SalutMentalCatalunya

www.salutmental.org

Fundació Salut Mental Catalunya
c/Nou de Sant Francesc, 42, local
08002 Barcelona - 932 721 451
fundacio@salutmental.org

Memòria
2017

www.salutmental.org

Sortides

Respir

280

11 vinculacions
36 acompanyaments

persones respiren
amb nosaltres

Des del 2004, el Programa Respir ofereix sortides per a persones amb
trastorn mental server (Respir Sortides, 250 places), per als seus familiars
i cuidadors (Respir Salut, 20 places) i per a persones joves amb problemes
de salut mental (Respir Joves, 10 places).

Habitatges per
a l’autonomia

XarXaJoves 22 derivacions

XarXaJoves és un programa pilot d’acompanyament integral

per a joves amb problemes de salut mental i les seves famílies. Es
desenvolupa a Barcelona ciutat, Barcelonès Nord (Santa Coloma) i
Lleida. La Fundació gestiona el projecte al Barcelonès Nord.

3
4

nous pisos
persones

Vida
Independent
La Fundació ha ampliat els seus recursos i serveis per atendre més
persones i a més municipis. El Programa Habitatges per a
l’autonomia ha assumit la gestió de tres nous habitatges,
dos a Terrassa i un altre a Santa Coloma de Gramenet.

7 Clubs Socials
Club Social El Far - La Garriga
Des del 2018
cslagarriga@fundacio.salutmental.org
619 268 413
Pere Ballús, 13
08530 La Garriga
30 socis

7

territoris
d’acompanyament

El Programa d’Acompanyament a la Vida Independent ha
incrementat les hores de servei i els municipis on ofereix atenció directa:
Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Terrassa, Mataró i Barcelona
(Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu).

380

Els Clubs Socials Espai 3 de
Cornellà, Gramenet de Santa
Coloma i Tu Tries de Mataró
han passat de ser mòdul petit
(30 socis) a mòdul gran (70).
Amb aquest increment de
la capacitat del servei, la
Fundació amplia en 120
les places als seus Clubs
Socials al territori.

Raúl

beneficiaris

A aquesta xifra s’afegeixen
30 noves places del
Club Social El Far - La
Garriga, que s’ha posat
en marxa al 2017. La
Fundació està present a
El Vendrell, Mataró, Mollet
del Vallès, Santa Coloma
de Gramenet, Cornellà,
Terrassa i La Garriga.

“Al Club sóc feliç i no
em sento diferent”

Club Social El Llorer
Des del 2007
csllorer@fundacio.salutmental.org
608 554 153
Camí Reial, 13-17, despatx 11-14-15
43700 El Vendrell
30 socis

Club Social Tu Tries
Des del 2010
cstutries@fundacio.salutmental.org
937901114 | 696 045 702
Plaça del Forn del Vidre, 1 baixos
08301 Mataró
70 socis

Club Social La Llum
Des del 2012
cslallum@fundacio.salutmental.org
935 708 648 | 652 432 660
Agricultura, 4-8
08100 Mollet del Vallès
70 socis

Club Social Gramenet
Des del 2007
csgramenet@fundacio.salutmental.org
933 913 078 | 639 963 449
Major, 67 baixos
08921 Santa Coloma de Gramenet
70 socis

Club Social Espai 3
Des del 2011
csespai3@fundacio.salutmental.org
934 742 330
Marquès de Cornellà, 15-17, baixos
08940 Cornellà de Llobregat
70 socis

Club Social Egara
Des del 2015
csegara@fundacio.salutmental.org
635 814 741
Parc Gernika, 2 local 3A
08227 Terrassa
70 socis

