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Nom

AMMFEINA Salut Mental Catalunya

Adreça

Carrer de la Lletra C, 12-14,
Pol. Industrial de la Zona Franca
08040, Barcelona

Seus
d’activitat

Pau Claris, 14.
08830, Sant Boi de Llobregat
Nou de Sant Francesc, 42
08002, Barcelona

Telèfon

936 529 422

Mail

ammfeina@ammfeina.org

Web

www.salutmental.org

CIF

G-64161094

Personalitat
jurídica

Associació

Data de
constitució

20 de març de 2006.

Grup d’interès

Núm. 113

Núm. 545 del Registre d’associacions
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La salut mental és un estat de benestar caracteritzat per sentir-se bé amb un/a mateix/a,
tenir relacions satisfactòries i tenir la capacitat d’afrontar les situacions de la vida. Per això, tant
la bona salut mental com la manca d’ella sovint s’han definit com punts d’un continuum,
entenent que ningú és capaç/a de mantenir el mateix nivell de benestar al llarg de la seva vida.

TOTHOM ÉS FRÀGIL
El context social desitjat és aquell en què tothom entén que té una responsabilitat en
garantir que tota persona pugui desenvolupar-se i exercir els seus drets de
ciutadania i, per tant, promoure entorns inclusius i sense barreres. En l’àmbit que
ens ocupa, assolir aquest context pot passar per entendre que tota persona té salut
mental i que en algun moment de la vida aquesta pot veure’s compromesa.

4 DE CADA 4
Promoció i prevenció. El conjunt de la
ciutadania necessita tenir cura i que
hom tingui cura de la seva salut
mental. Tothom és susceptible de patir
una situació que comprometi el seu
benestar. Físic i mental. Per això,
entenent que la salut mental és un dret
igualitari i inalienable, reivindiquem
que és inherent a qualsevol ésser
humà.
No exclusió. Entendre que la salut
mental és patrimoni de la ciutadania
permetrà posar fi a la xacra de
l’estigma i parlar d’un model de
societat realment inclusiu i no exclusiu.
Un camí cap a la promoció i la defensa
real dels drets de les persones, la
igualtat i l’equitat i un sistema
d’oportunitats per a totes les persones.
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som susceptibles de patir un
problema de salut mental al llarg
de la nostra vida.
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SEGONA DISCAPACITAT QUE MÉS INCREMENTA
L’any 2017, la salut mental es va mantenir com la segona tipologia que més
certificats de discapacitat va registrar en el conjunt de l’Estat (296.900 persones) i,
alhora, va ser la 2a que més es va incrementar respecte de l’any anterior (+1,12%).

La manca de dades sobre l’impacte de la salut mental en la població general ens aboca
a fer-nos un mapa de situació a través de la discapacitat. Any rere any, l’INE publica
l’estudi ‘El empleo de las personal con discapacidad’, que referma l’elevada
prevalença d’aquesta situació: un 15,9% del total de discapacitats legalment
reconegudes, ho són per raó de salut mental.
EVOLUCIÓ DEL RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT
SEGONS TIPOLOGIA. ANYS 2008-2017. (xifres en mil·liars)

15,9%
de les discapacitats
legalment
reconegudes a l’Estat
són per raó de salut
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PETITES VICTÒRIES I REPTES PENDENTS EN OCUPACIÓ
L’ocupació de les persones amb discapacitat per raó de salut mental va ser una de les
úniques que va experimentar un creixement positiu l’any 2017 respecte de l’any
anterior (+3,7 punts). Malgrat el centelleig momentani, va tornar a ser la
discapacitat que menys ocupació va registrar (18,0%).
La condició de persona amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental és
un obstacle per accedir al mercat de treball. Així ho refermen any rere any les dades
aportades per l’INE. L’any 2017 va tenir una nota positiva –un creixement de gairebé
tres punt respecte de l’any anterior–, que resulta insuficient si es fa una mirada
panoràmica. Aquest grup de població es manté com el que més treball registra d’entre
els grups de població amb certificat administratiu de discapacitat.

TAXA D’OCUPACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
LEGALMENT RECONEGUDA. ANYS 2009-2017 (xifres en %)

2/10
persones en aquesta
situació tenia una feina

Sistema auditiu

Salut Mental

Sistema visual

Discapacitat intel·lectual
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AMMFEINA Salut Mental Catalunya és una associació sense ànim de lucre que des de
l’any 2005 agrupa i representa les entitats d'iniciativa social de l'àmbit català, que
promouen la inclusió i la no exclusió laboral de les persones amb un problema de salut mental.

AMMFEINA SALUT MENTAL CATALUNYA
Som la suma de 31 entitats sense afany de lucre que volem impulsar un procés de
transformació social centrat en aconseguir que les persones amb un problema de
salut mental puguin desenvolupar les seves potencialitats i identificar i escollir els
seus propis projecte de vida.

MISSIÓ
Proporcionar suport a les entitats associades i ser-ne òrgan representatiu i d’interlocució
política amb l’objectiu d’afavorir l’accés al mercat laboral, el manteniment de lloc de
feina i la promoció dins l’empresa de les persones amb un problema de salut mental. En
condicions de qualitat, igualtat i dignitat.
VISIÓ
Esdevenir referents d’un procés de transformació social sustentat en l’equiparació dels
drets i les oportunitats laborals de les persones amb un problema de salut mental.
VALORS
Autonomia
Cooperació
Dignitat
Diversitat
Igualtat
Qualitat
Participació
Solidaritat
Transparència
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ÒRGANS DE GOVERN
ASSEMBLEA GENERAL

Òrgan sobirà, integrat per les entitats membre
d’AMMFEINA SMC. Cadascuna té un vot i els acords es
prenen per majoria simple.

JUNTA DIRECTIVA

Òrgan que regeix, administra i representa l’Associació.
Els seus membres són escollits per votació de
l’Assemblea General i exerceixen el seu càrrec de franc.

COMISSIÓ EXECUTIVA
Marta
Mateu

Enric
Cardús

Núria
Martínez

Anna

Presidenta

Vicepresident

Secretària

Tresorera

Cohí

VOCALS
Miquel
Isanta

COMITÈ EXECUTIU

Xavier
Vallès

Marcos
Febas

Francisco
Villegas

Israel
Molinero

Òrgan a través del qual pot actuar la Junta. Assumeix les
tasques derivades d’ella i fa el seguiment de la gestió del
coordinador.

EQUIP PROFESSIONAL
Leandro Tacons
Coordinació

Rosa Coscolla
Direcció Tècnica
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Maria Pérez
Comunicació i suport

Noemí Fernández
Administració
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LA SUMA DE 31 ENTITATS. A través d’elles oferim recursos, serveis i programes adreçats
a persones amb un diagnòstic de salut mental a tota la geografia catalana. I ho fem amb
una vocació transformadora però sobretot situant la persona en el centre

20 Centres Especials de Treball
19 Serveis Prelaborals
14 Tipologies de suport no laboral

13 Programes inserció ordinària (privat)
13 Programes inserció ordinària (públic)
2 Empreses d’Inserció

Juntes oferim
recursos i serveis a
prop de 3.000 persones
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ALIANCES

Membres de:

Treballem en xarxa amb:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Departament d’Ensenyament.
Departament de Salut.
Departament de Justícia.

Acords i convenis de col·laboració:

programa Emmpersona

Memòria AMMFEINA SMC 2018
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87,7%
acompliment
gral. d’objectius

ÀMBITS D’ACTUACIÓ I BALANÇ
Els objectius generals de les actuacions de l'Associació durant l’exercici 2018
es van definir al Pla de Gestió 2018. Detallem, a continuació, algunes de les
activitats i acciones realitzades en cadascun dels tres eixos estratègics de
l’Associació: gestió, institucional i tècnic.

GESTIÓ
En el marc del pla d’actuació 2018 s’han executat diverses accions que han permès que les
activitats de gestió econòmica, laboral, fiscal, administrativa, registral i institucional de
l’Associació estiguin actualitzades. Destaquem:

RRHH / CONCILIACIÓ LABORAL

20%

jornada
presencial

SOSTENIBILITAT FINANCERA

sistematització de
calendaris laborals

1. Garantir
els ingressos.

 Generalitat
 Obra Social ”la Caixa”

implementació de
control de presència

2. Incrementar
ingressos anuals.

 Captació de fons
 Recerca de
convocatòries

COMPLIMENT NORMATIU

INCORPORACIÓ ÀREA ADMINISTRATIVA

Accions en relació a l’actualització i el
manteniment de:
 Pla de prevenció
 Registre de Grups
de riscos laborals
d’Interès
 Transparència
 LOPD/LSSI

En el 2on trimestre de
l’any s’ha incorporat a
mitja jornada una tècnica
administrativa per donar
suport a la Coordinació.
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INSTITUCIONAL
Seguint una de les línies estratègiques amb més pes de l’entitat, aquest 2018 hem
donat continuïtat a les tasques de representació de les entitats amb l’Administració.
1. PARTICIPAR EN ESPAIS DE REPRESENTACIÓ INSTITUCINAL AMB EL GOVERN
A través d’AMMFEINA SMC, les entitats associades poden fer arribar les seves
aportacions i els seus posicionaments sobre temes d’interès sectorial en els diferents
espais de participació on està representada. L’any 2018, AMMFEINA SMC ha estat
present i ha participat activament en els següents espais:
Departament de Treball, Afers Socials i famílies
Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i
l’Autoeempresa
Enguany, s’ha fet incidència en el seguiment i l’adequació de
normatives:
 Bases reguladores de les ordres 91/2017 i 223/2017
 Ordre de bases reguladores dels Projectes Singulars per a CET i
Empreses d’Inserció
 Seguiment, adequació i propostes a les resolucions de
convocatòries de SIOAS
SOC, CONFORCAT i ICQP
A través d’una aliança amb AEES Dincat i l’Associació Aprenem:
1. S’ha posat en marxa un pilotatge per facilitar l’accés de les
persones amb trastorn mental a la Certificació Professional i a
l’Acreditació de Competències.
Direcció General de Protecció Social
Participació en espais plenaris de federatives i el els grups de treball de
les Subdireccions Generals de:
 Bases reguladores i convocatòries d’Acreditació d’Entitats
socials i IRPF
 Atenció i Promoció de l’Autonomia Personal
Departament d’Ensenyament
Institut Obert de Catalunya (IOC)
En el marc del Grup de Treball ‘Joves i Salut Mental: formació i
ocupació’ s’han definit tres eixos estratègics (veure punt 4 de l’apartat
tècnic), que s’han traslladat a la Direcció de Serveis del departament.
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2. ENFORTIR LLIGAM AMB ALIATS/DES I AGENTS CLAU
Aquest 2018 hem donat continuïtat a l’aliança forjada amb
la Federació SMC a través de diverses accions dutes a
terme en el seu nom o conjuntament. En destaquem:
 Participació institucional
 Assessorament i suport a les entitats i serveis
associades/ts a Federació SMC
 Suport i participació en espais en representació de
la marca (Cocarmi, Taula del Tercer Sector, etc.)
 Disseny i definició de posicionaments i estratègies
d’incidència sectorial
L’aliança amb Dincat, ACTAS i DOWN Catalunya ha
desembocat en:
 Accions tècnics i comissions tècniques de treball
conjunt
 Posicionament i estratègies conjuntes (Model de
Treball protegit, Model d’Inclusió en empresa
Ordinària, etc.)
 Co-organització de jornades
Col·laboració en estratègies conjuntes al voltant de temes
d’interès compartit, com ara l’acreditació d’entitats
proveïdores de la xarxa de Serveis Socials d’Atenció
Pública i la gestió de serveis públics d’atenció a persones.

3. INCREMENT DE LA BASE SOCIAL
Aquest 2018, l’Assemblea d’AMMFEINA SMC va ratificar l’adhesió una nova entitat:
Fundació Privada Tallers de Catalunya.

4. PARTICIPAR I APORTAR AL PLA INTEGRAL DE SALUT MENTAL I ADDICCIONS
Enguany, la nostra acció ha estat a través de:
o Lideratge i coordinació del Grup de Treball vinculat a l’eix 6
o Participació en les plenàries sectorials mensuals
o Participació en les reunions de seguiment trimestrals amb Presidència
o Participació en les sessions de treball específiques, convocades per
Presidència o pels Departaments.
Memòria AMMFEINA SMC 2018
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5. SUPORT A LES ADMINISTRACIONS LOCALS ON TENIM SEU
 Donem suport i dinamitzen la Taula de Salut Mental
de Sant Boi i en som membres
 Participació en el Pla d’Inclusió
 Participació en la Comissió de Seguiment del Pla de
Salut Mental de la ciutat
 Participació en la Xarxa Laboral del Gòtic
 Participació en la Xarxa d’Economia Social

6. REFORÇ DE LES EINES DE COMUNICACIÓ
Butlletins i monogràfics especials


Enviament de butlletins de notícies amb
l’activitat de l’associació i monogràfics temàtics

 Participació en els butlletins de SMC

Impacte en mitjans
 Amb motiu del Dia de la Salut
i la Seguretat en el Treball
 Denunciant l’impacte de l’SMI

Presència en els canals de Salut Mental Catalunya
 Publicació de notícies i participació activa a
través del web SMC i les xarxes socials de la
marca.

Memòria AMMFEINA SMC 2018
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TÈCNIC
1. SERVEI D’ASSESSORAMENT A ENTITATS VINCULADES
La nostra prioritat com a Associació de 2on nivell és informar, assessorar, acompanyar i donar
suport a les entitats vinculades a través de:







Atenció de consultes i incidències sobre recursos, serveis o programes.
Seguiment de qüestions relacionades amb la seva gestió
Informació de convocatòries d’ajuts, subvencions, justificacions i recursos d’utilitat
Detecció de necessitats de les entitats i els professionals
Intermediació, si escau, amb l’Administració pública
Resolució de conductes tècniques especialitzades

2. SUPORT I ASSESSORAMENT A ENTITATS GENERALISTES DE L’ESTAT.
Com a Oficina Tècnica del programa Incorpora Salut Mental de l’Obra Social “la Caixa”,
AMMFEINA SMC empodera el personal tècnic de la xarxa com a agent actiu de canvi que
promou la sensibilització i respon a les necessitats de qualsevol dels grups d'interès implicats
(agents derivants, persones ateses i empresariat) i, alhora, afavoreix el compromís de les
empreses amb la salut mental, tant pel que fa a la contractació com en el manteniment o
reincorporació després d'una baixa laboral.

ACTIVITAT 2018
 Intervenció en 3 jornades com a experts/es en
inclusió laboral i salut mental
 Disseny i impuls de 5 projectes amb l’objectiu
d’empoderar els professionals de la xarxa
Incorpora
 Participació en el redisseny del web del
programa, que es llançarà el 2019
 Co-disseny d’accions contra l’estigma en
l’empresa

Memòria AMMFEINA SMC 2018

8 FORMACIONS / 7 GRUPS
tècnics i tècniques
Incorpora van rebre
formació en les 8
sessions organitzades.
ENTITATS
entitats Incorpora van
formar almenys un/a
dels seus/ves
professionals en les
formacions realitzades.

208

97
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3. SERVEI D’ASSESSORAMENT A PERSONES

22

PETICIONS

18,1%

100,0%

demandes han arribat per via
directe i el 81,9% restant, a
través de recursos del territori

casos s’han atès a través
d’entitats associades

4. ESPAIS DE PARTICIPACIÓ INTERNA
AMMFEINA SMC posa a disposició de totes les entitats sòcies espais de trobada, intercanvi de
coneixements i participació. Aquests espais es creen a proposta de les pròpies entitats, amb
l’objectiu de treballar i elaborar propostes conjuntes entorn a temes d’interès comú

PROPIS
Joves i Salut Mental:
Formació i ocupació

 Enquestes de valoració de l’etapa escolar.
Ampliació de la mostra i millora de la sustentació
metodològica.

Lideratge del grup, format
per més de 20 entitats
vinculades.

 Formació professional per a l’ocupació i l’acreditació
de competències.
Publicació d’una convocatòria restringida per iniciar un
pilotatge el 2019 (amb aprox. 100 persones).
 Projecte Qualifica’t.
Disseny d’un projecte adreçat a persones amb un
problema de SM vinculades a la cartera d’Afers Socials.
 Itineraris Formatius Específics (IFE)
Disseny d’un projecte per a l’alumnat amb necessitats
educatives especials.
 Formació e-learning.
Inici de dos col·laboracions:
Redacció d’un conveni de col·laboració
que es signarà el 2019.
Pilotatge d’un projecte vinculat amb
l’accés de persones amb problemes de
salut mental per obtenir el Graduat
d’Educació Secundària.

Memòria AMMFEINA SMC 2018
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Inclusió laboral
mercat ordinari
Lideratge i Coordinació

Models d’intervenció
comunitària
Lideratge i Coordinació

Centres Especials
de Treball (CET)
Lideratge i Coordinació

 Incidència política.
En base a l’anàlisi de les bases reguladores i la
convocatòria de subvencions dels Serveis integrals
d’Orientació, Acompanyament i Suport (SIOAS) de les
persones amb discapacitat o trastorn mental, s’han fet
propostes d’incidència. I s’han traslladat a:
o Secció de Programes per a la Diversitat
o Entitats de l’àmbit de la discapacitat (AEES
Dincat, Federació Dincat, ACAS i Down
Catalunya).
 Salut mental en clau de gènere.
Impuls d’un grup de treball format per Fundació Els
Tres Turons, Fundació Marianao, Centre Emili Mira,
Eragintza i l’Ajuntament d’El Prat per impulsar
projectes al voltant de la salut mental i la inclusió
sociolaboral.
Un dels projectes que es vol prioritzar és l’organització
el 2019 d’una jornada al voltant de la dona i la salut
mental.
 Redacció d’un posicionament.
S’ha treballat per definir un model de treball per a
persones amb un diagnòstic de salut mental que
contingui totes les tipologies de treball.
 ‘Llibre Blanc de l’Ocupació de persones amb
discapacitat i trastorn mental amb especials
dificultats’.
Participació en un projecte liderat per l’IESE Business
School de la Universitat de Navarra.

Inclusió de la
perspectiva de la
salut mental a les
PIMES

 Disseny d’un projecte a desenvolupar el 2019.
S’ha constituït un grup de treball format per agents
socials clau i l’Administració:

Lideratge i Coordinació

Memòria AMMFEINA SMC 2018

 PIMEC
 Fundació PIMEC
 Institut Català de
Seguretat i Salut Laboral
(ICSSL)

 Obra Social ”la Caixa”
 Instituto Nacional de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (INSST)
 European Network for
Workplace Health
Promotion (ENWHP)
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ALIENS
Pla Integral de SM i
Addiccions | Eix 6

 Interlocució i representació en nom de la Plenària
sectorial.

Lideratge i Coordinació

 Dinamització d’espais de treball d’anàlisi i proposta
amb professionals de les entitats.

Individual Placement
and Support (IPS)

 Avaluació de la implementació a Catalunya.
Participació en el grup de treball per part de les tres
entitats implicades en el pilotatge.

Participació en el grup a
petició de la consultora
que va liderar el projecte

Models de
col·laboració
público-social
Membres d’un grup
treball liderat per La
Confederació

Habitatge
Membres d’un grup que
coopera amb la
Federació SMC

Discapacitat, salut
mental i atenció
precoç
Membres d’un grup
liderat des de La
Confederació

 Participació en el grup de treball.
Seguiment d’iniciatives legislatives entorn la
concertació/contractació pública de serveis d’atenció a
les persones i elaboració de propostes i la identificació
de models adequats al Tercer Sector.

 PSALL.
Enguany, el grup s’ha centrat en el Programa
d’Autonomia a la Pròpia Llar, que ha passat a
configurar-se com a servei.

 Congelació de tarifes i mòduls dels serveis.
El grup ha analitzat la congelació i retallada de tarifes i
serveis de cartera patits en els darrers 10 anys. A banda
de reunir-se amb l’Administració, ha llançat un
Manifest.

Memòria AMMFEINA SMC 2018
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5. JORNADES I ESPAIS DE TREBALL:

CO-ORGANITZACIÓ
Els recursos sociolaborals
en salut mental a BCN

Sessió de treball organitzada per AMMFEINA SMC i
Fundació L’Esperança. Hi assisteixen les entitats associades
amb seu a la ciutat de Barcelona. 6 abril.

Salud (mental) y no
exclusión laboral

Jornada organitzada per AMMFEINA SMC i Eragintza
Fundazioa, amb la participació de Fundació Els Tres Turons i
Centre Emili Mira (Parc de Salut Mar). 12 abril.

Formació professional per a
l’ocupació i l’acreditació de
competències professionals

Jornada organitzada per AMMFEINA SMC, AEES Dincat i
Associació APRENEM. 26 abril.

Memòria AMMFEINA SMC 2018
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PARTICIPACIÓ I INTERVENCIÓ
Connexió social: impuls per
a l’ocupació i la reinserció social

Foro Esti(g)matización e inserción
laboral en salud mental
Organització: UIC
Ponència: Inserción laboral y
esti(g)matización. 20 març

Taller buenas prácticas en innovación
social en Servicios de inclusión laboral

Organització: Are@8
Ponència: Entorn innovador i aliança per
l’ocupació social. 7 febrer

Organització: Elkarkide
Ponència: Modelo de integración laboral
de las personas en salud mental. 4 octubre

DISSENY I ORGANITZACIÓ
Sota el títol ‘Espais de reflexió i coneixement’ s’han organitzat tres tallers adreçats a
professionals de les entitats vinculades.

3
espais de
reflexió

ASSISTÈNCIA:



Aproximació a l’atenció de persones
amb TEA | 30 gener. Impartida per
professionals de Associació Aprenem



Aproximació a l’atenció de persones
amb TCA | 3 de maig. Impartida per
professionals de FITA.



Formació a distància: un marc
d’oportunitats per a persones amb un
problema de salut mental. | 28 de
juny. Impartida per professionals de la
UOC i l’IOC.

102 tècnics/ques de

37 entitats
54,0%
de les entitats assistents són
sòcies d’AMMFEINA SMC
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6. PROJECTES NO PREVISTOS EN EL PLA DE TREBALL
Adaptación a PYMES del Cuestionario de Autoevaluación de promoción de salud mental.
L’any 2009, l’ENWHP va dissenyar un qüestionari amb l’objectiu
que les empreses poguessin auto avaluar el seu compromís amb la
promoció i la prevenció de la salut mental. Posteriorment, l’INSST
el va traduir i adaptar a la realitat nacional i enguany, amb
l’aportació d’AMMFEINA SMC s’ha adaptat a la realitat del teixit
empresarial de l’Estat, la petita i mitjana empresa. | 25/07 a 15/11

Actualització i millora del model d’intervenció de xarxa d’Oficines Tècniques Laborals (OTL)
Anàlisi i proposta del model de treball de la xarxa d’OTL,
dependents de la Diputació de Barcelona, així com de la seva
implementació, resultats i impacte. | 3/07/2018 a 3/05/2019

Capacitats diverses. Definició de llocs de treball en clau de discapacitat per raó de SM
Dinamització d’una sessió de treball grupal en clau de salut mental
i participació en una sessió de treball conjunt de les diverses
discapacitats | 26/03 a 15/12
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