Carta del president

El respecte a la dignitat com
a eix per assolir la fita de la
recuperació en salut mental
Israel Molinero
president Federació Salut Mental Catalunya
El model comunitari en salut
mental no té aturador i al 2018
hem seguit avançant tots plegats,
la societat i tots els àmbits:
educació, professionals, serveis
socials, món local i entitats.
Així ho vam fer al Dia Mundial
a Girona, que va evidenciar
l’aposta per un model d’inclusió
comunitària, on les persones i el
respecte a la dignitat siguin l’eix,
i la recuperació, la fita a assolir.

2018

Memòria

I no hi ha dignitat sense una
ferma defensa dels drets. Els
seminaris del Palau Macaya
ens han permès reflexionar i
fer propostes de millora en la
capacitat jurídica o la planificació
de decisions anticipades. Cal
que la “Convenció sobre els drets
de les persones amb discapacitat”
es compleixi i no es contradigui
amb la legislació.
2018 ha estat també el final
dels quatre anys de pilotatge
de l’Activa’t per la salut
mental, el projecte liderat per la

Federació SMC, la Generalitat i
la Federació VEUS. L’objectiu ara
és consolidar l’Activa’t i garantir
la seva incorporació a la cartera
de serveis i la seva extensió
territorial.
Un altre projecte pilot que s’ha
posat en marxa al 2018 ha estat
el XarXaJoves. La finalitat és
acompanyar als joves de 16 a
25 anys amb problemes de salut
mental en el seu pas cap a la vida
adulta. Al 2019 presentarem els
resultats del projecte.
Per acabar, m’agradaria destacar
també que al 2018 hem incorporat
tres noves entitats federades
(Afatrac, Toc 2.0 i Abi Girona),
i ja som 24 Taules de Salut
Mental, un exemple de l’èxit de
treballar plegats al territori, com
continuarem fent al
2019.
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Drets, comunitat i XarXaJoves

Drets Hem presentat l’informe
sobre Planificació de
Decisions Anticipades (PDA)
i hem organitzat, amb el Palau
Macaya, tres seminaris sobre
capacitat jurídica.
Taules de Salut Mental
S’han posat en marxa quatre
noves Taules (Manresa,
Vallesana, Noguera i AlellaMasnou-Teià) i ja som 24 a tot
Catalunya.
Dia Mundial de la Salut
Mental La celebració a Girona
va reclamar més recursos
i suports comunitaris per
una millor salut mental a la
comunitat i a la feina.
Moviment associatiu La
Federació SMC continua
creixent amb la incorporació
d’ABI Girona, AFATRAC i
TOC 2.0 i ja som 68 entitats.

XarXaJoves El XXJ s’ha
posat en marxa com a projecte
pilot a Barcelona, Barcelonès
Nord i Lleida amb l’objectiu
d’acompanyar els joves de 16
a 25 anys amb problemes de
salut mental en el seu pas a la
vida adulta.
Recerca Segons els resultats
dels Jocs X la Salut Mental
les persones amb problemes
de salut mental tenen un paper
clau en el model d’atenció
comunitària ja que mostren
un major sentiment de
col·lectivitat.
Transport Metropolitans de
Barcelona TMB es va moure
per la salut mental amb la
causa solidària dels seus
treballadors i contribuir a la
sensibilització.
Més a www.salutmental.org

4 anys de l’Activat

L’Activa’t per la salut mental
ha tancat al 2018 els quatre
anys de pilotatge del projecte,
liderat per la Federació
Salut Mental Catalunya, la
Generalitat i la Federació
VEUS, en col·laboració amb
els serveis i les associacions
de salut mental. El projecte
pilot, innovador a nivell
internacional, ha comptat en
aquests quatre anys amb
4.771 persones beneficiàries i
448 participants a l’avaluació.

Els resultats de l’avaluació
del projecte es van presentar
al congrés “Activa’t per
la salut mental. Més enllà
del pilotatge”, celebrat al
novembre al CosmoCaixa de
Barcelona amb 400 assistents
i 100 ponents. Els pilotatge
ha mostrat millores en la
recuperació de les persones i
en l’experiència
de cura de
les famílies
participants.

El 4 anys del projecte pilot en xifres (2015-18)
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Col·laboradors / Comptes

ActivaMent Ajuntament Amposta Ajuntament Igualada Ajuntament
Sant Boi Llobregat Ajuntament Tortosa Ajuntament Vilanova i la
Geltrú Althaia Xarxa Assistencial Manresa Associació Centre
Higiene Mental Nou Barris Associació Pro Salut Mental de
Catalunya (ADEM) Cementos Molins Confederación Salud Mental
España Consorci de Salut i Social de Catalunya Cooperativa Serveis
Lingüístics de Barcelona Corporació Parc Taulí Esport Inclou Esport
Solidari Internacional Federació Catalana de Tennis Federació VEUS
Fòrum Salut Mental Fundació Antoni Serra Santamans Fundació Els
3 Turons Fundació Elser Fundació Pere Mata Terres Ebre Fundació
Privada Llegat Roca i Pi Fundación Repsol Fundació Roviralta
Germanes Hospitalàries Benito Menni CASM Gestió Serveis
Sanitaris Imagina In-best-ers Institut Assistència Sanitària (IAS)
Institut Pere Mata Ivàlua Jocs Interempreses - A32 Events La
Magnética La Unió Matissos Ministerio Sanidad Servicios Sociales
e Igualdad Museu Marítim Barcelona Parc Salut Mar Parc Sanitari
Sant Joan Déu Real Club de Polo de Barcelona Reial Club de Tennis
de Barcelona 1899 Salut Mental Consorci Sanitari Anoia Serveis
Lingüístic Barcelona Societat Catalana Psiquiatria i Salut Mental
Sucesores de José Escuder Transports Metropolitans Barcelona
(TMB) Universitat Barcelona

Ingressos 2018
Subvencions........1.673.899,96
Serveis....................143.929,62
Donatius....................10.694,63
Altres...........................9.063,29
Financers....................1.598,44
Total...........1.839.185,94 euros

Despeses 2018
Personal...............1.057.297,05
Ajuts i altres.............311.699,67
Aprovisionaments.....235.593,92
Altres explotació.......173.618,77
Amortització immobilitzat....35.608,67
Financeres....................19.999,84
Total...........1.833.817,62 euros

www.salutmental.org
SalutMentalCatalunya
SalutMentalCat

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

