Espai Situa’t Baix Llobregat
Sant Boi - Tel. 605 633 497
santboi@activatperlasalutmental.org
Espai Situa’t Barcelona (esquerra litoral)
Tel. 932 721 451
espaisituat@salutmental.org
Espai Situa’t Barcelona (dreta nord)
Tel. 675 939 326
noubarris@activatperlasalutmental.org
Espai Situa’t Barcelonès Nord
Santa Coloma - Tel. 638 870 525
gramenet@activatperlasalutmental.org
Espai Situa’t Catalunya Central - Anoia
Igualada - Tel. 654 249 414
igualada@activatperlasalutmental.org
Espai Situa’t Catalunya Central - Bages
Manresa - Tel. 635 191 300
manresa@activatperlasalutmental.org
Espai Situa’t Demarcació Girona
Girona - Tel. 605 867 971
girona@activatperlasalutmental.org
Espai Situa’t Garraf
Vilanova i la Geltrú - Tel. 654 545 505
vilanova@activatperlasalutmental.org
Espai Situa’t Camp de Tarragona
Tarragona – Tel. 605 97 73 55
tarragona@activatperlasalutmental.org
Espai Situa’t Terres de l’Ebre
Amposta i Tortosa – Tel. 656 354 695
terresdelebre@activatperlasalutmental.org
Espai Situa’t Terres de Lleida
Lleida - Tel. 615 374 572
lleida@activatperlasalutmental.org
Espai Situa’t Vallès Occidental
Sabadell - Tel. 605 652 603
sabadell@activatperlasalutmental.org
Espai Situa’t Vallès Oriental
Granollers i La Garriga - Tel. 656 351 662
vallesoriental@activatperlasalutmental.org

civil assessorament
DRETS defensa
informació persona
procediment laboral
salut mental advocat
família cas expertesa
L’accés al servei Justament es fa a
través de l’Espai Situa’t, servei
d’acollida, informació, atenció,
orientació i suport del projecte Activa’t
per la salut mental.
activatperlasalutmental.org

Justament
Col·laboren

Assessorament en drets
i salut mental
Servei jurídic per a persones
amb problemes de salut mental
i les seves famílies.

www.salutmental.org

Què és Justament

Com accedir al servei

L’Espai Situa’t

Justament és un servei
d’assessorament jurídic que dona
resposta a les necessitats
d’assessorament legal específiques del
col·lectiu de persones amb
problemes de salut mental. També
s’adreça als seus familiars, que sovint
s’han d’implicar en la presa de
decisions importants.

Per accedir a Justament cal adreçar-se
a l’Espai Situa’t del territori
corresponent, on els tècnics faran una
primera entrevista d’acollida,
informaran i orientaran a la persona.

L’Espai Situa’t és el servei d’acollida,
informació, atenció, orientació i suport
del projecte Activa’t per la salut
mental, gestionat per la Federació
Salut Mental Catalunya, en
col·laboració amb els serveis i
associacions a territori.

El servei aplega l’expertesa de juristes i
professionals de la salut mental,
comptant amb la col·laboració de
diversos juristes independents i
d’agrupacions professionals de caire
jurídic.
Disposem de col·laboradors amb
atenció presencial a les ciutats
de Barcelona, Girona i Lleida (es
preveu ampliar el servei a altres ciutats
al 2020), i tots ells ofereixen
la possibilitat d’assessorament per
telèfon o videoconferència en aquells
casos que hi hagi dificultats pel
desplaçament.

Es farà una valoració per decidir si la
petició ha de ser adreçada al servei
d’assessorament jurídic o resolta per
una altra via (justícia gratuïta, serveis
sanitaris o socials, gestor, notari, servei
de mediació...).

En cas que sigui necessari, es
demanarà informació i documentació
complementària que faciliti la posterior
tasca dels juristes.
Les entrevistes amb els professionals
de l’Espai Situa’t i la primera
visita amb el gabinet legal són
gratuïtes (gràcies a diferents
finançaments que rep Federació SMC).
En cas de fer un encàrrec professional
als juristes, la persona rebrà un
pressupost del cost del procediment,
amb possibilitat de facilitats de
pagament en els casos necessaris.

Compta amb un equip de professionals
que realitza l’atenció i seguiment a les
peticions d’assessorament:
 Recollida d’informació
 Valoració de necessitats
 Avaluació tècnica de la petició
 Derivació als serveis comunitaris
 Acompanyament durant el
procés

