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Presentació
nostra confiança per mantenir-nos treballant i aprofundint
en l'estudi i transformació de tot allò que té a veure amb la
salut mental.

Els estatuts de la Fundació CCSM reflecteixen la seva idea
germinal: constituir-se en un instrument per a la promoció
de la Salut Mental. En aquest sentit, un element bàsic en el
plantejament del nostre treball és la interdisciplinarietat, el
desig de reunir esforços amb totes les institucions,
organismes, associacions, que des dels usuaris, familiars,
professionals, responsables polítics i ciutadans en general,
sustentin aquest mateix interès.

Reiterem el nostre compromís en la millora i qualitat de
l’atenció a la salut mental, entesa en el sentit més ampli, no
exclusivament sanitari, d’una conceptualització que té el
subjecte, ens complex que reclama un reconeixement
veritable de la seva naturalesa biopsico-sociocultural, com
a eix i guia dels seus projectes i actuacions.

Aquesta Memòria mostra, de forma sintètica, les activitats
realitzades durant aquest any 2018. De totes les activitats
aquí descrites, disposem de la documentació tècnica
complementària per tal d’ampliar i aprofundir en el treball
desenvolupat en cada una d’elles.

Així doncs, un any més, la FCCSM renova el seu compromís
de col·laboració per contribuir en la revisió i millora de les
polítiques de salut i pràctiques assistencials al nostre país.

A partir dels suports assolits, del compromís del nostre
Patronat i dels Amics de la Fundació i de l'assistència i
participació als actes i activitats organitzades, revalidem la

Josep Vilajoana i Celaya
President
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Víctor Martí i Carrasco
Director

Fundació CCSM

Jornades i congressos
Jornada post 6è Congrés Català de Salut Mental: "Migracions, Exili i Refugi: Drets Humans i
Salut Mental"

Barcelona, 2 de març de 2018 (COMB)

Jornada "Calidoscopi de la Reforma Psiquiàtrica a Catalunya"
Barcelona, 1 i 2 de juny de 2018 (Seu del districte de Nou Barris)

9a Jornada la Xarxa a Debat "Salut Mental Comunitària: quins contextos? Quins models?"

Barcelona, 23 de novembre de 2018 (Sala d’Actes del COMB)

Núm. Assistents: 150

Jornada post 6è Congrés
Català de Salut Mental.
"Migracions, Exili i Refugi:
Drets Humans i Salut Mental"

La Jornada va suposar una ocasió per reprendre alguns dels
temes tractats en el Congrés, valorar la situació actual i
plantejar reptes i perspectives de futur en relació a:
Situació dels refugiats a la Mediterrània i a Catalunya.
Presentació i discussió del Manifest de la Fundació sobre
vulneració de drets en la infància i l’adolescència.

Barcelona, 2 de març de 2018 (COMB)

Presentació i discussió de diferents projectes i propostes
per part de diferents grups interdiscilplinaris.
La construcció de xarxes relacionals entre les persones i
les entitats.
Debat entorn a la necessitat de serveis específics per a
immigrants per a l’atenció de la seva salut mental.
La necessitat d'estar atents i tenir cura de forma
integrada en la xarxa de SM dels símptomes de patiment
mental de les persones migrants, especialment de les
poblacions més vulnerables, com ara els adolescents i
joves no acompanyats i les dones sota xarxes d'explotació
sexual.
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En marc d'aquest congrés, cal destacar l'elaboració del “Manifest per la defensa dels drets humans dels nens, nenes,
adolescents i joves migrants i de la protecció de la vida familiar".

Amb el suport de:

Amb la col·laboració de:
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT)

Generalitat de Catalunya

Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)

Ajuntament de Barcelona

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)

Diputació de Barcelona

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB)
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Jornada "Calidoscopi de la
Reforma Psiquiàtrica a
Catalunya"
Barcelona, 1 i 2 de juny de 2018
(Seu del districte de Nou Barris)
Núm. Assistents: 90
Coorganitzada amb el Memorial Mental de l’Arxiu Històric
de Roquetes-Nou Barris.
Jornada amb perspectiva històrica que ha comptat amb la
participació dels seus protagonistes i en la que es va
poder fer una anàlisi i balanç del procés de reforma
psiquiàtrica des de la mirada de l’internament i de l’àmbit
comunitari.
Com a resultat de la Jornada disposem de documents de
síntesi de cadascuna de les taules de debat i grups de
reflexió.
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Amb la col·laboració de:
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Amb el suport de:
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT)
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
(COIB)

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
(CEESC)
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB)
Salut Mental Catalunya (SMC)
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9a Jornada la Xarxa a Debat
"Salut Mental Comunitària:
quins contextos? Quins
models?"
Barcelona, 23 de novembre de 2018
(Sala d’Actes del COMB)
Núm. Assistents: 170
Les jornades han permès fer una anàlisi des de la temàtica tant a
nivell conceptual, com d’anàlisi i discussió de diferents
experiències dutes a terme en el nostre territori.
Disposem d'un document de
recomanacions de la jornada.

síntesi,

Coorganitzada amb la ACPSM – AEN Catalunya.
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conclusions

i

Amb la col·laboració de:
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Barcelona
Amb el suport de:
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT)
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
(COIB)

Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
(CEESC)
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB)
Salut Mental Catalunya (SMC)
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Fundació CCSM

Grups de treball
Grup de Pensadors
GT Salut Mental Comunitària
GIE: Grup d'Intercanvi i Elaboració
GT Els processos de radicalització
Grup de Joves "Migraespai"

Grup de Pensadors

A partir d’aquesta edició hem iniciat una nova etapa del
grup en què hem mantingut el mètode de treball, amb la
novetat de fer extensiva la participació a tota la ciutadania
i en un format de 9 sessions per edició. La periodicitat és
d’un cop al mes i una durada de 120 minuts per sessió.

Equip de coordinació: Montse Martínez i Àngels
Vives.

En l'edició d'enguany, amb el nou format, han participat un
total de 31 persones, i hem realitzat 8 de les 9 sessions
previstes.
Valorem molt positivament el fet d'haver obert
l'assistència a la ciutadania, atès que s'han incorporat 8
persones d'aquest col·lectiu, que han aportat des de les
seves diferents disciplines (ensenyament, arquitectura i
altres) uns elements nous que han enriquit el debat, la
reflexió i el treball del grup.
Per a l’any vinent, seguirem apostant per aquesta proposta
de nou disseny del grup, tot afavorint i facilitant la
participació de més interessats, motiu pel que estem
valorant la possibilitat de realitzar 2 grups en modalitat
matí i tarda.

Espai de reflexió i participació amb usuaris en primera
persona, familiars i professionals. Aquest any hem realitzat
la 14a edició, amb el tema: “Proposta per a nova etapa
del grup de pensadors”.
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GT sobre Salut
Mental Comunitària

Espai per a l’anàlisi i discussió d’experiències de salut
mental comunitària, la formació, la docència i la
investigació.
El grup s’ha plantejat un nou repte com és el de
l'elaboració d'un nou Quadern de la FCCSM sobre el
concepte i pràctica de la Salut Mental Comunitària a partir
de les experiències presentades en els darrers anys en el
grup de treball sobre SMC.

Equip de coordinació: Myriam Garcia, Anna Carrió,
Albert Mariné i Lluis Albaigès.

Valorem positivament la tasca realitzada, tot i reconeixent
les seves dificultats:
Dificultat per la dedicació de temps i hàbit que requereix
l'escriptura.
Novetat extra: la tasca d'elaboració en grup.
Durant aquest temps també hem hagut d'emplaçar una
activitat que fos trobada de noves persones interessades
en aproximar-se al GT SMC i a la Fundació mitjançant
aquest grup.
Es manté l’interès i la necessitat d’aquest espai de reflexió
sobre la nostra pràctica.
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GIE: Grup d'Intercanvi i Elaboració
Equip de coordinació: Lara Diez i Teresa Galligó.

Com a continuació del treball iniciat en motiu del 5è CCSM,
el grup es proposa possibilitar espais de trobada de
caràcter transdisciplinar, per a l’intercanvi i elaboració de
respostes col·lectives/comunitàries davant de les
situacions de malestar individual i col·lectiu, generades en
un context de crisi. Aquesta voluntat de compartir i
reflexionar és tant amb experts com amb persones
afectades.
Després de molts anys de treball, inicialment aquest grup
s’ha donat per conclòs. Teníem la intenció de presentar el
seu treball en una petita jornada, però davant de la situació
política que hem viscut i seguim vivint, al grup no li ha
semblat pertinent parlar del “País Nou” i obrir el debat.
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GT "Els processos
de radicalització"

directament o indirectament amb la radicalització, i que ha
centrat la tasca de cada trobada (1 mensual) al voltant d’un
eix temàtic. Ha convocat també una jornada de caràcter
formatiu i ha elaborat un document de síntesi i conclusions.
Han participat unes 25 persones en el taller, procedents
d'àmbits diversos (psicologia, educació social, cossos de
seguretat, entre d’altres).

Coordinació: Miquel Perlado.

El grup de treball va desenvolupar la seva tasca des del
setembre 2017 fins al juny 2018, amb reunions de 3h el
primer divendres de cada mes.
El nivell de compromís ha estat elevat i el nivell de
satisfacció dels assistents ha estat bo. S'ha pogut
treballar, especialment, en relació a l'ampliació de la noció
radicalització, perquè no quedi restringida a l'àmbit islàmic
exclusivament.

Grup de discussió i reflexió de caràcter interdisciplinari,
integrat per professionals de la salut, la salut mental, la
salut comunitària, de la justícia, l'educació i altres. Es
tracta d’un grup de treball basat en l’experiència
professional dels seus participants amb fenòmens vinculats

El grup ha mostrat el seu interès pels processos de
radicalització en el seu sentit ampli i que, per tant, no tenen
a veure només amb el fenomen religiós.
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Grup de Joves
"Migraespai"

voltant dels processos migratoris i llurs dols per millorar
les dificultats detectades en termes psicosocials.
Els objectius i activitats del grup giren entorn a:
Trobada anual amb altres grups de joves europeus per
fer intercanvi d’experiències, reflexions i anàlisis de
situacions i fenòmens migratoris.
Reflexió i anàlisi de conceptes i impactes psicològics i
socials en els processos migratoris.
Generar activitats de sensibilització a la població general
per promoure la inclusió i cohesió social.
Realitzar activitats per la promoció de la salut mental
per a joves immigrants.
Elaborar una pàgina web interactiva i informativa
dinàmica i entenedora de les qüestions necessàries al
voltant dels processos migratoris.

Coordinació: Marta Figueras.
Grup constituït aquest 2018 a partir de la iniciativa
europea per a joves (17 a 30 anys) impulsada per
l’Associació FaMiDo (Bèlgica) per construir un teixit de
pensament entre joves de diferents països i d’accions
locals proposades i dutes a terme per ells sobre temes al

Generar material per a difondre el treball a diferents
estaments.
Organitzar tallers formatius-vivencials.
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Fundació CCSM

Formació i recerca
Diploma d’especialització en salut mental col·lectiva. 4a i 5a edició.

Universitat Rovira i Virgili. Octubre 2017 – Juliol 2018 i octubre 2018 – Juliol 2019

Projectes de recerca “Les transformacions de la pràctica clínica i professional de la atenció en
salut mental: Reptes i efectes contemporanis".
Universitat Autònoma de Barcelona

Intervenció amb joves vulnerables a l’extremisme violent. Estratègies multi agència i les
experiències de sortida de la radicalització.
IGOP-UAB

Diploma
d’especialització en
salut mental
col·lectiva. 4a i 5a
edició

Al llarg de les últimes 5 edicions, el Postgrau de Salut
Mental Col·lectiva s'ha consolidat com una proposta
d'aprenentatge que atén necessitats específiques i
generals en el sector de la salut comunitària. Des d'una
perspectiva multidisciplinària, aquesta formació es
constitueix alhora com un espai de trobada, reflexió i anàlisi
des d'on generar noves eines i metodologies per abordar la
qüestió de la salut mental des d'una perspectiva atenta de
la seva complexitat. Durant el 2018/19 s'han assolit els
objectius pautats de formació i avaluació.
Entre els alumnes, els nivells de satisfacció són molt alts
(entre 8,66 / 10 i 9,33 / 10 segons l'any).

tubre 2017 – Juliol 2018 i octubre
2018 – Juliol 2019

Algunes de les competències i objectius assolits són els
següents:

Núm. Alumnes: 12

• Aprendre a adoptar decisions creatives i innovadores en
l'abordatge de la salut mental.

A iniciativa de la Universitat Rovira i Virgili i amb la
col·laboració, a més de la FCCSM, de Ràdio Nikosia, Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el Col·legi
Oficial de Psicologia de Catalunya. Octubre 2017 – Juliol
2018 i Octubre 2018 – Juliol 2019.

• Desenvolupar capacitats que promouen la reflexió crítica,
el treball en equip i la cooperació i complementarietat entre
sabers i experiències.
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Desenvolupar intervencions que tinguin com a referent el
concepte de Salut Global que ha estat recentment definit
i promogut per l'Organització Mundial de la Salut segons
el qual "La salut global és una manera de veure i abordar
la salut com un bé global, com un tema de justícia social i
com un dret universal. És un abordatge multifacètic,
dinàmic i interdependent que respon a riscos locals i
globals en salut i que té com a eixos l'equitat, l'ètica i el
respecte als drets humans".

Aprendre a treballar en equip a partir de lògiques
horitzontals i participatives.
Aprendre a desenvolupar eines i dispositius de
participació i intervenció col·lectiva en el camp de la
salut mental centrat en la persona i no en la patologia.
Adquirir una base teòrica i pràctica per a això.
Saber treballar en la creació de dinàmiques participatives
d'autogestió i promoció de l'autonomia en salut mental.

Saber desenvolupar estratègies
d'avaluació continuada.

Contribuir en el procés de rehabilitació de persones amb
trastorns mentals severs a partir de la creació d'espais
alternatius de socialització, i de la reconstrucció i el
manteniment de les seves xarxes socials a través de
pràctiques comunitàries.

i

metodologies

Conèixer els dispositius que conformen l'actual xarxa
complexa de serveis assistencials i ser capaç d'oferir als
usuaris, un itinerari segur i consensuat per a ells.
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Projectes de
recerca “Les
transformacions de
la pràctica clínica i
professional de la
atenció en salut
mental: Reptes i
efectes
contemporanis”

Responsables: Enrico Mora i Margot
Pujal de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
La Fundació Congrés Català de Salut Mental ha donat
suport extern en les diferents fases del projecte i
actualment està en perspectiva la possibilitat de dur a
terme un estudi multicèntric amb el suport de l’Ajuntament
de Barcelona (a confirmar).
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Intervenció amb
joves vulnerables a
l’extremisme
violent. Estratègies
multi agència i les
experiències de
sortida de la
radicalització

Activitat docent coorganitzada amb
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques
(IGOP – UAB) i amb la col·laboració de
COPC, Ajuntament de Barcelona, Multi
agency Training Exit Estrategies for
Radicalized Үouth (MATES) i la Comissió
UE. Barcelona, 6 de juliol de 2018.
Núm. participants: unes 25 persones procedents d'àmbits
diversos.
La valoració dels assistents va resultar molt positiva,
especialment en relació a la participació d'un exmembre
d'un grup Gihadista.
Es va produir una atmosfera i dinàmica de treball entre
tots els assistents que en la seva gran majoria eren
professionals vinculats al treball amb persones en vies
d'exclusió social, però alhora també, professionals de
l'àmbit penitenciari i de la salut.
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Fundació CCSM

Consultoria i
assessorament
Comitè d'Ètica Assistencial - CEA
Taula de Salutl Mental de l'Ajuntament de Barcelona

Comitè d'Ètica Assistencial - CEA
Referents: Alicia Roig (presidenta) i Jordi Marfà (secretari).
Després de la seva acreditació oficial com a Comitè
d’Ètica Assistencial, l’activitat del CEA ha estat marcada
per l’adequació als nous requeriments i funcionament:

proposades, així com el seu debat amb usuaris en 1a
persona, familiars, i professionals han donat forma a un
nou document.

Ha treballat en l’anàlisi de casos que plantegin problemes
ètics.

Seguiment des del punt de vista ètic del treball de
recerca sobre la “Gestió autònoma / col·laborativa del
medicament” que està duent a terme un equip de recerca
de la Universitat Rovira Virgili (URV).

Ha elaborat un text sobre medicalització tant a nivell
general, com en l’àmbit de la Salut Mental a partir d’un
qüestionari. Les respostes a les diferents qüestions

Altres activitats.

Taula de Salut Mental de l’Ajuntament de Barcelona
Participació en les comissions i grups de treball per la
elaboració d’un Pla de Salut Mental a nivell de la ciutat de
Barcelona.
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Fundació CCSM

Intervenció comunitària
Suport emocional a la gent gran

Suport emocional a
la gent gran

En col·laboració amb la Fundació Hospital de Sant Pere
Claver. Es basa en la realització i supervisió de grups de
suport emocional per gent gran, realitzats a les ABS i el
CSMA.

Coordinador: Lluís Isern.
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Fundació CCSM

Participació i cooperació
Participació
Cooperació i Relacions Internacionals

Participació

Plataforma per la defensa de l’atenció
pública en salut mental a Catalunya

La Fundació està representada i participa en diferents
instàncies i comissions de treball, ja sigui a iniciativa dels
organismes governamentals com dels no governamentals.
Algunes d’elles són:

La Fundació, juntament amb altres entitats i col·lectius
professionals, ha promogut i ha donat suport a aquesta
plataforma que lluita per la defensa d’un model de salut
mental públic i de qualitat. Algunes de les accions
realitzades han estat:

Consell Assessor del Pla Director de Salut
Mental i Addiccions

Participació en diferents comissions i grups de
treball.
Elaboració i discussió de documents.
Organització o participació en diferents Jornades de
debat.
Intercanvi i cooperació amb altres organitzacions
professionals, ciutadanes o polítiques.
Compareixença a diverses comissions del Parlament
de Catalunya.

Departament de Salut.

Grup de Treball sobre Salut del Consell
Municipal de Benestar Social
Ajuntament de Barcelona.

Comitè Català per l’acollida de persones
refugiades

Generalitat de Catalunya.

Projecte sobre la lluita contra l'estigma en
l'àmbit de la salut mental

Taula de Salut Mental

Obertament.

Ajuntament de Barcelona.
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Cooperació i
Relacions
Internacionals
Col·laboració amb el Moviment europeu
per la dignitat, la continuïtat i
l’accessibilitat en l’atenció al malalt
mental.
Carta de Niça – Projecte Grundtvig.
Participació en diferents reunions i jornades del grup.
Referent: Carles Garcia Ribera.
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Fundació CCSM

Publicacions i
comunicació

Publicacions

Comunicació

Revista Quaderns en Salut Mental

Web de la FCCSM
Manteniment i actualització de la web www.fccsm.net.

Documents de la Fundació

Butlletí informatiu
Xarxes socials
Facebook, Twitter
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Fundació CCSM

Fòrums de debat

Fòrums de debat
Espai de debat, participació i intercanvi, amb convidats
externs, entorn a temes diversos d’interès.
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Fundació CCSM

Activitat interna
Junta de Govern
Patronat
Amics de la Fundació

Patronat

Junta de Govern
Programació, direcció i avaluació de les activitats i

S’ha mantingut com un espai d’anàlisi i avaluació de

propostes de la Fundació.

les necessitats dels nostre entorn i el pla d’actuació
de la Fundació.

Discussió i elaboració de documents, manifestos o

S’ha realitzat una renovació parcial per adequar-lo a

comunicats sobre temes d’actualitat.

les noves necessitats de la Fundació.
Reunió anual del Patronat: 14/6/18 .

Presa de contacte periòdics amb organismes i

Amics de la Fundació

institucions del nostre sector.
Renovació parcial de Junta i elecció de nou president,

Grup de suport i participació per les activitats de la

vicepresidenta i secretària de Junta.

Fundació.
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Fundació CCSM

Compte de
resultats

Ingressos

Despeses

Subvencions: 26.212,65 €

Jornades i congressos: 4.152,67 € €

Inscripcions per activitats: 4.722 €

Publicacions i comunicació 2.919,67 €

Convenis amb entitats: 14.500 €

Secretaria tècnica jornades 11.500 €

Donatius amics: 4.251,94 €

Administració i direcció 24.985,94 €

Fons propis: 10.295,78 €

Coordinació de projectes 9.500 €
Infraestructura administrativa i altres 6.924,09 €
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Fundació CCSM

Col·laboracions
institucionals

Socis protectors

Administracions
Departament de Salut
· Pla Director de Salut Mental i Addiccions (PDSMiAd)
· Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
· Secretaria General de Treball, Afers Socials i Famílies
· Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
· Comitè Català d’Acollida a les Persones Refugiades
Diputació de Barcelona
· Àrea de Presidència.
· Àrea d'Atenció a les Persones
· Direcció de Relacions Internacionals
Ajuntament de Barcelona
· Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
· Taula de Salut Mental. Programa de Salut. Drets Social
· Direcció de Justícia Global i Relacions Internacionals i
Cooperació
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Altres entitats
· Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC)

· Sant Pere Claver – Fundació Sanitària

· Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)

· Fundació Vidal i Barraquer

· Coordinadores de la xarxa pública de salut mental i
addiccions: SRC-CD, CSMIJ i CAS

· Fundació Orienta

· Salut Mental Catalunya

· Escola de Teràpia Familiar. Servei de Psiquiatria. Hospital
de St. Pau

· Salut Mental Barcelona

· Centres Assistencials “Dr. Emili Mira i López”

· Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1a
Persona (VEUS)

· iPsi Centre d’atenció, docència i investigació en Salut
Mental

· Associació Catalana de professionals de Salut Mental –
AEN. Catalunya (APSMC – AEN Catalunya)

· Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
· Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP)

· Fòrum Salut Mental

· Societat Catalana de Teràpia Familiar (SCTF)

· Memorial Mental de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou
Barris

· Soc. Catalana de Medecina Familiar i Comunitària (CAMFiC)
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· Fundació Blanquerna

· Oxfam Intermón

· Fundació “la Caixa”

· Plataforma Stop Mare Mortum

· Organització Mundial de la Salut (OMS)

· Grup Alfa

· Ass. Catalana d’Infermeria en Salut Mental (ASCISAM)

· Casa Nostra, Casa Vostra

· Associació Catalana de Juristes Demòcrates (ACJD)

· Universitat Autònoma de Barcelona

· Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (SCPISM)

· Universitat Rovira i Virgili

· Associació Catalana Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP)

· Institut de Govern i polítiques Públiques (IGOP – UAB)

· Metges del Món – Catalunya

· Altres
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