
MEMÒRIA

2016

Salut Mental Sabadell

C/ Leonardo Da Vinci 81

Tel. 937 274 840

salmensa@salmensa.org

www.salutmentalsabadell.org

En la Salut Mental hi som tots
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Al llarg de 21 anys d´implicació dins el territori, amb la missió d´oferir suport integral a les

persones amb trastorn mental i les seves famílies, oferim i promovem la millora i/o

creació de recursos i serveis comunitaris adients per la recuperació personal i social.

Seguint les prioritzacions del Pla Integral 2017-2019 presentada pel nostre Govern el

passat 13 de març, volem contribuir a la creació d´espais i condicions de vida que propiciïn

ƵŶĂ�ƐĂůƵƚ�ŵĞŶƚĂů�ƉŽƐŝƟǀ Ă��ŝ�ƋƵĞ�ƉĞƌŵĞƟŶ�Ă�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĂĚŽƉƚĂƌ�ŝ�ŵĂŶƚĞŶŝƌ��ĞƐƟůƐ�ĚĞ�ǀ ŝĚĂ�

inclosos a la comunitat amb igualtat de condicions. Dos exemples són :

En l´àmbit de la promoció de recursos propis, el projecte Espai del Soci amb horaris de

ŵĂơ�ŝ�ĂĐƟǀ ŝƚĂƚƐ�ƋƵĞ�ƚĞŶĞŶ�ĞŶ�ĐŽŵƉƚĞ�ůĞƐ�ƉƌĞĨĞƌğŶĐŝĞƐ�͕�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐ�ŝ�ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ�ĚĞůƐ�

ƵƐƵĂƌŝƐ�ƋƵĞ�ĞƐ�ƚƌŽďĞŶ�ĞŶ�ƐŝƚƵĂĐŝſ �ĚǲĂŢůůĂŵĞŶƚ�ŝ�ŶŽ�ƐŽŶ�ƉĞƌĮ ů�ƉĞƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌ�Ăů��ůƵď�̂ ŽĐŝĂů͘�

En l´àmbit de la intervenció formativa i de sensibilització en Salut Mental WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ �ĚŝŶƐ�

el Projecte Ciutat i Escola Ăŵď�ůĂ�Į ŶĂůŝƚĂƚ�ĚĞ�ƉƌŽŵŽƵƌĞ�ĚŝŶƐ�ĞůƐ�ĐĞŶƚƌĞƐ�ĨŽƌŵĂƟƵƐ�ĞůƐ��

valors bàsics que ajuden a la persona en el seu correcte desenvolupament personal i

social dins la comunitat. En les sessions per l´alumnat dels IES promovem el valor de la

ŝŐƵĂůƚĂƚ�ĚŝŶƐ�ůĂ�Ěŝǀ ĞƌƐŝƚĂƚ�ĞƌĂĚŝĐĂƚ�ĂĐƟƚƵĚƐ�ĚĞ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂĐŝſ ͘ �>ĞƐ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ��ƉĞƌ�Ă�ŶĞŶƐ�ŝ�ŶĞͲ

nes de primària promovent l´educació d´uns valors cap a la cultura del respecte, la igualtat

i la solidaritat mitjançant el conte.

Per poder seguir oferint recursos que son demandats per familiars i persones afectades,

cal que aquestes, es comprometin per fer-ho possible, contribuint amb la seva participa-

ció en les activitats , tant personalment com econòmicament fent sostenible en el temps

els projectes de Salut Mental Sabadell.

Aquest camí el fem junts amb entitats i institucions amb compromís amb la Salut Mental,

amb una xarxa que cada dia es més gran i que junts seguirem treballant pel benestar de

tots.

Gràcies per fer-ho possible.

Anna Maria Montseny

Presidenta

Salut Mental Sabadell
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�ů�ŶŽƐƚƌĞ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ǀ ŽůƵŶƚĂƌŝĂƚ�ƉƌŽŵŽƵ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ �ĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĂ�͕�ůĂ�

ŝŶĐůƵƐŝſ �ƐŽĐŝĂů�ŝ�ůĂ�ĚĞƐĞƐƟŐŵĂƟƚǌĂĐŝſ �Ă�ƚƌĂǀ ĠƐ�ĚĞ�ů͛ĂĐĐŝſ �ǀ ŽůƵŶƚăƌŝĂ͘ �

L’equip de voluntaris està format tant per persones usuàries de salut mental com

ƉĞƌ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ĂůŝĞŶĞƐ�Ăů�ĐŽůͼůĞĐƟƵ͘ �

Oferim orientació, assessorament, formació, suport, acompanyament i seguiment

Ă�ů͛ĞƋƵŝƉ�ĚĞ�ǀ ŽůƵŶƚĂƌŝƐ�ƐĞŐŽŶƐ�ĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƟƋƵĞƐ�ŝ�ŶĞĐĞƐƐŝƚĂƚƐ͘ �

Aquest 2016, l’equip ha estat format per 14 persones.

>Ă� ƐĞǀ Ă� ĐŽůͼůĂďŽƌĂĐŝſ � ŚĂ� ĞƐƚĂƚ� ƚĂŶƚ� ĞŶ� ůΖăŵďŝƚ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟƵ͕ � ĐŽŵ� ĞŶ� Ğů��������������

ĚĞƐĞŶǀ ŽůƵƉĂŵĞŶƚ�ĚĞů�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�Ě͛ ĂĐƟǀ ŝƚĂƚƐ͘ �

Us donem les gràcies a tots. Sense vosaltres no seria possible.

Moltes gràcies!

1
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QUI SOM i QUÈ FEM

 Som una associació de familiars, amics i persones amb dificultats       

derivades de la salut mental.

 El nostre compromís és actuar a favor de la promoció de la salut , les

capacitats i la qualitat de vida de les persones.

 La nostra és una intervenció comunitària que es desenvolupa en

coordinació amb la xarxa d’atenció primària i especialitzada en salut

mental del territori.

LA NOSTRA MISSIÓ

Salut Mental Sabadell té com a missió actuar a favor de la promoció de la
salut integral, les capacitats i la qualitat de vida de les persones amb
dificultats derivades de la salut mental i dels seus familiars.  

LA NOSTRA VISIÓ

dƌĞďĂůůĞŵ�ƉĞƌ�ƐĞƌ�ů͛ĞŶƟƚĂƚ�ĚĞ�ƌĞĨĞƌğŶĐŝĂ�Ăů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ�ƉĞƌ�Ăů�ĐŽůͼůĞĐƟƵ�͕�ů͛ĂĚŵŝŶŝƐͲ

tració, altres professionals i població en general.

ELS NOSTRES VALORS

ZĞƐƉĞĐƚĞ͕�/ŐƵĂůƚĂƚ�Ě͛ ŽƉŽƌƚƵŶŝƚĂƚƐ�ŝ�:ƵƐơĐŝĂ�̂ ŽĐŝĂů͕�̂ ŽůŝĚĂƌŝƚĂƚ͕ �dƌĂŶƐƉĂƌğŶĐŝĂ͕ ���

Qualitat i Compromís.
EQUIP HUMÀ

ϴ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚĞ�ůĂ�ũƵŶƚĂ��ĚŝƌĞĐƟǀ Ă͘

8 tècnics contractats.

5 tècnics externs.

14 voluntaris.

�ůƵŵŶĞƐ�ĞŶ�ƉƌăĐƟƋƵĞƐ͘

168 SOCIS
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“Gràcies a ells he aprés

diferents maneres de

relacionar-me”

Carles Peñaroya

(voluntari de l’espai

del soci)

“Em sento molt

realitzat fent aquest

ƟƉƵƐ�ĚĞ�����ǀ ŽůƵŶƚĂƌŝĂƚ ͟

Victor Pola

;ǀ ŽůƵŶƚĂƌŝ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟƵͿ ÀMBIT D’ACTUACIÓ

L’àmbit d’actuació és la població de

Sabadell i la subcomarca del Vallès

Occidental .

14 3

Ens trobaràs a:

C/Leonardo da Vinci, 81

08204. Sabadell

937 274 840

www.salutmentalsabadell.org

Subvencions Públiques

Subvencions Privades

Quotes, donacions i fons propis

62.2 %

2.8 %

COM HO HEM INVERTIT

FONS DE FINANÇAMENT

Club social

Espai del soci

Atenció psicosocial

Acompanyament Integral

Atenció psicològica

Formació i sensibilització

' ĞƐƟſ

35%

43.87

22.47

6.46 7.85
6.35

10.5

2.5



A Sabadell existeix un gran

nombre de persones amb

trastorn mental amb un nivell

de contacte social molt baix.

Salut Mental Sabadell va

dissenyar fa ja 2 anys aquest

projecte en resposta a aquesta

necessitat.

“Hacía más de 16 años que no

iba a Barcelona. Ahora voy dos

veces al mes con un compañero

que conocí en el Espai”

Juan Ramón Molina Porcell

( Usuari de l’Espai del soci)
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És un recurs de trobada social dins la comunitat

que serveix en un primer moment, i de manera

immediata, per trencar amb un possible aïlla-

ment o evitar que s’hi arribi.
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Àmbits que es treballen dins l’oferta de tallers:

 Expressió i creació

 Hàbits saludables

 Ús de les TIC

 WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ �ĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĂ

 �ĂƉĂĐŝƚĂƚƐ�ĐŽŐŶŝƟǀ ĞƐ

8 PERSONES ATESES

A llarg termini, també afavoreix l’establiment de condicions més favorables

per què els usuaris s’animin a ampliar aquests contactes a d’altres àmbits de

la comunitat.

hŶ�ĚĞůƐ�ĞŝǆŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ŶŽƐƚƌĂ�ĞŶƟƚĂƚ͕ �ĠƐ�ůĂ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂĐŝſ �ŝ�ůĂ�ĨŽƌŵĂĐŝſ �ĚĞ�ůĞƐ�

persones amb trastorn mental, dels familiars, dels professionals, de les

administracions i de la població en general.

�ĐƟǀ ŝƚĂƚƐ�ƌĞĂůŝƚǌĂĚĞƐ�ĚƵƌĂŶƚ�Ğů�ϮϬϭϲ ͘

 Contes Sant Jordi 2016. “1,2,3 Un munt de contes per descobrir ca-

mins nous”

 Presentació llibre: “Trastorno Mental. Especialistas, Pacientes y En-

torno”

 Jornada “Joves i Salut Mental”

 Cicle de conferències sobre salut mental i adolescència

 WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ �ĞŶ�ůĂ�s �:ŽƌŶĂĚĂ�͞ >Ă�^ĂůƵƚ�D ĞŶƚĂů�ůĂ�ĨĞŵ�ĞŶƚƌĞ�ƚŽƚƐ͗ �����

Influencia de l’ambient en la Salut Mental.” 

 Conferència – ĚĞďĂƚ�͞ s ŽůƵŶƚĂƚƐ�ĂŶƟĐŝƉĂĚĞƐ�ĞŶ�̂ ĂůƵƚ�D ĞŶƚĂů͟
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Gran part de les nostres accions

estan dissenyades per assolir els

ŽďũĞĐƟƵƐ�Ě͛ ĂĨĂǀ Žƌŝƌ�ůĂ�ƉƌŽŵŽĐŝſ �

de la salut, potenciar la preven-

ció i contribuir en la construcció

d’una societat inclusiva sense

cap discriminació.

�ƋƵĞƐƚ� ƟƉƵƐ� ĚĞ� ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ����

igualitària i integradora és im-

prescindible per poder gaudir

d’una millor salut mental i

desenvolupar el nostre projecte

vital amb igualtat d’oportunitats.
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El Servei s’adreça a persones amb

dificultats d’inserció social, d’inte-

gració comunitària al seu entorn

natural i d’organització del lleure.

dĠ�ƉĞƌ�Į ŶĂůŝƚĂƚ�ĂƵŐŵĞŶƚĂƌ�ůĂ�ƉĂƌƟͲ

cipació i les diferents maneres de

vinculació amb la comunitat

ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ�ů͛ŽĐƵƉĂĐŝſ �ƐŝŐŶŝĮ ĐĂƟǀ Ă�

del temps lliure.

 l’Actual

 La Vanguardia

 Línia Vallès

 El Punt Avui i Nació Digital Sabadell

 Diari Sabadell

 Ràdio Sabadell

 Ràdio Barberà

 Isabadell

, ĂŶ�ĨĞƚ�ƌĞƐƐž�ĚĞ�ůĞƐ�ŶŽƐƚƌĞƐ�ŶŽƟĐŝĞƐ͗ ��ŝĂƌŝ�̂ ĂďĂĚĞůů͕�/ƐĂďĂĚĞůů�ŝ�ZăĚŝŽ�̂ ĂďĂĚĞůů͘

>Ă�ĚŝĨƵƐŝſ �ĚĞ�ůĞƐ�ŶŽƐƚƌĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĂƚƐ�ĞƐ�ĨĂ�ŵŝƚũĂŶĕĂŶƚ�ĐŽƌƌĞƵ�ĞůĞĐƚƌžŶŝĐ͕�Ă�ƚƌĂǀ ĠƐ��

de facebook i amb el nostre espai web.

WĞƌ�ƚĂů�ĚĞ�ŐĂƌĂŶƟƌ�ƵŶĂ�ĂĐƵƌĂĚĂ�ĚŝĨƵƐŝſ �ĚĞůƐ�ĂĐƚĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƚǌĂƚƐ�ŚĞŵ�ĐŽŶƚĂĐƚĂƚ���

amb els següents mitjans de comunicació:

Projecte Ciutat i Escola

La finalitat és promoure entre els nens i joves els valors bàsics que ajuden a la 

persona en el seu correcte desenvolupament personal i social dins la comunitat.

La intervenció d’aquest any ha estat:

1.- /�^͘ ��ůƵŵŶĞƐ�ĚĞ�ďĂƚǆŝůůĞƌĂƚ�ŝ�ĚĞ�ĐŝĐůĞƐ�ĨŽƌŵĂƟƵƐ͘ �̂ ĞƐƐŝŽŶƐ�ĚĞ�ƐĞŶƐŝďŝůŝƚǌĂĐŝſ �ŝ�

prevenció.

2.- CEIP. Amb la finalitat de promoure l’educació en uns valors que guiïn els 

nens i nenes cap a la cultura del respecte, la igualtat i la solidaritat.

En aquest cas l’eina que hem escollit és el conte, donat la seva capacitat de

moure, d’educar emocions, promoure canvis de conducta i exemplificar habili-

tats socials.

Tenint en compte l’edat dels

alumnes i les preferències de

ĐŽŶƟŶŐƵƚ�ƋƵĞ�ĞŶƐ�ŝŶĚŝƋƵĞŶ�ĞůƐ�

professors de cada grup, disse-

ŶǇĞŵ� ƵŶĂ� ĂĐƟǀ ŝƚĂƚ� ĂůƚĂŵĞŶƚ�

ƉĂƌƟĐŝƉĂƟǀ Ă�ŝ�ĚŝŶăŵŝĐĂ�ŝŶƚĞŶƚĂŶƚ�

donar resposta als seus dubtes i

inquietuds.
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al Salut Mental Sabadell ofereix un

espai d’acollida per donar suport i

orientació de caràcter psicosocial a

totes aquelles persones i/o famílies

ƋƵĞ�Ɛ͛ ŚĂŶ�ƚƌŽďĂƚ�ĞŶ�ĂůŐƵŶĂ�ƐŝƚƵĂĐŝſ �Ěŝİ Đŝů�ǀ ŝŶͲ

culada a la salut mental.

Les intervencions que hem realitzat han estat

centrades en els següents temes:

 WĂƵƚĞƐ�ĚĞ�ŐĞƐƟſ �ĚĞ�ůĂ�ŵĂůĂůƟĂ͕�ŽƌŝĞŶƚĂĐŝŽŶƐ�ŝŶŝĐŝĂůƐ

 �ƐƐĞƐƐŽƌĂŵĞŶƚ�ƉĞƌ�ůĂ�ŐĞƐƟſ �ĚĞ�ƐŝƚƵĂĐŝŽŶƐ�ĐŽŶĐƌĞƚĞƐ�ŝͬ Ž�ƉƵŶƚƵĂůƐ

 Temes relacionats amb la convivència

 Orientació Ocupacional

 Opcions d’habitatge

 �ĐƟǀ ŝƚĂƚ�ĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĂ

 Orientació sobre els recursos

socials i/o sanitaris

 Assessorament jurídic

 Assessorament en possibles

plantejaments de futur

 Patologia dual (addiccions i

trastorn mental)

A
ten

ció
p

sico
so

cial
71 FAMÍLIES ATESES

74 SESSIONS

Les experiències viscudes dins l’àmbit de la salut mental poden

arribar a ser angoixants.

Sovint sorgeixen molts dubtes i, a vegades no se sap on acudir.

10 7

Servei d’inclusió socio comunitària.

La finalitat del Club Social és ajudar a 

ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�Ă�ƵƟůŝƚǌĂƌ�ůĞƐ�ĂĐƟǀ ŝƚĂƚƐ�ĚĞ�

ůůĞƵƌĞ�ƉĞƌ�ĂƐƐŽůŝƌ�ƋƵŽƚĞƐ�ĚĞ�ƐĂůƵƚ͕ �ŝŶĚĞƉĞŶĚğŶĐŝĂ͕ �ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ ͕ �ŝŶƚĞŐƌĂĐŝſ �

ĞŶ�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝƚĂƚ�ŝ�ƋƵĂůŝƚĂƚ�ĚĞ�ǀ ŝĚĂ͘ �WƌŽŵŽƵ�ƵŶ�ĞƐƟů�ĚĞ�ǀ ŝĚĂ�ĞŶ�Ğů�ƋƵĂů�ů͛ŽĐƵͲ

ƉĂĐŝſ �ĚĞů�ƚĞŵƉƐ�ƐŝŐƵŝ�ƐŝŐŶŝĮ ĐĂƟǀ Ă͕ �ŝŶĐŝĚŝŶƚ�ŝ�ƌĞĐŽůǌĂŶƚ�Ğů�ƉƌŽũĞĐƚĞ�ǀ ŝƚĂů�ĚĞ�

la persona.

�ĐƟǀ ŝƚĂƚƐ�ĚĞ��ůƵď�̂ ŽĐŝĂů

 Cuina

 Teatre

 Noves Tecnologies

 Manualitats

 Català

 Grup de música Krek’n’tu

 Passejades pel Rodal

 Futbol

 ^ŽƌƟĚĞƐ��ƵƚŽŐĞƐƟŽŶĂĚĞƐ

 ^ŽƌƟĚĞƐ�ĚĞ�ĐĂƉ�ĚĞ�ƐĞƚŵĂŶĂ

75 PERSONES ATESES



Des de l’associació acompanyem a les persones

per portar a terme el procés de recuperació en

problemes de salut mental greu.

Els àmbits d’intervenció són:

 Coneixement del trastorn (psicoeducació)

 Habilitats socials—comunicació

 ' ĞƐƟſ �Ě͛ ĞŵŽĐŝŽŶƐ�ŝ�ĞƐƚƌğƐ

 Habilitats de la vida diària

 ZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſ �ĐŽŐŶŝƟǀ Ă

 Convivència i resolució de conflictes 

 WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſ �ĐŽŵƵŶŝƚăƌŝĂ

Intervenció per afavorir la salut mental i preve-

Ŷŝƌ�ƉƌŽďůĞŵăƟƋƵĞƐ�ŵĠƐ�ŐƌĞƵƐ�ĚĞ�ƟƉƵƐ��

emocional, familiar i relacional.

�ĚƌĞĕĂĚĂ�Ă�ƉĞƌƐŽŶĞƐ�ƋƵĞ͕�ƐĞŶƐĞ�ƉĂƟƌ�ƵŶ��

ƉƌŽďůĞŵăƟĐĂ�ƉƐŝƋƵŝăƚƌŝĐĂ�Ž�ƚĞŶŝŶƚ-la controlada,

ĚĞŵĂŶĚĞŶ�ƐƵƉŽƌƚ�ƉƐŝĐŽůžŐŝĐ�ƉĞƌ�ŐĞƐƟŽŶĂƌ�ĂůŐƵŶ�

ƟƉƵƐ�ĚĞ�ĚŝĮ ĐƵůƚĂƚ͘ �

Parlem de canvis del cicle, vital, relacions

ĨĂŵŝůŝĂƌƐ� ĐŽŶŇŝĐƟǀ ĞƐ͕ � ƉğƌĚƵĞƐ͕ � ƉƌŽďůĞŵĞƐ��������

ůĂďŽƌĂůƐ͕ � ĂĚĚŝĐŝŽŶƐ͕ � ŵĂůĂůƟĞƐ� ŐƌĞƵƐ͕ � ƉŽƌƐ͕ ���������

ansietat, depressió...L’atenció psicològica en

aquests casos permet una millora del nivell de

ďĞŶĞƐƚĂƌ͕�ƵŶĂ�ŵŝůůŽƌ�ŐĞƐƟſ �ĚĞ�ůĞƐ�ĞŵŽĐŝŽŶƐ�ŝ�Ğů�

ĚĞƐĞŶǀ ŽůƵƉĂŵĞŶƚ�Ě͛ ĞƐƚƌĂƚğŐŝĞƐ�ŵĠƐ�ĞĨĞĐƟǀ ĞƐ�ƉĞƌ�

fer front als problemes i conflictes de la vida.  

A
ten

ció
p

sico
lò

gica

55 SESSIONS140 SESSIONS

17 FAMÍLIES ATESES
35 FAMÍLIES ATESES

A
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�ů�ĚŝĂŐŶžƐƟĐ�ĚĞ�dƌĂƐƚŽƌŶ�D ĞŶƚĂů�Ă�ƵŶ�ŵĞŵďƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵşůŝĂ�ƚĠ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐ�

efectes tant per la pròpia persona com per la resta de la família que li ofereix

suport.

Sovint es necessita d’un acompanyant psicològic integral i especialitzat amb la

finalitat d’afavorir l’autonomia personal i la qualitat de vida de tots els     

membres de la família.

Coordinació amb la Xarxa

>Ă�ŐĞƐƟſ �ĚĞůƐ�ĐĂƐŽƐ�ĂƚĞƐŽƐ�ĞŶ�ĞůƐ�ĚŝĨĞƌĞŶƚƐ�ƉƌŽŐƌĂŵĞƐ�

que composen el model d’atenció a famílies, ha inclòs

un treball coordinat i complementari amb els següents

ĚŝƐƉŽƐŝƟƵƐ�ĚĞ�ůĂ�ǆĂƌǆĂ�Ě͛ ĂƚĞŶĐŝſ �ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝ͘���

 CSMA – Taulí

 Equip PSI del Taulí

 Fundació Família i Societat

 Serveis Socials d’Atenció Primària de Sabadell

 Serveis Socials d’Atenció Primària i Servei de mediació de Barberà del Vallès

 Servei Municipal d’Atenció a Persones amb Discapacitat

 Vapor Lloch – OTL
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