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Carta del President

 

  

   Quin any! Un any ple d’activitat i 

experiències. ActivaMent, una associació 

que al gener de l’any passat era nou nata, 

ha crescut. I si bé encara no ens hem fet 

grans -amb poc més d’un any de vida-, ha 

estat un any profitós. 

     Realment hem fet un munt de coses, com en aquesta memòria veureu. Malgrat una crisi 

galopant que ens envolta, hem continuat endavant sense vacil·lacions. I estem convençuts 

que hem sumat alguna cosa en l’àmbit de la salut mental, a Catalunya i arreu. La nostra 

organització, assembleària i on tot els membres son subjectes actius, marca una diferència. 

Les persones que han anat arribant a la nostra associació poden veure com des d’un primer 

moment poden formar part de la nostra entitat i empoderar-se. Volem que qualsevol de 

nosaltres sigui protagonista.   

     Hem aconseguit la col·laboració de moltes persones, el que ens ha permès finançar el 

nostre local i tenir per a les despeses necessàries. De tot cor, gràcies.  

     Ens hem posat en contacte amb altres entitats de l’àmbit de la salut mental i estem 

aprenent a funcionar en xarxa. Bona prova d’això és el CineFòrum en que col·laborem amb 

Radio Nikosia fa molts mesos ja. També hem connectat amb altres associacions i, malgrat 

que encara queda pendent crear una entitat de segon nivell que arreplegui las 

organitzacions de persones amb trastorn mental, creiem que hem fet camí.  

     Necessitem també créixer en socis i amics. Per enfortir-nos a tots els nivells. Tot i que, 

ja en ocasions, el nostre local del carrer Rocafort es queda petit. Alguns Grups d’Ajuda 

Mútua han tingut una participació tan alta que es fa necessari que, d’aquí a poc de temps, 

creem el segon d’ells.   

     Com també veureu en aquesta memòria, la nostra activitat a la xarxa ha estat un èxit. 

No només un èxit, ha estat un triomf espectacular. Peça clau és la nostra pàgina web 2.0, 

una creació d’aquest any que ens ha permès connectar amb materialment milers de 

persones. També el ressò que hem tingut al Facebook i el Twitter ha estat increïble. Algunes 

de les nostres intervencions a la web, com la entrevista a Lluís Imedio de “Persones com 

Tu”, han estat seguides per una autèntica gentada. També editem, en Internet, notícies 

sobre salut mental. A tothom que ha connectat amb nosaltres i ens segueix, també gràcies.  

     Volem seguir creixent a la xarxa. Volem anar a més. És una de les nostres formes de 

lluitar contra l’estigma en salut mental. Lluitar contra l’estigma és un dels nostres objectius 

fundacionals. Per això, varis dels membres d’ActivaMent també participem en la campanya 

“Obertament”, que té aquest mateix objectiu.  

     Així doncs, creiem que aquest darrer any ha estat molt positiu. Estem orgullosos de la 

feina feta. I veure aquesta feina ens dona més forces per a continuar en aquesta línia i 

procurar millorar-la encara més. Volem, amb l’ajut de tots vosaltres, arribar més lluny 

encara.  

Fèlix Rozey   
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Presentació de l’Entitat 
     Qui Som ActivaMent Catalunya Associació? 

 

 

     Som un grup de persones que 

passem o hem passat 

l’experiència del trastorn mental i 

que ens organitzem per a 

participar com agent actiu en 

l’àmbit de la salut mental de 

Catalunya. 

 

     Qui formem part d’ActivaMent sabem què significa viure un trastorn mental i, per tant, 

quines són les nostres necessitats i capacitats. Treballem en 1ª persona per a millorar la 

qualitat de vida de totes i cadascunes de les persones del nostre col·lectiu i per a fer 

d’aquesta una societat més justa i inclusiva.  

     ActivaMent Catalunya Associació és una entitat reconeguda per la Generalitat de 

Catalunya, amb NIF: G65671828 

     Quins són els nostres Objectius? 
 

     Des d’ActivaMent, les pròpies persones afectades per un trastorn mental ens organitzem 

col·lectivament i treballem de manera voluntària per a:  

 Oferir-nos Recolzament Mutu. 

 Lluitar contra l’Estigma i l’Autoestigma per motius de salut mental. 

 Atorgar veu al nostre col·lectiu davant de les administracions i les institucions. 

 Defensar els nostres drets i deures. 

 Fomentar l’Empoderament de les persones del nostre col·lectiu. 

 Col·laborar, com agent actiu, amb els serveis i d’altres institucions de salut mental 

de Catalunya. 

     ActivaMent Catalunya Associació neix el 10 d’Octubre de 2011, per a respondre a la 

necessitat de crear una associació feta per i per a nosaltres, amb nosaltres, inclusiva, 

realment democràtica i que no sigui contradictòria amb les necessitats de les persones que 

passem o hem passat l’experiència del trastorn mental. 

 

 

Com Trobar-nos? 
 

Estem al Carrer Rocafort, 242 Bis, 3r B 

(08029) Barcelona. 

A l'Hotel d'Entitats de CIEMEN 

Telèfon: 666 89 04 12 

activament@activament.org 

www.activament.org  

 

mailto:activament@activament.org
http://www.activament.org/
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ActivaMent, una manera de Ser i de Fer 
 

Actuem en  
1º Persona 

Funcionem 
Sense Diferències de Jerarquia 

     Som una entitat constituïda, 
organitzada i dirigida per, i per a, 

persones amb l’experiència del trastorn 
mental.  
 

     Acceptem la col·laboració de totes les 
persones, amb o sense un diagnòstic, que 

vulguin col·laborar, però l’organització, 
direcció i presa de decisions d’ActivaMent 
està a càrrec de qui hem viscut o vivim 

amb un trastorn mental. 

     Som una organització horitzontal, a la qual 
la veu de totes i cadascunes de les persones 

sòcies té la mateixa validesa i importància, 
ocupi o no un càrrec dins de l’associació.  
 

     Les nostres reunions i les instàncies de 
presa de decisions són obertes a tots els 

membres de l’associació. La direcció i 
responsabilitat es comparteix entre tots els 
socis i sòcies. 

Estem Oberts a  

la Diversitat de Veus 

Treballem per  

l’Empoderament 
     Fomentem que cada persona pugui fer 

sentir la seva pròpia veu, les seves idees i 
les seves propostes. 
 

     No pretenem que hi hagi una veu 
única, sinó múltiples i diverses. El nostre 

objectiu és oferir la força d’un altaveu, per 
a que les paraules de cadascú tinguin més 

ressò.  

     Oferim un espai per a recuperar i/o 

desplegar la capacitat de presa de decisions, 
la ciutadania activa i per a ser agents actius 

de la pròpia vida. 
 

     L’Empoderament requereix d’una pràctica 

quotidiana a on cadascú/na pugui desplegar 
les seves pròpies capacitats i prendre les 

regnes de la seva vida. 

Funcionem amb un 

Sistema de Democràcia Directa 

Actuem amb 

Perspectiva de Gènere 
     Prenem les decisions de manera 

assembleària, amb la veu i el vot de tots 
els socis i sòcies que vulguin participar-hi.  
 

     El nostre és un sistema de 
responsabilització personal i col·lectiva, i 

no pas un sistema de delegació de 
responsabilitats. Això és fonamental per a 
l’aprenentatge de la ciutadania activa i per 

a l’empoderament de les persones.  

     Treballem per a revertir la doble 

discriminació que viuen les dones del nostre 
col·lectiu: per ser dones i per tenir un trastorn 
mental.  
  

     Però no tan sols prenem cura de les 
expressions que s’utilitzen o de la distribució 

de càrrecs dins de l’associació. També 
rebutgem les estructures de poder patriarcals 
i l’anacrònic model d’un líder i els seus 

seguidors/subordinats. 

Ens Solidaritzem amb  

Altres Col·lectius Discriminats  

Treballem en 

Xarxa amb altres Entitats 
    Ens solidaritzem i col·laborem amb 
altres col·lectius de persones que són 
objecte de prejudicis i discriminació.  
 

     Totes les formes de discriminació i 

marginació generen patiment psicològic. 
Per tant, tot i que la nostra principal àrea 
de treball i els nostres objectius tenen a 

veure amb el món de la salut mental i les 
persones amb l’experiència del trastorn 
mental, entenem com a pròpies totes les 

lluites contra aquestes injustícies. 

     Col·laborem i treballem plegats amb altres 
entitats, del nostre barri, la nostra ciutat i 
també internacionals.  
 

     Entenem que tant les nostres necessitats 

com a persones com els objectius de la nostra 
entitat estan en funció d’un context social al 
qual vivim. Per tant, el treball en xarxa amb 

altres entitats, del món de la salut mental o 
d’altres àmbits, és bàsic per a millorar la 
qualitat de vida de qui formem part d’aquesta 

societat. 
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Part 1: Projectes i Activitats 
El Grup d’Ajuda Mútua 

 

 

 
 
 

 

     Un Grup d’Ajuda Mútua és un 

espai en el qual diverses persones 

que comparteixen un mateix 

problema o dificultat es reuneixen 

per a intentar superar o millorar la 

seva situació. En el nostre cas, som 

persones amb l’experiència del 

trastorn mental que fem 

setmanalment una trobada informal a 

la qual compartim les nostres 

experiències, expliquem obertament 

les nostres vivències i ens donem 

recolzament mutu. Xerrem de temes 

relacionats amb el trastorn mental, 

però també d'altres aspectes de la 

nostra vida personal. 

    

     Per a què un Grup d’Ajuda Mútua? El GAM 

d’ActivaMent està orientat a totes les persones del 

nostre col·lectiu que vulguin trobar un espai al qual 

compartir les pròpies experiències de vida amb altres 

persones que hagin viscut o que estiguin vivint un 

trastorn mental. És un espai per a escoltar i ser 

escoltat, rebre i donar recolzament, entendre’ns i 

cercar entre tots i totes les millors respostes a les 

nostres circumstàncies vitals.  
 

   Objectius i Fites 

 Fomentar 
l’Empoderament 

 Lluitar contra 
l’Estigma i 

l’Autoestigma 
 Actuar en 1ª Persona 

     El nostre Grup d’Ajuda Mútua, que funciona els dilluns de 18 a 20 hores, ha comptat al llarg 

de l’any 2012 amb 24 Persones Participants, que vam fer 41 Sessions de GAM: 
 

Grup Sessions Participants 
1 Grup 41 Sessions 24 Persones 

 

     D’aquestes persones que, en un moment o d’altre, van passar pel GAM, no totes han tingut 

el mateix tipus de vinculació: 
 

No Vinculades Temporals Actuals Interessades 
6 Persones 7 Persones 11 Persones 3 Persones 

 

Com veiem, de les 24 persones que van passar pel nostre GAM:  
 

 6 no es van vincular, no van venir més que a una o dues sessions de presentació 

 7 van participar al llarg d’un temps, però ja no hi participen 

 11 són membres actuals del GAM 

 A més a més, altres 3 persones estan interessades en participar-hi, però esperen que hi 

hagi un grup pel mati 
 

Tasques Pendents 

Obrir un segon grup de GAM, amb un horari matinal 

Augmentar el índex de fidelització de les persones que assisteixen al GAM 

Sistematitzar les normes de funcionament i crear eines de Valoració 

http://www.activament.org/grups-dajuda-mutua-2/
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El CineFòrum

 

     Aquest és un projecte organitzat i 

compartit per l’Associació Sociocultural 

Radio Nikosia  i ActivaMent 

Catalunya Associació. 

     El CineFòrum és una activitat per 

a gaudir, compartir i reflexionar. Així, 

a partir de la visualització d’una sèrie 

de pel·lícules seleccionades, 

organitzem una tertúlia en torn a 

diversos temes que afecten a les 

persones del nostre col·lectiu. 

    D’aquesta manera, es pretén facilitar que totes les persones que assisteixin a les sessions 

puguin expressar les seves idees, valoracions i propostes en relació als següents temes: 

 La importància de les relacions humanes per a la 

Salut Mental. 

 El paper de les persones en el seu propi Procés 

de Recuperació. 

 L’Estigma i l’Autoestigma. 

 L’Empoderament en Salut Mental. 

 La Institució Psiquiàtrica i la Indústria 

Farmacològica. 

 Les Minories Actives i la defensa dels drets dels 

Col·lectius Discriminats. 

 Els Moviments Socials i la força de l’Organització 

Col·lectiva.  

 

 

 

  Objectius i Fites 

 Fomentar 
l’Empoderament 

 Lluitar contra l’Estigma 

i l’Autoestigma 
 Treballar en Xarxa 

amb altres entitats 

 

 

     Les pel·lícules de cada 

sessió han comptat amb 

una presentació prèvia, 

exposant els motius de la seva 

selecció, i una ronda posterior 

de debat i reflexió. 

 

     Per a què el CineFòrum? Aquesta activitat està pensada, organitzada i realitzada com un 

Projecte de Contacte Social. El CineFòrum està plantejat per a desmuntar els estereotips i els 

prejudicis actuals generadors de rebuig i discriminació cap a les persones diagnosticades d'un 

trastorn mental. És un projecte que està estructurat per a promoure el tipus d'interaccions 

pròpies de les activitats que funcionen com a eina antiestigma i antidiscriminació. 

http://radionikosia.org/
http://www.activament.org/el-cineforum/
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     A continuació presentem la relació entre les Sessions del CineFòrum i la quantitat de 

Persones que van assistir a cadascuna de les pel·lícules: 

Sessions del CineFòrum 

Pel·lícula Assistents 
Birdy 26 Persones 

Shine 28 Persones 

Hombre Mirando al Sudeste 23 Persones 

Salir del Armario 26 Persones 

Milk 21 Persones 

Total 124 Persones 
 

     En definitiva, a l’any 2012 vam veure un Total de 5 pel·lícules i 124 persones en Total van 

assistir a les sessions del CineFòrum.  
 

Cartells de les Pel·lícules del CineFòrum 

       

                
 

Tasques Pendents 

Augmentar el Número de Sessions Anuals del CineFòrum 

Incrementar el Número de Persones Assistents a cada Sessió 

Arribar a més persones que no estiguin vinculades al món de la salut mental 
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Alfabetització Digital

 

  
    L’Alfabetització Digital és 

un projecte orientat a oferir a 

les persones del nostre 

col·lectiu la possibilitat 

d’aprendre a moure’s, 

comunicar-se i desenvolupar-

se en els entorns virtuals. Als 

cursos hem ensenyat l’ús del 

correu electrònic, les xarxes 

socials, els cercadors de 

notícies, els fòrums virtuals, 

etc. 

     Per a què l’Alfabetització Digital? En bona mesura, 

els nostres objectius i maneres d’entendre el moviment 

associatiu requereixen que tots i cadascú dels membres 

d’ActivaMent siguin capaces de fer oir les seves idees i 

puguin exercir la ciutadania activa. Actualment, les eines 

2.0 són bàsiques en aquest sentit. Igualment, prenent en 

compte que passar per un trastorn mental pot suposar 

períodes en els quals hi ha dificultats per a sortir de casa, 

parlar en públic o establir relacions socials, les eines 

informàtiques ens permeten mantenir-nos comunicats i 

evitar l’aïllament potencial al que ens podrien portar 

aquests moments del nostre procés.  

Objectius i Fites 

 Fomentar 
l’Empoderament 

 Atorgar Veu 

 Lluitar contra 
l’Autoestigma 

     A continuació presentem la relació entre els Tallers que es van oferir al llarg de l’any 2012, 

la quantitat de Cursos que s’han ofert de cada Taller i el número de Persones que van cursar-

los: 
 

Tallers del Curs d’Alfabetització Digital 

Taller Cursos Persones 
Introducció Bàsica 1 Curs 2 Persones 
El Correu Electrònic 2 Cursos 3 Persones 

Les Xarxes Socials 1: Facebook 1 Curs 1 Persona 

Les Xarxes Socials 2: Twitter 4 Cursos 8 Persones 

Total 8 Cursos 14 Persones 
 

     En definitiva, a l’any 2012 vam realitzar un Total de 8 Cursos, que van oferir 4 Tallers 

diferents a un Total de 14 Persones Sòcies de la nostra entitat. Twitter va ser el Taller amb 

més demanda, amb 8 persones formades.  
 

Tasques Pendents 

Diversificar els Tallers que s’ofereixen 

Aconseguir els recursos per a oferir les formacions a un major número de Persones 

Sistematitzar el Material d’Estudi empleat  

Avaluar els resultats de les formacions 

http://www.activament.org/alfabetitzacio-digital-2/
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Persones com Tu 

 

 

    És un projecte orientat a 

difondre una imatge acurada i 

precisa de què és i què significa 

viure o haver viscut un trastorn 

mental. A Persones com 

Tu presentem històries de vides 

reals, històries de recuperació i 

de superació.  

     Per a què el projecte Persones com Tu? Els 

mitjans de comunicació tan sols ensenyen una “cara” 

del trastorn mental: la d’aquelles persones que es 

troben en mig d’una crisi o que estan 

institucionalitzades, en situació de dependència, sense 

autonomia i que encara no s’han pogut recuperar. 

     Aquesta imatge és una distorsió de la realitat: la 

majoria de les persones que passem l’experiència del 

trastorn mental ens recuperem. Cal mostrar que 

sortir-se endavant és possible i, de fet, és usual. 

 

   Objectius i Fites 

 Lluitar contra l’Estigma 

 Fomentar 
l’Empoderament 

 Atorgar Veu 

 

     A continuació presentem la relació entre les entrevistes publicades y el seu impacte a la 

nostra web, en funció de les visites, el comentaris i la quantitat de vegades que s’ha marcat 

“Me Gusta”: 

Entrevistes Visites Comentaris Me Gusta 
5  3.526 20 433 

 
     Com veiem, tot i que el número d’entrevistes publicades al llarg de l’any 2012 no ha 

esta elevat, el seu impacte mediàtic a la Web d’ActivaMent ha sigut força alt.  

     Així, amb tan sols 5 entrevistes s’han assolit 3.526 visites –recomptant les visites 

rebudes el dia de la publicació de cada entrevista i el dia posterior a la seva publicació-, 20 

comentaris valorant positivament les publicacions i 433 vegades s’ha assenyalat “Me 

Gusta”. 

Tasques Pendents 

Incrementar la quantitat d’entrevistes publicades a l’any 

Arribar a un major número de persones 

Augmentar la interactivitat de les persones que llegeixen les publicacions 

Diversificar els canals de difusió de les entrevistes 

Obrir la participació a persones no sòcies d’ActivaMent 

http://www.activament.org/category/personas-como-tu/
http://www.activament.org/category/personas-como-tu/
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Adhesió a Obertament 
 

 

     Des del passat mes de juliol, ActivaMent és 

una entitat adherida a Obertament, la 

campanya de lluita contra la discriminació per 

motius de salut mental impulsada per la 

Generalitat de Catalunya i que compta amb la 

participació de tots els sectors de la salut mental 

del país. 
 

     Com a entitat, des d’ActivaMent hem col·laborat aportant 5 Persones Voluntàries per 

a la campanya i fent servir les nostres Eines de Comunicació per a difondre els seus 

missatges. 

     Per a què l’adhesió a la campanya? 

L’estigma i la discriminació per motius de 

salut mental probablement siguin els 

obstacles més difícils que s’hagin de superar a 

nivell social per a millorar la qualitat de vida 

de les persones amb trastorn mental. Canviar 

l’actual situació de prejudicis i estereotips és 

una tasca fonamental que cal portar 

endavant. 

Objectius i Fites 

 Lluitar contra l’Estigma i 
l’Autoestigma 

 Fomentar l’Empoderament 
 Atorgar Veu 
 Treballar en Xarxa amb 

altres entitats 

 

 

       Les persones voluntàries que ActivaMent aporta a Obertament col·laboren amb els 

següents projectes de la campanya: 
 

 

 Alerta Estigma 

 Formació de Formadors 

 Portaveus en 1ª Persona 
 

     A continuació es presenta la relació entre els 

projectes d’Obertament i la quantitat de 

voluntaris d’ActivaMent que hi participen: 

Voluntaris per a cada Projecte 

Alerta Estigma 4 

Formació de Formadors 2 

Portaveus en 1ª Persona 2 

 

     Tot i que la campanya acaba de posar-se en marxa i que, per tant, no es poden fer 

encara valoracions, l’adhesió ha estat molt profitosa per a la nostra entitat i els seus 

objectius. Així, més enllà de la lluita contra l’estigma i la discriminació, Obertament ens ha 

permet establir vincles amb tota una xarxa d’entitats de salut mental, formar-nos i 

capacitar-nos per a fer millor la nostra tasca i apropar-nos als mitjans de comunicació. 
 

Tasques Pendents 

Incrementar la quantitat de membres d’ActivaMent que hi participen 

Aprofitar un major número de formacions per part dels participants 

Enfortir els vincles amb les altres entitats que participen a  la campanya 

Continuar ajudant a que la campanya i els seus missatges tinguin major ressò 

http://obertament.org/
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Adhesió a Stop Trans Pathologization 
 

 

 

 

     Des del passat mes de novembre, la 

nostra entitat forma part de la 

campanya internacional Stop Trans 

Pathologization, per la 

despatologizació de les identitats trans i 

intersexe.  

 
      

     Tot i que Stop Trans Pathologization desenvolupa la seva lluita des de l’any 2007, 

ActivaMent Catalunya Associació som la 1r entitat de l’àmbit de la salut mental de 

l’Estat Espanyol que s’afegeix a la campanya i dóna suport oficial als seus objectius.  
 

     Per a què l’adhesió a la campanya?    

En primer lloc, perquè la Transsexualitat NO 

és un trastorn mental. El que produeix 

patiment no és l’orientació sexual, sinó la 

discriminació i els prejudicis dels que són 

objecte les persones transsexuals. I, a més a 

més, perquè totes les formes de discriminació 

i marginació generen patiment psicològic. Per 

tant, encara que la nostra principal àrea de 

treball i els nostres objectius tenen a veure 

amb el món de la salut mental i les persones 

amb l’experiència del trastorn mental, 

entenem com a pròpies totes les lluites contra 

aquestes injustícies. 

 

 

Objectius i Fites 

 Solidaritzar-nos amb altres 

col·lectius discriminats 
 Lluitar contra l’Estigma i 

l’Autoestigma 

 Treballar en Xarxa amb 
altres entitats 

 

 

 

 

 

      Aquesta adhesió, a més a més, ens 

obre la porta a la col·laboració i el treball 

en xarxa amb les entitats que treballen 

temes de gènere i sexualitat. Aquest és un 

camí nou i es tracta de vincles que cal 

enfortir a partir d’ara.  

 

 
 
 

Tasques Pendents 

Portar el missatge i objectius de la campanya a més persones del nostre col·lectiu 

Promoure que altres entitats del món de la salut mental s’afegeixen a la campanya 

Enfortir els vincles i el treball col·laboratiu amb les entitats que treballen temes de 

gènere i sexualitat 

 

 

 

http://www.stp2012.info/old/es
http://www.stp2012.info/old/es
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Congressos i Conferències 
 

 

 

   
   El passat 20 de Juny, convidats per l’Associació 

per a la Salut Mental Septimània i amb motiu de la 

“IV Conferència Internacional de Psicologia 

Comunitària” , vam participar de la Trobada Pre-

Conferència: “Transformative Change in  

Community Mental Health”. 

     Es va tractar d’una taula rodona que va comptar amb una sèrie de ponents d’arreu del 

món, presentant diverses experiències de psicologia comunitària basats en 

l’empoderament i la participació activa de les pròpies persones afectades per un 

problema de salut mental. A partir de les ponències, es va desenvolupar un intercanvi de 

valoracions, propostes i aprenentatges, en la qual tots i totes vam participar aportant el 

bagatge personal i/o l’experiència de la pròpia entitat. 

     Més enllà dels aprenentatges 

conceptuals i les diferents exposicions 

escoltades, la trobada ens va permetre 

conèixer altres experiències. Per exemple, 

noves formes de portar la inserció laboral 

en salut mental dins del mercat ordinari o 

un grup de recerca en salut mental feta 

per professionals que han passat en 1ª 

persona l’experiència del trastorn mental. 

Objectius i Fites 

 Lluitar contra l’Estigma i 

l’Autoestigma 
 Fomentar l’empoderament 
 Treballar en Xarxa amb 

altres entitats 

 

   Ara bé, tot i l’enriquidora que va ser aquesta trobada, és l’única experiència de 

participació a un congrés i/o conferència com a tertulians. En aquest sentit, ens queda 

pendent la tasca de cercar noves possibilitats i espais per a participar-hi.  

Tasques Pendents 

Preparar continguts per a ponències a partir de la sistematització de les pròpies 

activitats 

Cercar espais als quals presentar l’experiència d’ActivaMent 

Reprendre el contacte amb les entitats amb les quals es va compartir trobada 

Promoure la participació de més membres de la nostra entitat a Congressos i 

Conferències 
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Projectes Inconclusos 
     La nostra Memòria no estaria completa si no presentéssim aquí aquells Projectes i 

Activitats pels quals hem treballat al llarg del 2012 però que, per diversos motius, encara 

no s’han pogut posar en marxa. En alguns casos, aquests no es van concretar per falta 

d’acords de col·laboració i/o de convenis bilaterals d’ajuda amb altres entitats o serveis. En 

altres ocasions, va ser per mancances materials, d’espai i/o de recursos, les quals, a poc a 

poc, esperem poder cobrir. Finalment, també estem a mig camí d’un projecte més ample, 

que cerca formalitzar la xarxa d’associacions de persones amb trastorn mental del territori 

català. En tots aquests casos, l’any 2013 es presenta com una oportunitat per assolir els 

objectius pendents. A continuació es presenten aquests Projectes Inconclusos: 
 

El Consultori Jurídic en Salut Mental 
 

 

 

 

 

     El Consultori Jurídic en Salut Mental cerca oferir un 

espai per a que les persones del col·lectiu puguin resoldre 

els seus dubtes sobre temes legals relatius al dret a una 

pensió, els tràmits de discapacitat, les baixes laborals i/o 

els acomiadaments improcedents per motius de salut 

mental, etc. A més a més de brindar respostes als dubtes 

que puguin arribar-hi, el projecte pretén sistematitzar 

aquestes respostes en un corpus d’articles que es puguin 

difondre i consultar a través de la nostra Web. Queda 

pendent trobar una entitat o persona que brindi el suport 

necessari en matèria jurídica. 
  

Els Cursos d’EmpoderaMent en Salut Mental 
 

 

 

     Els Cursos d’Empoderament en Salut Mental tenen 

per objectiu oferir a les persones amb trastorn mental eines 

per a recuperar la pròpia veu, fer-li front a l’estigma i 

l’autoestigma, valorar la força de l’associacionisme i la 

defensa col·lectiva dels nostres drets. Aquests cursos, a més 

a més, serveixen com una introducció per a que els membres 

nous d’ActivaMent puguin entendre els objectius i les 

activitats de la nostra entitat. Queda pendant trobar un espai 

físic i el material didàctic (projector) per a fer les formacions. 
 

L’Entitat de Segon Nivell 
 

 
 

     Finalment, un altre projecte del qual ens trobem a mig camí 

es refereix a la constitució d’una Entitat de Segon Nivell. És a 

dir, una Federació d’Associacions de Persones amb Trastorn 

Mental. Actualment, al territori català, tant els familiars, com els 

prestadors de serveis públics, privats i concertats tenen les 

seves entitats de 2n Nivell, però nosaltres encara no estem 

federats. Per tant, queda pendent continuar treballant, enfortint 

els vincles de la xarxa d’associacions i establint objectius 

comuns de cara a una futura federació. 

 

Tasques Pendents 

Establir un conveni amb una entitat o professional que faci viable el Consultori Jurídic  

Accedir a un espai físic apropiat per a oferir les formacions del Curs d’Empoderament 

Continuar enfortint els vincles amb altres associacions de persones amb trastorn 

mental de cara a constituir una entitat de 2n Nivell 
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Part 2: La Gestió Associativa 
La Base Social 

 

     La nostre entitat consta actualment de 

33 Membres, dels quals 21 són Persones 

Sòcies (Socis Numeraris) i altres 12 són 

Persones Amigues (Socis Col·laboradors). 

Membres d’ActivaMent 

Sòcies Amigues Total 
21 12 33 

 

     Les Persones Sòcies són membres que pertanyen al col·lectiu d’usuaris de Salut Mental. 

Per la seva banda, les Persones Amigues són membres que no han passat l’experiència del 

Trastorn Mental, però col·laboren per assolir les fites i objectius d’ActivaMent. A nivell de 

drets estatutaris, l’única diferència entre ambdós tipus de membres és que les Persones 

Sòcies poden formar part de la Junta Directiva i votar per a la seva constitució, mentre que 

les Persones Amigues no gaudeixen d’aquesta opció. Ambdós tipus de membres tenen veu en 

la presa de decisions de les activitats de l’entitat, que es prenen de manera assembleària. 

     A la base social actual s’ha 

arribat partint de 9 Persones 

Sòcies Fundadores. Al llarg 

d’aquest temps, s’han incorporat 28 

nous membres  -15 Socis/es i 13 

Amics/gues- i s’han produït 4 baixes 

-3 Sòcies i 1 Amiga-. 

Evolució de la Base Social 

Inici Altes Baixes Actuals 

9 28 4 33 

Les dades inclouen els mesos de novembre i desembre de 2011 

     El creixement de la nostra entitat, que ha incrementat la seva Base Social un 365% en 15 

mesos, depèn en bona mesura de l’acollida i vinculació dels nous membres. En aquest sentit, 

4 socis/es d’ActivaMent han format part de l’Equip d’Acollida. 

 
Acollides de Nous Membres 

Acollides Vinculats No Vinculats 
31 18 13 

Les dades inclouen els mesos de novembre i desembre de 2011 

 

     Al llarg d’aquest temps -2012 i 

novembre i desembre de 2011-, s’han 

fet 31 acollides, de les quals 18 

persones s’han vinculat a ActivaMent i 

les altres 13 no s’han vinculat. Les 

altres persones, que completen els 33 

membres de l’entitat, són familiars i 

amics dels socis/es que donen suport 

com a Socis Col·laboradors. 

L’Equip d’Acompanyament 
 

     Igualment, un altre projecte d’ActivaMent pensat per a cuidar la nostra base social és 

l’Equip d’Acompanyament. Aquest equip, del qual formen part 3 Persones Sòcies, 

s’encarrega d’anar a visitar als/les companys/es que hagin de passar un ingrés hospitalari per 

raons de salut mental. Lamentablement, l’any 2012 va ser necessari fer una d’aquestes 

visites a una companya ingressada. 
 

Tasques Pendents 

Incrementar la Base Social d’ActivaMent 

Augmentar el percentatge de persones acollides que es vinculen a l’entitat 

Repescar a les persones que van ser acollides i no es van vincular 

Redactar un protocol d’acollida i sistematitzar les dades recollides 

Augmentar el número de membres de l’Equip d’Acollida 
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Capacitació de la Base Social 
     Des del moment que vam decidir posar en marxa ActivaMent Catalunya Associació, la 

capacitació de la Base Social ha estat un tema prioritari a la nostra entitat. Tot i que la 

majoria de les persones Sòcies Fundadores teníem experiència associativa, la constitució i 

gestió d’una entitat ens resultava quelcom nou. En aquest sentit, el suport i recolzament de 

Torre Jussana ha estat fonamental. Així mateix, els últims 4 mesos del 2012, des del 

moment que ActivaMent s’afegeix a Obertament i vam començar a participar com a 

voluntaris de la campanya, també hem rebut les seves formacions. 

     A continuació es presenta la relació entre l’entitat que brinda la capacitació, la quantitat 

de formacions rebudes i els membres d’ActivaMent que van participar:  

Formacions Rebudes 

Entitat Formacions Participants 
Torre Jussana 9 5 

Obertament 3 5 

    Les dades inclouen els mesos de Novembre i Desembre de 2012 

 

     Com veiem, 5 membres 

d’ActivaMent van rebre 8 

formacions de Torre Jussana i 

altres 5 membres més -per a 

un total de 8 persones 

diferents- van participar de 3 

formacions d’Obertament. 

     A continuació es presenten quines van ser els cursos, tallers i xerrades de formació de les 

quals vam gaudir els membres d’ActivaMent al 2012: 
 

Cursos i Formacions a Torre Jussana 
 

 
 

 

 Introducció a la Gestió Associativa 

 L’Elaboració d’un Pla Estratègic a les Associacions 

 Les TICs aplicades a la Captació de Fons 

 Elaboració de Butlletins Electrònics i Mailings amb Mailchimp 

 Xerrada: El Pla de Comunicació 

 Xerrada: Obligacions Fiscals i IRPF de les Associacions 

 Xerrada: Eines 2.0 de Gestió i Treball Col·laboratiu 

 Xerrada: Declaració d’Utilitat Pública 

 Xerrada: Com fer una Difusió Efectiva de les Activitats 

Cursos i Formacions d’Obertament 
 

 

 Portaveus en 1ª Persona 

 Alerta Estigma 

 Formació de Formadors 

     En definitiva, al llarg de l’any 2012 i els mesos de novembre i desembre de 2011, un total 

de 7 membres d’ActivaMent van participar de 12 formacions diferents, per a un total superior 

a les 160 hores de capacitació. 

Tasques Pendents 

Continuar amb la capacitació de la nostra Base Social 

Incrementar la quantitat de membres d’ActivaMent que es capaciten 

Aprofitar les ofertes formatives d’altres entitats diferents 

Elaborar i oferir formacions pròpies des d’ActivaMent 
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Les Reunions d’Assemblea 
 

  

     Al llarg de l’any 2012, s’han fet un 

total de 39 Reunions d’Assemblea 

a la nostra entitat, obertes a la 

participació de totes les Persones 

Sòcies i Amigues d’ActivaMent.      

Gairebé tots els dijous no festius de 

l’any,  es va fer una reunió per a 

organitzar-nos, prendre les decisions 

i portar endavant l’associació.  

     Fins a 14 membres d’ActivaMent 

van participar d’aquestes reunions, 

col·laborant amb la Gestió 

Associativa.

   Com hem vist, algunes de les 

característiques distintives 

d’ActivaMent són que funcionem 

Sense Diferències de Jerarquies, 

treballem per l’Empoderament del 

nostre col·lectiu, prenem les 

decisions amb un Sistema de 

Democràcia Directa i estem 

Oberts a la Diversitat de Veus.  

 

   Objectius i Fites 

 Funcionar Sense Diferències de 
Jerarquies 

 Fomentar l’Empoderament dels 
nostres membres 

 Prendre les Decisions amb un 
Sistema de Democràcia Directa 

 Estar Oberts a la Diversitat de Veus 

     Precisament, per a poder acomplir amb totes aquestes característiques i fites, entenem 

com a fonamental la realització periòdica i sistemàtica d’assemblees obertes a tots i totes qui 

vulguin participar.  

     A continuació es presenta la relació entre els diferents equips encarregats de la Gestió 

Associativa i la quantitat de membres d’ActivaMent que hi participen: 

Equip d’Acollida 4 

Equip d’Acompanyament 2 

Gestió de Base de Dades 3 

Gestió Econòmica 2 

Relacions Institucionals 8 

Comunicació 2.0 3 

Equip de Formació 2 

Voluntaris de Campanyes 5 

      

     Com veiem, els 14 membres 

d’ActivaMent compromesos com a 

voluntaris de la Gestió Associativa, es 

van encarregar de portar endavant les 

tasques dels 7 Equips de Gestió. En 

aquest sentit, la majoria dels membres 

han col·laborat amb 2 o més tasques de 

l’entitat. 

 

     En definitiva, les Reunions d’Assemblea, realitzades de manera sistemàtica una vegada 

per setmana i obertes a tots el membres d’ActivaMent, han permet acomplir amb el propòsit 

de gestionar de manera col·lectiva i horitzontal la nostra entitat. 
 

Tasques Pendents 

Mantenir la periodicitat actual, d’una Reunió d’Assemblea Setmanal 

Implicar a més membres d’ActivaMent en la Gestió Associativa i les Reunions 

d’Assemblea 

Aconseguir un espai més gran per a reunir-nos, en previsió del creixement de l’entitat 
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Relacions Institucionals 
 Visita d’ADEP (15/11/2012)  

 

 

 
 

     Atès que la nostre entitat tan sols 

compta amb un any i quatre mesos 

de vida, les Relacions Institucionals 

han estat necessàries i prioritàries 

des de l’inici. En aquest sentit, donar 

a conèixer ActivaMent i començar a 

establir llaços i cooperacions amb 

altres entitats són objectius 

ineludibles. 

     Per assolir aquestes fites, al llarg 

d’aquest temps s’han fet i/o rebut 23 

visites a 14 entitats diferents 

vinculades al món de la Salut Mental. 

     A continuació es presenta la relació entre les entitats amb les quals es van realitzar les 

trobades, ordenades per ordre temporal, i el tipus de visita feta/rebuda: 

Visites a Entitats de Salut Mental 

Entitat Rebudes Fetes 
Associació de Malalts Mentals (AdeMM) 1  

Associació de Malalts Mentals de Barcelona (AMMBAR) 1  

Asamblea de Majaras  2 

Centre de Dia Esquerre de l’Eixample (Septimania)  1 

Septiclub (Septimania)  2 

Associació Sociocultural Ràdio Nikosia 1 4 

Club Social Aixec  2 

EspaiSocial Provença  2 

Fed. Cat. de Familiars de Malalts Mentals (FECAFAMM)  1 

Obertament Assoc. Cat. Lluita contra l’Estigma en S. Mental 1 1 

Fundació Sant Pere Claver  1 

Associació Emilia  1 

Associació d’Emergències Psicosocials (ADEP) 1  

Associació Grup de Teatre Imagina 1  

 

     Com a resultat d’aquestes Relacions Institucionals s’han obtingut diversos beneficis. 

Entre els quals, els més importants són: 

 El CineFòrum, com a projecte compartit amb l’Associació Sociocultural Ràdio Nikosia 

 L’adhesió a la campanya Obertament 

 Una proposta de col·laboració amb l’EspaiSocial Provença 

 La difusió mútua d’activitats i projectes (entitats diverses) 

 

Tasques Pendents 

Establir nous vincles i col·laboracions amb entitats de Salut Mental 

Arribar a entitats d’altres àmbits, més enllà de la Salut Mental 

Establir i capacitar un Equip de Relacions Institucionals 

Sistematitzar i difondre els resultats de les Relacions Institucionals 
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Presència als Mitjans de Comunicació 

 
 

     Tot i que la nostra entitat és molt jove, 

amb tan sols 15 mesos de vida, la 

participació dels nostres membres als 

mitjans de comunicació és particularment 

significativa, amb més de 60 participacions 

al llarg del 2012.  

     Per a entendre aquesta presència, cal 

considerar dos factors: en primer lloc, el 

nostre president, Fèlix Rozey, des d’abans 

de la constitució de la nostra entitat, és 

redactor de “Ràdio Lunètica” i col·laborador 

permanent de “Catalunya Sense Barreres”. 

I, en segon lloc, alguns dels nostres 

membres formen part d’Obertament, de 

manera que són convidats com a Portaveus 

en 1ª Persona de la campanya de lluita 

contra la discriminació per motius de salut 

mental.  

 

     A continuació es presenten les presències dels membres d’ActivaMent al mitjans de 

comunicació, en funció del programa i/o mitjà, la quantitat d’emissions i els membres 

participants:  
 

Participació en Programes de Ràdio 
 

 “RRààddiioo  LLuunnèèttiiccaa”, de Ràdio Kanal Barcelona, al 106.9 del Dial: Un projecte de 

l’Associació Joia, dedicat a difondre temes de salut mental amb la mirada de les 

pròpies persones afectades, compta amb la participació de Fèlix Rozey, actual 

president d’ActivaMent, com a redactor del programa. Es van fer 50 emissions de 

Lunètica al llarg de 2012. 
 

 “CCaattaalluunnyyaa  SSeennssee  BBaarrrreerreess” de Ràdio Estel, al 106.6 del dial. Es van emetre 9 

programes amb un segment dedicat a la salut mental (els dies 13/01, 10/02, 09/03, 

13/04, 11/05, 08/06, 13/06, 09/11 i 14/12); tots els quals van comptar amb la 

participació de Fèlix Rozey, actual president d’ActivaMent, com a col·laborador 

permanent. A més a més, altres 2 membres de la nostra associació van participar  en 

alguns programes com a tertulians convidats. 
 

 “RRààddiioo  NNiikkoossiiaa”, de Contrabanda, al 91.4 del Dial: Ens va convidar el 16/05 a 

presentar la nostra associació, les nostres fites, objectius, projectes i maneres de 

funcionar. Van participar del programa 3 membres d’ActivaMent. 
 

 “EEll  FFiill  ddee  llaa  TTrrooccaa”, de Ràdio Rubí, al 99.7 del Dial. Dos companys d’ActivaMent van 

participar convidats a una tertúlia sobre el suïcidi, el 22/11. 
 

 “MMaanneerreess  ddee  VViiuurree”, de La Xarxa (COMRàdio), al 91 Dial. El dia 02/12, un company 

de la nostra entitat va participar del programa, com a membre de la campanya 

Obertament, convidat per a parlar de la discriminació per motius de salut mental. 
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Presència a Mitjans Impresos 
 

 

 

 “LLaa  VVaanngguuaarrddiiaa”, el dimarts 

9 d’Octubre, dos companys 

d’ActivaMent, com a Portaveus 

en 1ª Persona, van parlar de 

la discriminació per motius de 

salut mental i van presentar la 

campanya Obertament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “JJooiiaa  MMaaggaazziinnee”, el mes de Novembre, 

un company de la nostra entitat va 

participar de l’entrevista de tapa del Joia 

Magazine de Salut Mental Núm. 9, també 

com a Portaveu en 1ª Persona, presentant 

la campanya Obertament.  

 

 

 

 

 

Membres Presències 

3 64 

 

 

 

     En definitiva, al llarg del 2012, un total 3 membres de la nostra entitat van aparèixer 

64 vegades a un mitjà de comunicació. Ara bé, la majoria d’aquestes presències han estat 

com a col·laboradors d’altres programes i/o com a membres d’una campanya. Per contra, 

les aparicions en nom d’ActivaMent han sigut més aviat puntuals. 

  
Tasques Pendents 

Continuar amb les col·laboracions actuals dels membres d’ActivaMent amb mitjans 

i campanyes 

Augmentar la quantitat de membres d’ActivaMent que col·laboren i/o participen a 

mitjans massius de comunicació 

Incrementar les presències als mitjans que parlant en nom d’ActivaMent 

Diversificar els mitjans als quals tenim presència 
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La Pàgina Web 

 

 

     La Nostra Pàgina Web, 

www.activament.org, va 

néixer al desembre de 2011 i 

s’ha convertit en el nostre 

principal canal de comunicació. 

     Des del seu naixement i al 

llarg de tot l’any 2012, vam 

rebre 46.146 Visites, amb una 

mitja de 122 visites al dia. 

  

     A continuació es presenta la relació entre les Publicacions de la nostra pàgina web, els 

Usuaris i les Visites: 
 

Pàgina 

Web 

Publicacions Usuaris Vistes 
57 7.190 46.146 

                       Aquestes dades inclouen els últims 12 dies de 2011 
 

     Per a entendre aquestes dades, cal tenir en compte el següent: Les estadístiques no 

recompten persones, atès que conèixer això és impossible, sinó IPs –el número que identifica 

el dispositiu des del qual es realitza la connexió-. Així mateix, les dades d’usuaris es refereixen 

a Usuaris Únics; és a dir, que es compta un únic cop la visita d’una IP, independentment de 

la quantitat de vegades que hagi visitat la nostra pàgina. Igualment, si una IP obre diverses 

pàgines i/o articles (posts) al visitar la nostra Web, cadascuna d’aquestes compta com a 

Pàgina Vista. En conclusió, al llarg de l’any 2012, des de 7.190 adreces IPs diferents s’han fet 

46.146 visites a les pàgines i posts de la web d’ActivaMent.  

Tipus i Quantitat de Publicacions 

Pàgines Blog d’ActivaMent Persones com Tu ActivaMent al Dia 
13 27 5 12 

 

     Com veiem al gràfic anterior, al llarg de l’any 2012 (i desembre de 2011), de les 57 

publicacions de la nostra Web, 13 són pàgines fixes que acompleixen la funció d’informar sobre 

qui som, què fem, on trobar-nos, etc. Aquestes pàgines NO permeten comentaris ni 

valoracions. La resta són: 27 articles del Blog d’ActivaMent, 5 entrevistes de Persones com Tu i 

12 notícies i informacions d’ActivaMent al Dia. 

El Fòrum d’ActivaMent
     Un cas especial de 

Pàgina és el Fòrum 

d’ActivaMent.  

 

 

Membres Temes Intervencions Visites 
21 4 15 1543 

     Com veiem al quadre anterior, tot i que el Fòrum compta amb 21 membres enregistrats i 

que va rebre 1543 visites al llarg del 2012, tan sols ha generat 4 temes amb 15 intervencions. 

En aquest sentit, cal analitzar els motius de la baixa interactivitat que genera aquesta eina, 

amb tan sols una participació de cada 103 visites. 

 

http://www.activament.org/
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Els Articles, Entrevistes i Notícies (Posts)
 

     A la gràfica que tenim a la dreta, podem veure la 

quantitat d’articles (posts) publicats cada mes, al llarg 

del 2012 i desembre de 2011.  

     Aquest Gràfic ens permet analitzar millor l’evolució 

i creixement de les nostres publicacions. Com veiem, 

els primers 8 mesos es van fer 20 publicacions –una 

mitja de 2,5 al mes-; mentre que els últims 4 mesos 

hi ha 24 publicacions –una mitja de 6 al mes. Això és 

degut a què les publicacions d’ActivaMent al Dia no 

van començar fins al mes de setembre, atès que 

abans no comunicàvem a través de la Web les nostres 

activitats i novetats.  

    Una altra dada a prendre en consideració, i que no 

surt a les estadístiques, és que al llarg d’aquest temps 

la nostra web ha comptat amb la participació de 6 

membres d’ActivaMent que han col·laborat en la 

redacció dels articles. D’aquestes col·laboracions, 3 

s’han fet de manera puntual –d’una o dues 

publicacions- i les altres 3 són habituals. En aquest 

sentit, ActivaMent compta amb 3 bloguers que 

produeixen sistemàticament els articles que cada mes 

es publiquen. 

 

Desembre 5 

Novembre 6 

Octubre 7 

Setembre 6 

Agost 2 

Juliol 3 

Juny 2 

Maig 2 

Abril 3 

Març 3 

Febrer 1 

Gener 3 

Desembre 1 

     A continuació es presenta la relació entre la quantitat d’articles i la interactivitat que 

generen, mesurada en “Me Gusta” i Comentaris, en funció del tipus de publicació: 

Categoria Publicacions Me Gusta Comentaris 

El Blog d’ActivaMent 27 856 41 

Persones com Tu 5 432 21 

ActivaMent al Dia 12 181 2 

TOTAL 44 1469 60 

 

     Com veiem, tant els articles com les entrevistes generen una interactivitat significativa. 

Així, al Blog d’ActivaMent hi ha 856 “Me Gusta” (169 en Català i 687 en Castellà) i 41 

Comentaris; la qual cosa, per a 27 articles,  fa una mitja de gairebé 32 “Me Gusta” i 1,5 

Comentaris. A la seva vegada, a Persones com Tu trobem 432 “Me Gusta” (186 en Català i 

246 en Castellà) i 21 Comentaris, el que significa una mitja de més de 86 “Me Gusta” i de 4 

Comentaris per a cada entrevista. Per contra, les notícies i informacions d’ActivaMent al Dia 

tenen una repercussió més baixa sobre la interactivitat: 181 “Me Gusta” (86 en Català i 95 en 

Castellà), amb una mitja de 15 per publicació, i tan sols 2 Comentaris. 

Tasques Pendents 

Incrementar la quantitat de visites diàries que rep la nostra Web 

Fomentar la participació al Fòrum d’ActivaMent 

Augmentar la quantitat de persones que escriuen articles i entrevistes per al Blog 

Treure profit associatiu de la Web per aconseguir ingressos i nous membres 
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Les Xarxes Socials 
 

Twitter Facebook 

914 Seguidors 252 Fans 

 Les dades de Facebook inclouen els mesos de novembre i desembre de 2012 

     ActivaMent Catalunya Associació 

té presència a dues xarxes socials: 

Twitter i Facebook. 

     Per a què la presència d’ActivaMent a 

les Xarxes Socials? La presència a Twitter i 

Facebook ha acomplert al llarg del 2012 

diverses funcions bàsiques per a la nostra 

entitat, convertint-se en uns canals de 

comunicació imprescindibles. Això ens ha 

permet difondre les nostres activitats i 

projectes, arribar amb el nostre missatge a 

una major audiència, lluitar contra l’estigma 

per motius de salut mental i apropar-nos a 

altres entitats, tant del món de la salut 

mental com del 3r Sector en general.  

 

   Objectius i Fites 

 Difondre les Activitats i 

Projectes d’ActivaMent 
 Atorgar Veu al nostre 

Col·lectiu 
 Lluitar contra l’Estigma 
 Treballar en Xarxa amb 

Altres Entitats  

 

Anàlisi de la Comunicació via Twitter 
 

 

 

    A Twitter comptem amb un perfil des de mitjans de 

gener de 2012. Aquest any, s’han fet un total de 5.084 

Tuits i s’ha assolit la xifra de 914 seguidors. Això fa una 

mitja de 2,61 seguidors nous al dia (914 Seguidors/350 

dies). 

    En aquest sentit, el creixement ha estat constant i sense 

interrupcions des del començament. A més a més, aquest 

canal de comunicació acompleix una important funció, 

permeten incrementar significativament el tràfic de visites a 

la nostra pàgina web cada vegada que es tuiteja un 

contingut propi. 

 
 

     Ara bé, més enllà de la quantitat absoluta de seguidors de Twitter, cal valorar la seva 

qualitat. En aquest sentit, és de remarcar l’alt percentatge d’entitats i professionals vinculats al 

món de la Salut Mental que ens segueix a través d’aquesta xarxa social. Al següent quadre, es 

presenta, en percentatges, la Qualitat dels Seguidors de Twitter:  

Salut Mental 3r Sector Drogues Total 

40% 8% 4%   52% 

 

     Com veiem, a través d’aquesta xarxa social ens segueixen 368 entitats o professionals 

de la Salut Mental (el 40%), la qual cosa inclou la gran majoria d’entitats catalanes de salut 

mental amb presència a Twitter. A més a més, també ens segueixen altres  73 entitats del 

3r Sector (8%), de les quals 11 treballen temes de gènere, i 36 entitats i professionals 

que treballen temes de Consum de Drogues i Addiccions (4%). Igualment, també tenim 

com a seguidors 8 perfils de les Administracions Públiques. En definitiva, Twitter ens permet 

que arribi el nostre missatge i puguem mantenir conversa amb una diana molt específica i 

adient per a la nostra tasca i objectius.    
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Anàlisi de la Comunicació via Facebook 
 

 
  Community Mannager d’ActivaMent     
 

 

 
 

     Per la seva banda, a Facebook tenim una pàgina des 

de començaments de novembre de 2011 i comptem amb 

252 Fans. En aquest sentit, tant la quantitat de persones 

que ens segueixen com el ritme de creixement són 

significativament menors als que tenim a Twitter. Tot i això, 

per les característiques d’aquesta xarxa social, els nostres 

continguts publicats a Facebook han tingut al llarg d’aquest 

temps un Abast Total de 86.612 persones. Aleshores, 

Facebook també ha estat un mitjà de comunicació 

particularment efectiu. 

Tipus d’Abast 

Orgànic Viral Total 

12.993 73.619 86.612 

 

     Cal saber que l’Abast Total es refereix al número de persones que ha vist un contingut 

publicat a la pròpia pàgina de Facebook. Aquest abast s’anomena Total perquè és el resultat 

de la suma entre l’Abast Orgànic (12.993) i l’Abast Viral (73.619). Un abast és Orgànic 

quan el contingut apareix als murs dels fans directament des de la nostra pàgina, com a 

resultat de que ens segueixen. Per contra, un abast és Viral quan el contingut apareix als 

murs de persones que no ens segueixen, com a resultat d’una interacció d’un/a fan; és a dir, 

quan es produeix per efecte de que una persona clicka un “Me Gusta”, deixa un comentari, 

comparteix al seu mur un contingut nostre, publica quelcom a la nostra pàgina, etc.  
 

Dades Demogràfiques dels Fans de Facebook 

 
      

     Com veiem a la Taula anterior, el perfil del nostre fan de Facebook és molt característic: 3 

de cada 4 persones que ens segueixen tenen entre 25 i 54 anys. A més a més, 2 de cada 3 

Fans són dones. L’edat pot ser deguda al perfil d’usuaris de Facebook, però cal analitzar la 

diferència deguda al gènere, que delimita el nostre tipus de fan. 
 

Tasques Pendents 

Mantenir el ritme de creixement actual de nous seguidors a Twitter 

Incrementar el ritme amb el que s’aconsegueixen Fans de Facebook 

Diversificar les dianes de les nostres xarxes socials 

Millorar les eines de mesurament de l’impacte de les nostres xarxes socials 

Tenir presència a altres Xarxes Socials 
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Memòria Econòmica 
 

     El primer any a nivell econòmic de la nostra associació es pot qualificar d’exemplar per 

una entitat que acaba de néixer. Hem tingut un total d’ingressos de 3.785,19 €, amb unes 

despeses de 3.482,67 €, el que dóna un superàvit de 302,52 €. Aquestes dades inclouen 

tot el 2012 i el mes de desembre del 2011. 

          

 
 
     A continuació, s’explica l’origen dels ingressos de la nostra entitat i el percentatge que 

representa cada tipus d’ingressos en relació al total de diners ingressats: 

Ingressos Total %Total 
Quotes Puntuals Socis i Amics 2.050,00 € 54,16% 

Quotes Periòdiques Socis i Amics 1.650,00 € 43,59% 

Quotes en Efectiu 85,00 € 2,25% 

Transferència PayPal 0,19 € 0,01% 

TOTAL 3.785,19 € 100,00% 

 

   Com veiem, la principal font 

d’ingressos del 2012 han estat les 

quotes puntuals, que representen el 

54,16% del Total. Una Quota 

Puntual és un ingrés o donació feta 

per una persona sòcia o amiga 

d’ActivaMent. 

     En segon lloc, trobem les quotes 

periòdiques, que suposen el 43,59% 

dels ingressos. Una Quota Periòdica 

és un pagament periòdic, sistemàtic i 

domiciliat fet per una persona sòcia o 

amiga d’ActivaMent.  

     Finalment, en la partida 

d’ingressos figuren les Quotes en 

Efectiu, que en el conjunt de l’any 

han suposat el 2.25% dels ingressos. 

 

 
Fonts d’Ingressos 

 

 

 

     Els ingressos via PayPal no són significatius, motiu pel qual no s’inclouen a la gràfica. Els 

0,19 cèntims aconseguits per aquesta via corresponen a la quantitat ingressada per PayPal per 

a confirmar l’alta del servei. 

 

Ingressos 

3.785,19 € 

Despeses 

3.482,67 € 

Superàvit 

302,52 € 

INGRESSOS 2012 

Quotes 

puntuals socis i 
amics 

Quotes 

periòdiques 
socis i amIcs 

Quotes en 

efectiu 
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     A continuació, s’explica el destí de les despeses de la nostra entitat i el percentatge que 

representa cada tipus de despesa en relació al total de diners gastats: 

Despeses Total %Total 

Lloguer Local 2.566,90 €  73,70% 

Fiança lloguer Local 375,00 €  10,77% 

Mobiliari d’Oficina       163,91 €  4,71% 

Hisenda       150,00 €  4,31% 

Despeses Bancàries diverses       149,05 €  4,28% 

Material d’Oficina          27,81 €  0,80% 

Devolució Rebut Domiciliat          20,00 €  0,57% 

Còpies de Claus          20,00 €  0,57% 

Recàrrega de Mòbil          10,00 €  0,29% 

TOTAL 3.482,67 € 100,00% 

 
 

    A nivell de despeses s’ha 

de destacar el cost del 

lloguer del local amb un 

muntant de 2.566,90 € o, 

el que és el mateix, el 

73,70% del total de les 

despeses. De cara al l’any 

que ve,  bones notícies són 

que no haurem de pagar ni 

fiances de lloguer 

(10,77%), ni mobiliari 

d’oficina (4.71%), ni 

esperem cap despesa 

d’Hisenda una vegada 

demanada l’exempció d’IVA 

(4,31%), que en total han 

suposat l’any 2012 un total 

de 688,91 €. Aquestes tres 

partides han sumat quasi 

un 20% de les despeses 

d’enguany.  

 

Destí de les Despeses 

     Per l’any 2013, el principal objectiu econòmic hauria de ser aconseguir més quotes de socis 

i amics periòdiques, per l’estabilitat i predictibilitat que suposen per als pressupostos de 

l’entitat. 

 

Tasques Pendents 

Incrementar els Ingressos de la nostra entitat 

Aconseguir més Persones Sòcies i Amigues que col·laborin amb Quotes Periòdiques 

Diversificar les Fonts i Eines de Captació 

Aconseguir l’Exempció Impositiva d’Hisenda per a Entitats Sense Ànim de Lucre 

 

DESPESES 2012 
Lloguer local 

Fiança lloguer local 

Mobiliari d'oficina 

Hisenda 

Despeses bancàries 

diverses 
Material d'oficina 

Devolució rebut domiciliat 

Còpia claus 

Recàrrega mòbil Activament 
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Agraïments 
     Agraïm a totes les entitats que, al llarg d’aquest temps, d’una manera o d’altra, ens han 

donat el seu recolzament i ajuda per a fer possible el naixement i creixement de la nostra 

associació: 

                  
 

              
 

                           
 

 

     Agraïm també a Irina Santos i Elena Figoli, artistes i fotògrafes professionals que ens han 

donat les seves obres al llarg del 2012 per a poder il·lustrar els articles de la nostra Web i 

aquesta memòria: 

 
 

     Irina Santos          Elena Figoli 

 

 

 

 

 

 
 

 

      I el nostre major agraïment per a totes aquelles 

persones, sòcies, amigues i col·laboradores que ens 

han recolzat materialment i espiritualment, que ens han 

ofert hores de feina voluntària, recursos i ànims, i 

sense la ajuda de les quals ActivaMent no seria 

possible. En especial, per aquelles persones de les 

quals no disposem de fotografies i/o que no han volgut 

sortir a aquesta memòria. 

 

 

 

 

http://irina-santos.blogspot.com.es/
http://www.flickr.com/photos/24185546@N04/
http://tjussana.entitatsbcn.net/tj/index.php
http://radionikosia.org/
http://obertament.org/
http://www.septimania.org/
http://www.fhspereclaver.org/webCAT/
http://www.stp2012.info/old/es
http://www.radioestel.com/
http://aixec.blogspot.com.es/
http://www.emiliaonline.org/web/
http://www.ammbar.org/
http://asambleademajaras.com/
http://www.sarau.org/cms/
http://emergenciasadep.wix.com/adep
http://gtimagina.blogspot.com.es/


                                                               

 28 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

AAccttiivvaaMMeenntt  CCaattaalluunnyyaa  AAssssoocciiaacciióó  
NIF: G65671828 

C/ Rocafort 242 Bis, 3rB  

(08029) Barcelona 

Telèfon: 666 

www.activament.org/ 

activament@activament.org 

 

http://www.activament.org/
mailto:activament@activament.org

