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Carta de la Presidenta

Aquest 2020 ha estat un any difícil per 
ActivaMent i per totes les entitats del ter-
cer sector, així com per a tota la població. 
La pandèmia de Covid-19 ha deixat una 
empremta en totes les nostres vides i, per 
descomptat, en el funcionament de la 
nostra associació.

Malgrat això, gairebé des del primer mo-
ment ens vam adaptar al funcionament 
virtual i hem pogut realitzar moltes de les 
activitats que ja fèiem, però adaptades al 
format online.
 
Per exemple: han continuat en funcion-
ament 18 GAMs; hem organitzat el cicle 

CineFòrum [Confinades], per a reflexionar col·lectivament a partir del visionat d’una 
sèrie de documentals. I hem fet l’esforç per trobar activitats que poguéssim fer en la 
situació en la que ens trobàvem, i que han resultat ser molt enriquidores. Per exemple, 
el cicle de Conversatorios, amb ponents convidats de Catalunya, Espanya i arreu el 
Món, per tractar temes tan        interessants com la Intersexualitat, el Racisme, la Renta 
Bàsica Universal, la despatologització de la Transexualitat, etc. 

També hem continuat oferint formacions, amb la creació del Curs online “Introducció 
als Drets de Ciutadania en Salut Mental”, que ha estat tot un èxit, amb més de 700 
persones participants.

No ha estat fàcil, però hem aconseguit diverses fites que, potser, de manera presen-
cial hagués estat més difícil assolir, com la creació de la Comissió Feminista, la del 
Club de Lectura Feminista (amb el llibre “Mujeres que corren con lobos”), i un segon 
GAM de dones amb participants d’arreu del territori català.

Aquest any també hem iniciat la formació de persones formadores pel nou Taller de             
Recuperació. Hem estat seleccionades com a entitat membre del Consell Assessor de 
l’Estructura de Drets Humans de Catalunya. I estem molt contentes que aquest any 
Apropa Cultura hagi apostat pel nostre col·lectiu de Salut Mental i ens hagi convidat 
a participar en la campanya, en l’espot.

Tot això hauria estat impossible sense les ganes de superació i la força de treballar en 
equip.

Mònica Civill Quintana
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ActivaMent Catalunya Associació som una entitat de salut mental en       
primera persona, constituïda, autogestionada i dirigida per qui hem travessat o 
estem vivint una situació de patiment psicològic o diversitat mental. 

Vam néixer  l’octubre de 2011, som una associació reconeguda per la Generalitat 
de Catalunya, amb NIF G65671828, i estem considerada com Entitat de Caràcter 
Social.

Objectius

· Oferir-nos suport mutu en salut mental.

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

· Lluitar contra l’estigma, l’autoestigma i la discriminació que patim les 
persones que hem rebut un diagnòstic psiquiàtric.

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

· Defensar els nostres drets i deures.

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

Presentació de l’Entitat  
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A ActivaMent dissenyem, 
organitzem i desenvo-
lupem totes les nostres 
activitats a partir de 4 
Eixos Estratègics, que 
representen 3 Línies de 
Treball i 1 Eix Transversal 
de Gestió.

Eix de SUPORT MUTU

Eix d’EMPODERAMENT

L’Eix de Suport Mutu inclou els programes i projectes que ens permeten ser partícips 
del propi procés de recuperació. Són activitats que promouen treure profit de la nostra 
experiència per ajudar i ser ajudat pels altres, recolzar-nos mútuament i fer-nos costat 
entre qui hem viscut o estem vivint una experiència de patiment psicològic o diversitat 
mental.

L’Eix d’Empoderament inclou els programes i projectes que ens permeten                                                
desenvolupar el nostre model d’entitat autogestionada en primera persona, basada en                           
l’activisme i el voluntariat. Són activitats que atorguen eines i promouen la participació 
de la base social en els espais de presa de decisions, l’assumpció de responsabilitats 
dins l’entitat i l’exercici de la ciutadania activa.

SUPORT GRUPAL

· Grups d’Ajuda Mútua

· Acompanyament

· Cures Comuns

LLEURE COMPARTIT

· ActivaMent en Xarxa

· Punt de Trobada

· Cultura Accesible

REFLEXIÓ COL·LECTIVA

· Trobades de Reflexió 
   de Gènere

· Espai de Debat

FORMACIÓ

· Programa Integral
  de Capacitació de la

  Base Social

PARTICIPACIÓ

· Reunions d’Assemblea

· Pla de Participació
  i Voluntariat

Eixos  estratègics

Gestió                              
Associativa
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Eix de CANVI SOCIAL

Eix de GESTIÓ ASSOCIATIVA

L’Eix de Canvi Social inclou programes i projectes que orientats a fer la nostra                      
societat més justa i inclusiva, promovent el valor de la diversitat, el trencament de                                  
prejudicis i el reconeixement de la nostra veu. Son activitats per sistematitzar la nostra                                
experiència i produir coneixement en primera persona, promoure que es respectin les 
nostres preferències com a ciutadans de ple dret i acabar amb la discriminació per 
motius de salut mental.

L’Eix Transversal inclou els equips i tasques necessaris per a garantir el bon funciona-

ment i la gestió de la nostra entitat. Són activitats que fan possible finançar-nos, fer créixer 

la base social, portar al dia els tràmits i documents legals, cuidar i enfortir les relacions                              

institucionals, comunicar els nostres projectes, arribar a nous territoris, etc.

POLÍTICA

· Representació 
   institucional

· Àrea d’Incidència 
  Política en Drets

· Art i Cultura

· Tallers de Contacte 
  Social

CONEIXEMENT

· Coneixement Situat

· Sensibilització

· Sensibilització 2.0

· Formació a Professionals

BASE SOCIAL

· Atenció a la Base Social

· Suport Territorial

SOTENIBILITAT SOCIETAT

· Comunicació
   Institucional

· Moviments Socials o
  Relacions Interseccionals

· Economia i Finances

· Bases de Dades i Arxius

CULTURA
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Missió: A ActivaMent treballem per millorar la qualitat de vida de les             
persones del nostre col·lectiu i fer la nostra societat més justa i inclusiva.

Visió: Ser una entitat de referència en l’activisme de salut mental en             
primera  persona  de  Catalunya,  promovent l’empoderament, l’exercici 
de la ciutadania activa, la defensa dels nostres drets i l’abandonament del 
rol de malalt entre qui hem estat diagnosticades d’un trastorn mental.

Ideari d’ActivaMent

Valors
 

Autogestió
Actuem en 1ra persona.                          
L’organització, direcció i pre-
sa de decisions d’ActivaMent 
està a càrrec dels qui hem vis-
cut l’experiència del patiment                                                
psicològic o la diversitat mental.

Igualtat
Som una organització horitzon-
tal, amb un funcionament no-
jeràrquic, inclusiu i assembleari, al 
qual la veu de totes les persones 
sòcies té la mateixa importància.

Justícia
Amb el compromís de fer la nos-
tra societat més justa i solidària,        
defensem els drets de les per-
sones amb un diagnòstic de 
trastorn mental i promovem el 
reconeixement de les nostres ca-
pacitats.

Solidaritat
Treballem des de la col·laboració 
i  la no competència, recolzant-
nos mútuament, aprenent de l’ex-
periència compartida i fent xarxa  
amb altres  col·lectius  discrimi-
nats.

Diversitat
Entenem el valor de les diferències, 
enriquint-nos amb les capacitats de 
totes i cadascuna de les persones 
que fan ActivaMent, no imposant 
una veu única, promovent la  plu-
ralitat de postures i opinions.

Transparència
Posem a l’abast de qui vulgui           
accedir-ne tota informació sobre la 
nostra organització jurídica, fonts 
de finançament, equip de persones 
contractades i voluntàries, Estatuts 
i projectes.

Perspectiva de Gènere
Treballem per revertir la doble       
discriminació que viuen les dones 
del nostre col·lectiu: per gènere i 
per salut mental.

Antifeixisme
Combatem els discursos d’odi que 
afecten els diversos col·lectius dis-
criminats. Defensem els drets de 
totes les persones psiquiatritzades 
i no només els de les blanques, eu-
ropees i heteronormatives.
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La Junta Directiva

Fins el 25 de juny de 2020

Rosa Garcia
Presidenta

Laura Sicilia 
Secretària

Lluís Imedio 
Tresorer

Beatriz Pérez 
Vocal Recerca

Maribel Catalán 
Vocal Gramenet

Marta Jover 
Vocal Granollers

Montse Manresa 
Vocal C. Central

Esteban Montiel 
Vocal Garraf

Maria Aran 
Vocal Vallès Oc.

Yvette Grau
Vocal Girona

Susana Amigó
Vocal Baix Llobregat

Marta Delgadillo
Vocal Economia

Mònica Civill
Vocal Comunicació

Shantideva Pèrez
Vocal Rel. Inst.

Dani Ferrer
Vicepresident
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A partir del 25 de juny de 2020

Mònica Civill
Presidenta

Laura Sicilia 
Secretària

Viviana Carmona
Vicesecretària

Marta Bassart
Vocal d’Art

Marta Delgadillo             
Vocal Pressupostos i           
Cultura

Sol Prado
Vocal                                   
d’Interseccionalitat

Núria Prats
Vocal Gramenet

Jordi Gómez       
Vocal Granollers

Montse Manresa
Vocal Cat. Central   

Esteban Montiel
Vocal Garraf-Penedès

Maria Aran
Vocal Vallès Oc.

Lluís Imedio 
Tresorer

Beatriz Pérez
Vocal Recerca

Inma Arriaga          
Vocal de Secretaria

Marta Jiménez
Vicepresidenta

Susana Amigó    
Vocal Baix Llobregat

Dani Ferrer
Vocal Osona

Yvette Grau
Vocal Girona
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La Base Social

Altes Baixes Sòcies Amigues TOTAL

55 53 527 104 612

En quant a la composició demogràfi-
ca, els membres de la Base Social 
són 286 de Barcelona (63%) i 226 
de les Delegacions Territorials 
(37%).

Igualment, ActivaMent és una entitat 
amb una composició de 270 Homes 
(42%) i 374 Dones. (58%).

Barcelona                    Delegacions

Creixement de la Base Social

Al llarg de l’any 2020 hem vist per pri-
mera vegada un lleuger decreixement 
de la base social. Entre els elements 
als quals atribuïm aquest fet es troba la     
crisi sociosanitària generada a partir de 
la COVID-19, que entre altres coses ens 
va portar a adaptar una quantitat impor-
tant de les nostres activitats a un format 
virtual. 
D’altra banda, atribuïm aquest fet a la 
incorporació de l’antifeixisme com a val-
or dins del nostre ideari. Actualment, el 
86% de la nostra base social són sòcies 
numeràries, i el 14% sòcies amigues.
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Les Delegacions Territorials

El juny de 2020, el sisè any del                 
desplegament territorial d’Activa-
Ment, neix la Delegació d’Activa-
Ment Osona després de ser aprovada 
en assemblea general extraordinària 
de l’entitat. Així, el que havia estat una 
Subdelegació que formava part de la 
Delegació de la Catalunya Central des 
de 2016, es converteix en una nova 
Delegació territorial.

Les delegacions ens permeten continuar amb el creixement de la nostra base social, 
alhora que el nostre model d’activisme en 1a persona arrela a nous territoris.

El 2020, ActivaMent ha desenvolupat les seves activitats a 9 territoris:

Aquest any, a més a més, que inclou 
els territoris de Badalona i d’altra ban-
da, a partir de la creació d’activitats i 
projectes de suport mutu i empodera-
ment a Badalona, es crea a la Deleg-
ació Barcelonès Nord, que inclou el 
territori de Badalona i Santa Coloma 
de Gramenet. 
   

• Seu Central Barcelona       
• Barcelonès Nord                       
• Delegació Granollers 
• Delegació Catalunya Central 
• Delegació Garraf-Penedès 

• Delegació Vallès Occidental 
Delegació Girona                      

• Delegació Osona 
• Delegació Baix Llobregat
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A més a més, algunes delega-
cions estan organitzades amb                                 
Sub-Delegacions Territorials, amb 
projectes propis, com Grups d’Ajuda 
Mútua, assemblees locals i xerrades 
de sensibilització comunitària:

• Girona, amb la Sub-Delegació 
Baix Empordà.

• Vallès Occidental, amb les 
Sub-Delegacions Sabadell, 
Terrassa i Cerdanyola.

Allò que defineix que un territori 
sigui sub-delegació és l’existència 
d’una Assemblea pròpia, un pro-
jecte de suport mutu (GAM, acom-
panyament, lleure compartit) i un                
projecte de canvi social (contacte 
social, sensibilització comunitària, 
etc.).

Aquest any, la Base Social de les Delegacions Territorials ha arribat a un total          
acumulat de 407 Membres, que es distribueixen de la següent manera:

ni de Calonge
CornellàEn conjunt, al 2020 ActivaMent ha 

desplegat les seves activitats a 14     
ciutats d’arreu Catalunya: 

    1. Barcelona
    2. Santa Coloma de Gramenet
    3. Badalona
    4. Granollers
    5. Manresa
    6. Vic
    7. Vilanova i la Geltrú
    8. Vilafranca del Penedès
    9. Sabadell
    10. Terrassa
    11. Cerdanyola del Vallès
    12. Girona
    13. Sant Antoni de Calonge
    14. Cornellà

Barcelonès 
Nord Granollers Cat. Cen-

tral
Garraf 

Penedès
Vallès 

Occ. Girona Baix                          
Llobregat Osona

52 41 61 89 74 35 36 19
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Els Grups d’Ajuda Mútua són 
espais d’escolta i compren-
sió on ens reunim persones 
que compartim un mateix 
problema o dificultat per      
intentar superar o millorar la 
nostra situació. 
En el nostre cas, allò que 
ens reuneix és el fet d’haver     
passat o estar passant un 
problema de salut mental. 

Els GAM permeten promoure 
i fer salut mental en 1a           
persona, oferir-nos suport 
mutu, fomentar l’empodera-
ment i lluitar contra l’estigma 
i l’autoestigma. 

Participar d’un GAM permet 
abandonar el “rol de malalt”, 
prenent un paper actiu en 
el propi procés de recuper-
ació. També ajuden a atorgar 
un sentit positiu al que ens 
ha tocat viure, aprenent de     
l’experiència. 

El Programa de Grups d’Ajuda Mútua

Grup Participants Mitja Sessions

Barcelona (dilluns) 17 6 40

Barcelona (dimarts) 11 6 23

Barcelona (dimarts) 13 7 48

Barcelona (divendres) 23 6 45

Barcelona (dones) 22 7 29

Barcelona (Sant Andreu) 11 7 26

Santa Coloma 18 8 19

Badalona 7 5 12

Granollers 20 5 34

Sabadell 1 9 4 10

Sabadell 2 26 8 32

Terrassa 12 4 37

Cerdanyola del Vallès 6 5 31

Vic 9 5 15

Manresa 15 5 41

Vilanova i La Geltrú 10 6 29

Vilafranca del Penedès 18 5 16

Girona 16 10 25

Cornellà 23 5 28

GAM migrant 7 5 5

TOTAL 258 113 516



15

Tallers Ciutats Participants

10 6 75

El Programa de Capacitació de Per-
sones Moderadores de Grups d’Aju-
da Mútua és un projecte de formació 
continuada, acompanyament i avalu-
ació, que permet garantir l’existència, 
continuïtat i correcte desenvolupament 
dels grups de suport mutu. A l’equip, 
construïm el coneixement a partir del 
saber que s’adquireix en la moderació 
de Grups, i actualitzem els continguts 
dels tallers a través de l’organització de 
trobades periòdiques de persones mod-
eradores que comparteixen dubtes, 
dificultats i solucions. Així el programa 
esdevé un procés de capitalització de 
l’experiència acumulada. 

Al llarg del 2020, dins del programa de 
GAM s’han realitzat 10 tallers de capac-
itació, dels quals 5 van ser a Barcelona i 
5 a les Delegacions, amb un total de 75 
participants.

Al llarg del 2020, dins del programa de 
GAM, es va consolidar un segon Grup 
d’Ajuda Mútua entre dones sòcies de 
l’entitat. Aquest grup ha sorgit a partir 
de la necessitat de compartir experièn-
cies relacionades amb la salut mental, 
que a més tenen a veure amb la social-
ització com a dones. Així mateix, el GAM 
ha iniciat amb la intenció d’acompan-
yar-nos en malestars que a més tenen 
a veure amb estigmes, discriminacions 
o violències específiques a què estem   
exposades com a dones.  

La formació de persones moderadores de GAM



16

Projectes de Cultura Accessible i Lleure Compartit

Apropa Cultura 

Apropa Cultura és una xarxa 
inclusiva que uneix teatres, 
auditoris, festivals i museus 
amb les entitats del sector 
social per fer accessible la 
cultura als col·lectius de       
persones amb discapacitat 
o en risc d’exclusió social. 
Perquè l’oci és fonamental 
per gaudir d’una bona salut 
mental.       

Al 2020 es van fer 14 Sor-
tides d’Apropa Cultura, a 
8 espais culturals diferents, 
de les que han gaudit un 
total acumulat de 142 per-
sones.

Sortida Espai Assistents

Raphaelle Teatre Nacional de Cata-
lunya 10

2001: Una odissea 
de l’espai L’Auditori 10

Romancero Gitano Teatre Romea 10

Diàlegs de Tirant e 
Carmesina Gran Teatre del Liceu 10

Escape Room Teatre Goya 10

Concert per a violí, 
Mendelssohn  L’Auditori 10

El Quadern Daurat Teatre Lliure de Montjuïc 10

Ono dirigeix Don 
Quixot  L’Auditori 10

Petits concerts de 
cambra Gran Teatre del Liceu 13

Blaumut al Palau  Camp Nou 9

La fuerza del cariño Teatre Goya 10

Nit transfigurada  L’Auditori 10

La cabra, o qui és 
Sylvia? Sala Villarroel 10

El motiu del destí  L’Auditori 10

Els projectes de cultura accessible són activitats realitzades per afavorir l’accés de 
les persones sòcies a esdeveniments culturals, entesos com una font de benestar,                
creixement personal, inclusió social i salut.
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Sortides Culturals

Sortida Espai Assistents

Cooperació en temps de 
guerra

Refugi 307 6

2001: Una odissea de l’espai Museu Picasso 14

Visita Guiada al Park Güell 1 Park Güell 10

Visita Guiada al Park Güell 2 Park Güell 9

Oratòria popular a hores 
golfes

Plaça Masades 10

Art, Dones, Memòria i Lluita  MNAC 12

Visita Guiada Monestir Pe-
dralbes

Monestir de 
Pedralbes

10

Exposició Gameplay CCCB 10

Visita al Museu Can Framis
Museu Can 

Framis
9

Exposició “Dissenyes o 
treballes?”

Museu del Dis-
seny

5

Exposició “William Ken-
tridge”

CCCB 10

Són activitats obertes a 
la participació de tota la                    
ciutadania. Un projecte            
impulsat per l’Àrea d’Art i 
Cultura d’ActivaMent. 

Tot i la circumstància de la 
pandèmia, al 2020 es van fer 
11 Sortides Culturals, a 9 
espais culturals diferents, 
de les quals van gaudir un 
total acumulat de 105 per-
sones.

Un projecte pensat per promoure el lleure compartit a espais culturals, amb visites a 
museus, exposicions, edificis històrics, etc. Entenent la cultura com una eina d’inclusió 
i transformació social, s’organitza cada mes una o dues sortides, amb visita guiada i 
posterior espai de tertúlia i reflexió col·lectiva. 
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El CineFòrum és una activitat pensada per gaudir i reflexionar, basada en la visualització 
d’una sèrie de pel·lícules seleccionades, a partir de les quals s’organitza una ronda         
posterior de debat i reflexió. 

És un projecte amb una dimensió lúdica-social i una vessant d’empoderament. 
Organitzat en col·laboració amb la Xarxa sense Gravetat.

Pel·lícula Format Participants

De tal padre, tal hijo Presencial 10

Pansera Presencial 15

Zauria(k) Online 23

In the Same Boat Online 15

Amunt Online 14

Black Skin White 
Mask Online 15

El CineFòrum  - Cicle CineFòrum [confinades]           

A causa de la situació sociosanitària 
provocada per la Covid-19, aquest 
any el CineFòrum ha reduït la seva 
activitat presencial i s’ha adaptat en 
gran mesura a un format virtual, amb 
el cicle: CineFòrum [Confinades]. 
En total es van realitzar dues ses-
sions presencials al Centre Cívic 
Sant Agustí, a Ciutat Vella, i quatre 
sessions virtuals amb la plataforma 
Google Meet.

De les 6 sessions del CineFòrum, en total han participat 92 persones, amb una mitjana 
de 15 participants per sessió.
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Cartelleria del CineFòrum:
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Activitats de lleure compartit que tenen per finalitat compartir una estona agradable 
caminant en grup, per poder gaudir col·lectivament de la natura o d’un espai urbà,             
redescobrint-lo amb una mirada més oberta i contemplativa.

Delegació Projecte Sessions Participants

Vilanova i La Geltrú Rutes de Senderisme 13 91

Girona Excursions i Passejades 2 22

Barcelona Passejades i Derives Urbanes 3 15

Osona Excursions i Passejades 1 7

Senderisme, Excursions i Passejades

A tres territoris d’ActivaMent es van organitzar aquestes activitats, en format de contacte 
social, obertes a la participació de totes les persones interessades. 

La Delegació Garraf-Penedès implementa les Rutes de Senderisme pels voltants de 
Vilanova i la Geltrú, amb 13 sessions realitzades, de les que van gaudir un total acu-
mulat de 91 persones, amb una mitja de 7 participants per sortida. La Delegació                                       
Girona organitza les Excursions i Passejades, amb 2 excursions realitzades, a l’Estany 
de Sils i a l’Estany de Banyoles, de les que van gaudir un total acumulat de 22 persones, 
amb una mitja d’11 participants per excursió. A Barcelona es van organitzar a l’estiu 
les Passejades i Derives Urbanes, amb 3 sortides realitzades, al Laberint d’Horta, Can                         
Bofill i el Coll d’en Cuiàs (Collserola) i El Coll, de les que van gaudir un total acumulat de 
15 persones, amb una mitja de 5 participants per sortida. A la Delegació Osona es va 
organitzar una Excursió a Sant Joan de Vilatorta, de la que van participar 14 persones.
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Al llarg del 2020 s’han fet 40 Reunions d’Assemblea, incloent-hi Assemblees Generals       
Extraordinàries. En total, hem comptabilitzat 605 assistències en total en aquests espais 
de presa de decisions, amb 15 assistents de mitja per cada sessió. Dues dades a dest-
acar són que la mitja de participació ha estat lleugerament superior el segon semestre             
(15 en lloc de 12 assistents per sessió) i que el 72% de les participants a aquest espais 
són dones.

Reunions d’Assemblea

Tots els dijous no festius de l’any, excepte agost, ens reunim per organitzar-nos,                        
prendre les decisions i gestionar entre tots i totes la nostra associació. Les assemblees ens 
permeten funcionar com una entitat autogestionada, participativa i horitzontal, d’acord 
a la nostra manera d’entendre el moviment associatiu en 1a Persona i poder acomplir 
amb totes les tasques necessàries de la Gestió Associativa i l’Empoderament.

Reunions Assistències 
en total

Mitja d’assistents 
per assemblea

40 605 15
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La Gestió Associativa: Equip tècnic i voluntariat

De gener a juliol de 2020, la nostra entitat ha 
comptat amb un Equip Tècnic de 5 persones                                             
treballadores assalariades, (dues a jornada comple-
ta, una a mitja jornada i dues com a col·laboradores 
amb un nombre reduït d’hores). 

De setembre a desembre, l’Equip Tècnic ha es-
tat compost de 4 persones (dues a jornada                                        
completa i dues a temps parcial). A més a més, hi 
ha hagut 11 persones talleristes, per als Tallers de              
Contacte Social. 

Aquest any, hi ha hagut 7 Equips d’Activistes i 7 Equips de Gestió, amb la següent          
participació de la base social:

Equips d’Activistes

Blogaires, Fotògrafes i Il·lustradors 40

Moderació de GAM 33

Sensibilització Comunitària 31

Acompanyament 6

Formació a Professionals 4

Àrea d’Art i Cultura 9

Lleure Compartit 7

Equips de Gestió

Relacions Institucionals 11

Actes i Documents Legals 3

Xarxes Socials i Edició del Blog 7

Disseny i Avaluació de Projectes 3

Àrea Econòmica i Finances 3

Bases de Dades i Arxius 4

Ara bé, la nostra entitat funciona gràcies 
a la participació i el voluntariat de la 
pròpia base social. En aquest sentit, un 
total de 81 voluntàries activistes, persones 
sòcies i amigues, han assumit responsabil-
itats coordinant o formant part d’un o més 
equips d’activistes o col·laborant amb la 
gestió associativa, algunes participant en 
diversos equips (per exemple: blogaires,                   
sensibilització, acompanyament, etc.). 
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Programa de Capacitació de la Base Social

Tallers Sessions Assistents

8 39 246

El Programa de Capacitació de la Base Social per l’Autogestió està dissenyat per oferir 
tota una sèrie de tallers de formació continuada, impartits de manera regular i sistemàtica 
cada any. És un projecte desenvolupat per a que els membres de l’associació aprenguin 
les eines necessàries per a: 

• Participar als espais de presa de decisions de l’entitat, 
• Col·laborar a un dels àmbits de gestió de l’associació.
• Formar part d’un dels equips d’activistes d’ActivaMent.
• Representar l’associació davant d’altres institucions i dels mitjans.

Aquest any el programa de capacitació ha comptat amb dos formats d’activitats    

formatives: els tallers i els conversatoris. 

Conversatoris Sessions Assistents

10 10 201

Total d’activitats 
formatives Sessions Assistents

18 49 447
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Per tal de cobrir les necessitats de l’associació, el Programa Integral de Capacitació ha 
inclòs un total de 39 sessions de tallers (12 a Barcelona i 27 a les delegacions territorials) 
i 10 conversatoris virtuals oberts, amb un total de 447 persones assistents.

Taller impartit Sessions Participants

1. Dinàmiques grupals Associatives 1 6

2. Eines Digitals 5 34

3. Reflexió de Gènere 2 12

4.. Sensibilització Comunitària 7 33

5. Portaveus 5 31

6. Rol de Malalt i Empoderament 5 26

7. Drets en Salut Mental 5 29

TOTAL 30 sessions 171 assistents

Formacions

Taller de Dinàmiques Grupals Associatives

Formació orientada a ensenyar les eines 
bàsiques necessàries per dinamitzar i/o 
participar apropiadament de reunions de 
treball pròpies de les entitats horitzontals, 
democràtiques i participatives, així com 
treball relacional entre les persones que 
formen part dels equips d’ActivaMent. 
Aquest any van realitzar 1 sessió del taller 
de Dinàmiques Grupals Associatives a la 
delegació del Garraf-Penedès.
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Taller d’Alfabetització Digital

El taller d’Alfabetització Digital està 
pensat millorar la comunicació interna 
i la transparència de la gestió de cara 
a tots els membres de l’associació,           
alhora que possibilita la implicació 
de més persones sòcies als equips 
de gestió i de treball. En aquests tall-
ers hem treballat: Eines Bàsiques de 
Comunicació (com Facebook) i Eines 
de Treball Col·laboratiu (com Google 
Drive, Calendar, Gmail) i Eines per a la 
Gestió Associativa (com utilitzar el cer-
tificat digital per fer tràmits en línia). 

Al llarg de 2020 s’han realitzat 5                   
sessions daquest  taller a Barcelona i les 
Delegacions Territorials.

Taller de Reflexió de Gènere

Les Trobades de Reflexió de Gè-
nere tenen com a objectiu pr-
omoure la participació de les 
sòcies als espais de presa de de-
cisions i per fomentar les relacions 
d’amistat saludables i enriquidores 
per a tots i totes dins l’associació. 
Al llarg del 2020 hem treballat la 
perspectiva interseccional de gè-
nere. 

Vam realitzar 1 taller a la ciutat de Barcelona i 1 a la ciutat de Manresa. Així mateix, vam 
complementar aquestes trobades amb diferents conversatoris.

Taller de l’Equip de Sensibilització Comunitària

La Sensibilització Comunitària és un         
projecte pensat per a portar a la societat 
una visió no distorsionada ni discrimi-
natòria de la salut mental i les persones 
amb un trastorn mental. A aquest tall-
er formem activistes per a fer les inter-
vencions, preparant les seves pròpies 
històries de vida per trencar prejudicis.    
Al 2020 s’han fet 2 sessions a Barcelona i 
5 a les Delegacions Territorials.
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Taller de Drets en Salut Mental

Formació orientada a ensenyar les eines 
bàsiques necessàries per dinamitzar i/o 
participar apropiadament de reunions de 
treball pròpies de les entitats horitzontals, 
democràtiques i participatives, així com 
treball relacional entre les perones que 
formen part dels equips d’ActivaMent. 
Aquet any van realitzar 1 sessió del taller 
de Dinàmiques Grupals Associatives a la 
delegació del Garraf-Penedès.

Taller de Rol de Malalt i Empoderament

L’objectiu d’aquest taller és formar a les 
persones sòcies sobre el concepte de 
“rol de malalt” i “empoderament”, per tal 
de promoure la participació en la presa 
de decisions i gestió de l’entitat,  assu-
mint responsabilitats de manera individ-
ual i col·lectiva. Així mateix, en aquest 
taller reflexionem sobre els estereotips 
i prejudicis socials, i els reproduïm cap 
a nosaltres mateixes, una vegada re-
brem un diagnòstic psiquiàtric. Al llarg 
del 2020 vam realitzar 1 sessió d’aquest 
taller a Barcelona, i 4 sessions a les                  
Delegacions Territorials.

Els tallers per als Portaveus són for-
macions teòric-pràctiques, per a les                 
persones que desenvolupen tasques de 
representació institucional de l’entitat, 
o de portaveus als mitjans de comuni-
cació. Aquest any s’han realitzat 2 ses-
sions a Barcelona i 3 a les Delegacions                      
Territorials.

Taller per als Portaveus d’ActivaMent
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Conversatoris

Els Conversatoris són espais de trobada i reflexió en què convidem a persones ex-
ternes a l’entitat expertes en una àrea d’interès. Els hem realitzat amb l’objectiu de                               
fomentar una mirada transversal i interseccional de la salut mental, així com per 
ampliar xarxes i aliances amb altres persones i activismes. Els conversatorios s’han 
realitzat en format enterament virtual i són oberts tant a persones sòcies d’ActivaMent 
com a la comunitat en general. Al llarg de l’any 2020 hem realitzat 10 sessions de           
Conversatoris de 10 temes diferents, als quals han assistit un total de 201 persones.

Tema Convidat/da Participants

1. Experiències i activismes intersex Camino Baró 14

2. L’experiència dels facilitadors de justicia Victor Lizama 17

3. El model social de la diversitat Antonio Centeno 14

4. Parlar del suïcidi en espais de suport mutu Cecilia Borràs 17

5. Violències sexuals i de gènere en persones 
amb trastorns mentals Marina Bartolomé 31

6. Racisme i salut mental I Grecia Guzmán 21

7. Racisme i salut mental II Col.  Espectros de lo Urbano 20

8. Racisme i salut mental III Col. Espectros de lo Urbano 20

9. Patologització de la transexualitat Aiker Acedo 20

10. Renda básica i salut mental Sergi Raventós 27

TOTAL 201 participants
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Participació a les Taules de Salut Mental del nostre territori:

Actualment som membres de les taules de salut mental de: 

        Barcelona                                          Terrassa
        Districte de Sant Andreu               Vic
        Santa Coloma de Gramenet        Granollers

Relacions Institucionals i Representació Política

El 2020, tot i la circumstància de la pandèmia, ha estat un any important pel que fa a la 
participació a espais de representació, per portar la veu en primera persona als espais 
on es decideixen i es legislen les polítiques sanitàries de salut mental. A continuació es 
presenten les activitats més destacades d’aquest apartat:

Membres del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions del Departa-
ment de Salut, de la Generalitat de Catalunya

Aquest any ens hem incorporat a l’òrgan assessor del Departament de Salut,            
encarregat de la planificació estratègica i el seguiment de la implementació del 
Pla Director de salut mental i addiccions. Formem part de la Comissió de Model, 
que planifica els recursos d’atenció, la cartera de serveis i les prestacions de la 
xarxa pública.

Membres del Consell Assessor de l’Estructura de Drets Humans de 
Catalunya

Aquest 2020 ActivaMent ha estat escollida com entitat membre del Consell Asses-
sor de l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (EDHC), una entitat conformada 
pel Síndic de Greuges de Catalunya i l’Institut de Drets Humans de Catalunya, amb 
el suport d’un Consell Assessor, i que s’encarrega d’elaborar i vetllar per l’acom-
pliment del Pla de Drets Humans de Catalunya. Amb la nostra companya Beatriz 
Pérez escollida per a representar-nos.
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Membres de la Red Lationamericana y del Caribe de Derechos Hu-
manos i Salut Mental

Xarxa d’entitats, moviments socials i activistes de parla hispana i de Brasil, en 
l’àmbit dels drets humans en salut mental. Espai per compartir aprenentatges,        
recursos, coneixements i per a coordinar accions conjuntes. 

Membres d’Absolut Prohibition Campaign

Formem part de la campanya internacional de suport a la prohibició absoluta al 
tractament forçós i la involuntarietat promoguda per la Convenció sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat, de Nacions Unides.

Membres del Consell Assessor de Pacients i Familiars de Benito Menni 

Òrgan de treball conjunt entre els serveis de salut mental i els moviments                 
associatius del territori, per promoure el model de recuperació i l’atenció                      
basada en drets.

Membres de la Comissió d’Organització del Dia de l’Orgull Boig

Formem part de les entitats de Barcelona que constitueixen la comissió                  
d’Organització dels esdeveniments al voltant del Dia l’Orgull Boig, que aquest 
any, per la pandèmia, es va celebrar online per Streaming.

Membres dels Plans Locals Antiestigma

Espais de planificació, coordinació i avaluació de les polítiques locals. Amb 
una proposta impulsada per Obertament, amb l’objectiu de definir, planificar i           
executar accions, activitats i projectes de lluita contra l’estigma amb continuïtat 
al territori. Formem part dels Plans a Granollers i Berga.

Membres de la Comissió de Seguiment d’Obertament

Com a entitat associada, participem de les reunions de la comissió de                          
seguiment d’Obertament, per conèixer el resum dels acords de les sessions de 
Junta Directiva, i per fer un seguiment tècnic i econòmic dels diversos projectes 
de la campanya.

https://obertament.org/ca
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Comissió del Pla de Xoc per la COVID-19 de la Taula de Salut Mental 
de Barcelona

Hem format part de les reunions del procés participatiu engegat per la Taula de 
Salut Mental de Barcelona orientada a la creació d’un Pla de Xoc per la Covid-19 
de l’Ajuntament de Barcelona. Un document estratègic que recull els objectius i 
les mesures a implementar per abordar a curt termini, els impacte de la crisi de la 
pandèmia en la salut mental de la ciutadania.

Membres del Procés participatiu per l’elaboració del PAIcSaMAEC

Hem participat del procés participatiu desenvolupat per a la creació del                     
Programa d’Abordatge Integral dels casos de Salut Mental i Addiccions d’Ele-
vada Complexitat – PAIcSaMAEC, de la Direcció General de Planificació en Salut 
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Enfortiment de la Coalició ActivaMent – Hierbabuena 

Coalició d’entitats de dues regions de l’Estat espanyol per treballar de manera 
col·laborativa en diversos temes relacionats amb la incidència política en drets 
humans i salut mental. Entre d’altres:

• Elaboració de les propostes d’Esmena a la “Reforma de la legislación civil y 
procesal, para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con dis-
capacidad”.

• Redacció de la Carta para el Consejo de Ministros en relación al Protocolo 
Adicional al Convenio de Oviedo sobre Derechos Humanos y Biomedicina.

• Organització de la trobada virtual “Per a una legislació lliure de cuerdismo i 
un model d’atenció al patiment psicosocial basat en drets humans”. 

Agermanament amb l’Associació Sumem 

Hem signat un conveni de col·labo-
ració amb l’Associació Sumem per tre-
ballar plegats al Baix Llobregat en la 
defensa dels drets de les persones amb 
diversitat funcional i l’acompliment de            
l’accessibilitat universal, denunciant 
les injustícies i conscienciant tant a la 
ciutadania com als organismes públics.
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L’Àrea d’Art i Cultura

Àrea de treball transversal a tots els eixos 
d’Activa- Ment. Aquí s’inclouen projectes de 
suport mutu, orientats a promoure el lleure 
compartit en espais culturals. Implemen-
tats per gaudir de l’art i enfortir els nostres 
vincles socials. L’Art també és una eina que 
promou l’empoderament, el creixement 
personal i col·lectiu, i pot estar orientada a 
la transformació social i el trencament de 
prejudicis. Per això es fan activitats pen-
sades com un altaveu, per donar projecció 
a les artistes de la base social i les persones 
col·laboradores. Entre els esdeveniments 
organitzats aquest any, destaquem: 

L@cura Poètica

Claudio Pansera, gestor cultural i autor 
de publicacions sobre cultura i desen-
volupament social va organitzar una 
proposta literària participativa, a par-
tir d’un recull de textos de dones Argen-
tines internades en hospitals psiquiàtrics 
o externades, en tractaments ambulato-
ris. Es va realitzar una lectura de poemes 
i un debat posterior, comptant amb          
poetesses locals convidades i amb la 
participació de vint persones sòcies.

Concurs Literari

Enguany, l’acte de lliurament de premis 
s’ha realitzat en format virtual i vam 
comptar amb la presència de les quatre              
persones autores dels relats finalistes, 
de les tres membres del jurat i de tretze 
sòcies, les quals van recitar diversos po-
emes de la seva autoria. Amb els relats        
finalistes i amb alguns d’aquests poemes, 
s’ha editat un llibre electrònic. 

Aquest any hem celebrat el IV Con-
curs de Relats Breus. En aquesta 
edició, la temàtica triada ha estat: 
“Reclusió i Punts de Fuga”. 
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Autoretrats de les Emocions

Aquest és un repte iniciat el 2020 i sense data de fi, 
que proposa a les persones sòcies fer-se autoretrats 
que mostrin estats emocionals diversos que sovint 
hem d’ocultar i portar en silenci. Amb l’objectiu de 
visibilitzar-nos i distanciar-nos de l’autoestigma, 
es va creant un arxiu virtual que es va publicant a 
les xarxes socials creades amb aquesta finalitat per 
poder fer una exposició i editar un catàleg en paper. 
Durant el 2020 vam reunir vuitanta-una fotografies.

Recital Poètic - Musical

En aquesta activitat, organitzada al volt-
ant del nostre 9è aniversari, vam gaudir 
de diverses obres d’art de més de vint 
sòcies i socis. Vam compartir músiques, 
poesies, textos, performances i també 
diferents vídeos preparats per a l’ocasió, 
per mostrar diferents quadres, així com 
una cançó col·laborativa realitzada pel 
GAM de dones dels dimecres. En total, hi 
vam assistir vint-i-una persones.

E-book del Concurs Literari de 2019

Aquest any, hem elaborat el nostre tercer                 
llibre electrònic amb format e-pub, amb els cinc 
relats finalistes i el relat guanyador del III Con-
curs de Relats Breus d’ActivaMent. Els relats 
giren entorn la temàtica: “Salut Mental: Llars i 
utopies“ i cadascun d’ells ha estat il·lustrat per 
diferents persones sòcies. 
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FanAct: el Fanzine d’ActivaMent

FanAct és una revista auto editada en format                   
Fanzine, que aborda en cada número un tema de 
caire social. Un fanzine és una publicació no pro-
fessional creada i editada de forma voluntària i no              
remunerada. En el nostre cas, el contingut pot in-
cloure fotografia, il·lustració, collage, graffiti, pintu-
ra, tira còmica, còmic, poesia, conte i altres formats 
creatius.

FanAct és un projecte d’ActivaMent Granollers, obert 
a totes les persones que vulguin col·laborar. 
Aquest any, el número 7 del FanAct és una edició 
especial i ha estat dedicat a abordar el tema de La 
privació de llibertat. 

Inclou obres del Taller d’Art 
Brut realitzat per ActivaMent 
Granollers en col·laboració amb 
la presó Quatre Camins, amb el 
suport del programa Incorpora 
de la Caixa, el Centre Cívic Nord 
i l’Escola Pia de Granollers. 

Calendari 2021

Aquest any ha sorgit la iniciativa de crear un                                    
calendari autoeditat i realitzat amb les obres i partici-
pació voluntària de dotze sòcies de l’entitat.  

El preu del calendari (quatre euros) s’ha decidit en 
funció del nombre d’exemplars reservats i l’import       
obtingut ha servit únicament per a cobrir les despe-
ses d’impressió. S’han venut 121 calendaris i s’han 
distribuït entre algunes persones sòcies que s’han               
encarregat de fer-los arribar a cadascuna de les per-
sones interessades. 

https://activament.org/2020/fanact7/
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El Programa de Sensibilització Comunitària 

Projecte pensat per a portar a la societat una visió no distorsionada ni discriminatòria de 
la salut mental i les persones amb un trastorn mental

Es bassa en l’oferiment d’una sèrie de xerrades i formacions a col·lectius diana, com 
ara infants i adolescents, estudiants universitaris i professionals, responsables de RRHH, 
periodistas, familiars i públic general.

El programa té el valor afegit de que som les mateixes persones que patim discriminació 
per motius de salut mental qui expliquem com som i de quina manera ens afecten els 
prejudicis socials.

Al llarg de l’any, un Equip de Sensibilització Comunitària, amb 31 participants, ha                 
realitzat un total de 16 xerrades, arribant a un públic total de 340 persones. A més, vam 
col·laborar amb la campanya LLIURES D’ESTIGMA d’Apropa Cultura.

L’Equip ha estat possible gràcies a la formació continuada que s’ofereix als seus         
membres, a través del Programa de Capacitació de la Base Social.

Aquest any, les intervencions han estat orientades a 4 tipus de dianes diferents, cadas-
cuna amb uns objectius concrets i pensant en un públic específic.

Participants Espais Xerrades Públic

311 6 espais físics, més aules virtuals 16 (10 presencials i 6 virtuals) 340
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Xerrades de Sensibilització

Xerrades per a infants i adolescents

Al 2020 es va realitzar 1 invervenció de sensibilització a 2 Escoles, de les que han 
participat 37 alumnes en total. Activitats que, en la seva majoria, s’han implementat 
en col·laboració amb altres entitats organitzadores o amb el seu suport, entre d’altres: 
Asendis i l’Escola Pia Luz Cassanova i el Centre de Formació d’Adults Vallès.

Projecte Xerrada Públic

Salut mental en primera persona 1 22

Sensibilització Comunitària al Centre de Formació 
d’Adults Vallès, per alumnes de 15-17 anys del 
grup d’Educació Compensatòria

1 15

Sensibilització Comunitària al Centre de Formació d’Adults Vallès,                                                                                                         

per alumnes de 15-17 anys del grup d’Educació Compensatòria

També s’han realitzat aquest any 5 xerrades per a familiars i públic general,                               
realitzades a 3 espais comunitaris, de les que han participat 190 persones en total. 
Aquestes intervencions s’han implementat gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Hostalric, Xarxa de biblioteques i Taula de Salut Mental i Adiccions de Sta. Coloma 
de Gramenet, la Biblioteca Joan Triadú Vic; Osonament, UVic i Transports Metropol-
itans de Barcelona.
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Projecte Xerrades Públic

Hostalric commemora el Día mundial de la salut mental (Deleg-
ació d’ActivaMent Girona) 1 30

Sentir salut mental: estigma en el treball (Delegació Barcelonés 
Nord) 1 15

Sensibilització antiestigma al personal dels centres cívics de la 
ciutat (Delegació d’ActivaMent Granollers) 1 10

Comentaris sobre el llibre “les millors vacances de la meva 
vida” - Literatura sobre salut mental (Delegació d’ActivaMent 
Osona)

1 35

Mites i realitats sobre salut mental, per les sòcies i socis de AGE-
VO (Aules Universitàries Granollers) (Delegació d’ActivaMent 
Granollers)

1 100

TMB 1 20

Xerrades per a persones usuàries i per a professionals de salut mental

Al 2020 s’han implementat dues projectes de sensibilització i suport mutu per a per-
sones usuàries de les unitats d’aguts de l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, 
en col·laboració amb la Federació Veus, i de l’Hospital Dr. Emili Mira i López, de Santa 
Coloma de Gramenet. Així mateix, ha començat la planificiació de un tercer grup al 
Parc Sanitari Sant Joan de Deu. La seva implementació s’ha programat per l’any 2021 
a causa de la COVID-19. 

Aquest any, a més a més, s’han implementat xerrades de sensibilització a a l’Hospi-
tal Germans Tries i Pujol i el Servei de Rehabilitació Comunitària de Granollers.  En 
total, al 2020 s’han realitzat 2 xerrades orientades a professionals de salut mental i                
professionals en formació, implementades en format presencial i virtual, de les que 
han participat 18 persones.

Projecte Xerrades Públic

Obrim portes: formació en primera persona 
per implementar una UHP de portes obertes 

4 10

Grup Psicoeducatiu Klau De Re al Servei de 
Rehabilitació Comunitària de Granollers (Del-
egació d’ActivaMent Granollers)

1 8



37

Xerrades per a professionals de periodisme i mitjans de comunicació

Al 2020 s’han implementat tres projectes de sensibilització dirigits a profesionales de 
periodisme y de l’àmbit de la comunicación, per tal d’oferir xerrades per desmuntar 
els prejudicis socials que generan discriminación vers les persones que estem diag-
nositcades d’un trastorn mental. Han col·laborat amb aquests projectes la Universitat 
de Vic, El 9 Nou, Obertament, Osonament, la Biblioteca Joan Triadú Vic, Osonament, 
i el Consorci Hospitalari de Vic. En total van participar 95 professionals i estudiants.

Projecte Xerrades Públic

Ètica periodística als Mitjans de Comunicació 
i Salut Mental per Estudiants de periodisme 
de la UVic

1 25

L’ABC de la Salut Mental als Mitjans de Comu-
nicació

1 30

Ética periodística als Mitjans de Comunicació i 

Salut Mental, per Estudiants de Periodisme i de 

Comunicació Audiovisual
2 40

A més, al 2020 hem col·laborat amb la campanya:            
LLIURES D’ESTIGMA, d’Apropa Cultura, per una soci-
etat i uns espais culturals sense prejudicis ni discrimi-
nació per motius de salut mental. A les xarxes socials, el 
missatge que es vol difondre des d’aquesta campanya 
és: Fora etiquetes, cultura inclusiva! #somApropa 
#Culturaxlainclusió. El vídeo s’ha realitzat amb la 
col·laboració del Museu Picasso de Barcelona, el Teatre 
Romea (Grup Focus) i el Palau de la Música Catalana.

Campanya LLIURES D’ESTIGMA amb Apropa Cultura
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Programa de Formació a Professionals

Conjunt de projectes orientats a l’actualització de coneixements de les profes-
sionals o futures professionals de salut mental, amb l’objectiu de promoure un 
canvi de paradigma cap el Model de Recuperació i l’Atenció Basada en Drets. Una 
programa basat en la Formació en 1a Persona; és a dir, oferta per les pròpies 
persones amb l’experiència del trastorn mental; una inversió de rols que permet 
aprendre tant dels conceptes que es reben com de les experiències compartides 
que es viuen. Aquest any, derivat de la situació sociosanitària per la COVID-19, 
vam realitzar la majoria de les formacions en format virtual.
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Resum de les formacions implementades al 2020

Al 2020 s’han implementat un total de 10 cicles formatius, implementats en 22               
sessions de formació, de les que han participat un total de 379 persones.

Formació Diana Participants

Xerrada CPB 17

Seminari d’Estigma

Escola d’Infermeria de la Universi-
tat de Barcelona (2 cicles)

140

Facultat de Medicina de la Univer-
sitat de Barcelona

60

Espai de reflexió en Estigma, Em-
poderament, Drets i suport mutu

MIR, PIR i EIR de l’Acadèmia de 
ciències mèdiques i de la salut de 
Catalunya i Balears (format virtual)

100

Cicle formatiu: El Model de Re-
cuperació i l’Atenció Basada en 
Drets

HUGTIP (2 cicles) 24

Mòduls: Empoderament, Suport 
Mutu, Drets i Perspectiva de gè-
nere

Màster “El valor de les cures en 
salut mental” del PSSJDD

15

Curso: Salud Mental y Dere-
chos. Un cambio de mirada en 
las políticas públicas y en la at-
ención

Asociación pro salut mental “Vivir” 
(Cuenca)

9

Curso: Les Fundacions Tutelars 
en el context actual: cap un 
model de recuperació i d’atenció 
basada en drets

Fundació Malalts Mentals de Cata-
lunya

14

TOTAL 379
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Programa de Drets

Canvis legislatius

Un programa orientat a la Defensa i el Foment dels Drets Humans en Salut Mental. Una 
línia d’actuació que inclou tota una sèrie d’iniciatives i col·laboracions nacionals i inter-
nacionals implementades per afavorir l’acompliment dels nostres DDHH, tant a nivell 
autonòmic com Estatal. El programa està fonamentat en la Convenció sobre els Drets 
de les Persones amb Discapacitat (CDPD), de Nacions Unides, i es desenvolupa amb un 
triple objectiu:

• Informar i difondre sobre el marc legal de la CDPD.
• Promoure canvis legislatius Estatals i Autonòmics acords amb la CDPD.
• Lluitar contra la vulneració de DDHH per motius de salut mental.

Entre les principals accions implementades dins del programa, destaquem:

Propostes d’Esmena a la Reforma de la legislación civil y procesal, para 
el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

Des de la Coalició ActivaMent-Hierbabuena vam enviar 14 propostes d’esmenes 
al projecte de llei, per garantir que el text respecta l’esperit i continguts de la 
CDPD, d’acord amb la interpretació autoritzada pel Comitè de les Persones amb 
Discapacitat, de Nacions Unides.

https://activament.org/2020/propostes-esmena-reforma-legislacion-civil-y-procesal-para-el-ejercicio-de-la-capacidad-juridica-de-las-personas-con-discapacidad/
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Propostes d’esmenes a les bases de la reforma del Codi Civil de 
Catalunya en matèria de suport a l’exercici de la capacitat jurídica

Des d’ActivaMent vam enviar 13 propostes d’esmenes a les bases de la reforma, 
per a que el Codi Civil de Catalunya acompleixi amb les directrius que marca la 
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat i les seves Observa-
cions Generals.

Pòster, manifestos, pronunciaments 
i publicacions  

Pòster: Cuidar sense lligar. Experiències internacionals d’atenció a 
la salut mental lliures de contenció mecànica

Pòster presentat al congrés: “Siglo XXI: La Salud 
Mental es un Derecho. Hacia una Salud Mental 
con Derechos”. Elaborat per Ana Carralero, Uni-
versitad de Alcalá; Francisco Eiroa, Universitat de 
Barcelona; Marta Plaza, del Colectivo InsPIRADAS; 
Raquel Ruiz, UNED; i Beatriz Pérez i Hernán María 
Sampietro, d’ActivaMent.

Manifest de les persones psiquiatritzades per una Renda Bàsica 
Universal

Vam elaborar un manifest de les persones psiquiatritzades i/o amb experièn-
cies de patiment psicològic i diversitat psicosocial per reivindicar la necessitat 
d’aprovar una Renda Bàsica Universal que garanteixi les condicions materials 
per al sosteniment d’una vida digna i possibiliti l’exercici dels drets de ciutada-
nia. Un document amb 25 entitats adherides.

https://activament.org/2020/dona-suport-propostes-activament-reforma-codi-civil-de-catalunya/
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Pronunciaments davant de vulneracions de drets i violències 
institucionals

Al llarg del 2020, es van fer diverses accions, 
comunicats i protestes per visibilitzar i de-
nunciar situacions de violències institucion-
als i vulneracions de drets. Entre aquestes 
accions, destaquem:

• Pronunciament davant de l’actuació dis-
criminatòria i violenta de les institucions 
amb Paula Parra

• Adhesió al pronunciament d’activistes en 
salut mental en primera persona davant 
una agressió racista i “cuerdista” a Bilbao

• Protesta davant la Jornada Justa-Ment 
d’AFATRAC, contrària al reconeixement 
de la capacitat jurídica universal

Trobada virtual                                                                                          
“Para una legislación libre de cuerdismo”

Manifest de les persones psiquiatritzades per una Renda Bàsica Univer-
sal Conjuntament amb Hierbabuena, vam organ-

itzar la trobada virtual: “Para una legislación li-
bre de cuerdismo y un modelo de atención al 
sufrimiento psicosocial basado en derechos 
humanos”, un espai amb la participació de 
Tina Minkowitz, Beatriz Pérez i Beatriz Tarancón, 
per a reflexionar sobre la legislació espanyola i 
la seva necessitat d’adequació a la CDPD.
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Manifest de les persones psiquiatritzades per una Renda Bàsica Univer-
salAmb el suport de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, aquest any 

hem creat el curs d’Introducció als Drets de Ciutadania en Salut Mental, una        
formació online, gratuïta, oberta i accessible. Amb quintze persones forma-
dores i la col·laboració de Tina Minkowitz. El contingut audiovisual inclou càp-
sules formatives amb contingut conceptual i històries de vida. El curs s’ofereix en 
català i en castellà, i és accessible per a persones amb discapacitat auditiva en 
ambdós idiomes.

La creació de les càpsules audiovisuals, ha inclòs les següents activitats:

• Gravació de 5 càpsules amb contingut conceptual, gravades en català i en 
castellà.

• Gravació de 10 testimonis/històries de vida, gravades en l’idioma de           
preferència de la persona que parla.

• Subtitulació en català i català de les 15 càpsules audiovisuals. 
• Traducció a llengua de signes catalana i traducció a llengua de signes                  

castellana de les 5 càpsules amb contingut conceptual.

Espais d’Aprenentatge en Drets Humans

Curs de Drets Online

Manifest de les persones psiquiatritzades per una Renda Bàsica Univer-
sal

Al 2020, el Programa de Drets Humans en Salut Mental d’ActivaMent ha imple-
mentat 8 accions formatives orientades a la pròpia base social, algunes de les 
quals han estat obertes al públic general. Aquestes accions han estat 5 tallers de 
formació i 3 sessions dels “Conversatoris virtuals” (veure l’apartat del Programa 
de Capacitació de la Base Social).

El curs està disponible i es pot accedir a través del portal Web: 
https://cursos.activament.org/ 

https://cursos.activament.org/
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Propostes d’Esmena a la Reforma de la legislación civil y procesal, para 
el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

La Comissió Feminista

La Comissió Feminista sorgeix durant l’any 2020 com un espai per debatre so-
bre les cruïlles entre la salut mental i el gènere, així com per pensar de manera 
col·lectiva possibles respostes davant situacions en què aquests encreuaments 
es fan evidents en diferents formes de vulnerabilitat. Entre d’altres coses, la 
Comissió es va crear per promoure la perspectiva de gènere dins d’ActivaMent, 
així com impactar positivament en la comunitat en general des del moviment 
de salut mental en primera persona amb perspectives feministes. Es tracta d’un 
espai no-mixt, obert no només a sòcies d’ActivaMent, sinó a qualsevol interes-
sada en compartir sobre aquests temes, prioritzant els coneixements adquirits 
per experiència pròpia.

El taller s’ha desenvolupat de manera virtual els dilluns cada quinze dies, des 
el mes de juny fins al mes de desembre de 2020, amb sòcies d’ActivaMent de 
diverses delegacions territorials. En total s’han fet 14 sessions. En cadascuna 
s’ha abordat un tema diferent, prèviament consensuat entre les participantes. 
Entre alguns dels temes destaquem: salut mental, estigma i família; salut men-
tal, racisme i migració; maternitat, medicació i salut mental; ¿bogeria o trastorn 
mental?; salut mental i pobresa; entre molts d’altres.

En total s’han realitzat 14 sessions entre els mesos de juny i desembre, amb una 
assistència de 8 dones com a mitjana per sessió i un total de 22 participants.
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Programa d’activitats comunitàries i cooperatives en les que persones amb un tras-
torn mental i sense treballen juntes per aconseguir un objectiu comú, sense que ningú           
estigui identificat prèviament com a persona diagnosticada. El contacte social és una 
eina per trencar els prejudicis i estereotips que afecten a les persones estigmatitzades, 
i que es troben en la base de tota discriminació. Per això, un dels principals objectiu 
de les activitats és disminuir l’estigma i la discriminació, a través del treball cooperatiu 
entre les persones.

Programa de Tallers de Contacte Social

Resum dels tallers implementats:

Delegació Taller Format Sessions

Barcelona Teatre Social Presencial 12

Totes Cicle de Tallers Online Virtual 3

Totes Club de Lectura Virtual 8

Sta Coloma de Gramenet Conapia Presencial 10

Vilanova i la Geltrú Clown Presencial 13

Vilanova i la Geltrú Moviment Expressiu Presencial 13

Manresa Expressió corporal Presencial 2

Terrassa Taller de Dibuix Creatiu Mixt 20

Teatre Social

El Taller de Teatre Social s’imparteix un cop a 
la setmana, amb una durada de dues hores. 
Es tracta d’un espai de trobada on col·lec-
tivament treballem les nostres opressions, 
estigmes i estereotips. 
Compartim altres maneres de situar-nos         
davant les nostres realitats a través de metod-
ologies del Teatre de l’Oprimit, el Teatre Peri-
odístic i tot el que ens proposem. El Taller de 
Teatre Social es va realitzar al Ateneu L’Har-
monia al districte de Sant Andreu. En total van 
participar 12 persones d’aquest taller, entre 
persones sòcies d’ActivaMent i veïns i veïnes 
del barri.
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El Cicle de Tallers Online

Els Tallers Online són un projecte de contacte social i promoció de la salut         
mental en la comunitat, que han sorgit de l’autogestió del col·lectiu de persones 
amb diagnòstics de trastorn mental, com una resposta a la situació d’aïllament, 
soledat i manca d’oportunitats d’oci compartit davant la situació provocada per 
la covid-19.

Aquest Cicle de Tallers s’ha realitzat íntegrament en format virtual, mitjanánt 
la plataforma Google Meet, amb els següents temes: “Dibuixant emocions”,          
“Entendre les emocions a través del cinema”, “Sostenibilitat i elaboració de pas-
ta de dents casolana”.

El Club de Lectura

El Taller del Club de Lectura és un projecte 
nascut durant l’any 2020, enmig de l’auge 
de la incorporació dels projectes amb mirada 
feminista a l’entitat, i enmig del confinament 
inicial derivat de la pandèmia de la COVID-19. 

El seu objectiu és que dones sòcies i no sòcies 
es reuneixin, mitjançant una plataforma on-
line, per debatre i compartir reflexions al volt-
ant del llibre “Mujeres que corren con los lo-
bos”, de l’escriptora activista Clarissa Pinkola 
Estes. Aquesta activitat s’ha desenvolupat 
íntegrament en format virtual, a través de les 
plataforma Jitsi Meet o Google Meet.  
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Taller de Conapia

Una activitat organitzada per Activa-
Ment Delegació de Gramenet, basada 
en el clown, el yoga i la Gestalt. Ens aju-
da a tenir una millor qualitat de vida i un 
millor coneixement de nosaltres mateix-
es a partir de la nostra pròpia expressió 
i exploració de les nostres capacitats, 
promovent la gestió emocional, estar 
presents en l’ara i improvisar.

Al 2020, es van realitzar 10 sessions en 
total del Taller de Conapia, els dimarts 
a la tarda de 12h a 14:00h, al Centre 
Cívic del Fondo (C/ Wagner 19, Santa              
Coloma)

Taller de Clown

Les tècniques del Clown permeten crear un espai de comunicació intrapersonal 
i interpersonal lliure de prejudicis i creences que constrenyen, estereotips i pors, 
a través del bon sentit de l’humor, la tendresa, la innocència i la vulnerabilitat.
 
El Taller de Clown és un taller de Promoció de la Salut Mental i Lluita                                       
contra l’Estigma, un projecte de Contacte Social, dirigit a persones amb i sense                                
diagnòstic psiquiàtric. En total es van realitzar 13 sessions amb una mitjana de 
15 persones per sessió, al Centre Civic La Geltrú (Vilanova i la Geltrú).
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Taller de Moviment Expressiu “Riu Obert”

Moviment expressiu és un taller de            
promoció de la salut mental i lluita contra 
l’estigma, un projecte de contacte social, 
dirigit a persones amb i sense diagnòstic 
psiquiàtric, tot explorant el coneixement 
sobre el propi cos i les pròpes emocions.
En total es van realitzar 13 sessions amb 
una mitjana de 15 persones per sessió, 
al Centre Civic La Geltrú (Vilanova i la        
Geltrú).

El Taller d’Expressió corporal amb música

Expressió corporal amb música és un           
taller de promoció de la salut mental i llu-
ita contra l’estigma, un projecte de con-
tacte social, dirigit a persones amb i sense                
diagnòstic psiquiàtric, tot explorant el 
coneixement sobre el propi cos i les pròpes 
emocions através del so i la música. En 
el taller es realitza diversos exercicis de              
relaxació, escalfament, jocs de moviments 
amb el cos, tot acompanyat de la música 
per connectar amb un/a mateix/a i amb els 
companys del grup.

El Taller de Dibuix Creatiu

A través de la técnica de dibuix, volem 
connectar amb les nostres emocions i ex-
plorar-les a través de l’art. Conectar amb 
nosaltres mateixes i amb el grup. En aquest 
taller explorem la diversitat de les nostres 
emocionalitats i les expressem de formes     
creatives. 
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Propostes d’Esmena a la Reforma de la legislación civil y procesal, para 
el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

Taller de Recuperació

El Taller és una formació dissenyada per ensenyar i acompanyar a construir un pla 
personalitzat que afavoreixi els processos de recuperació en salut mental i la millo-
ra del benestar emocional. Tot per afavorir el desenvolupament d’una vida plena i                     
satisfactòria d’acord amb les pròpies preferències de les persones. Un projecte realit-
zat amb el suport del Departament de Salut i de l’Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat.

En aquesta primera edició del taller es va poder formar a sis persones que faran de 
facilitadores a properes edicions del Taller. Per les restriccions de la pandèmia la           
formació va començar de manera presencial però es va completar de manera online.

Propostes d’Esmena a la Reforma de la legislación civil y procesal, para 
el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad

Format Sessions Participants

Presencial 4 10

Online 1 8

Completa 12 6
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Àrea de Recerca i Consultoria Social

La nostra entitat compta amb un Àrea de Recerca i Consultoria Psicosocial                    
dedicada al disseny i implementació d’investigació qualitativa i/o quantitativa en 
temes de salut mental des de la perspectiva de les persones usuàries i supervivents 
de la psiquiatria. També ofereix serveis de supervisió i acompanyament per al canvi 
de paradigma als serveis de salut mental. Entre els principals projectes desenvolu-
pats al 2020, destaquem:

Quatre entitats participem del pro-
jecte: 

• MinteForte (Romania)
• Hugarafl (Islàndia)
• Stowarzyszenie na Rzecz Wspar-

cia i Rozwoju Progrés (Polònia)
• ActivaMent Catalunya Associació.

Projecte Highway to Mental Health, Erasmus+  

Des del 2019, i fins al 2021, la nostra entitat és sòcia del projecte Highway to 
Mental Health; un projecte Erasmus+ orientat a la creació i implementació d’un 
programa de formació en prevenció i promoció de la salut mental per a persones 
que treballen amb joves (en qualsevol àmbit). Des d’ActivaMent, aportem al pro-
jecte la perspectiva de Drets Humans, la perspectiva de Gènere, la promoció de 
l’Ajuda Mútua i l’Autodeterminació. Treballem per a la creació dels continguts, 
la metodologia de la formació i la seva adaptació a una plataforma en línia per 
utilitzar-se en educació a distància. 

Trobedes Online Participants

11 10
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Sessions Participants

5 12

Acompanyament al canvi de model a la Fundació els 3 Turons

Al llarg del 2020 s’ha desenvolupat una 
col·laboració amb la Fundació els 3  Tu-
rons, un projecte de supervisió i acom-
panyament per al canvi de model, per 
treballar orientant-se des del nou para-
digma de recuperació i l’atenció basada 
en drets. La proposta ha suposat:

• La implementació d’un procés             
participatiu

• La sistematització de les propostes 
del grup motor en un informe final

Un grup motor multidisciplinar i un 
procés del que han format part totes 
les àrees de l’entitat: Cap d’Àrea, Servei 
de Rehabilitació Comunitària, Club                 
Social, Servei de joves, Suport a la Vida 
Independent, Servei d’Inserció Laboral,         
Comunicació i Participació.
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El dia de l’Orgull Boig és un dia pensat per a:

• Reivindicar el dret de decidir sobre els nostres tractaments. 
• Modificar la percepció que té la societat del patiment psíquic.
• Acabar amb l’estigma, els prejudicis i la discriminació. 
• Posar en valor la pròpia identitat.
• Reivindicar i donar connotacions positives a la paraula “boig”, que fins ara estava          
relacionada amb adjectius negatius com “perillós” o “agressiu”.
• Dignificar “la bogeria”, exigint un canvi en la forma en la que s’aborda la salut mental 
a l’Estat Espanyol. 

El Dia de l’Orgull Boig

El 2020 vam celebrar per tercer any          
consecutiu a Catalunya el Dia de l’Orull 
Boig, una festa per reivindicar el valor de 
la nostra veu, tant de temps silenciada, 
i el respecte dels drets de les persones 
amb diversitat mental. Sota el lema: “Ni 
culpa ni vergonya: Orgull”, la tarda del 
24 de maig vam gaudir d’aquesta festa              
reivindicativa, per visibilitzar i trencar    
prejudicis al voltant de la salut mental.  

La celebració va estar organitzada per la 
Comissió de l’Orgull Boig, composta 
per més de 20 persones d’ActivaMent, la 
Federació Veus, Ràdio Nikosia i altres enti-
tats. La comissió, va treballar de setembre 
de 2019 fins a febrer de 2020 per prepa-
rar una festivitat presencial però amb la           
situació provocada per la pandèmia, a 
principis de maig va començar a reunir-se 
per fer possible crear un esdeveniment 
virtual retransmès en directe a través       
d’Instagram Live. Aquest, va comptar amb 
intervencions i entrevistes en directe,                   
micro obert, vídeos prèviament creats per 
a l’ocasió i la lectura del manifest per part 
de l’actriu Rosa Boladeras.
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Xerrades, Taules Rodones, Jornades i Congressos

VII Congreso AMRP. Hem participat del 
Congrés fet el 2020 amb el tema “Cartogra-
fiando los Derechos Humanos en Salud 
Mental”. Amb una ponència sobre l’Igual 
Reconeixement com a persona davant la 
Llei, de la Convenció sobre els Drets de les 
Persones amb Discapacitat.

Presentació de la novel·la: “Tómate 
las pastilles”, de la nostra companya                         
Eugènia Llonch Granè. Una història de vida               
travessant la bogeria i fent front a la violèn-
cia psiquiàtrica, i un camí cap a la recuper-
ació. Amb la col·laboració del Centre Cívic 
Can Portabella.  

Taula Rodona: “Desmuntant Joker”, espai 
per a reflexionar col·lectivament sobre salut 
mental al voltant de la pel·lícula de Todd 
Phillips presentant la vida del personat-
ge. Organitzada per ActivaMent Granollers, 
Daruma i l’Associació Cultural Granollers, al 
Cinema Edison, de Granollers.  

Jornada Tornem als carrers, tornem a 
l’acció, organitzades per l’Hort Okupat Ca la 
Trava, de Barcelona. Un espai de retrobada, 
anàlisi i debat, per pensar col·lectivament 
sobre quatre temes: Salut, Repressió/Con-
trol, Sector Laboral i Habitatge.

Al llarg del 2020 hem organitzat, col·laborat en l’organització o participat convidades de  
Xerrades, Taules Rodones, Congressos, etc. Aquests han estat:
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Conectadas: Diálogos con feministas, or-
ganizat per l’Ajuntament de Rivas-Villamadrid. 
Entrevista a la nostra companya Grecia Guz-
mán per parlar feminisme boig, la interseccion-
alitat entre els feminismes i l’activisme boig.  

Encierros Disparatados, Escena IV, organit-
zat pel Frente de Artistas del Borda, d’Argenti-
na. Cicle de xerrades virtuals per a mirar la bo-
geria des d’una altra perspectiva. Hem parlat 
d’activisme en primera persona i suport mutu 
en salut mental.

“Diálocos Iberoamericanos”, organitzat per 
Orgullo Loco México y SinColectivo. Un espai 
per compartir les reivindicacions polítiques de 
l’orgull boig i la seva lluita pel respecte dels 
drets humans de persones usuàries i super-
vivents de la psiquiatria. Amb Dani Ferrer i Ma-
ria Aran.

Webinar: “Estratègies per conviure amb la 
nova normalitat”, organitzat dins del cicle 
Salut Mental i COVID-19, de la plataforma SOM 
Salut Mental 360, de Sant Joan de Déu. Amb la 
participació de la nostra companya Marta Díez. 

Conversatorio: “Culturas Locas y Femi-
nismos”, organitzat per Orgullo Loco Bue-
nos Aires, amb les nostres companyes Grecia 
Guzmán i Dau García Dauder, creadores del            
projecte la Lokapedia, espai amb reflexions en 
la interseccionalitat dels dos activismes.

Taula Rodona: “Parlem-ne”, organitzada per 
l’Ajuntament d’Hostalric i ActivaMent Girona 
en commemoració del Dia Mundial de la Salut 
Mental, amb la participació de les nostres     
companyes Laia Oliva i Dani Ferrer.
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Mesas de Diálogo: “Salud Mental y Dis-
capacidad Psicosocial”, organitzades per 
la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. Amb Bea Pérez a la taula: “¿Qué es la Dis-
capacidad Psicosocial? Contexto de emergèn-
cia, problematitzacions i horitzons de futur”.  

Foro: “Salud Mental y Derechos Humanos: 
retos y desafíos”, organitzat per la Càmera 
de Diputats de Mèxic, un espai de trobada 
de legisladors, funcionaris del sector salut,                      
activistes i representants d’organismes inter-
nacionals per debatre sobre la reforma legisla-
tiva d’aquest país. 

Presentació del Llibre: “La Puerta està abi-
erta. Un viaje al inconsciente”, del nostre 
company d’Alfonso Gálvez, al Centre Cívic l’Es-
corxador, de Vilafranca del Penedès. Un llibre 
que narra en primera persona un brot psicòtic 
i el seu procés de recuperació.

Exposició: “Estigma i Discapacitat”, or-
ganitzada per DIXIT Girona, Centre de Docu-
mentació de Serveis Socials, una mostra que 
convida a reflexionar sobre l’estigma social i el 
seu impacte en les persones amb discapacitat. 
Amb el nostre company Dani Ferrer.

II Foro Mexicano de Personas Expertas por 
Experiencia en Salud Mental, organitzat 
per SinColectivo. La nostra companya Grecia       
Guzmán ha participat del conversatorio “Mar-
ginación e interseccionalidades desde los 
sentipensares y la psicodisidencia”.

Desenvolupament sostenible del suport 
mutu a una organització de pars. Webinar 
organitzat per Tina Minkowitz amb activistes 
i entitats en primera persona de China, per      
compartir l’experiència i manera d’organ-
itzar-se d’ActivaMent.
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Els Mitjans de Comunicació

Al 2020 hem mantingut una presencia         
significativa als mitjans de comunicació, 
amb un ample equip de 24 portaveus que 
amb participat en 11 mitjans diferents.                 
Una presència que ens ha permet fer sen-
tir la veu del nostre col·lectiu per parlar 
en primera persona de salut mental i per          
donar a conèixer la nostra entitat.

Portaveus Mitjans Presències

25 11 26

Entre el conjunts dels mitjans, destaquem:

Premsa

20 Minutos
• Llega el Orgull Boig, el movimiento para romper con el silencio y el estigma 

sobre los problemas de salud mental

Eix Diari:
• ActivaMent lluita contra l’Estigma de les persones diagnosticades amb un 

Trastorn Mental

Diari de la Discapacitat:
• Diverses entitats del Barcelonès Nord elaboren un vídeo per sensibilitzar 

contra l’estigma en salut mental
• ActivaMent participarà en la prova pilot de la Unitat d’hospitalització 

psiquiàtrica de l’Hospital Germans Trias
• Activament celebra el 9è aniversari organitzant un Recital Poètic i Musical 

online
• Activament participa a unes Taules de Diàleg sobre ‘Salut Mental i dis-

capacitat psicosocial’ a Mèxic
• ActivaMent i l’Associació Sumem treballaran junts pels drets de les per-

sones amb diversitat funcional

https://www.20minutos.es/noticia/4266343/0/el-orgull-boig-rompiendo-con-el-silencio-y-el-estigma-sobre-los-problemas-de-salud-mental/?autoref=true
https://www.20minutos.es/noticia/4266343/0/el-orgull-boig-rompiendo-con-el-silencio-y-el-estigma-sobre-los-problemas-de-salud-mental/?autoref=true
https://www.youtube.com/watch?v=OHZOZMqID0E
https://www.youtube.com/watch?v=OHZOZMqID0E
https://diarideladiscapacitat.cat/video-barcelones-nord-estigma-salut-mental/
https://diarideladiscapacitat.cat/video-barcelones-nord-estigma-salut-mental/
https://diarideladiscapacitat.cat/activament-participara-en-la-prova-pilot-de-la-unitat-dhospitalitzacio-psiquiatrica-de-lhospital-germans-trias/
https://diarideladiscapacitat.cat/activament-participara-en-la-prova-pilot-de-la-unitat-dhospitalitzacio-psiquiatrica-de-lhospital-germans-trias/
https://diarideladiscapacitat.cat/activament-recital-poetic-i-musical/
https://diarideladiscapacitat.cat/activament-recital-poetic-i-musical/
https://diarideladiscapacitat.cat/activament-taules-de-dialeg-discapacitat-psicosocial/
https://diarideladiscapacitat.cat/activament-taules-de-dialeg-discapacitat-psicosocial/
https://diarideladiscapacitat.cat/conveni-activament-i-sumem-drets-discapacitat/
https://diarideladiscapacitat.cat/conveni-activament-i-sumem-drets-discapacitat/


57

Televisió  

La Família Barris – Betevé
• Parlar de salut mental a les aules

Canal Terrassa
• El confinament ha estat un llast per les persones amb trastorns mentals, 

sobretot si viuen soles

Ràdio

Mi gramo de locura – Radio 5 (RNE)
• Susanna Minguell presentant: “Palabras Dislocadas” 
• Hernán Samìpetro aboga por la capacidad jurídica universal

RAC1
• Les esterilitzacions forçoses, una aberració que encara és legal a Catalunya

1Sempre és Massa – Ràdio Sant Boi FM 89.4
• Estigma als cossos de seguretat i els professionals sanitaris
• Relacions de parella, medicació i estigma
• L’Esquizofrènia
• El Trastorn Bipolar

Aquí nadie es perfecto – Ràdio el Prat
• Sobrevivir al confinamiento sin volverse loc@
• Empleabilidad y salud mental
• Confinamiento vs ingreso hospitalario
• Risa, arte y salud mental
• Estigma en salud mental
• ¿Se puede recuperar la salud mental sin pastillas?
• Estado de ánimo, ¿qué es y cómo se cuida?

Pati Interior - Mataró Ràdio
• Estigma, vivències i salut mental

Invisibles – Matadepera Ràdio
• Entrevista a quatre activistes d’ActivaMent Vallès Occidental – 28-05-2020

https://www.youtube.com/watch?v=GwnFpZB0LEA
https://terrassadigital.cat/el-confinament-ha-estat-un-llast-per-les-persones-amb-trastorns-mentals-sobretot-si-viuen-soles/
https://terrassadigital.cat/el-confinament-ha-estat-un-llast-per-les-persones-amb-trastorns-mentals-sobretot-si-viuen-soles/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/mi-gramo-de-locura/gramo-locura-palabras-dislocadas-libro-susanna-minguell-29-05-20/5584913/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/mi-gramo-de-locura/gramo-locura-hernan-sampietro-activament/5741794/
https://www.rac1.cat/societat/20201210/491015875668/esterilitzacions-forcoses-forcades-avortaments-illegals-derogacio-article-156.html
https://www.rac1.cat/societat/20201210/491015875668/esterilitzacions-forcoses-forcades-avortaments-illegals-derogacio-article-156.html
https://activament.org/2020/a-sempre-es-massa-reflexionem-sobre-lestigma-als-cossos-de-seguretat-i-els-professionals-sanitaris/
https://activament.org/2020/a-sempre-es-massa-reflexionem-sobre-relacions-de-parella-medicacio-i-estigma/
https://www.youtube.com/watch?v=X1FZahRc_9o
https://www.youtube.com/watch?v=4yGkz_rLzjc
https://www.youtube.com/watch?v=js9s6w0c_20
https://www.youtube.com/watch?v=3raOHGuOW50
https://www.youtube.com/watch?v=c42Zi74Gsao
https://www.youtube.com/watch?v=7acHg6hNYnI
https://www.youtube.com/watch?v=deSLuHZg800
https://www.youtube.com/watch?v=yk3InK5_NYU
https://www.youtube.com/watch?v=eZ1edOAfVHA
https://www.youtube.com/watch?v=LusQ9hkK-OQ
https://www.matadeperaradio.cat/invisibles/
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Comunicació Digital: la Web d’ActivaMent 

La Web www.activament.org és el nostre principal canal de comunicació.                                
Ens permet explicar qui som i què fem, com trobar-nos; és la principal eina per            
promocionar les nostres activitats i per difondre els nostres articles i entrevistes.

Gener Febrer Març Abril Maig Juny

Publicacions 21 17 13 10 12 21

Visitants 20.094 19.993 23.555 19.355 18.896 15.486

Visites 119.832 119.020 129.144 128.679 132.927 159.578

Aquest any vam fet 162 Publicacions Noves, la nostra Web va rebre 1.735.152 Visites 
(Pàgines Vistes); les quals van ser realitzades per una quantitat total de 222.403 Usuaris 
Únics (IPs Diferents), amb una mitja de  4.741 Pàgines Vistes al Dia. 

Evolució anual de les visites a la Web

Juliol Agost Setembre Octubre Novembre Desembre

Publicacions 13 7 10 19 12 7

Visitants 17.590 15.484 17.585 19.237 17.947 17.181

Visites 166.515 149.954 128.757 132.764 125.390 242.592

Publicacions Visitants Visites

162 Publicacions 222.403 Usuaris Únics  1.735.152 Pàgines Vistes

http://www.activament.org
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El Blog d’ActivaMent 

El Blog d’ActivaMent és un projecte que presenta els escrits dels nostres bloggers. 
Es tracta d’articles originals, elaborats per diverses persones sòcies i col·laboradores, 
que exposen en primera persona què és i què suposa viure un problema de salut men-
tal. Un espai per compartir la pròpia experiència, lluitar contra l’estigma i l’autoestig-
ma, i reflexionar sobre diferents temes d’interès per a les persones del nostre col·lectiu.

El Blog ens permet oferir al món la nostra visió de la salut mental, compartint l’experièn-
cia de qui sabem què significa passar per una situació de patiment psicològic i/o di-
versitat psicosocial i ser objecte de discriminació per portar un diagnòstic psiquiàtric.

Participants Articles Visites Mitja

48 62 84.032 1.355

El Blog d’ActivaMent és un dels nostres projectes més participatiu i inclusiu, aplegant 
a 48 participants (6 blogaires també han sigut il·lustradores). A més a més, el 2020 ha 
estat el nostre any més prolífic, amb un total de 62 articles publicats, els quals han 
generat 84.032 visites, amb una mitja de 1.355 lectures per article.

Blogaires Il·lustradores Fotògrafes

Homes 23 11 5

Dones 11 4 0

Total 34 15 5

És de destacar l’alta participació de les sòcies al Blog, espai que serveix per lluitar 
contra la doble discriminació: per gènere i salut mental. El65% del texts i el 80% de les 
imatges publicades són autoria d’una dona. 

Aquest projecte ha estat possible gràcies al treball de l’Equip d’Edició del Blog d’Acti-
vaMent, responsable de l’acompliment dels criteris i les normes de publicació.
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Les Xarxes Socials

Canals de comunicació que ens permeten difondre les nostres activitats i projectes, 
acostant el nostre missatge a una major audiència. ActivaMent té presència a quatre 
Xarxes Socials: Twitter, Facebook, Instagram i Youtube.

Al llarg del 2020, el número de seguidors/subscriptors a totes les xarxes socials de           
l’entitat van créixer significativament, arribant els seguidors a 8.621 a Twitter (+7), 
7.894 a Facebook (+9%), 849 a Instagram (+74), i els subscriptors a 373 a Youtube 

A Facebook s’ha arribat a 644.770 Persones d’Abast  (número total  de vegades 
que una publicació feta per la pàgina de facebook d’ActivaMent que ha sigut vis-
ta al seu mur per un dels nostres seguidors/es).

A twitter, s’ha arribat a 1.270.700 Impresions dels Tuits (número total de 
vegades que un tuit fet des de la compta d’ActivaMent ha sigut vist a la cronolo-
gia d’un dels nostres seguidors/es).

A Instagram s’ha arribat a 9.161 Comptes abastades, les quals han generat un 
total  23.732 Impressions de les publicacions.

A Youtube, hi ha hagut 11.106 noves reproduccions, amb 43 noves publica-
cions. Això ens ha permet arribar a un total acumulat de 49.327 visualizaciones 
del conjunt de vídeos penjats al nostre canal.

Un any més, Twitter és el canal de comunicació que ens permet fer arribar els nostres 
continguts a un públic més nombrós.

                               +583                                        +633                                        +458                                        +106

https://twitter.com/ActivaMent
https://www.facebook.com/ActivamentCatalunyaAssociacio/
https://www.instagram.com/activamentcatalunya/
https://www.youtube.com/channel/UCSs4DrIk2AXSHYt7QHsaPCQ
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Tresoreria i Finançament 

Balanç de Situació

El Balanç de situació ens mostra que l’associació té uns deutes a curt termini baixos 
(Passiu corrent de 5.187.93 €) i molt menors als ingressos que s’esperen a curt termini 
(part de l’Actiu corrent 30.937,05 €). Si desglossem l’Actiu corrent tenim que a Tresoreria 
(comptes corrents i en efectiu) hi ha 76.366,64 €, a Clients per vendes i prestacions de 
serveis i altres deutors tenim 18.341,15 € i finalment les Administracions públiques per 
subvencions ens deuen 12.595,90 €. 

El Patrimoni net de l’associació és fort (102.601,76 €). Això ens dona més estabilitat i 
confiança enfront de tercers.

Actiu Patrimoni net + Passiu

No corrent Corrent Passiu corrent Patrimoni net

486 € 5.187,93 €

Compte de resultats

En quant al compte de Resultats, el 2020 reflexa un manteniment dels ingressos                    
respecte al 2019, en part degut a que s’han periodificat alguns ingressos per imputar-los 
al 2021. Les despeses han baixat tant en l’apartat de Sous i Salaris, com amb la resta de 
despeses. D’aquesta manera hem aconseguit uns guanys de 15.710,34 €, cosa que ens 
permet afrontar el 2021 amb més optimisme, atès que degut a la desprofessionalització 
només demanarem unes poques subvencions.

Aquest any hem tingut un total d’Ingressos de 100.823,27€ amb unes Despeses de 
85.112,93 €. Al 2022 intentarem de nou tenir una suficient plantilla assalariada per           
poder reprendre la majoria dels nostres projectes.

107.303,69 € 102.601,76  €
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Ingressos

Els nostres ingressos del 2020, provenen: 
el 19% de Fonts de finançament privades 
(19.300,07€) que corresponen a premis/
ajuts i altres fonts; el  34% de Fonts de fi-
nançament pròpies (34.099,33€) amb 
quotes de socis, venda de productes i 
serveis; i el 47% de Subvencions públiques 
(47.423,87€). Aquesta diversitat ens dona 
molta solidesa financera.

Despeses

Al 2020, la principal despesa d’ActivaMent 
ha estat el pagament de Salaris i S.S. als tre-
balladors en plantilla amb 59.072,17€ (69% 
del total). 

En segon lloc trobem la Resta de Desp-
eses d’Explotació i Altres Despeses amb 
17.162,08€ (20% del total). Aquí destaquem 
sobretot: el lloguer del local de la seu 
(3.324,42€), de la gestoria (3.216,92€) i         
reintegrament de subvencions i ajuts de 
projectes que degut a la pandèmia no hem 
pogut desenvolupar  (6.838,35€).

Evolució Econòmica

Al nostre pressupost anual:

A l’any 2016, va ser de 101.675€
A l’any 2017, va ser de 147.530€
A l’any 2018, va ser de 123.972€
A l’any 2019, va ser de 99.252€
A l’any 2020, és de 100.823,27€

Hem mantingut el nostre creixement econòmic 
gràcies a l’important increment en subven-
cions i ajuts privats. El nostre objectiu des del 
punt de vista econòmic és sempre obtenir 
un equilibri pressupostari, atès que no tenim                                        
afany de lucre. D’altra banda, al 2021, a causa 
de les incerteses que es presenten davant de la 
covid-19 i per fer-les front, estem en un procés 
de desprofessionalització amb l’objectiu de 
disminuir les despeses. Tot i que de cara al 
2022 volem recuperar el ple funcionament de 
les activitats dutes a terme per ActivaMent en 
els últims anys.

Finalment tenim els Serveis de Professionals Independents amb 8.878,68€ (11% del         
total), que corresponen sobretot factures de professionals dels nostres Tallers de Con-
tacte Social i Conversatoris.

19%
47%

34%

Fonts Privades

Fonts Pròpies

Fonts Públiques

69%

20%

10%

Salari + SS                              
als treballadors/es

Serveis Professionals 
Independents/es

Resta de Despeses 
d’Explotació + altres
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Agraïments
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Agraïm a les persones fotògrafes i il·lustradores que ens han permès utilitzar la seva 
obra per al nostre Blog: 

Andrea Gracia
Cristina Aguiar

Cristina Méndez
Clara Carbonell 

Elena Figoli
Francesc de Diego

Ginesta Tolosa
Hernán Sampietro

Jordi Serra
KrisGlobe 

Laia Arque
Maria Valencia
Marta Bassart

Marta Plaza
Mireia Azorín
Montse Gasol

Rosa Rubio
Sofía Sampietro

Urco (Josep Duran)

I el nostre més gran agraïment per a totes aquelles persones sòcies, amigues i            
voluntàries, sense l’ajuda de les quals ActivaMent no seria possible.



ActivaMent Catalunya Associació

NIF: G65671828
C/ Rocafort 242 Bis, 3a Planta

08029 - Barcelona
Telèfon: 600 687 634

www.activament.org

activament@activament.org

http://www.activament.org/
https://www.facebook.com/ActivamentCatalunyaAssociacio/
https://twitter.com/ActivaMent%3Fref_src%3Dtwsrc%255Etfw%257Ctwcamp%255Eembeddedtimeline%257Ctwterm%255E675265663431262208%26ref_url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.activament.org%252Fes%252Fqui-som%252F
https://www.youtube.com/channel/UCSs4DrIk2AXSHYt7QHsaPCQ
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