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Des de la Coordinadora d’Entitats de Salut 

mental i Addiccions, formada per 13 

entitats que treballen en l’àmbit de la salut 

mental a tota la província de Lleida, i la 

Federació Salut Mental Catalunya, fa 

temps que posem sobre avís la mancança 

de recursos humans, espacials i econòmics 

en l’atenció a la salut mental i addiccions, 

amb els perills que això comporta.                                                       

Davant d’aquesta situació, ens preocupa 

especialment que les persones 

diagnosticades amb una problemàtica de 

salut mental i els seus familiars, vegin 

vulnerat el seu dret a una atenció i suport 

adequats. No podem veure perillar la 

qualitat de la xarxa de salut mental pública 

i, per tant, cal que continuem fent visible 

la seva importància i reclamar que sigui 

prioritària en la planificació pressupostària 

del Departament de Salut. Recolzem i 

celebrem la iniciativa de l’Hospital 

Universitari Santa Maria i la Regió 

Sanitària de Lleida de realitzar un procés 

participatiu que ajudi a definir el nou espai 

d’atenció en l’àrea de la salut mental, però 

és evident que, mentrestant, calen 

solucions ràpides i efectives. Tanmateix, 

també volem fer arribar el nostre suport als 

i les professionals que es troben amb 

aquesta realitat i que ho viuen sovint en el 

seu dia a dia. No deixarem de reclamar la 

implementació de polítiques i serveis, per 

tal de garantir una adequada atenció a les 

persones que ho necessitin. Apel·lem, un 

cop més, a adoptar mesures transversals 

que garanteixin una atenció pública i 

universal de la salut mental. 

                 Font: Salut Mental Catalunya 

          

 

 

 

AFAMMCA i ACFAMES 
amb la Marató de TV3                                         

La activitat  que tancava l’any 

d’AFAMMCA i ACFAMES, entitat amb 

la que col·laborem des del 2016, fou el 

diumenge 19 de desembre, en el que TV3 

dedicava la Marató 2021 a la salut mental. 

AFAMMCA i ACFAMES, instal·lava una 

carpa al cor d’Horta de la mà de la 

federació de comerciants del barri. La 

intenció inicial era la de recollir fons per 

al programa i aprofitar per conscienciar i 

informar a veïns i a vianants sobre 

aspectes de la salut mental desconeguts 

per una gran majoria.                                                              

Durant el matí va arribar-s´hi a la carpa un 

munt de gent, que  s’interessava per la 

salut mental i adquiria  els productes que 

van confeccionar-se a l’associació.                                          

De tot plegat, hem de quedar-nos a més, 

amb el que es pogués aconseguir en 

matèria de desestigmatització. Que algú 

s’informi, i més si és aliè al col·lectiu, és 

senyal que alguna cosa podem canviar.                                                                 

Entre el que es va recollir el mateix dia del 

programa i les aportacions per altres 

mitjans, la recaptació total de la Marató 

2021 va superar els 12 milions d’euros.  

 

Comissió d’Estudi 
sobre la Salut Mental i 
les Addiccions 

El Parlament de Catalunya ha celebrat el 

20 de gener la primera sessió ordinària de 

la Comissió d’Estudi sobre la Salut Mental 

i les Addiccions, que es va aprovar al propi 

Parlament al mes de juny de 2021, i va 

començar a caminar el juliol, integrada per 

una representació de les entitats del sector 

i dels grups parlamentaris. Salut Mental 

Catalunya (SMC), una de les entitats 

membres de la comissió, ha estat 

representada per la seva directora, Marta 

Poll. La sessió s’ha celebrat per 

videoconferència.                                                        

SMC i la resta d’entitats del sector de la 

salut mental a Catalunya han posat de 

manifest la necessitat d’abordar les 

polítiques de salut mental des d’una 

dimensió global, i amb valentia per fer-hi 

front amb els recursos i suports 

comunitaris necessaris. La comissió ha 

destacat la necessitat de tenir un espai 

propi i específic per poder avançar en les 

millores que necessita el país en l’atenció 

en salut mental. I tal com es va demanar al 

mes de juliol, es necessita un abordatge 

urgent i requereix de resultats concrets.  

                      Font: Salut Mental Catalunya 

Carpa d’AFAMMCA i ACFAMES al cor d’Horta, plaça d’Eivissa, el diumenge 19 de 

desembre                                                                                              Foto: AFEM de Nou Barris 

 

 

 

rpa a la plaça Eivissa. El diumenge 19 de desembre AFAMMCA i ACFAMES van instal.lar-se a 
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Reivindicació d’una atenció més digna i 
del dret a la cura des de diversos àmbits 

 

 

Del 1er. Fòrum Social de la Cura va sortir un 

manifest que reivindica el Dret a la cura i la 

implicació de les administracions                            

                                Foto: AFEM de Nou Barris 

El 1er. Fòrum Social de la Cura va cloure 

el 12 de març amb una sèrie de tallers 

presencials de diverses entitats de caire 

social  i una sola consigna: la creació d’una 

plataforma que reivindiqui davant les 

administracions i la societat un sistema 

nacional  de cura.                                               

Així mateix es va llegir un manifest fruit de 

la feina de prop de 150  entitats de diverses 

branques del tercer sector, participants en 

les diferents sessions i en la Jornada final. 

En total van ser 11 tallers virtuals, 12 de 

presencials a les Cotxeres de Sants i a la 

Lleialtat Santsenca, 1 assemblea per la 

creació de la xarxa ciutadana, 40 

dinamitzadors i voluntaris, i 350 

participants (100 als tallers virtuals i 250 a 

la jornada presencial).   
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L’Ateneu La Bòbila de Porta és un 

equipament modern i funcional, amb tot 

tipus de comoditats. Disposa d’àmplies 

sales per a activitats i espectacles de tota 

mena, a més d’un espai exterior amb prou 

capacitat. La sala dels miralls és ideal per 

assajos de dansa i  teatre, i qualsevol altra  

activitat que requereixi perfeccionar la 

dinàmica,  els moviment, etc., del cos.                                                        

A la mateixa planta hi ha sales de 

formació, d’activitats familiars, de 

formació i  de reunions.  A l’altra planta                               

hi ha les sales per a les entitats, un teatre 

que fa a més les funcions de sala d’actes i 

bucs d’assajos per a músics i grups. A 

l’edifici contigu hi ha el Casal de Joves, 

amb una sala prou espaiosa i el bar. 

 

 

L’Ateneu La 
Bòbila de Porta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ateneu La Bòbila de Porta ofereix a l’AFEM de Nou Barris d’espais per al dia a dia de l’entitat: 

despatx, sala de reunions i de consultes psicològiques, sales per a tallers psico-educatius, xerrades 

i cinefòrums, aparador per promocionar serveis i activitats, etc.            Foto: AFEM de Nou Barris 

Dansa a l’exterior de l’Ateneu La Bòbila de 

Porta. Grup de persones amb discapacitat 

física                   Foto: AFEM de Nou Barris 

Després de mesos d’espera, l’Ateneu La 

Bòbila obria finalment  les portes al públic 

i a les entitats el mes de febrer. Les 

activitats i els tallers estaven ja en fase de 

programació, el personal feia temps que  hi 

treballava, i ben aviat començava a 

funcionar. 

L’AFEM ha col·laborat al Dia 

Internacional de la Dona amb dues 

activitats: la xerrada Què espera la 

societat de la dona a càrrec de la psicòloga 

Cristina Ventura, i juntament amb el Grup 

d’Història de Nou Barris, la xerrada audio-

visual Sons de Feminitat, la música de 

quatre èpoques del segle XX a través de la 

dona.                                                                               

Així mateix, el mesos de maig-juny vam 

organitzar el taller d’Estimulació cognitiva 

que impartia Cristina Ventura 

 

 

 

 
L’Ateneu La Bòbila de Porta és una obra 

arquitectònica digna d’elogi. És sens dubte un 

dels últims equipaments més qualificats, tant per 

disseny com per funcionalitat i amplitud dels 

espais 

                               Fotos: AFEM de Nou Barris 

El Memorial del Mental té la seu a 
l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris 

 

Un grup de treballadors de l’antic Institut 

Mental de la Santa Creu creava el 2013, de 

la mà de Mercedes Hidalgo, el bloc 

http://memorialdelmental.blogspot.com/. 

L’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris 

acull el Memorial amb tot d’activitats 

relatives al passat i el present de la salut 

mental, que prenen com a punt de partida 

l’Institut Mental. 

Es fan sessions obertes a tothom en la que 

antics treballadors i persones relacionades 

actualment amb la salut mental parlen del 

passat, de l’evolució, del present  i del 

futur. 

L’Institut Mental va deixar una forta 

empremta a Nou Barris des de la seva 

primera obertura el 1889 enmig de masies 

i camps de conreu, i, sobretot, després de 

l’obertura oficial el 1915, any en el que va 

començar a funcionar  amb homes i dones.  

Moment de l’homenatge que li va retre al  doctor 

Pep Clusa l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou 

Barris                            Foto: AFEM de Nou Barris 

Finalment, després d’èpoques  molt 

complicades, tancava definitivament les 

portes l’any 1987. El desmantellament  va 

tenir conseqüències fatals per a moltes 

persones que havien fet del Mental la seva 

llar.  

 

Taller psico-educatiu  en una de les sales -

actualment magatzem- de l’antic Ateneu La 

Bòbila 

                                 Foto: AFEM de Nou Barris 

http://memorialdelmental.blogspot.com/
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Col.laborem  i participem en activitats 

culturals i tradicionals dels barris de Porta i 

Can Peguera. Les més recents han estat 

ambdòs Carnavals, el Dia Internacional de 

la Dona a Porta i la Setmana Cultural de 

Can Peguera al Casal de barri La Cosa 

Nostra. En aquest últim barri els usuaris de 

la Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i 

Molist són peça important en la rua de 

Carnaval.   

La propera celerbració  serà la Castanyada 

de Porta, en la que s’habilitarà l’Ateneu La 

Bòbila com a túnel de terror, amb una 

participació multitudinària. Hi haurà també 

la corresponent Castanyada i túnel del 

terror al Casal de barri La Cosa Nostra de 

Can Peguera. 
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Fem barri 

Ernest Maragall visita    
el barri de Porta 

 

Ernest Maragall s’asseia al davant dels socis 

reunits a la sala com un familiar  més. Va 

preguntar i es va interessar per les nostres 

inquietuds                        

                              Foto: AFEM de Nou Barris 

Ernest Maragall visitava les entitats del 

barri de Porta el 14 de març. Va conèixer 

les instal·lacions de l’Ateneu La Bòbila, 

va visitar les entitats aquí ubicades i va 

arribar-se a la sala que tenim destinada i  

on celebrem les reunions de junta i els 

grups de teràpia.  

Just quan esperàvem una visita de cortesia 

i prou, ens trobem l’home assegut  al 

davant dels socis i de cop  començava a 

preguntar-nos i  a opinar sobre salut 

mental i les situacions que comporta. Se’l 

veia prou entès en la matèria. 

Contràriament a altres polítics, que no 

tenen cap coneixement i que al damunt 

mostren un interès superficial, l’Ernest 

Maragall es mostrava prou proper. És 

d’agrair que en cap moment fes esment a 

projectes i millores i tampoc no es va 

vendre com el polític que ens ho 

solucionarà tot.  

 

 

  

  

Porta i Can Peguera són els barris amb els que més col·laborem a l’hora de  celebrar festes 

i tradicions                                                        Fotos: Porta Cultural i AFEM de Nou Barris 

 

L’AFEM de Nou Barris amb el                                   
Dia Internacional de la Dona 

 

 

 

 

 

 

 

 

na al barri de Porta 

L’AFEM de Nou Barris hem celebrat per 

primer cop el día Internacional de la 

Dona. L’Ateneu la Bòbila ens ha ofert la 

possibilitat de programar activitats i hem 

correspost amb dues xerrades: Què 

espera la societat de la dona i l’audio-

visual Sons de feminitat. 

Cristina Ventura encetava la tarda del 10 

de març amb la xerrada sobre Què espera 

de la societat la dona, paper que encara 

es qüestiona a hores d’ara: la seva funció 

durant el dia a dia, si pot o no pot fer 

certes tasques en una societat patriarcal 

com ho som encara malgrat ser al segle 

XXI. Es va generar debat entre els 

assistents, majorment  dones a excepció 

de dos homes. 

En acabat, de la mà del Grupo d’Història 

de Nou Barris se celebrava la xerrada 

audio-visual Sons de feminitat, que 

tractava d’un recorregut sobre el paper de 

la dona a través de les cançons del segle 

XX.                                                                      

Van ser els quatre quarts de segle   els que 

van escollir els historiadors, per tal de 

parlar de les cançons de cada una de les 

èpoques i del paper de la dona i la 

influència. Des del cuplé fins a la música 

ye ye de l’últim quart de segle. 

 

Cristina Verntura i Alícia Fernández en un 

moment de les seves intervencions 

                           Fotos: AFEM de Nou Barris 

 

  


