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Vam començar l’any 2001 i només la 

pandèmia ha pogut lliurar-nos d’una 

seguida. Una única interrupció el 2020 i 

som aquí per segon cops des de l’aturada. 

Hem tocat molts temes, el de la cura ha 

sorgit en més d’una ponència, però no com 

a tema central. La idea sorgeix de les 

jornades del 1er. Fòrum Social de la  Cura 

de principi d’any, a les que l’URV va 

convidar l’AFEM i a les que vam participar 

de molt bon grat. D’allí van sortir moltes 

conclusions i un manifest que advoca per 

tal que el Dret a la Cura sigui molt més que 

un deure. Les administracions han de 

posar-se a treballar perquè a l’igual que la 

salut és un dret universal, ho sigui també la 

cura I aquest anym una novetat: el canvi de 

format a un sol dia de celebració. 
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XXI  Jornades de Salut Mental a Nou Barris 

Matí                                                                                                                                

Taula inaugural                                         

9.30 h. Ester Flaquer, consellera de Salut, 

Envelliment i Cures de Nou Barris 

Enriqueta Vidal, presidenta de la 

Federació Salut Mental Catalunya     

Josep Aguilar, president de l’AFEM de 

Nou Barris                                                                      

Taula rodona núm. 1                                                      

10.00 h. Alternatives de cura en el 

desenvolupament de  nous programes, 

Paloma Lago, psiquiatra-directora i vice-

presidenta de la Fundació Centre Higiene 

Mental Nou Barris                                                 

10.30 h Salut Mental en primera persona, 

José María Hernández i Ainhoa García, 

Associació Sociocultural Matissos                             

11.00 h Col·loqui                                                     

Moderadora: Ana Burgués de Freitas, 

doctora en sociologia, professora de la 

Universidad de Granada                     

11.30 h. Pausa 

Taula rodona núm. 2                                                        

12.00 h. Diàleg Obert, un camí cap a la 

Cura Comunitària. Jordi Marfà, 

psiquiatre, Rocío Espeso i Trini Pérez, 

psicòlogues clíniques del CSMA   2 de 

Badalona (BSA)                                 

12.30 h.   Xarxa pel Dret a la Cura, Sílvia 

Bofill-Poch, doctora en Antropologia 

social, professora de la Universitat de 

Barcelona                                                            

13.00 h. Col·loqui                                                            

Moderadora: Ana Burgués de Freitas, 

doctora en sociologia, professora de la 

Universidad de Granada                                           

13.30 Final de la sessió de matí 

 

Tarda                                                                           

Taula rodona núm. 3                                                            

16.00 h. L’aportació de la teràpia de 

família en el TMS, David Almenta, 

psiquiatre de l’Hospital de Sant Pau                            

16.30 h. La cura en infants  i 

adolescents, Susana Brignoni, 

directora de la Fundació 9 Barris                                                                     

17.00 h. Gestió de cures en el model 

de recuperació des dels recursos de 

Rehabilitació Comunitària en Salut 

Mental,  Judith Balaguer, infermera  i 

Roberto Moral, infermer de la Unitat 

de Recursos Comunitaris Dr. Pi i 

Molist                                                                          

17.30 h. 

Col·loqui                                                                        

Moderadora: Ana Burgués de Freitas, 

doctora en sociologia, professora de la 

Universidad de Granada                                            

18.00 h. Pausa 

Taula rodona núm. 4                                                 

18.30 h. Cures, acompanyaments i 

autonomia, Alejandro Mayolas, 

integrador social de Viubé Serveis i de 

la Fundació APIP-ACAM                     

19.00 h. Missió i objectius del Pacte 

Nacional de Salut Mental, Magda 

Casamitjana, directora del Pacte 

Nacional de Salut Mental de la 

Generalitat de Catalunya                                                          

19.30 h.  Col·loqui                                                          

Moderadora: Cristina Ventura, 

psicòloga de l’AFEM de Nou Barris                                              

Cloenda                                                                 

19.55 h. Magda Casamitjana, 

directora del Pacte Nacional de Salut 

Mental   

 

Jornades anteriors 

2001 No a l’exclusió, sí a l’atenció. Obrim 

les portes als nostres malalts mentals de Nou 

Barris                                                                    

2002 Per la inserció laboral, ells també 

poden                                                                                

2003 Necessitats i perspectives de la salut 

mental a nivell comunitari                                                  

2004 I demà? Qué es farà d’ells quan 

nosaltres faltem?                                                       

2005 Salut – Treball – Futur. Serveis i 

Centres Especials de Treball                                                                             

2006 Abordatges terapèutics, treballs 

interdisciplinaris                                                               

2007 Rehabilitació psicosocial. És possible 

la continuïtat en l’atenció?                                                 

2008 El valor de la família en la malaltia 

mental. Conviure amb la malaltia                                   

2009 Estigma i salut mental. Abordatges i 

tractament                                                                         

2010 Deu anys dedicats a la salut mental. 

Present i futur                                                          

2011 Drogues i Salut Mental, Hi ha 

influència?                                                     

2012 Els trastorns de l’alimentació, hàbits 

o desordres?                                                                  

2013 Depressió, causes i efectes. Com 

intervenir-hi                                                                   

2014 Adolescència i Joventut: moment 

difícil per comportaments, crisis, 

malalties?                                                               

2015 Risc i vulnerabilitat en els col·lectius 

de la salut mental, l’exclusió social i la 

pobresa                                                              

2016 1986-2016, trenta anys de la reforma 

psiquiàtrica. On som?                                                 

2017 La prevenció de la salut mental en la 

infància, l’adolescència i la Joventut. 

Actuacions des de diferents àmbits                             

2018 Models actuals d’atenció i de suport 

en salut mental comunitària                                     

2019 Salut Mental des d’una perspectiva 

de gènere. Dones i infants, col·lectius més 

vulnerables                                                            

2020 No es van celebrar                                                            

2021 Efectes de la pandèmia en els 

col·lectius de la salut mental i altres de 

vulnerables. I ara què? 

Dret cabdal a la cura en Salut Mental 
Tractament i cura han d’anar plegats                                                         
Divendres 4 de novembre de 2022                                          
Programa 

Ponència de la Marta Tubau i el David 

Muñoz de l’Associació Socio-Cultural 

Matissos                                         

             Foto: AFEM de Nou Barris                                                                     
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Els orígens 1995/96 
 

Vam néixer el 1995/1996 amb l'objectiu de 

donar suport i reivindicar les necessitats de 

familiars i persones amb trastorn mental al 

davant de les administracions i de la xarxa 

pública d'atenció i de rehabilitació. Actualment 

tenim 46 famílies associades. 

 

Les Jornades 

Tot i dedicar-nos majoritàriament al col·lectiu 

de la salut mental de Nou Barris, arribem molt 

més enllà del districte mitjançant les nostres 

activitats com ara  les Jornades de Salut Mental 

a Nou Barris, que  celebrem a la Biblioteca 

Vilapicina-Torre Llobeta. Aquest  2021 les vam 

poder recuperar després de l’any d’aturada. Les 

vam transmetre per streaming per por a la falta 

d'assistència, però just un parell de setmanes 

abans es van aixecar les restriccions i van poder 

accedir-hi a la sala  unes 90 persones el 

divendres a la tarda i unes 50/60 el dissabte al 

matí, a més de les que les van seguir on-line. 

Durant la celebració vam projectar un vídeo 

commemoratiu dels 25/26 anys de l'entitat, en 

el que es retria homenatge a José Trujillo 

Pelegrini, president durant 20 anys, i a Enric 

Segarra López, tresorer i secretari  durant 24 

anys. Ambdós van deixar-nos el 2020. 

 

 

 

Hem baixat la porta de la nostra seu. A finals de juliol del 2021 vam haver d'abandonar  el local 

del carrer de l’Estudiant, 22-24 del barri de Porta, que ens va cedir l’associació de veïns el 2003.  

Passem a celebrar les nostres activitats a l'Ateneu La Bòbila, recentment inaugurades les noves 

instal.acions. Davant la impossibilitat d’ubicar la seu social allí, l'Associació de Veïns de Porta ha 

tornat a acudir al nostre auxili i tindrem la seu social a Estudiant, 26                                                                             

 

                                                                                                               Foto: AFEM de Nou Barris 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suport psicològic                   
Cristina Ventura al rescat                       

Malgrat la situació, hem pogut atendre 

tothom que ho ha necessitat. Cristina Ventura 

ha atès personalment, o per telèfon quan ha 

calgut,  els  socis i les persones derivades de 

l’Espai Situa’t i d’altres recursos socials.                                                                 

Així mateix, el grup d’ajuda mútua ha acollit 

algunes d’aquestes persones, que han entrat a 

formar part de l’engranatge de la família que 

formem. Dur endavant  dia a dia requerteix de 

les consultes psicològiques  i del suport dels 

grups.                                                                                  
La  Cristina Ventura ha participat a les XXI 

Jornades de Salut Mental a Nou Barris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Mundial de la Salut 
Mental a Nou Barris 
Amb motiu de la celebració del Dia 

Mundial de la Salut Mental, el Centre Ton 

i Guida de Roquetes organitzava la 

setmana dedicada a la salut mental.        

L’AFEM de Nou Barris hem convidat el 

psicòleg Miquel Miranda, amb la xerrada 

-col·loqui Quan els pors ens dominen… 

com podem dominar els pors? Així 

mateix, la  Federació Salut Mental 

Catalunya celebrava al CaixaFòrum el 

25é aniversari de la fundació, amb la 

presència del president de la Generalitat 

Pere Aragonés, el Conseller de Salut Josep 

Maria Argimón i altres responsables. 

Actualització de  la web      
Vam actualitzar dies abans de la celebració de 

les Jornades , la pàgina web. Podeu consultar 

l'actualitat de l’entitata i de la  salut mental a 

www.afemnoubarris.org. 

 

 

Grups d’Ajuda Mútua 

Suport d’igual a igual 
Gràcies a la tenacitat i a la constància dels 

participants, hem pogut mantenir els grups 

d'ajuda mútua, malgrat les restriccions. Ens 

hem reunit al Centre Cívic Torre Llobeta, i quan 

no, a l'interior o a la terrassa del bar del Centre 

Cívic Can Verdaguer i rodalia.  A més, el 

WhatsApp ha estat una eina eficaç per mantenir 

el caliu necessàri. 

 
Hem trobat  a faltar les 
sortides en autocar                
Un any en blanc 
Les circumstàncies ens han impedit organitzar 

cap de les dues sortides que solem celebrar  a la 

primavera i a la tardor. 

Vam aparaular amb l'agència una Calçotada i 

una sortida que vam haver d'anul·lar. La 

incertesa de poder fer les sortides i la 

inseguretat que es podia generar en les persones 

del nostre col·lectiu, va imposar-se a les 

il.lusions. No vam  realitzar tampoc la sortida 

del Dia La Federació Salut Mental Catalunya 

tampoc no organitzava la sortida conjunta. 

En el decurs de l’any… 
Hem ofert a les famílies  assessorament, orientació i suport psicològic mitjançant els 

grups d'ajuda mútua i les consultes que fa la psicòloga, Cristina Ventura.                                                                                                                                   

De la mà de: Federació Salut Mental Catalunya, l’IMPD (Institut Municipal de 

Persones amb Discapacitat) de l'Ajuntament de Barcelona, del Departament de Salut 

de la Generalitat, i del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, també de la 

Generalitat, i entitats privades, vam iniciar el 2015 el projecte Activa't x la Salut 

Mental. Durant 5 anys va ser una prova pilot que intentava integrar tots els agents de 

la salut mental: persones amb experiència pròpia, familiars  i professionals, per tal que 

anem tots a una i, sobretot , que la persona sigui propietària de la seva pròpia salut.  

Aconseguir que se la tingui en consideració i se li doni poder de decisió: empoderar-se 

i empoderar també els familiars i els professionals. 

La prova pilot fou  implantada a 13 territoris de la geografia catalana. Des de l'AFEM 

de Nou Barris hem col·laborat des del principi amb les sessions que ha organitzat la 

Federació Salut Mental Catalunya per a la formació de familiars dels diversos territoris. 

Fruit d'aquest treball ha estat que fóssim una de les associacions escollides per gestionar 

l’Espai Situa’t d'informació, d’orientació i d’assessorament, que atén els districtes 

d'Eixample Dreta, Sant Martí, Sant Andreu, Horta-Guinardó i Nou Barris. 

Ens encarreguem de la logística i dels recursos materials. L’associació Arep per la Salut 

Mental té cura dels recursos humans. La persona responsable de l'Espai atén des del 

CIS Cotxeres, l’Ateneu la Bòbila i l’AREP per la Salut Mental. 

http://www.afemnoubarris.org/
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Objectius  
Esperem un any sense interrupcions 

Augmentar la participació activa i directa del 

nombre de persones associades. En els darrers 

anys ha baixat considerablement la 

participació. Necessitem reforçar la  Junta amb 

persones a qui el seu temps els hi permeti 

col·laborar en les activitats. 

Conèixer les necessitats dels associats i les 

demandes que ens arriben. No solem rebre 

propostes ni crítiques que ens ajudin a superar-

nos. A part del telèfon, el soci pot contactar 

amb nosaltres per correu, ja sigui postal o 

electrònic, escrivint des de la pàgina web 

www.afemnoubarris.org  o concertant una 

entrevista. 

Continuar com una entitat que vetlli per les 

necessitats reals d'equipaments i de recursos 

per a les persones amb trastorn mental i els seus 

drets. 

Mantenir la coordinació amb els diferents 

equipaments del districte per millorar la 

relació, aportar iniciatives i rebre’n 

col·laboració. 

Mantenir els canals àgils de comunicació i 

derivació amb la xarxa sanitària, la xarxa 

de salut mental i els serveis socials, per 

obtenir l'eficàcia en la coordinació amb els 

diferents agents socials. 

Dissenyar les activitats terapèutiques i 

lúdico-culturals, donar-los la importància 

que requereixen i treballar en la seva 

organització perquè reverteixin en 

benefici de les famílies i el seu entorn. 

Participar als diferents actes comunitaris. 

Comunicació amb 
els/les socis/es                                                 

Necessitem agilitzar- la 

És imprescindible disposar dels correus 

electrònics dels socis per poder 

comunicar-nos d'una manera més àgil i 

immediata. A l'hora de fer-los partícips de 

les novetats i les activitats que ens arriben 

de les administracions i d’altres entitats no 

podem fer-ho amb la pressa necessària. 

 

 
L'Ateneu la Bòbila de Porta, en total 

funcionament des del mes de febrer, acull la 

majoria de les activitats de l'AFEM de Nou 

Barris                    Foto: AFEM de Nou Barris 

Un espai excepcional 

Equipament municipal d’últim 

disseny i funcionalitat 

Realitzem les activitats més comunes: 

grups d'ajuda mútua, tallers, xerrades, etc., 

a l'Ateneu La Bòbila. Estan també al nostre 

abast altres espais com ara la Biblioteca 

Vilapicina Torre Llobeta, el Centre Cívic 

Torre Llobeta, el Centre Cívic Can 

Verdaguer, el Centre Ton i Guida, el Casal 

de Barri La Cosa Nostra, l’Arxiu Històric 

de Roquetes-Nou Barris, i d’altres.  

 

   

Pla d’actuació                            
Grups d'Ajuda Mútua (GAM,s):                                                                                                         

Continuarem incorporant als nostres grups, familiars derivats del projecte Activa't x la 

Salut Mental i procedents d’altres recursos. Considerem molt positiva l'experiència de 

compartir les aportacions de les noves incorporacions  amb les anteriors.                                                                       

Treball de suport emocional amb professional:                                                                                                   

Mantindrem l’espai d’atenció psicològica individual a les famílies afectades pel trastorn 

mental en sessions d’un mínim d’una hora.                                                                      

Tallers psico-educatius:                                                                                                                  

Acceptem suggeriments per a qualsevol tipus de taller que puguem organitzar. Aquest any 

tenim previst, entre d'altres, tallers d'Estimulació Cognitiva i d’Escolta Activa.                                                              

Espai Situa’t:                                                                                                                                         

Des del 2021 som responsables, juntament amb l’associació Arep per la Salut Mental, de 

l’Espai Situa’t  d’informació, orientació i assessorament. Continuarem vetllant, com fins 

ara, pel bon funcionament del servei, actualitzant i adaptant millores.                               

Xerrades-col·loqui, cinefòrums i jornades:                                                                                                                                                 

Treballarem en l'organització de xerrades i cinefòrums amb la presència de socis/es i públic 

en general. Les Jornades de Salut Mental arribaran a la XXI edició.                                            

Celebracions conjuntes i col·laboracions:                                                                                             

Col·laborem amb el Centre Ton i Guida en la celebració del Dia Mundial de la Salut 

Mental. Acudim com a  convidats a les Històries-cafè del Memorial del Mental que se 

celebren a l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris i als cinefòrums i xerrades del Grup 

d’Història de Nou Barris. Estem oberts a altres col·laboracions conjuntes. Col·laborem en 

les tradicions com ara el Carnaval i la Castanyada.                                                                                                                                               

Sortides ludico-terapèutiques i de convivència:                                                                            

Esperem recuperar-les després de les restriccions. Les sortides suposen un espai de trobada 

ludico-terapèutic i de convivència per a la família.                                                             

Relació amb les institucions, la xarxa pública de salut i altres associacions:                                                      

Continuarem amb les activitats de les Taules de Salut Mental i dels Consells de Salut i de 

Persones amb Discapacitat que organitzen  les institucions.  Així mateix,  mantindrem la 

relació estreta amb la xarxa pública de salut i altres associacions. 

 

XXI Jornades de Salut 
Mental a Nou Barris  
Tenim data per a les XXI Jornades de 

Salut Mental a Nou Barris. Seran el 

divendres 4 de  novembre en sessió de 

matí i tarda. Parlarem del Dret cabdal a  

la cura en Salut Mental. 

  

 
Les Jornades són obertes a tot tipus de públic 

Foto: AFEM de Nou Barris  

Suports                                                        
L’AFEM de Nou Barris ens recolzem  en 

altres entitats per a una part important  de 

les activitats. L'atenció a domicili, 

l'assessorament jurídic i la formació 

depenen de la Federació Salut Mental 

Catalunya. Mantenim convenis de 

col·laboració amb les associacions 

AFAMMCA i ACFAMES, Matissos,  

AREP per la Salut Mental, ASFATEC, 

Cuida la Vida, i d’altres amb les que 

parlem per a futures  incorporacions. 
 

 

 

 

http://www.afemnoubarris.org/
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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 

la plaça Eivissa per tal de fer col.laborar amb la Marató 221 de TV3. Va ser un bon mitjà de 

difusió i divulgació de la salut mental, a part de recaptar diners per al programa. 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: AFEM de Nou Barris  

     

 

 

 

 

rpa a la plaça Eivissa. El diumenge 19 de desembre AFAMMCA i ACFAMES van instal.lar-se a 

la plaça Eivissa per tal de fer col.laborar amb la Marató 221 de TV3. Va ser un bon mitjà de 

difusió i divulgació de la salut mental, a part de recaptar diners per al programa. 

                                                                                                             Foto: AFEM de Nou Barris  

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 per perfeccionar el 

cos, la dinàmica,  els moviment, etc.                                                          

A la mateixa planta del carrer, hi ha sales 

de formació, de compartir activitats 

familiars, de formació i  de reunions.                             

A la planta d’avall 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 psioceducatius, 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 de moments molt 

complicats, i amb més d’un desmantellament, 

tancava definitivament les portes l’any 1987. 

Moltes persones allí ingressades van patir 

greus conseqüències en abandonar la 

institució.  

 

Taller psicoeducatiu  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 i el Dia Internacional de 

la Dona a Porta. Participarem també a la 

Setmana Cultural de Can Peguera al Casal 

de barri La Cosa Nostra per Sant Jordi. 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 molt 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 d’ajuda mútua.  

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 Dia 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 Ventura i Alícia Fernández en un 

moment de les seves intervencions 

                           Fotos: AFEM de Nou Barris 
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El cicle Salut Mental i Cinema que 

organitza el Grup d’Història de Nou Barris 

consta de 3 sessions: L’espai manicomial, 

Salut Mental i dones, i Persones amb 

malaltia mental i les seves famílies.            

El Grup d’Història de Nou Barris 

contempla la salut mental d’una manera 

molt especial. En el repertori de xerrades i 

cinefòrums figuren, a més de les sessions 

de cinema, tot d’activitats relacionades 

amb el Mental de Nou Barris, model 

d’institució psiquiàtrica durant prop d’un 

segle. Destaquen les visites guiades durant 

la Festa Major de Nou Barris, les xerrades 

sobre  el naixement i el declivi de la 

institució i les xerrades dedicades a les 

dones i la seva situació a dins del Mental. 

 

 

Participació al Segon 
Seminari MUHBA 
sobre salut mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidels a la seva filosofia de divulgació i 

difusió de la salut mental, l’historiador 

Iván Sánchez i la historiadora Alicia 

Fernández del Grup d’Història de Nou 

Barris participaven del Seminari Les 

conquestes de Drets de la Ciutadania 

Psiquiatritzada en el segle XX, juntament a 

professionals de la psiquiatria com ara 

l’Enric Arqué i l’Alicia Roig,  entre 

d’altres. Participaven activistes amb 

experiència pròpia  d’Activament i de 

Radio Nikòsia com ara la Bea Rodriguez, 

la Dolors Òdena i el Xavier Comin, entre 

d’altres.  

El Grup d’Història de Nou Barris 
promou la salut mental 

 

Primera sessió del Cicle Salut Mental i Cinema,  L’Espai manicomial a través del cinema el 8 

d’abril al Centre Cívic Can Basté                                                            Foto: AFEM de Nou Barris                                                     

                                                                                                                 Foto: AFEM de Nou Barris 

 

El Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) 

acollia el 22 de febrer el Seminari Les 

conquestes de Drets de la Ciutadania 

Psiquiatritzada en el Segle XX 

La mostra gràfica del Mental és l’exposició 

itinerant dels panells explicatius de  la història i 

l’evolució del Mental, des d’abans de la seva 

construcció fins el desmantellament final el 

1987.                                                                 

Reproduccions dels panells pengen de manera  

permanent a les parets de la segona planta de la 

seu del districte. Es dona la circumstància que 

la seu ocupa les úniques naus que van quedar 

dempeus quan l’enderroc. Comparteixen espai 

amb equipaments municipals com ara la 

Guàrdia Urbana, l’Oficina de l’Habitatge, la 

Biblioteca Central de Nou Barris, etc.                                                        

Així mateix, participen de xerrades alienes com 

ara el recent Seminari Les conquestes de Drets 

de la Ciutadania Psiquiatritzada en el segle XX 

al MUHBA. 

 

La llei que  eliminava la 
tutela, en ple funcionament   

El setembre del 2021 entrava en vigor la llei que uns mesos 

abans creava la figura de l’Assistent/a personal, que eliminava 

d’una vegada per totes la feixuga i problemàtica figura del 

tutor/a. No sempre ha estat així, però en molts casos creava 

conflictes familiars i, sobretot, amb  la  pròpia persona 

tutelada, que no havia pogut decidir.                                                                                                      

Amb la llei a la mà, la persona interessada escull l’assistent/a, 

i no cal acudir al jutjat, una acta notarial és suficient. El cas 

només arribarà al jutjat en els casos que sorgeixi algun dubte 

o es creï una situació que requereixi del  suport legal. 

L’assistent/a pot ser una persona física o jurídica. Les 

fundacions no perden pas el seu paper. 

 

Els historiadors Alícia Fernández i Iván 

Sánchez davant dels panells explicatius de la 

història del Mental a l’Espai Jove Les Basses        

                              Foto: AFEM de Nou Barris 
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L’entitat Cuida la Vida organitzava el 26 

d’abril la 1ª Jornada Parlem obertament 

de salut mental a Nou Barris de la mà de 

diverses entitats locals. Col·laboraven en 

l’organització i participaven: l’Hospital 

Mare de Déu de la Mercè, la Unitat de 

Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist, 

l’Associació Sociocultural Matissos, 

l’AFEM de Nou Barris i el professor de 

la Universitat de Barcelona Toni Talarn. 

Presentaven l’acte Gloria Cabrera, 

secretària de l’AFEM de Nou Barris i 

Javier Piris, psicòleg del SRC Dr.Pi i 

Molist.                                                                    

En les més de dues hores que va durar 

l’acte es van aplegar a la plaça de Can 

Basté unes 80 persones, que van gaudir 

de la creativitat, la pintura, la dansa i la 

poesia. 

 

 

 

El Casal de barri la Cosa Nostra de Can 

Peguera dedicava la setmana Cultural de 

Sant Jordi a la salut mental. 

El dimarts 19 participaven l’Associació 

de Veïns de Can Peguera, l’Associació 

Sociocultural Matissos, la Unitat de 

Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist i 

l’AFEM de Nou Barris.  

Es van llegir poemes i proses d’autors 

coneguts, poemes i textos de collita 

pròpia, algun de musicat, i un recull de 

vivències d’antics professionals del 

Mental de Nou Barris, publicates al llibre 

Històries del Mental de l’Arxiu Històric 

de Roquetes-Nou Barris. 

En el decurs de la setmana van haver-hi 

altres activitats com ara la creació d’un 

Graffiti Mural, la Mostra d’Entitats a la 

Rambleta i les Jornades Esportives de 

Salut Mental, que tancaven la setmana. 

 

 

Tallers d’Artteràpia i 
d’Estimulació Cognitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem celebrat dos tallers: Artteràpia,  

iniciativa d’ASFATAC, Asociación de 

Familiares de Adolescentes con Trastorno 

Alimentario y/o Conducta (TC, TCA, TP, 

TEA...) i Estimulació Cognitiva, 

d’iniciativa pròpia. 

Camila Sala i Isabel Rios impartien les 

sessions d’artteràpia al Centre Cívic Torre 

Llobeta, mentre que Cristina Ventura, 

psicòloga de l’AFEM de Nou Barris 

impartia el taller d’Estimulació Cognitiva, 

obert al barri i a entitats que formen part de  

l’Ateneu La Bòbila de Porta.  

El taller d’Artteràpia ha estat la primera 

col·laboració entre ASFATAC i  l’AFEM de 

Nou Barris. Col·laboració que esperem 

mantenir en un futur, així com incorporar 

altres entitats de caire social.  

 

 

 

L’expressió artística                                                             
com a font de salut                                                                        

 

 

El voltant  de Can Basté i de l’antiga església 

de Santa Eulàlia de Vilapicina s’omplia de 

públic per ser testimonis de la 1ª Jornada 

Parlem obertament de salut mental a Nou 

Barris            

                              Foto: AFEM de Nou Barris 

 

 

 
El taller d’Artteràpia el vam organitzar 

juntament amb ASFATAC al Centre Cívic 

Torre Llobeta. El taller d’Estimulació 

Cognitiva el vam celebrar al lloc habitual, 

l’Ateneu La Bòbila                                                     

Fotos: Centre Cívic Torre Llobeta i AFEM 

de Nou Barris 

A la foto de dalt, Glòria Cabrera i Javier 

Piris, presentadors de l’acte. A la foto de 

la dreta, Ainhoa García i Jordi García 

durant la seva intervenció. Ambdós 

participen al programa Peer to peer a 

Nou Barris  

Fotos: AFEM de Nou Barris 

 

 

 

 

La salut mental protagonista de la                                   
Setmana Cultural de Can Peguera 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Fotos: AFEM de Nou Barris 
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Convidats per Manel Anoro a casa seva, 

al peu del Montseny, juntament a altres 

companys, l’AFEM de Nou Barris fou de 

les primeres entitats que participaren del 

projecte. En molt poc temps es posava en 

marxa la idea, i en molt poc temps també 

s’incorporaven persones  que creien en 

que un projecte com aquest ajudaria a la 

divulgació de l’art com a eina de 

desestigmatització i, sobretot, de 

recuperació i rehabilitació de les persones 

diagnosticades d’un trastorn mental.  

Fruit de la il·lusió i del treball dels 

primers voluntaris, i dels que es van anat 

incorporant en properes edicions, hem 

arribat on hem arribat.  

En aquell moment, ningú no es podia 

imaginar que el festival sortiria de 

Barcelona, i si bé el 2018 ja va fer una 

incursió a Manresa, el 2019 marxava a 

Rosario (Argentina) a celebrar el cinquè 

aniversari. L’edició d’aquest any, la 

vuitena ens ha tornat a deixar un gust de 

boca exquisit. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

En homenatge al 
doctor Pep Clusa                  

El 9 de maig del 2015, gairebé dos anys 

després que ens deixés, era homenatjat  el 

doctor Pep Clusa.  El pati de la Casa Orlandai 

de Sarrià acollia familiars, usuaris de la 

Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i 

Molist, companys de professió i amics.                            

Un mes després se celebrava la primera 

edició de L’Altre Festival d’Arts Escèniques 

i Salut Mental a Can Fabra, a la Nau Ivanow 

i al Centre Cívic Baró de Viver. El somni 

d’un il·lusionant projecte es feia realitat. I el 

millor de tot, a cada nova edició un nou èxit. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Arts escèniques i salut mental                 
a L’Altre Festival 
 

 

 

 

 

 

 

A la foto de dalt el doctor Pep Clusa, 

espectador de l’obra L’estiueig de Carlo 

Goldoni, interpretada per La Trifulga dels 

Fútils al teatre L’Aliança del Poblenou 

(avall) 

                       Foto: AFEM de Nou Barris 

La vuitena edició, un nou èxit 
 
La vuitena edició de L'Altre Festival 

Internacional d'Arts Escèniques i Salut 

Mental no ha decebut. En la línia de les 

edicions anteriors, L'Altra Carpa, 

l'Espai Bota 1, Fabra 1, Fabra 2, la plaça 

de la Xemeneia i el Vestíbul s'han 

omplert de públic per presenciar tota 

mena d'actuacions teatrals, dansa, 

música i audiovisual. A banda de la 

representació local, han participat grups 

de Manacor, Saragossa, Praga, Munic i 

Costa Rica. 

S'han realitzat actuacions escolars al 

Centre Cívic Baró de Viver i 

recorreguts itinerants pels carrers de 

Sant Andreu. 

Han obert el festival la Companyia La 

Trifulga dels Fútils i Reika Yamada 

amb l'espectacle Sosoveuveu pels 

carrers del barri. Han sortit de la fàbrica 

i han tornat després d'un recorregut pel 

carrer de Sant Adrià, Gran de Sant 

Andreu, la plaça del Comerç, el carrer 

de l'Ajuntament, la plaça d'Orfila, el 

passeig Torras i Bages i el carrer del 

Segre. La dansa ha estat la protagonista 

de la cloenda amb Ambae Company, 

Rebeca Alvarado Soto, La Lejana i la 

Companyia DSE (Dansant sense 

etiquetes). 

 

 

  

A dalt, a la dreta, La Trifulga dels Fútils i Reika Yamada amb l’espectacle Sosoveuveu pels 

carrers de Sant Andreu. A la dreta, la Carpa Central amb la Marató de Ràdios i les actuacions 

de companyies de teatre i actuacions musicals. Avall, l’entrada a la Fàbrica de la Fabra i Coats 

i la cloenda amb la companya DSE (Dansant sense etiquetes) a la plaça de la Xemeneia 

                                                                                                        Fotos: AFEM de Nou Barris 

La Casa Orlandai de Sarrià va omplir-se  de 

gom a gom per retre   homenatge al doctor Pep 

Clusa                        Foto: AFEM de Nou Barris                                                           

Foto: AFEM de Nou Barris 
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Taller de formadors de 
dinamitzadors de grups 
d’ajuda mútua 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  programa Activa't per la Salut Mental, 

de la mà de la Federació Salut Mental 

Catalunya, va organitzar durant els mesos 

de juny i juliol un taller en format on-line, 

les quatre primeres sessions, i presencial la 

última. La formació va dirigida  a les 

persones amb experiència pròpia  i a 

familiars que dinamitzen grups d'ajuda 

mútua. 

L'objectiu és que els/les dinamitzadors/es 

formin després altres dinamitzadors/es. 

Com a entitat interessada en el bon 

funcionament i en la millora de les activitats 

dirigides al col·lectiu , vam participar.          

Fa molts anys que l’AFEM de Nou Barris 

participem de totes les formacions que 

poden afavorir el col·lectiu. 

 

  
 

 

 

 

Sortida Respir al Mas Colom                                                  
de Borges International Group                     

 

 

 

 

Estratègia municipal 
contra la soledat 
2020-2030 

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de l’Ajuntament de 

Barcelona presentaven el dimecres 14 

de setembre el Mapa d’actius de la 

campanya Barcelona contra la soledat, 

Estratègia municipal contra la soledat. 

A hores d’ara hi ha a la ciutat, de la mà 

de 141 entitats, 312 programes de lluita 

contra la soledat. Xifres que varien d’un 

dia per l’altre, tota vegada que el mapa 

permet afegir-hi, així com suprimir-hi 

quan s’ha acabat un programa. Tot i la 

feina que fa l’Ajuntament 

proporcionant l’eina per poder 

promocionar els programes, està en 

mans de  les entitats lluitar contra la 

soledat. L’Ajuntament per si sol, no té 

capacitat per crear el nombre de 

programes dels que som capaços tots 

nosaltres.                                                          

Consultar el mapa d’actius  a la web                                                            

https://mapadactius.barcelona/ ens 

permetrà trobar un programa adequat a 

les nostres necessitats. La soledat no 

desitjada no és una situació nova. Tota 

una sèrie de condicionants, la manera de 

viure, i la pandèmia recent, han agreujat 

els efectes. Així mateix a la web de 

Barcelona contra la soledat trobarem 

recursos com ara Vincles BCN, Radars 

i altres.  

 

 

El dia 9 de juliol, i després de dos anys 

sense organitzar cap sortida, vam 

conviure de nou persones 

diagnosticades d'un trastorn mental, 

cuidadores professionals del SRC Dr. Pi 

i Molist i familiars cuidadors. Vam 

visitar el Mas de Colom a Tàrrega, 

centre experimental que projecta la 

filosofia de Borges Internacional 

Group. Al costat de la masia hi ha un 

convent cistercenc de principis del segle 

XX, envoltades ambdues edificacions 

per 70 hectàrees d'oliveres, nogueres, 

ametllers i pistatxers. 

A la visita, molt completa, vam gaudir  

d'audiovisuals de la història de la zona i 

dels sistemes de producció i l’expansió 

internacional. Vam acabar amb un tast 

d'oli d'oliva i fruita seca de collita local 

i de la finca d'Extremadura 
 

A dalt, panoràmica des de dalt del Mas Colom 

a Tàrrega: convent encara inacabat per dins i 

terres amb arbres de fruita seca. Avall,  una de 

les sales d’audiovisual a dins de la masia                       

                              Fotos: AFEM de Nou Barris 

 El darrer dia de la formació va visitar el taller 

Magda Casamitjana, directora del Pacte 

Nacional de Salut Mental de la Generalitat de 

Catalunya, que va lliurar els diplomes als nous 

formadors               Foto: AFEM de Nou Barris 

Finalitat de les 
sortides Respir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sortides Respir que portem  

organitzant des de sempre a l’AFEM de 

Nou Barris han tingut com a finalitat 

passar una jornada de convivència 

persones diagnosticades d'un trastorn 

mental, cuidadores professionals del SRC 

Dr. Pi i Molist i familiars cuidadors.  

Fem cultura, visitem els espais més 

interessants dels llocs on anem. Són 

sortides obertes a socis/es, a familiars, a 

usuaris/es de la Unitat de Recursos 

Comunitaris Dr. Pi i Molist i a membres de 

l'Associació Sociocultural Matissos. 

 

 
A dalt, visita als Alfacs i a Sant Carles de la 

Ràpita el 2017. A la foto el vaixell que du a les 

muscleres. Avall, visita al Monestir de Poblet el 

2019 

                             Fotos: AFEM de Nou Barris                                          

 

Foto: AFEM de Nou Barris) 

 

Presentació del mapa d’actius de la 

campanya Barcelona contra la soledat a la 

Sala de Plens de l’Ajuntament de Nou 

Barris 

                        Foto: AFEM de Nou Barris 

A la visita, molt completa, vam gaudir  

d'audiovisuals de la història de la zona i 

dels sistemes de producció i l’expansió 

internacional. Vam acabar amb un tast 

d'oli d'oliva i fruita seca de collita local i 

de la finca d'Extremadura. A l’hora del 

comiat ens van obsequiar amb una 

ampolla d'oli d'oliva verge extra i una 

bossa d'ametlles. 

Vam començar  el dia esmorzant al 

restaurant Canaletes d'Igualada i el vam 

tancat dinant i gaudint d’un divertit 

espectacle de fi de festa al propi 

establiment. 

https://mapadactius.barcelona/
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Dia Mundial de la Salut Mental al  
Centre Ton i Guida de Roquetes                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Mapa d’actius inclou tot d’entitats i 

serveis, fins i tot les que no consten   

registrades. Hi ha grups que, 

gratuïtament i sense ingressos de cap 

tipus,  fa més de vint anys que donen 

suport emocional a persones amb 

problemes emocionals.  

A més de la xerrada, l’AFEM de Nou 

Barris organitzem una sortida per a socis 

i sòcies i usuaris dels serveis de la Unitat 

de Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist 

i membres de l’Associació Socio-

cultural Matissos. La sortida és a Sant 

Feliu de Guíxols, i la visita al Museu 

d’Història de la Joguina, col·lecció 

Tomàs Pla.                                                   

Abans de la pandèmia ens adheríem  al 

Dia Mundial de la Salut Mental que 

organitzava la Federació Salut Mental 

Catalunya amb altres entitats federades, 

però un cop superada, la federació ha 

optat per un acte institucional al 

CaixaForum. L’any passat van aprofitar per 

celebrar els 25 anys de l’entitat. Van 

assistir al acte el president Pere 

Aragonés i el conseller de Salut Josep 

Maria Argimon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les tres primeres fotos corresponen a xerrades 

en les que l’AFEM hem participat del Dia 

Mundial de la Salut Mental que organitza el 

Centre Ton i Guida. Per ordre, de dalt a baix, les 

fotos són dels anys 2016, el primer en què 

col·laborem; el 2017 i el 2019. A les fotos 

Cristina Ventura, psicòloga de l'AFEM de Nou 

Barris i Miquel Miranda, psicòleg responsable 

de programes de formació de Salut Mental 

Catalunya. Després del lapsus motivat per la 

pandèmia vam reprendre les xerrades el 2021 i 

l'actual. L’última foto correspon a l’acte que 

organitzava el Memorial del Mental el 2021. La 

Princesa Inca recitant els seus poemes 

                               Fotos: AFEM de Nou Barris 

 

 

 

 

Aquest any en fa sis que participem de 

les activitats que organitza el Centre 

Ton i Guida de Roquetes amb motiu del 

Dia Mundial de la de la Salut Mental. 

Són diversos dies del mes d’octubre els 

que dediquen a diferents activitats: 

xerrades, exposicions, etc., juntament 

amb el Servei de Rehabilitació 

Comunitària de Sant Andreu, el 

Memorial del Mental, i d’altres.                                                                                             

La xerrada corre a càrrec de Miquel 

Miranda, psicòleg encarregat de les 

formacions d’empoderament de la 

Federació Salut Mental Catalunya. Ha 

estat casualitat, i coincidim amb 

l’Ajuntament de Nou Barris, que  ha 

presentat el dia 14 de setembre a la sala 

de plens, el Mapa d’actius amb les 

entitats que posen a l’abast de la 

població programes de suport per 

afrontar la soledat no desitjada.            

Una cosa va quedar prou clara quan la 

presentació: és una equivocació pensar 

que aquesta situació afecta només a la 

gent gran. A més, es dona la 

circumstància que en aquest col·lectiu 

està baixant la incidència, mentre que 

en adolescents i joves està pujant. 

 

 

 

 

 
El president Pere Aragonés i el Conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en els seus  

parlaments al  CaixaForum durant la celebració del 25 aniversari de la Federació Salut 

Mental Catalunya. Se celebrava a més, Dia Mundial de la Salut Mental 2021                                                       

                                                                       Fotos: Federació Salut Mental Catalunya 

Fotos d’edicions 
anteriors 
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Fruit del treball de recerca de deu universitats i de l’aportació de 

persones cuidadores i cuidades ha estat l’edició del llibre Cuidar a 

mayores y dependientes en tiempos de la covid-19. Les autores, 

Dolors Comas d’Argemir i Sílvia Bofill-Poch han recollit les 

experiències de dos anys en una obra prou rigorosa i acurada.                                                                                    

La presentació ha estat a la sala d’actes de la planta baixa del Sindicat 

de CCOO de Barcelona el 29 de setembre, davant de prop d’un 

centenar de persones i la participació, a més de les autores, de 

persones cuidadores i de  responsables de l’Ajuntament i la 

Generalitat. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Espais gratuïts de suport emocional i 
psicològic immediat a Nou Barris 

Konsulta’m - Centre Cívic Zona Nord: c/ Vallcivera, 14. Dimecres 

de 16 a 20 h. Telèfon: 686 791 271 (de 12 a 22 anys)                    

Konsulta’m - Biblioteca Nou Barris: Plaça Major de Nou Barris, 

2. Dimats, de 16 a 20 h. Tèlefon: 605 588 003 (de 12 a 22 anys)                                        

Konsulta’m  + 22 – Ateneu Bòbila: Plaça Sóller, 1. Dillluns i 

Dimecres de 17 a 20 h. Telèfon: 671 516 176 (a partir de 18 anys) 

Aquí t’escoltem - Espai Jove Les Basses: c/ Teide, 20                                                

Telèfon. 932 563 600 (de 12 a 24 anys)                                                                 

Orientació i suport posterior:                                                                                  

Situa’t Nou Barris - CIS Cotxeres: Avgda. dels Quinze, 18-30 

(Totes les edats) Telèfon. 606 605 887                                                                                 

AFEM de Nou Barris (Assoc. de Famílies per la Salut Mental) 

Ateneu la Bòbila: c/ de l’Estudiant, 1 (entrada per la plaça). 

Telèfon 654 154 382                   

 

 

En funcionament la Targeta 
Cuidadora de Barcelona                       

La Targeta Cuidadora és una iniciativa de l’Ajuntament de 

Barcelona dissenyada de forma conjunta amb entitats, 

professionals i familiars, per tal que la persona cuidadora tingui 

accés a nous recursos i serveis i facilitar i reconèixer d’aquesta 

manera la seva   tasca,  imprescindible i sovint poc valorada. 

Dit d’una altra manera, aquesta iniciativa municipal pionera vol 

combatre la invisibilitat  social de les tasques de cura, les 

dificultats que les persones cuidadores afronten en la seva vida 

quotidiana i la manca d’informació, formació i suport que 

pateixen, així com reduir el risc d’aïllament de les persones que 

cuiden. En resum, es tracta d’una mesura inèdita fins ara amb 

un potencial de creixement notable i que vol aprofundir en la 

transformació de Barcelona per fer una ciutat més adaptada i 

permeable a les necessitats de les persones cuidadores.                             

La nova Targeta Cuidadora, operativa des del 29 de setembre,  

és gratuïta i es pot sol·licitar mitjançant un formulari disponible 

a la plataforma web www.barcelona.cat/ciutatcuidadora  o bé 

presencialment tant a l’Espai Barcelona Cuida (Viladomat 127) 

com a qualsevol de les oficines de Vila Veïna que ja existeixen 

a la ciutat. Igualment s’ha habilitat el telèfon 934 132 121 del 

propi Espai Barcelona Cuida per resoldre els dubtes que es 

puguin plantejar en la sol·licitud i obtenció de la  targeta. 

Important: Suport emocional telefònic les  24h                                      

El telèfon 936 420 124 estarà disponible 24 hores per totes 

aquelles persones que disposin de la targeta i estarà atès per 

persones voluntàries supervisades per un professional de la 

psicologia.                                  Font: Ajuntament de Barcelona                                                  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

L’AFEM de Nou barris hem participar de la sessió de treball anterior 

a la presentació de la Targeta Cuidadora davant l’alcaldessa Ada 

Colau el 29 de setembre                    Foto: Ajuntament de Barcelona                                                                         

 

Presentació del llibre                                                
Cuidar a mayores y dependientes                            
en tiempos de la covid-19                                                             

Una obra sorgida de la investigació d’ 

universitats, cuidadors/res professionals i 

persones cuidades 

Sílvia Bofill-Poch, una de les autores del llibre, i persones cuidadores 

durant la seva intervenció                               Foto: AFEM de Nou Barris  

Prevenció i Atenció de Conductes suïcides: 

024 Ministerio de Sanidad                                                                     

Telèfons locals:                                                                                                       

061 Sanitat Respon                                                                                  

900 925 555 Ajuntament de Barcelona/ Fundació Ajuda i Esperança     

652 873 826 Assoc. Catalana per a la Prevenció del Suïcidi                                     

662 545 199/666 640 665 (WhatsApp) Assoc. Després del    

Suïcidi/Associació de Supervivents                                                                            

699 861 164 Assoc. per a la Prevenció del Suïcidi i Atenció al 

Supervivent (WhatsApp)                                                                                   

Codi Risc Suïcidi: Programa de prevenció  instaurat a tota la xarxa 

pública dels Centres de Salut Mental de Catalunya 

La targeta Cuidadora anirà incorporant progressivament tot de 

millores a l’abast de cuidadors/es particulars y professionals 

http://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora
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El Centre Ton i Guida de Roquetes 

organitza anualment una sèrie d’actes per 

commemorar el Dia Mundial de la Salut 

Mental. Aquest any han organitzat una 

exposició de pintures amb obres del Premi 

Xarxart de la Fundació Congrès Català de 

Salut Mental en colaboració amb el SRC de 

Sant Andreu, la xerrada dedicada a la 

soledat no volguda de l’AFEM de Nou 

Barris i la pel.lícula, escollida anb la clara 

intenció de crear debat agre, Cristobal 

Colon de oficio...descubridor. Miquel 

Miranda ha creat un clima que ha convidat 

el públic a participar d’una manera molt 

activa en el tema, fins el punt que han sorgit 

més idees de les que ell mateix aportava. 

Ha quedat clar que la soledat no volguda 

afecta a tots els col.lectius i totes les edats. 

Una de les conclusions ha estat que 

l’individu com a  tal és més vulnerable al 

mercantilisme, ens tracten com a coses -la 

cosificació-, i això beneficia el sistema 

sobre el que està muntat la societat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  
                   

Dia Mundial de la Salut Mental 2022 

Celebració al Centre Ton i Guida de Roquetes                                                                                                 

Propostes de solució a 
la soledat no volguda       
Reconsiderar la situació, aprendre a estar 

i viure sols; demanar ajuda, re-connectar 

amb un mateix, amb la resta i amb 

l’entorn; aconseguir relacions socials 

significatives: fer xarxa social; afavorir el 

benestar personal; l’enfortiment i 

l’empoderament de les persones en 

situacions de vulnerabilitat i recuperar 

espais públics de trobada a barris i ciutats. 

Jornada Soledat no 
volguda de les persones 
amb discapacitat 

La Biblioteca Vilapicina i la Torre 

Llobeta, seu habitual de les Jornades de 

Salut Mental a Nou Barris, acollia el dia 

7 d’octubre al matí la Jornada Soledat 

no volguda de les persones amb 

discapacitat organitzada per 

l’Ajuntament de Nou Barris. 

La jornada formava part de l’ Estratègia 

municipal contra la soledat 2020-2030. 

L’estratègia és fruit d’un llarg treball de 

recollida de coneixements i experiències 

de diferents àmbits i d’una àmplia 

participació dels col·lectius amb més 

risc de vulnerabilitat.  

El col·lectiu de la discapacitat en totes 

les seves branques és , motivat per la 

incomprensió i la insolidaritat, qui més 

pateix la soledat no volguda. En la salut 

mental s’agreuja la problemàtica per 

quant som un col·lectiu estigmatitzat i 

fins i tot repudiat per una part de la 

societat. El treball és, en el nostre cas, 

més feixuc i complicat.  Paral·lelament, 

i per casualitat, la xerrada del Dia 

Mundial de la Salut Mental, que 

organitzem plegats el Centre Ton i 

Guida i l’AFEM de Nou Barris, anava 

sobre la soledat no volguda. 

 

 

 
Fa sis anys que el Centre Ton i Guida de Roquetes ens convida a celebrar el Dia Mundial de la 

Salut Mental. El   dilluns 10 d’octubre Miquel Miranda ha parlat de la soledat no volguda  

Miranda ha esmentat el sociòleg Zygmunt 

Bauman, segons el qual som una societat 

líquida. Hem perdut la solidesa, i estem 

navegant actualment sobre un mar d’aigües, 

ara d’una manera, ara d’una altra, fluctuem 

d’acord amb cada moment que ens trobem 

globalment.                                                                         

La  soledat no volguda provoca problemes de 

salut física i mental sovint greus.                         

L’AFEM de Nou Barris en la celebració                                                  
de la Federació Salut Mental Catalunya                                                     

 

 

 

A part de la presència física, l’AFEM de 

Nou Barris va ser present a la celebració 

de la Federació Salut Mental Catalunya al 

CaixaForum en l’apartat dedicat als 

programes de les entitats.  

Marta Poll presentava els projectes més 

destacats, en el nostre cas les Jornades de 

Salut Mental a Nou Barris, que han arribat 

aquest any a la 21º edició. Vam començar 

el 2001 i només la pandèmia va 

interrompre la celebració el 2020. 

ACFAMES, entitat amb le que tenim 

signat un conveni de col·laboració 

presentava la seva participació en el 

Llibre blanc Presente y futuro de la salud 

mental en España amb el capítol 

Diagnóstico de situación por parte del 

paciente. 

A més d’ACFAMES, col·laborem amb 

altres entitats del tercer sector com ara 

AFAMMCA, Arep per la Salut Mental, 

ASFATAC, Asociación de familiares de 

adolescentes con trastorno alimentario 

y/o conducta, i Dansant sense etiquetes 

(DSE). Altres col·laboracions són amb 

proveïdors de serveis: Fundació Centre 

Higiene Mental Nou Barris, Fundació 9B, 

Hospital de la Mercè i, per descomptat, 

amb la Federació Salut Mental Catalunya, 

de la que hem rebut la major part de la 

formació que transmetem als nostres socis 

i a persones interessades. 

Fotos  Ton i Guida: AFEM de Nou Barris.                                                                                     

Fotos CaixaForum: AFEM de Nou Barris i 

Paco Rubio 



 
 

Divendres, 4 

de novembre 

de 2022 

Afem de 9Barris 
Octubre 

www.afemnoubarris.org 

 Pàgina 14 

 

 
 
 

 

Han estat un munt d’anys els que, de la má 

de la Federació Salut Mental Catalunya, 

hem celebrat plegats  el Dia Mundial de la 

Salut Mental amb altres entitats federades. 

L’any passat, a resultes de la pandèmia i 

per la coincidència amb el 25é aniversari 

de la federació, es va celebrar un acte al 

CaixForum de Barcelona. Aquest any, la 

federació ha repetit fòrmula i ha tornat a 

celebrar-se el Dia Mundial a l’equipament 

de La Caixa.                                                                            

En aquell moment, l’AFEM de Nou Barris vam 

saltar-nos la celebració. Ara  l’hem recuperat i 

tornem a fer la sortida, un curt Respir d’un dia. 

El dissabte 8 d’octubre hem sortit de bon matí 

cap  a Sant Feliu de Guíxols, prèvia aturada per 

esmorzar a  Tordera, on hem tornat per dinar. 

Hem visitat el Museu d’Història de la Joguina, 

col·lecció Tomàs Pla, el qual ens ha donat la 

benvinguda. Hem recorregut les tres plantes de 

l’edifici contemplant tot de joguines: vehicles, 

nines, jocs de taula, figures de cartró, quadres, 

làmines, etc. A més dels detalls arquitectònics 

i els vitralls de més de dos-cents anys. La 

col·lecció es de 10.000 peces documentades 

des de  segle i mig enrere. 

. 

  

  

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  
                       

 

  

Dia Mundial de la Salut Mental 2022                              

Sortida a                                               
Sant Feliu de Guíxols 

 

 

 

 

 

 
 

 

El Museu d’Història de la Joguina, col·lecció Tomàs Pla de Sant 

Feliu de Guíxols, és tot ell una obra d’art. Tant per contingut, 

amb joguines a partir de l’últim terç del segle XIX, com per 

l’espai que ocupa. És un edifici de tres plantes, datat el 1810, tot 

i que el pou del segle XIV i els murs dels segles XVI i XVII del 

soterrani, demostren un origen molt anterior                                             

Vitralls, sostres, sòls, mobiliari, 

tota  una obra per contemplar 

 

El ferrocarril és una de les 

peces més esperades a l’hora 

del recorregut. Es pot veure en 

la versió  dia i versió nit, amb 

tot de llumetes que es troba al 

trajecte.                                                       

Una campana en un extrem de 

l’habitacle li dona un caire més 

ferroviari a la visita 

 

 

 

 

I després, dinar                                
al restaurant Les 
Ferreres de Tordera 

 

 

 

 

Després de la visita al museu 

tocava dinar a Les Ferreres, 

restaurant on ens van tractar amb 

molta sensibilitat i estima. Bon 

menjar, bona companyia i la 

Maria, atenta sempre al que 

necessitàvem,  que ens mostrava  

la seva destresa servint cafès i llet 

amb uns estris també de museu  

Fotos Museu d’Història de la Joguina, col·lecció Tomàs Pla, i Restaurant Les Ferreres:                      

AFEM de Nou Barris 
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Organitzat per la Federació Salut Mental 

Catalunya, i amb el lema Fem comunitat, 

som salut mental s’ha celebrat al 

CaixaForum de Barcelona el Dia Mundial 

de la Salut Mental el divendres 7 d’octubre.                                                                      

El matí ha estat amenitzat per Cristina 

Conejo i Carles Bonete, professionals de la 

federació, que se n’han sortit prou bé 

d’aquesta primera experiència com 

animadors. Altres professionals de la 

federació han amenitzat l’acte amb 

diverses aparicions durant el matí.                                                                            

Ha estat un recull dels programes que posa 

la federació a l’abast de les entitats. Vicenç 

Mateo, secretari, ha presentat Anna 

Demarchi, representant de la cooperativa 

social La Collina, Demarchi ens ha posat al 

corrent de   l’experiència de la microàrea 

de Muggia a Trieste (Itàlia). Vint mil 

persones són usuàriess d’una sèrie de 

programes que serien de difícil 

compliment, tal com està muntat 

actualment el sistema sanitari, a casa 

nostra.  

La Collina treballa en la creació de serveis 

de qualitat i satisfacció de l’usuari, i té com 

a missió principal la inserció laboral de 

persones que viuen amb poques 

possibilitats socials.  La Collina dissenya i 

gestiona serveis culturals, administratius, 

informàtics, didàctics, creatius i turístics. 

Acompanyades per Enriqueta Vidal, 

presidenta de Salut Mental Catalunya, han 

parlat, Teresa Llorens, coordinadora de 

l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social de 

la Diputació de Barcelona; Dolors Rusinés, 

secretària general del Departament de 

Drets Socials de la Generalitat i Gemma 

Tarafa, regidora de Salut, Envelliment i 

Cures de l’Ajuntament de Barcelona. Han 

fet esment a  la situació actual de la salut 

mental i els projectes en els que estan 

immersos. Ens ha faltat escoltar una 

explicació del perquè hi ha departament de 

la Generalitat que no estan complint amb el 

lliurament de la subvenció del 2022, la qual 

estem esperant amb més necessitat que 

ganes. La intervenció més optimista ha 

estat la de Gemma Tarafa, que ha parlat de 

projectes actualment en funcionament, 

algun de recent creació com ara la Targeta 

Cuidadora, que gestiona Barcelona Cuida. 

L’AFEM de Nou Barris vam participar de 

la trobada quan la presentació a final de 

setembre. Altres serveis d’atenció 

immediata de suport emocional i 

psicològic són els espais Konsulta’m, tres 

dels quals són ubicats a Nou Barris.  

. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

  
                   

Dia Mundial de la Salut Mental 2022 

Celebració de la Federació Salut Mental Catalunya                                                       

 

Marta Poll, directora de Salut Mental 

Catalunya ha fet un tastet dels programes de les 

entitats. Girona, Lleida, Tarragona i Badalona 

han estat representades per membres d’entitats 

locals, mentre que d’altres hem vist presentats 

els nostres programes més destacats en 

pantalla.  L’activista Marina del Castillo llegia 

el manifest. La cloenda de l’acte ha estat a 

càrrec del conseller de Salut, Josep Maria 

Argimon, i per part de la federació, Enriqueta 

Vidal, presidenta i Ángel Urbina, 

vicepresident. 

 

 

 

Les xifres són prou significatives de la tasca que fan la Federació Salut Mental Catalunya i les 

setanta-vuit entitats federades. Són resultats provats, a més de les persones a les que hem orientat i 

assessorar  personal voluntari i professional  i que no han acudit als serveis                         

                                                        Foto: AFEM de Nou Barris                                                                               

 

 

 

 
Marina Castillo durant la lectura del manifest.       

A les altres fotos, de dalt a baix, Cristina Conejo i 

Carles Bonete, animadors de l’acte, Anna 

Demarchi de la cooperativa La Collina i el 

conseller de Salut, Josep Maria Argimon,  

Enriqueta Vidal i Ángel Urbina, presidenta i 

vicepresident de Salut Mental Catalunya                                                                       

                                  Fotos: AFEM de Nou Barris 
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Exposició del 14 d’octubre al 19 de novembre del 2022 

Darrere els murs del Mental 
 

 

 

un acompanyament adequat, fer més   

suportable el dia a dia, sobretot per la persona 

afectada, que sovint és víctima de la 

incomprensió de la persona que té cura de la 

seva salut mental. 

La xarxa pública de salut mental s’ha posat les 

piles i els professionals són cada cop més 

conscients de les necessitats de la persona que 

acut a la consulta; de les famílies se’n cuiden, 

però no ens considerem prou contemplades. 

La Federació Salut Mental Catalunya es va 

aliar amb Veus, Federació Catalana d’Entitats 

de salut mental en 1ª persona i van posar en 

marxa el 2015 el projecte Activa’t x la Salut 

Mental, que treballa en la formació i en  

l’empoderament de tots plegats: persones amb 

experiència pròpia, familiars i professionals. 

Anem pel setè any i s’han fet molts progressos 

pel que fa a que la comunitat respecti les 

persones amb problemes de salut mental. És 

cada cop més comú l’assistència d’aquestes 

persones en formacions, actes lúdics i 

culturals, esportius, oberts a tothom. 

El pati de la seu del Districte de Nou 

Barris acull l’exposició Darrere els 

murs del Mental. Escrits i dibuixos 

trobats a l’Institut Mental de la Santa 

Creu i de Sant Pau, recopilats per la 

treballadora Natividad Gil, veuen la 

llum públicament al pati de la Seu del 

Districte. 

És una exposició per gaudir-la 

detalladament. Les lectures i els 

dibuixos són dignes de contemplar-los i 

estudiar-los per treure conclusions de 

com es vivia a dins de la institució. 

És una col·lecció que abasta des de 

l’any 1955 al 1963, i que mai ningú no 

havia caigut que existia. Natividad Gil 

va tenir cura de guardar-la, després el 

Memorial del Mental i l’Arxiu Històric 

Roquetes – Nou Barris tindrien cura de 

donar-li forma adequada. Paga la pena 

dedicar-li un temps, hi ha molt a llegir i 

a contemplar per conèixer una mica més 

el que es coïa a dins d’aquells mur. 

 

  

 

Un recull de documents trobats en un racó de 

l’Institut Mental de la Santa Creu ha permès fer 

un repàs de la història  des de mitjan dels anys 

cinquanta fins a mitjans dels anys seixanta. 

A les fotos, el regidor de Nou Barris, Xavier 

Marcé; Mercedes Hidalgo, responsable del 

Memorial del Mental i comissària de 

l’exposició; i Natividad Gil, treballadora que va 

recuperar la documentació en el seu dia                                                

Fotos: AFEM de Nou Barris 

Reconeixement de la  
Unitat de Recursos 
Comunitaris Dr. Pi i 
Molist a l’AFEM de   Nou 
Barris   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La foto correspon a l’exposició de la Unitat de 

Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist al Centre 

Cívic Torre Llobeta el setembre del 2018                                                       

Foto: AFEM de Nou Barris  

 

E                   Foto: AFEM de Nou Barris 

Les persones  usuàries dels serveis de la  

Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i 

Molist van decidir lliurar a l’AFEM de Nou 

Barris la recaptació de la venda de 

manualitats confeccionades amb motiu de la 

Diada de Sant Jordi.  

Ens va semblar molt fred rebre uns diners i 

vam demanar rebre alguna cosa que tingués 

el caliu de les persones que fan us del servei. 

I així va ser com el passat dia 25 d’octubre 

rebíem una obra d’art. confeccionada per les 

persones que hi acudeixen. 

 

   

Associació de Famílies per la Salut Mental  (AFEM de Nou Barris) – c/. de l’Estudiant, 26 – local Associació de Veïns de Porta Tel. 

654 154 382 –  08016 Barcelona - Web: www.afemnoubarris.org – e-mail: associacio@afemnoubarris.org                                                        

Disseny i Maquetació: Dani Aguilar 

Salut mental comunitària                                                
a Nou Barris 
Dur la salut mental fora dels llocs 

específics d’atenció i rehabilitació és una 

fita en la que s’està treballant des que la 

reforma psiquiàtrica començava a prendre 

forma a partir de la llei del 1986. 

Es tancaven els manicomis i llevat dels 

casos més greus, la societat havia de fer-

se càrrec de les persones amb trastorn 

mental. S’havia de potenciar la prevenció 

i evitar les llargues estades. Han passat 

molts anys i continua sent una tasca 

feixuga en la que treballen, sobretot, les 

federacions i les entitats de famílies i les 

que són exclusivament de persones amb 

experiència pròpia. 

Parlar de salut mental comunitària 

representa parlar de l’empoderament i de 

la formació. Empoderar les persones amb 

problemes de salut mental i formar-los 

representa ajudar-los a valer-se per sí 

mateixos; empoderar els familiars 

cuidadors representa preparar-los per fer  

http://www.afemnoubarris.org/
mailto:associacio@afemnoubarris.org

