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Benito Menni CASM rep la certificació d’Argent 
 de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum 

 

Sant Boi de Llobregat (Barcelona), 13 de gener de 2015._  El Complex Assistencial Benito 
Menni va rebre ahir, 12 de gener, l’acreditació d’Argent de la Xarxa Catalana d’Hospitals 
sense Fum (XCHsF), en un acte presidit pel conseller Boi Ruiz a la seu del Departament de 
Salut. Isabel Feria, supervisora d’Infermeria i coordinadora del Grup promotor de Benito 
Menni de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum, va ser l’encarregada de recollir el 
reconeixement. 

Aquesta distinció és un aval a la tasca desenvolupada per la Institució en la promoció de les 
polítiques actives per al control del tabaquisme a l’àmbit hospitalari com, per exemple, el 
fet de comptar amb diferents programes de Deshabituació Tabàquica que han ajudat 
treballadors i pacients ingressats a deixar de fumar. 

Benito Menni CASM ja va ser reconegut amb aquesta distinció el novembre de 2013 arran 
de sotmetre’s a un procés d’avaluació i es va convertir, així, en el primer complex integral de 
salut mental a Catalunya reconegut amb l’acreditació d’Argent.  

Per a concedir aquest reconeixement, la Xarxa Catalana d’Hospitals sense Fum va valorar 
molt positivament que el control dels espais sense fum al Complex Assistencial en Salut 
Mental Benito Menni millora els requeriments de la nova Llei del tabac (Llei 42/2010). En 
aquest sentit, malgrat que la normativa inclou com a llocs on es permet fumar els 
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establiments psiquiàtrics de mitjana i llarga estada, a Benito Menni CASM totes les unitats 
interiors són lliures de fum. D’aquesta manera, només es permet fumar de forma 
controlada a determinades zones de l’exterior del jardí.  

Així mateix, la XCHsF també va tenir en compte els resultats de l’enquesta de prevalença 
del tabaquisme entre els treballadors del Complex Assistencial, l’oferta de formació, la 
implicació del Centre en les activitats de la Xarxa i la ràpida inclusió de fàrmacs per a la 
cessació tabàquica en les partides generals de l’Hospital. 

 

Sobre Benito Menni CASM 
Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental és un conjunt de dispositius assistencials 
pertanyents a les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús i dedicats a l’atenció 
sanitària i social integral de les persones que pateixen malalties mentals. El seu model de 
gestió de qualitat l’ha portat a ser el primer centre integral en salut mental de Catalunya a 
obtenir l’acreditació en Qualitat ISO 9001, l’any 2006. En l'actualitat, el Complex Assistencial 
compta amb la certificació en l'actualització de la norma ISO 9001-2008, de gran prestigi en 
l'àmbit de la gestió de la qualitat a nivell internacional, i desenvolupa tots els seus 
processos dins del model EFQM. L'Entitat també va ser reconeguda el 2008 amb el premi 
FAD d'Excel·lència en Qualitat en Psiquiatria i Salut Mental a nivell estatal.  
 
Així mateix, el passat mes de març, Benito Menni CASM va obtenir el Segell d’Excel·lència 
Europea 400+, un distintiu amb què es reconeix la seva trajectòria cap a l’excel·lència en 
gestió sanitària. L’Entitat compta també amb la certificació UNE 179003:2013 de seguretat 
del pacient, que avala el seu sistema de gestió de riscos del pacient. 
 
 
Per a més informació: http://www.hospitalbenitomenni.org 
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