
 

 

Benito Menni CASM actiu en la lluita contra l’estigma de la salut 

mental 

Benito Menni CASM com a entitat compromesa amb els seus pacients i la 

societat, i tal i com sustenta el seu Marc d’Identitat i els valors que s’hi 

contemplen, porta a terme tot tipus d’activitats per contribuir a la lluita contra 

l’estigma. 

Per una banda, pertany o treballa conjuntament amb entitats que lluiten 

directament contra l’estigma, per exemple: 

• Col·laboració amb Catsalut en les iniciatives contra l‘estigma 

• Relació amb les entitats de pacients i familiars 

• Forma part de la junta directiva de la Associació Obertament que lluita 

contra l’estigma 

• Forma part d’altes entitats que també treballen per la normalització 

de  les persones en el seu entorn (per exemple, Fundació Marianao, 

Fundació Nou Camí, Unió Catalana d’Hospitals i les seves activitats 

de lluita contra l’estigma, Clúster de Salut Mental de Catalunya, 

Taula de Salut Mental de Granollers. 

Així mateix, des dels serveis tant hospitalaris com comunitaris, es porten a terme 

múltiples activitats que treballen la normalització de la malaltia mental a la 

societat, sempre des de l’apropament de les persones i l’intercanvi 

d’experiències per al coneixement mutu. 

 

Resum activitats de lluita contra l’estigma 

St Boi 

 

• Suport i commemoració del dia mundial per la salut mental 10 octubre 

• Programa de voluntariat del centre que promou el coneixement mutu de 

les persones 



 

• Visites d’alumnes al centre i col·laboració en els treballs de recerca que 

toquen temes afins. 

• Campaments de la Pastoral jove 

• Pisos llar, integrats en la comunitat, normalitzant al convivència entre 

pacients com uns veïns més. 

• Col·laboració en el curs de teràpies assistides amb animals que es realitza 

en part al centre. 

• Projecte artístic cartell de la Fira de la Puríssima 2015 

• Concerts solidaris amb la fundació Ressonance 

• Programa Pont dels pacient adolescents que van a realitzar activitats i 

formació a la Fundació Marianao 

• Activitats en dispositius comunitaris dels pacients de mitja i llarga estada 

o Activitats de promoció de la salut en entorns comunitaris (futbol, 

aquagym, gimnàs en centre esports municipal) 

o Petanca en torneig club municipal i junt a Club de Petanca Benviure 

o Sortida cultural setmanal on es visiten recursos locals i es fomenta 

la interacció amb l’entorn. 

o Relació activa amb la biblioteca M Aurèlia Capmany 

o Artistes de carrer (grup d’art comunitari) 

o Programa Hermes amb el Museu de St Boi 

o Cursos informàtica en el Punt Omnia de la Fundació Marianao 

o Curs de anglès 

o Participació en el projecte comunitari de L’Ajuntament de St Boi i 

la Fundació Marianao de horts comunitaris 

Granollers 

• Organització de la Caminada Popular per la Salut Mental de Granollers,  

• Participació al projecte parelles artístiques. 

• Elaboració de dos programes de ràdio a Ràdio Granollers: ràdio zona 

límit i ràdio zona radioactiva que s'emeten de forma regular a la 

programació d'aquesta cadena. 

• Projecte artístic amb els alumnes de Batxillerat Artístic de l'IES Celestí 

Bellera. 

A més al SRC de Granollers es desenvolupen activitats de voluntariat amb els 

pacients que també contribueixen a la lluita contra l'estigma ja que integren als 



 

usuaris a la comunitat i els visibilitzen com a persones que poden contribuir de 

manera positiva a la societat. Aquests voluntariats són: 

• Voluntariat a la residència geriàtric de l'Hospital General de Granollers.  

• Voluntariat al projecte d'hort escolar al CEIP Nova Escola Granollers.  

• Voluntariat al CEIP El Lledoner.  

• Voluntariat a la protectora d'animals d'Argentona  

 

Hospitalet 

• Xarxa antisigma de l’Hospitalet i activitats relacionades: xerrades, 

activitats lúdiques, cursos, tallers. 

• Imagina, grup de teatre 

• Programa compartint experiències (amb Escola Sant Jaume):  

• Programa APS “Jardiners sense embuts”  

• Programa “Què veus en mi ?”: 

• Activitats sensibilització: 

o Trobades de mediació diverses 

o Entrevistes a ràdios 

o Contes a biblioteques 

o Tallers de teatre 

o Jornada de sensibilització en el context educatiu 

o Accions en col·legis 

o Pòster al International Congress of Mental Health de Lille.  

 

Per últim, però no menys important, cada germana, treballador/a, 

col·laborador de l’entitat som un agent normalitzador en el nostre entorn. 

Coneixem de primera mà la realitat del malalt, ajudant a lluitar contra els 

prejudicis que encara té la societat. 

St Boi, octubre 2015 

 

 


