
 

 

   

 

Benito Menni CASM 

Resum activitats de lluita contra l’estigma 2016 

 

Sant Boi 

• Jornada Compartim Ritmes- dia de la Salut mental  

• 1 Consurs de fotografia Benito Menni 

• Taula Antiestigma de St Boi, amb 23 entitats més. 

• 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. 

• Concerts solidaris amb la fundació Ressonance 

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

a la Fundació Marianao. També realitzen tallers creatius.  

• Seminari on es tracta de l’estigma i es fomenta la participació de tots els 

alumnes de grau d’infermeria, finalitzant amb un debat. 

• Setmanalment s’assisteix al cinema Can Castellet. 

• Col·laboració amb l’associació Equilibri, taller de 9 sessions sobre trastorn 

bipolar. 

• Participació en les sessions del programa “Activa’t”. 

• Activitats comunitàries en les que es fomenta la sensibilització social, la 

integració comunitària i per tant es treballa l’estigma (tant del propi pacient, de 

l’entorn i de la població on es desenvolupa) dels pacients de mitja i llarga 

estada: 

o Cursos d’informàtica no reglats al Punt Omnia de la Fundació Marianao 

per adquirir coneixements bàsics d’utilitat. 

o Sortida cultural setmanal dels pacients amb menys opcions a sortir per 

compte propi, on es visiten recursos culturals locals i es fomenta la 

interacció amb l’entorn (cafeteries i tot tipus d’establiments). 



 

 

   

o Relació activa amb la biblioteca M Aurèlia Capmany, on es treballa 

l’adquisició d’una base per a accedir a aquest recurs. 

o Artistes de carrer (grup d’art comunitari). Aficionats a las activitats arts 

plàstiques i visuals en les que se’ls facilita el material i ho realitzen en 

espais del municipi. Estant en contacte amb les entitats de promoció 

cultural i artística de la població. 

o Programa Hermes amb el Museu de Sant Boi, dirigit a persones amb 

TMS i discapacitat intel·lectual. Acostant el tema de la prehistòria, 

donant a conèixer el patrimoni històric de Sant Boi. 

o Projecte LAC (Laboratori d’Art Comunitari). Realització de 5 sessions a 

Can Castells conjuntament amb un artista consagrat (Diego Mallo) i 

realitzant una exposició amb col·laboració d’artistes i talleristes de Sant 

Boi. Projecte “Abrazame”. 

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

Fundació Marianao d’horts comunitaris, on aquest any s’han realitzat 

cursos formatius amb d’altres usuaris dels horts i interactuant en altres 

espais amb la resta de ciutadans. 

o Petanca. Torneig al Club Municipal amb els socis del Club Petanca 

Benviure. 

o Espais de gestió i compra en comunitat. Activitats de cuina. Per 

promoure i potenciar l’autonomia. 

o HHSS 1 – Casal Olivera. Sortida d’oci dels que tenen menys opcions a 

sortir per compte propi al casals de gent gran i altres recursos similars 

de la població. 

o Autogestió OTL. Per a tots aquest pacients amb projecte de trànsit a la 

comunitat però que presenten dificultats o carències a l’hora 

d’autogestionar-se les seves activitats d’oci. 

o AVD avançades. Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Habilitats 

instrumentals y d’autogestió i maneig del temps d’oci, reforçant 

conductes asocials adequades, promovent la presa de decisions i 

potenciant la cerca de nous interessos. 

o Activitats de promoció de la salut en entorns comunitaris: 

� Futbol – Lliga. Activitat transversal on se’ls fa formar part d’un 

equip. 

� Aquagym al gimnàs Pau Gasol. 

� Gimnàs comunitari al Pau Gasol. Treball en forma personalitzada 

per potenciar l’autonomia personal i maneig d’un complex 

esportiu comunitari. 

� Ioga - Pilates. Al Gimnàs Pau Gasol. 



 

 

   

• Activitats d’inclusió comunitària del servei de llars amb servei de suport (pisos 

assistits): 

o Creació; participació i desenvolupament (conjuntament amb SRC i Escola 

Blai Net) de la Orquestra Comunitària de Sant Boi en la que hi participen 

usuaris i professionals del servei. 

o Participació d’usuaris del servei en el projecte Hermes en col·laboració 

amb l’Ajuntament de Sant Boi. 

o Coordinació amb l’escola d’adults Lluis Castells per tal de promoure la 

inclusió d’usuaris de pisos a l’escola normalitzada. 

o Participació de professionals de pisos i d’usuaris en el programa 

“Relacionar la vida”: taller antiestigma de pedagogia sobre la salut 

mental en escoles de primària del Baix Llobregat (Escola Benviure i 

Escola Perellada) (Fundació Imagina-Hospital Benito Menni-Ajuntament 

de Sant Boi). 

o Reunions amb comunitats de veïns per tal de promoure la bona 

convivència i la participació directa dels usuaris a les situacions que es 

donen a la quotidianitat d’una escala de veïns (reunions d’escala o ajuda 

mútua entre veïns). 

o Promoció de la participació dels usuaris i usuàries en la participació de 

festes populars de la comunitat de Sant Boi. 

o Promoció i participació d’activitats i sortides culturals comunitàries no 

especifiques de l’àmbit de la salut mental. 

o Projecte “Orquestra Comunitària” . Escola Municipal de Música (EMM) Blai Net.  

• Activitats que hi contribueixen a normalitzar el concepte de salut mental pel seu 

objectiu propi o per l’entorn on es realitzen. 

o Grup d’habilitats socials de dones usuàries de pisos a Cal’Ninyo. 

o Psicoeducació amb familiars d’usuaris i usuàries de pisos. 

o Grups d’hàbits saludables: activitats als centres cívics; al mercat; 

promoció d’activitats esportives en entorns no vinculats a la salut mental. 

o Coordinacions amb equipaments no vinculats a la salut mental per tal 

d’incloure i promoure la participació d’usuaris i usuàries: Biblioteca; 

casals; museus.  

 

Granollers 

• Taula antiestigma de Granollers 

• Primeres Visites de Trastorns per Dependència a substàncies que es fan totes a 

les ABS de la zona, tractant les drogodependències com un problema mes de 

salut ( entre 450-500 a l’any) . 



 

 

   

• Derivació de pacients a recursos comunitaris ( Escoles d’Adults, gimnàs, centres 

cívics, casals). Correspondria a un 20-30 % de pacients atesos al CAS, 180-200 

pacients a l’any. 

• Relació habitual amb els veïns de la finca on esta ubicat el CAS, i amb 

la Direcció i Mestres de l’Escola de Primària que esta davant del CAS. Entre 20 i 

30 persones veïnes i Mestres. 

• Xerrades als estudiants de FP d’Emergències Mèdiques de l’IES del costat del 

CAS (EMI). Dos grups a l’any. ( entre 25 i 30 estudiants cada any). 

• Assessorament a estudiants de batxillerat per a treballs sobre 

drogodependències ( 8 o 10 a l’any). 

• Col·laborar amb altres activitats antiestigma que es fan a la zona. 

• Elaboració d’un blog per part d’usuaris del SRC. Participants 5 usuaris.  

• Emissió del programa de ràdio Freqüència Radioactiva dins la graella habitual 

de programació de Ràdio Granollers. Participen 13 usuaris del SRC. 

• Voluntariats d’usuaris del SRC de Granollers a diversos recursos comunitaris: 

o A l’escola Lledoner de Granollers fent tasques de suport a la biblioteca i 

a altres activitats del centre. Participen 10 usuaris. 

o A la Nova Escola Granollers fent tasques de suport a l’hort de l’escola i 

interacció amb els alumnes. Participen 11 usuaris. 

o A la societat protectora d’animals de Granollers. Participen 18 usuaris. 

o A la residència geriàtrica de l’Hospital General de Granollers 

interaccionant amb els residents. Participen 10 usuaris. 

o A l’associació ADAIP fent suport a la campanya de recollida de joguines 

per Nadal. Participen 8 usuaris. 

• Al projecte DINA, projecte d’acompanyament a gent gran en situació de risc 

d’exclusió social a l’hora de dinar. Participen 3 usuaris. 

• Projecte de col·laboració artística amb els alumnes de Batxillerat artístic de 

l’Institut Celestí Bellera de Granollers. Participen 8 usuaris del SRC. 

• Projecte de col·laboració amb l’escola de música Art9 de Granollers dins el qual 

els usuaris s’integren en la dinàmica de l’escola de música i participen en un 

concert amb altres col·lectius de la mateixa escola. Participen 10 usuaris del SRC. 

• Participació en el projecte de Parelles artístiques en el qual es formen parelles 

entre un usuaris del SRC i un artista per fer una obra comuna (pintura, 

fotografia, escriptura…etc.), les obres s’integren a l’exposició global de Parelles 

Artístiques que engloba diversos territoris. Participen 5 usuaris. 

• Activitats de promoció de la salut en entorns comunitaris: 

o Grup d’esports: activitats poliesportives que es desenvolupen al pavelló 

municipal de Les Franqueses del Vallès.  Participen 37 usuaris del SRC. 



 

 

   

o Grup d’aquagym: activitats d’aquagym que es realitza a la Piscina 

Municipal de Les Franqueses.  Participen 21 usuaris del SRC. 

• Participació en el programa Activa’t per la salut mental amb desenvolupament 

dels grups psicoeducatius per usuaris, per famílies i participació al grup 

Prospect.  

• Organització de la Caminada Popular per la Salut Mental que es celebra a 

Granollers dins dels actes del Dia Mundial de la Salut Mental amb 300 inscrits. 

• Participació i coordinació de la Taula de Salut Mental de Granollers. 

• Col·laboració amb Obertament en la difusió de la seva campanya de 

sensibilització “Tenim una conversa pendent” amb la participació de la 

coordinadora de l’Hospital de Dia i del SRC de Granollers en la presentació de la 

campanya al programa Divendres de TV3. 

 

Hospitalet 

• Taula antiestigma de Hospitalet 

• 25 sortides a instituts, associacions de família o universitats. La presentació s’ha 

realitzat a un total de 715 alumnes 

• S’han realitzat un total de 7 reunions amb l’equip d’integrants del programa. 

• Participació a les reunions i activitats de la Xarxa Antiestigma de L’Hospitalet 

que promou diferents projectes i accions de lluita contra l’estigma en salut 

mental a la ciutat. 

• Projecte “Uno + de la comunidad”, desenvolupat en col·laboració amb Grupo 

Antiestigma e Imagina que compta amb el suport d’Obertament.  Intervenció 

amb diversos instituts que combina, tallers, xerrades en primera persona i 

participació en sessions de teatre-fòrum. 

• Programa compartim experiències . Projecte de voluntariat tipus APS, 

desenvolupat amb alumnes de 3r ESO de la Escola  Sant Jaume de Hospitalet.  

Hi participen els usuaris de l’SRC-I Santa Eulalia (L´Hospitalet) 

• Servei Comunitari “Jardiners Sense Embuts”.  

• Desenvolupat en col·laboració amb Institut Torres i Bages de l'Hospitalet, 

d'acord conveni signat amb Departament d'Ensenyament. Durant aquest primer 

semestre s'han desenvolupat un total de 4 experiències: Activitat de jardineria, 

Activitat de Hort escolar, Guia de visita al Parc Les Planes, i Grup de grafit (amb 

usuaris adolescents). A més dels alumnes (aprox: 130), l'activitat ha comptat 

amb la participació d'usuaris de SRC-I, SRC-II, UIC, Club Social UPH i Llar-

Residència, formant part de les iniciatives d'activitats transversals que 

desenvolupem. Al marge de l'avaluació interna, aquestes iniciatives es van 



 

 

   

avaluar mitjançant la metodologia de qüestionaris propostes per Obertament 

organització amb la qual es col·labora des de fa temps.  

• En col·laboració con AGT Imagina: 

o Participació en els espais de tallers de teatre, contacontes, improvisació i 

construcció. Actius de gener a desembre (6 tallers amb un total de 136 

sessions, amb la participació habitual de 62 persones diagnosticades i 18 

professionals, col·laboradors i voluntaris segons propostes. 

o Participació en Projecte relacionar la Vida a les escoles Benviure i 

Parellada de Sant Boi de Llobregat  (6 edicions a 1016) i Escola Lola 

Anglada de L’Hospitalet (1 edició a 2016) amb la participació de 66 

alumnes de 5e y 6e de primària en programa i 162 alumnes en actes 

puntuals. 

o Participació en la organització i desenvolupament de representacions 

teatrals per alumnes i públic en general.  (12 representacions a Sant Boi, 

L’Hospitalet, Granollers i Cornella amb un públic de 1215 assistents) 

o Participació i desenvolupament de sessions contacontes a biblioteques. 

(A 5 biblioteques de L´’ Hospitalet amb una assistència de 219 persones) 

o Desenvolupament de tallers de teatre com a eina de sensibilització amb 

alumnes dels instituts. (12 tallers amb 288  alumnes dels instituts 

Marianao i Rafael Casanovas de Sant Boi i Torre i Bages de L’Hospitalet) 

o Desenvolupament de tallers de titelles de dit per nens petits a 

L´Hospitalet i Sant Boi amb la participació de 130 nenes y mes de 160 

acompanyants 

 

• Participació activa y presentacions en actes relacionats amb el tema lluita contra 

l’estigma 

o 21/01/2016 III Taula mediadora Sant Boi 

o 19/02/2016 Presentació Projecte Kids Time Hospitalet 

o 29/02/2016 Entrevista Polivarrina Ràdio 

o 06/04/2016 Entrevista Ràdio Cornellà 

o 08/04/2016 Presentació i dinamització Festival DulCinea Curts 

o 07/05/2016 Projecte Hermes (presentació) 

o 17/06/2016 Entrevista Ràdio Sant Boi 

o 27/06/2016 I Trobada Associacions de Salut L´Hospitalet 

o 28/06/2016 Obertament / Jornada de presentació projecto antiestigma 

en centres de secundaria 

o 29/06/2016 Acte fi de curso Convivència (Sant Boi) 

o 29/06/2016 Cerimònia Premis L'Hospitalet Avança 



 

 

   

o 12/09/2016 Acte de presentació Taula de Salut Mental Sant Boi 

o 02/10/2016 Stand i taller Dia Mundial Salut Mental, Benito Menni CASM 

o 05/10/2016 i altres Taula de Salut Comunitària Collblanc-La Torrassa 

o 10/10/2016 Acte de constitució i adhesió Taula Salut Mental Sant Boi 

o 15/10/2016 Stand i taller Dia Mundial Salut Mental, L´Hospitalet 

o 28/10/2016 Cineforum salut mental Centre Cultural Ana Diaz Rico 

o 17/11/2016 Jornada Técnica Salut Mental Comunitària, L´Hospitalet 

o 24/11/2016 Jornada Xarxa Educativa L´Hospitalet 

o 30/11/2016 Dia Internacional Ciutat Educadora,  Sant Boi 

o 07/12/2016 Asistencia  a Curs dinàmiques associatives i apoderament 

o 18/12/2016 Participació en acte de reconeixement Marato TV3 

• Altres propostes d’activitats transversals en el medi comunitari: 

o Polivarrina Radio.  Programa setmanal de radio desenvolupat per usuaris 

dels diferent serveis i els tècnics de Torre Barrina disponible en Internet. 

o Espai-Explora.  Activitat setmanal desenvolupada amb col·laboració amb 

diverses entitats de la ciutat, depenent d’agenda i que suposa 

l’exploració conjunta de diferents aficiones. 

o Taller Obert.  Espai obert a usuaris del SRC-I on treballen en col·laboració 

amb alguns membres d’Imagina en el desenvolupament de propostes 

escèniques i activitats de sensibilització. 

o Grup de Petanca:  Activitat setmanal del Club Social UPH desenvolupada 

conjuntament amb una de las associacions de petanca de la ciutat. 

o Fútbol: Amb la creació per part del Club Social d’un equip  que ja 

participa en la Lliga Catalana del Clubs Socials 

o “Qué te cuentas”: Iniciativa de taller d’entrenament a la narració amb la 

col·laboració de professionals de la Biblioteca La Florida 

o Inici de “Seguim Sumant”:  projecte de col·laboració y voluntariat en 

primera persona amb 4 línies de intervenció e inclusió comunitària. 

 

St Boi 2016 


