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En el marc dels valors i missió de Benito Menni Complex Assistencial en Salut 

Mental, i dins el marc del compromís social i de la política de qualitat, l’entitat té 

una implicació activa amb la lluita contra l’estigma. 

 

Sigui amb activitat pròpia o amb implicació activa amb altres entitats o agents 

Benito Menni CASM desenvolupa projecte que contribueixin a normalitzar la 

malaltia mental i oferir espais de relació, en un model comunitari i de 

recuperació de les persones. 

 
Participem en les tres Taules de Salut Mental, que són un marc actiu de treball 
conjunt per la salut mental i la lluita contra l’estigma en el territori,  
conjuntament amb les entitats del mateix poble tant en l’àmbit social com en el 
de la salut mental.  
Així mateix, col·laborem amb l’entitat Obertament de lluita contra l’estigma i les 

associacions de pacients i familiars de Sant Boi, Granollers, Hospitalet (Equilibri, 

Veus, Salut Mental Catalunya, Programa Activa’t, etc). 

Altrament, mantenim relació proactiva amb les administracions públiques també 
per aquest àmbit (CatSalut, benestar social i família, Ajuntament Sant Boi, 
Ajuntament Granollers i Ajuntament Hospitalet, etc). 
 
Amb totes les activitats que es realitzen es volen transmetre valors com la 
solidaritat, la hospitalitat, el respecte, la gratitud i la tolerància vers la diferència, 
i poder conviure realitats i generacions diferents. Així com donar a conèixer què 
és la malaltia mental i la seva normalització social. 
 
Durant el 2017 s’han dut a terme 211 accions antiestigma, amb una implicació 
de 3.836 participants. 
 
Les accions comunitàries es duen a terme a diferents espais de les ciutats on 
tenim presència, be sigui en els nostres propis centres, o escoles, centres cívics, 
biblioteques, instal·lacions esportives o culturals diverses. 
 
Hi participen persones amb malaltia mental, professionals, familiars, voluntaris, 
germanes. 
  
Des dels diferents dispositius dels nostres centres ubicats a Sant Boi de 
Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat i Granollers, es duen a terme activitats dins 
diferents àmbits d’actuació, els principals són:  



 
 
 

ARTISTIC 

• LAC – Laboratori d’art contemporani 
• Fotografia 
• Exposicions 
• Artistes al Carrer 
• Tallers de teatre 
• Imagina escena 
• Projecte Hermes 
•  

MUSICAL 
• Projecte Orquestra comunitària de Sant Boi 
• Concerts musicals solidaris 
• Grup musical Di-versos 

ESPORTIU 

• Caminada per la salut mental 
• Piscina 
• Lliga Futbol 
• Aquagym 
• Gimnàs comunitari 
• Psicomotricitat i expressió 
• Petanca 

SENSIBILITZACIÓ 

• Espai per compartir – visites escolars 
• Grup psico educatiu 
• Teràpies assistides amb gossos 
• Programa “Relacionar la Vida” 
• Programa vincles 
• Hospital sense fum 
• Dia mundial sense fum 
• Dia mundial de la Salut mental 
• Participació en els actes del dia Mundial de la Salut Mental 
• Relacionar la vida 
• Jornada Compartim ritmes 

ACTIVISME SOCIAL 

• Projecte Pont 
• Reunions d’escala i ajuda mútua entre veïns 
• Grup d’habilitats socials 
• Voluntariat en refugi d’animals 
• Taller/Programa radio 

ACTIVISME 
LABORAL 

• Coordinació amb prelaboral 
• Informàtica 
• Projecte renova i repara 
• Grup  Aprendre amb les TICs 

CULTURAL 
• Cinema 
• Sortides culturals 

OCI • Sortides 

INTEGRACIÓ 
COMUNITÀRIA 

• Tallers de cuina 
• Taller d’informàtica 
• Colònies 
• Hort comunitari 
• AVDs Activitats de la vida diaria 
• Gestió i compres a la comunitat 
• Grups d’integració comunitària 



 

Altres 

• Col·laboració en curs formatiu en Teràpies assistides amb animals 
• APS “Jardiners Sense Embuts” 
• Projecte PROSPECT 
• Programa Kids-Time 
• Jornades monogràfiques (Adolescents, Alzheimer, patologia dual, 

infermeria salut mental etc) 
Cooperació 
internacional 

• Campanyes solidaries per centre relacionats amb la fundació Benito 
Menni de Cooperació internacional 

 
 
Fem un reconeixement a totes les persones i les entitats socials amb les que 
col·laborem tot treballant conjuntament per la salut mental. El nostre agraïment 
a totes elles. 
 
 
 
 
 
Sant Boi desembre 2017 
 
 
 


