Benvolguts/des,
Com cada any, em plau convocar-vos a l’Assemblea General del Clúster Salut Mental
Catalunya (CSMC), que tindrà lloc el proper 21 de març, en el marc de les segones
jornades Parlem de...Models de negoci en Salut Mental.
L’any 2017 ha estat el primer any del mandat d’aquesta Junta, i durant aquest acte,
tindrem l’oportunitat de fer balanç sobre l’activitat del CSMC i la satisfacció de comprovar
que el fet de tenir un Clúster consolidat i cohesionat ens permet marcar-nos reptes cada
cop més ambiciosos i assolibles, que passen per projectes de treball conjunt i la nostra
internacionalització.
La trajectòria que porta des de fa anys el CSMC i la feina feta per les anteriors Juntes, ens
permet donar impuls a les noves iniciatives projectes i continuar en aquest treball
conjunt.
Aquest 2017 he de referir-me i celebrar la nodrida i participativa assistència a la III
Jornada d’Immersió Estratègica. L’update estratègic és la jornada anual de referència per
a nosaltres i reuneix a empreses i entitats per reflexionar en clau estratègica i realitzar un
treball en xarxa entre tots els agents que conformen el sector de la salut mental a
Catalunya. Enguany, s’hi va presentar l’estudi “El sector de la salut mental a Catalunya
Update Estratègic”.
El nostre compromís amb la innovació segueix ferm. En aquest sentit, ens sentim
involucrats amb iniciatives com la del Mobile World Capital Barcelona, així com amb
HEALTHIO, esdeveniment organitzat per Fira de Barcelona, en el que pacients,
professionals i empreses del sector donen a conèixer i experimenten ‘in situ’ amb els
últims avanços en el camp de la salut.
Fa 25 anys que Catalunya va ser precursora en l’impuls de polítiques de clústers amb una
iniciativa pionera a nivell mundial que ha generat un ecosistema reconegut a nivell
internacional i que ha permès, per exemple, que Barcelona sigui la seu de la TCI Network,
la xarxa de clústers més important del món. Ens enorgulleix que el Clú ster Salut Mental
Catalunya (CSMC) en sigui part activa, i aquesta pertinença ens compromet a seguir
treballant en el sector de la salut mental per ser útils als nostres membres i a la societat
en general.
En la propera Assemblea podrem compartir tota aquesta activitat desenvolupada i les
iniciatives per enguany.
Esperant poder-vos rebre personalment, us saluda cordialment,
En nom de la Junta,
Pere Bonet i Dalmau
President CSMC

