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Treballem per la salut mental.
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La cooperació entre nosaltres
facilitarà la millora de la salut
mental de tots.
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BENVINGUDA

CARTA DEL PRESIDENT
Benvolguts/des ,
Com cada any, em plau presentar-vos la memòria anual
d’activitats del Clúster Salut Mental Catalunya (CSMC). Donat
que 2017 ha estat el primer any del mandat d’aquesta Junta,
permeteu-me que faci una breu reflexió sobre el què suposa
aquest document. En primer lloc, l’oportunitat de fer balanç
sobre l’activitat del CSMC durant el darrer any i, en segon
lloc, 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 i projectes i continuar en aquest treball conjunt.
Fent doncs balanç d’aquest darrer any hi ha diversos projectes que ja van posar-se en marxa el 2016 i que han començat
a caminar. Recordem-los: el primer relacionat amb la síndrome metabòlica en els adolescents i que té com a població de
referència els adolescents de Sant Boi; el segon vinculat amb
l’autisme i que lidera la Fundació Orienta i, el tercer relacionat amb l’exercici físic com eina de prevenció i de resiliència.
També vull destacar que ens hem presentat a un Projecte
Internacional Interregional i que treballem en projectes comuns amb TicSalut de la Generalitat de Catalunya.
Fent repàs de la nostra activitat aquest 2017 he de referir-me
i celebrar la nodrida i participativa assistència a l’update estratègic del CSMC, celebrat a finals de novembre sota el nom
de III Jornada d’Immersió Estratègica de Salut. 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”. Aquest estudi, promogut per Acció,
en el marc del programa Catalonia Clústers, permet entendre el sector de la Salut Mental i les Neurociències, així com
identificar tendències.
El nostre compromís amb la innovació també és ferm. En
aquest sentit, ens sentim involucrats amb iniciatives de la Mobile World Capital Barcelona, així com amb HEALTHIO, esdeveniment organitzat per Fira de Barcelona en el qual 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 pionera 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 Clúster 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 nom de la Junta Directiva,

DR. PERE BONET I DALMAU
President
ASSOCIACIÓ CLÚSTER SALUT
MENTAL CATALUNYA
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PRINCIPALS DADES
MUNDIALS DEL SECTOR
SALUT MENTAL I
NEUROCIÈNCIES
El mercat de rehabilitació
conductual creix de manera
constant i regular

Mercat Mundial
(2015)

188,1 BnUS$
Mercat Mundial
(2025)

313,9 BnUS$
El mercat mundial està dominat
per Amèrica del Nord. L’augment
de la competencia entre proveïdors
d’assegurances incrementa el nombre de
pacients que cerquen tractament.
Europa exhibirà un augment de
creixement en els pròxims anys impulsat
per l’increment nombre d’instituts privats
i de la competitivitat en la regió.
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QUANTIFICACIÓ DEL SECTOR
SALUT MENTAL A CATALUNYA

SECTOR
PÚBLIC

SECTOR
PRIVAT

ELS REPTES DEL SECTOR

UPDATE
ESTRATÈGIC
El mes de novembre, en el marc de la III Immersió Estratègica
el CSMC presenta l’estudi “El sector de la Salut Mental a
Catalunya Update Estratègic”, promogut per ACCIÓ, en el qual
s´identifiquen els nostres reptes com a Clúster.
DIGITAL HEALTH SERVICES
· Diagnòstic, tractament (i seguiment) a distància.
· Medicina predictiva/preventiva.
· Emmagatzemament, transmissió i interoperabilitat.

ELS
NOSTRES
REPTES

SERVEIS MÈDICS PRIVATS
Aparició i creixement de cadenes en l’àmbit
dels trastorns de l’alimentació i conducta, i
desintoxicació de drogues.

WELLBEING
· Moodfood.
· Esport - noves apps.
· Teràpies alternatives - yoga, meditació...
· Aposta per estratègies de foment del benestar i
la salut dels treballadors en entorns laborals.
· Potenciació cognitiva.
ALTRES
· Imatge mèdica funcional (SNC).
· Reducció de la hospitalització.
· Millora del servei ambulatori.
· Indústria farmacèutica (Reprofiling i
millores en drug delivery).

TENDÈNCIES SECTOR SALUT
Els nostres reptes integren també les
oportunitats que ofereix el creixent
mercat de la Salut:

2. Canvi de paradigma, la medicina 4P:
preventiva, predictiva, personalitzada
i participativa.

1. La m-Health com una forma
viable de mantenir les prestacions
sanitàries.

3. La cinquena P: Open-data en salut.
4. Turisme de la Salut i el Benestar.
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PLA ESTRATÈGIC
2017-2020
El maig del 2017, es crea i s’aprova el PLAN ESTRATÉGICO
CSMC 2017-2020.
Aquesta segona edició del Pla Estratègic del Clúster està
inspirat en els principis transversals del Plan de Acción sobre
Salud Mental 2013-2020 de la OMS, i extén el seu horitzó
temporal fins el 2020, sobre les bases del primer pla estratègic,
creat el 2015.

ENFOCAMENT
DE LA
TOTALITAT
DEL CICLE
VITAL
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COBERTURA DE
SALUT UNIVERSAL
DRETS
HUMANS
EMANCIPACIÓ DE
LES PERSONES AMB
TRASTORNS MENTALS
I DISCAPACITATS
PSICOSOCIALS

ENFOCAMENT
MULTISECTORIAL

PRÀCTICA BASADA EN
EVIDÈNCIES

ELS REPTES DEL SECTOR

DINÀMIQUES
D’INNOVACIÓ
OBERTA

PROPOSTES D’ACTUACIÓ
DEL CLÚSTER 2017-2020
COMUNICACIÓ

NOVES
TECNOLOGIES
I SALUT MENTAL

DINÀMIQUES
EMPRENEDORIA
CORPORATIVA

FORMACIÓ
I TALENT

CREANT XARXES:
ALIANCES
INTERNACIONALS
I INTER-CLÚSTER

GESTIÓ DEL
CONEIXEMENT

IMPULS DE NOUS
PROJECTES
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A vegades, cal una mirada de
fora per recuperar l’equilibri.
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COM TREBALLA EL CLÚSTER

QUÈ ÉS EL CLÚSTER SALUT MENTAL CATALUNYA

GESTIÓ EFICIENT

El Clúster Salut Mental Catalunya és una concentració geogràfica d’empreses, centres sanitaris, universitats, centres tecnològics, institucions
públiques i privades que comparteixen reptes.
Els reptes es treballen dins les diferents propostes d´actuació del
Clúster i s´assoleixen mitjançant la generació i la implantació de projectes aplicats al mercat. Els projectes recullen tota la Intel.ligència de
mercat dels membres que hi participen alhora que afavoreixen la potenciació de les sinèrgies entre ells.

El 2017 el CSMC renova la seva participació de
ple dret al programa Catalonia Clusters i al segell Bronze Level, otorgat per ESCA (European
Secretariat for Cluster Analysis) com a part de
la iniciativa Cluster Excellence-eu (European
Cluster Excellence Inititative).
Dins el programa s’han proposat diferents
jornades:
• 4 Abril. X Trobada interclúster amb expert
internacional. James Wilson, investigador
sènior d’Orkestra-Institut Basc de Competitivitat i professor de la Deusto Business
School.
• 8 Juny. 25 anys de la política de clústers
a Catalunya. Palau de la Generalitat de
Catalunya, presidit pel Molt Honorable Sr.
Carles Puigdemont.
• 19 Octubre. Seminari Kick-off projecte
Shared Value.
• 23-24 Novembre. IV International Intercluster Meeting. País convidat: País Basc i
Navarra.

LA MISSIÓ DEL CLÚSTER
La missió del Clúster és impulsar la generació de recursos aplicats al
desenvolupament de les neurociències i la salut mental mitjançant la millora de la competitivitat de les empreses i dels professionals, de la innovació, de la col·laboració interdisciplinar i de la internacionalització.
La seva raó de ser és esdevenir un espai de coneixement i confluència
amb una representació majoritària d’agents que, des de diferents àmbits:
sanitari, empresarial, científic, social, tecnològic, docent... promoguin el
desenvolupament de la investigació i la transferència de coneixement per
oferir el millor suport bio-psicosocial a les persones que pateixen malalties del sistema nerviós central i a les seves famílies.

ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA

ASSEMBLEA

JUNTA
DIRECTIVA

COMISSIÓ
SEGUIMENT

El Clúster ha creat tres projectes en la línia de
Reforç de la Competitivitat d’ACCIÓ per l’any
2017-2018. Entre ells, Consolidació d’estructures, Suport a la Comunicació en Salut Mental
i Neurociències i la col·laboració amb Welfare
Tech (Copenhague) en l’estudi de solucions relacionades amb malalties neurodegeneratives
com la demència.

CLÚSTER
MANAGER

COMISSIÓ
COMUNICACIÓ

GRUPS DE
TREBALL
PER
PROJECTES
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Ens hem unit empreses,
insitutcions, agents socials,
centres assistencials, indústria
farmacèutica, universitats,
associacions d’usuaris i
familiars, professionals de la
salut i investigadors i tecnòlegs
per abordar la salut mental des
de tots els vessants.
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JUNTA DIRECTIVA

DR. PERE BONET I DALMAU
President
Fundació Althaia

DANIEL ROCA
Vicepresident
Otsuka Pharmaceutical

DR. JOAN VEGUÉ
Tresorer
CPB - Salut Mental

DRA. ELISABET
VILELLA
Secretària
Institut Pere Mata

ENRIC MANGAS
Vocal
Parc Sanitari Sant Joan
de Déu

DR. JOAN ORRIT I
CLOTET
Vocal
Germanes
Hospitalàries Benito
Menni Complex
Assistencial

DRA. SALUT
GONZÁLEZ
Vocal
Ajuntament de Sant
Boi de Llobregat

JORDI SALVATELLA
Vocal
Lundbeck España SAU

XAVIER PEDRÓS
Vocal
Fundació Marianao

DR. ULISES CORTÉS
Vocal
Universitat Politècnica
de Catalunya

DRA. VICTÒRIA
MARTORELL
Vocal
Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau

DR. JOSEP M.
FÀBREGAS
Vocal
Clínicas Cita

BEATRIZ FAGUNDO
Vocal
Starlab Barcelona S.L.

JOAN BATLLE
Vocal
Bionexo Ibérica, S.A.

DR. JORDI CID
Vocal
Institut d’Assistència
Sanitària Girona
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PROJECTES COL·LABORATIUS
PROJECTE VOZ

Compartim un desig
d’innovar amb ètica
i eficiència.

Al 2016, el Moviment Rethinking va posar en marxa el Projecte Voz, el primer
estudi a gran escala en el que van participar 5.205 persones a nivell nacional i que
tenia com a objectiu analitzar les necessitats reals de les persones amb esquizofrènia i dels seus familiars. Una de les principals conclusions és que el tractament
mèdic, psicoterapèutic i els programes de rehabilitació arriben tard en un de cada
tres persones amb esquizofrènia.
Davant d’aquesta realitat, al 2017 les principals entitats de salut mental d’Espanya
han elaborat el Posicionament per la implementació de programes d’intervenció
precoç en psicosis que proposa 17 mesures concretes per a la prevenció, detecció
i millora de l’atenció sanitària de la psicosis en fases inicials. Ambdós documents
s’han presentat al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i a la Comissió de
Sanitat del Congrés dels Diputats amb la finalitat d’aconseguir la implicació de les
autoritats sanitàries per impulsar un canvi en el paradigma de l’atenció dels joves
amb psicosis.
Projecte Voz és un projecte impulsat per Otsuka-Lundbeck, amb la participació
d’associacions clíniques i de pacients d’àmbit nacional.

PROJECTE FIS
En aquest estudi participen la Fundació Orienta, FIDMAG (Germanes Hospitalàries), la Vall d’Hebron i el CPB. La iniciativa es duu a terme mitjançant
tècniques de neuroimatge i permet contrastar pacients que pateixen TLP i el
seu grup de control. Els resultats queden reflectits a la zona blanca i grisa del
cervell com a alteracions dels mapes (en el conjunt d’anatomia del cervell). La
zona de convergència (la part anterior del cervell) és clau per al control cognitiu, la impulsivitat, les emocions i l’autoconsciència que formen part dels trets
simptomatològics dels pacients que pateixen trastorn límit de la personalitat.

PROJECTE SPEEDG
L’Hospital Universitari Institut Pere Mata ha aconseguit un ajut TECNIOSPRING+ per a poder contractar a la investigadora Zulay Lugo (psiquiatra i neuróloga) experta en l’aplicació de l’electroencefalograma (EEG) en mesurar l’estat de consciència del cervell en diferents patologies neurològiques. El grup
de l’HU Institu Pere Mata desenvoluparà una aplicació basada en l’EEG que
permeti mesurar la velocitat de processament cognitiu com a biomarcadaor
de les malalties psiquiàtriques. El projecte es desenvoluparà en col·laboració
amb l’empresa STARLAB soci del CSMC.
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ELS PROJECTES DEL CSMC

PROJECTE IMAGINE: WALLET OF
HEALTH USING BLOCKCHAIN
TECHNOLOGY

IMPRESSIÓ 3D I BIOIMPRESSIÓ

From an ethical and regulatory point of view, clinical
data belong to patients. Wallet of health is a design platform that allows patients to control their entire clinical
history and to share them as an open or anonymized
way with whomever they deem convenient.
The possibility of accessing these big data volumes
offers pharma industry, insurance companies, research
groups.. and other agents in health ecosystem, the possibility to evaluate and compare the efficiency of existing products and services and the possibility to create
or improve many others.
As a wallet, the economic/services compensation transaction is possible. Powered by blockchain confidentiality and privacy of the information is always ensured.

Un total de 220 professionals van assistir a la jornada La impressió 3D al món clínic, organitzada per la Fundació Althaia,
ACCIÓ i HTC.
La finalitat de la jornada va ser la d’integrar la impressió 3D a la
formació continuada dins de les organitzacions i constatar que
cal una regularització d’aquest recurs per garantir la fiabilitat
de la informació i la normativa del material que s’utilitza. La
impressió 3D facilita la simulació del cas sense cap mena de
risc per al pacient, i al mateix temps proporciona una seguretat
i tranquil·litat a l’hora de fer la intervenció quirúrgica.
Es van presentar diferents experiències realitzades en l’àmbit
clínic per Althaia, Avinent, Gaes, Fundació CIM, Hospital Clínic,
Hospital Parc Taulí o Hospital Sant Joan de Déu. Finalment l´IBEC va compartir el futur de la impressió 3D al sector salut.
Els organitzadors juntament amb experts i empresaris, estan
treballant en la creació d’un màster universitari (modular) sobre la impressió 3D i la bioimpressió amb U-VIC.

PROJECTE BIPOGENT

PROJECTE LAIS

Durant el 2017 l’equip de recerca de FIDMAG Germanes
Hospitalàries i l’equip del Hospital Universitaria Institut
Pere Mata han treballat intensament per a aconseguir la
involucració de voluntaris (pacients amb trastorn bipolar
i controls sans) a l’estudi. L’estudi BIPOGENT, en el que
també hiparticipa l’Hospital Clínic té com objectiu estudiar les alteracions de la substància blanca del cervell
de les persones amb trastorn bipolar i es fa des de la
vessant genètica, neuropsicològica i de la neuroimatge.
Ja s’han avaluat amb l’exhaustiu protocol la meitat dels
participants.

El estudio con código LSM-CLO-2016-01, clasificado por la
AEMPS como EPA-SP con fecha 12 de febrero de 2016 y aprobado por el CEIC de la Fundació Sant Joan de Déu el 10 de marzo de 2016, se está actualmente realizando en 14 centros de la
Comunidad de Cataluña. El objetivo del estudio es comparar el
coste-utilidad y el coste-efectividad de los antipsicótico de acción prolongada en comparación con los antipsicóticos por vía
oral. Se trata de un estudio naturalístico no intervencionista de
tipo retrospectivo y prospectivo de un año de duración. Un total de 113 investigadores han sido dados de alta en el estudio.
A día de hoy, hay 43 pacientes reclutados, lo que representa un
8,6% de lo esperado según protocolo. De éstos, hay datos recogidos de la Visita del mes 12 de 13 pacientes. Aunque el reclutamiento está siendo más lento de lo previsto, se han organizado
varias reuniones con los centros y transmitir la importancia
de la recogida de datos. Todos los centros han transmitido su
interés en el estudio y en su deseo de seguir participando.
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Una mirada que observi des de
múltiples prismes.
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ACTES I JORNADES

EL CLÚSTER HA ORGANITZAT I PARTICIPAT EN :

NETWORKING

ESTRATÈGIA

ESDEVENIMENTS
ESPECIALS

FIRES I
CONGRESSOS

JORNADES
TEMÀTIQUES

INTERNACIONALITZACIÓ

ASSEMBLEA
GENERAL

JUNTES DIRECTIVES

COMISSIÓ DE
RECERCA

COMISSIÓ DE
SEGUIMENT

COMISSIÓ
D’INNOVACIÓ

COMISSIÓ DE
COMUNICACIÓ

10
2
1

5
4
3

2
1
1

3
9
6
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ESDEVENIMENTS ESPECIALS

HEALTHIO
3, 4 i 5 de maig a Barcelona
Més de 90 expositors, 200 xerrades i la participació de centres hospitalaris i
empreses de salut referents en el sector van donar forma a la primera edició
de Healthio, un esdeveniment definit com la primera trobada firal especialitzada en innovacions en salut.
Healthio va presentar solucions i innovacions per a fomentar l’empoderament del pacient en un format inèdit, caracteritzat per una sèrie d’itineraris
temàtics, entre ells un de salut mental.
El CSMC va comptar amb més de 40 socis voluntaris que des de l’estand van
atendre els visitants explicant la seva visió del Clúster i les oportunitats que
ofereix l’associació. També van participar activament presentant els seus
productes/projectes en les 15 xerrades àgora.
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El Clúster Salut Mental
Catalunya, present a l’estand
A29, va participar a Healthio
i es va convertir en un dels
punts més importants de
l’itinerari de salut mental.

ESDEVENIMENTS ESPECIALS

IOT SOLUTIONS WORLD CONGRESS
25, 26 i 27 d’octubre a Barcelona
La tercera edició del congrés més important del món pel que fa a tecnologies
i processos relacionats amb l’Internet of Things, va comptar amb la presentació del projecte m-Resist per part de la Dra. Lumi Corripio, dins el bloc de
ponències que l’IoT Solutions dedicat a la Healthcare. L’Internet of Things
(IoT) s’està inserint en tots els àmbits de la societat gràcies al seu sistema
analític de dades mitjançant sensors i radars que afavoreixen la connectivitat
de milions de coses a Internet.

El Clúster Salut Mental
Catalunya actua com a
ambaixador de l’Internet
of Things Solutions World
Congress 2017.
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4RT SEMINARI “SALUT MENTAL 4.0”
9 de novembre al campus Vall d’Hebron
La jornada va comptar amb diversos experts en salut mental, que van
exposar els seus projectes de recerca i investigació per millorar la qualitat de
vida del pacient a través de les noves tecnologies. Un altre dels actes centrals
va ser la taula rodona al voltant de les controvèrsies sobre l’ús de les noves
tecnologies en salut mental, que va finalitzar amb un interessant debat entre
els experts i el públic assistent i la cloenda del Dr. Pere Bonet.
Al marge de les ponències, el Clúster de Salut Mental de Catalunya va organitzar un showroom tecnològic en el que van participar diversos grups de la
Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona,
Braingaze, Lundbeck i Cita I.O.
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Organitzat per la xarxa core
SM (UAB) i el Clúster Salut
Mental Catalunya.

III JORNADA D’IMMERSIÓ ESTRATÈGICA
28 i 29 de novembre a La Mola Hotel & Conference Center
El Clúster de Salut Mental de Catalunya va celebrar els dies 28 i 29 de novembre la III Jornada d’Immersió Estratègica de Salut a La Mola Hotel & Conference
Center, amb èxit d’assistència.
L’update estratègic és la jornada anual de referència del CSMC que 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.
La Jornada va tenir una durada de dos dies. Durant el primer dia es va treballar internament en el marc dels reptes presentats per l’informe estratègic. El
segon dia, obert a tot el sector, les diferents taules de discussió varen abordar
la Salut Mental amb una visió 360º. L’update estratègic va servir per presentar
públicament els indicadors del sector de la salut mental a Catalunya.

El Clúster Salut Mental
Catalunya va ser l’organitzador
de l’update estratègic, que
va comptar amb una nodrida
assistència.
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ELS SOCIS DEL CLÚSTER
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TWITTER
Impressions totals:
152.023
Tweets: 291
Mencions: 146
Seguidors: 2.480
(+330)
Nombre de visites:
7.986

LINKEDIN
499 contactes
130 seguidors
131 publicacions
94.000 impresions

FACEBOOK
297 seguidors

38
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Nombre total
d’activitats
proposades en
l’Agenda web del
Clúster

COMUNICACIÓ

APARICIONS EN PREMSA
III Jornada d'Immersió Estratègica

Adolescents i consum de cànnabis

El Periódico
El sector de la salud mental en Cataluña factura 687 millones anuales

Farmaconsejos
El 44% de los adolescentes y jóvenes
consumidores de cánnabis repiten
curso escolar

ABC
El sector de la salud mental en Cataluña factura 687 millones anuales
La Vanguardia
El sector de la salud mental en Cataluña factura 687 millones anuales

Infosalus
El 44% de los adolescentes y jóvenes
consumidores de cánnabis repiten
curso escolar

Dia Mundial de la Salut Mental

CatalunyaPress
Gairebé la meitat d'adolescents fumadors de marihuana acaben repetint
curs

ARA
Entrevista a Pere Bonet
“Es poden tenir tenir símptomes de
trastorn mental i rendir a la feina”

Catalunya Diari
Un estudi mostra la relació entre el
consum de cànnabis i el rendiment
escolar

Sant Boi Diari
Article opinió Pere Bonet
Un pas més enllà
Vilaweb
Professionals, pacients i famílies reclamen un mercat laboral més inclusiu
en el Dia Mundial de la Salut Mental
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Tots som clúster.

28

29

A hub for innovation and business
development in integrated mental
healthcare and brain research

Certificat per:

2

Amb el suport de:

