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serció agroforestal en models d´economia circular
i de proximitat; Nutrició i Salut Mental mitjançant
les ciències òmiques amb els clústers de Nutrició i
Salut i Catalònia Bio, Fotònica, Rail... I en els projectes propis entre associats, com ara l´adopció de
tecnologies per detecció i prevenció del TDH, els
programes d´activitat física com a part de la recuperació dins els centres de Salut Mental i la creació
de la primera Càtedra de Salut Mental entre Althaia
i la Universitat de Vic.

CARTA DEL PRESIDENT
Dr. Pere Bonet i Dalmau
En nom de la Junta Directiva,
Per segon any dins el mandat d´aquesta Junta Directiva, em plau presentar-vos la memòria anual d´activitats del Clúster Salut Mental Catalunya (CSMC).
El 2018 ha estat un any ple d´oportunitats que han
aportat creixement i expansió del Clúster. Diversos
projectes de fons, han seguit la seva implantació i
noves iniciatives, com la internacionalització, han
tingut lloc.

El CSMC arrenca amb èxit la línia internacional,
que de segur fructificarà en col·laboracions entre
les entitats, les institucions, i les empreses participants. La nodrida participació de socis en la primera missió internacional del Clúster Salut Mental a
Dinamarca i la bona acollida de la delegació danesa
a terres catalanes el mes de setembre, és una bona
mostra de l´activitat en aquesta vertical. També
hem estat presents al MWC 2018, i a fires com el
Healthio on hi varen participar conjuntament deu
empreses i entitats, augmentant la presència de la
marca i la seva visibilitat.

La salut mental i el neurodesenvolupament integren
oportunitats que ofereix el creixent mercat sanitari
en els següents reptes del sector: e-Health, Benestar,
Creixement empresarial, Millora dels processos assistencials, Desenvolupaments farmacològics, etc, i
en aquest marc, és on s´està treballant.
Els projectes han seguit creixent, tant en nombre
com en participació per part del Clúster i la dels
seus associats. El 2018 ens ha permès ser presents
en diferents projectes europeus d’àmbits diversos:
tecnologia i Intel·ligència Artificial, on el Clúster
forma part del consorci per a l´aplicació en casos
d´ús en l´àmbit de la salut, aportant solucions per
prevenir i intervenir en el lloc de treball, en la prevenció del suïcidi i d´altres conductes anòmales.

Vull destacar la IV Immersió Estratègica, que va tenir lloc a Sant Joan de Déu Barcelona, el passat mes
de novembre, amb la participació de nombrosos associats que van reflexionar sobre el futur del Clúster,
i que va donar lloc al Pla d Actuacions 2019-2020,
presentat durant la jornada d’avui.
El compromís amb el creixement, la innovació i la
internacionalització és ferm, us encoratjo a prendre
el lideratge d´iniciatives i de grups de treball que
han de seguir naixent i creixent dins del Clúster.

També hem seguit creixent en el nombre de projectes interclúster: Biomassa, com a vector d´in06

2018. esperit clúster

El Clúster Salut Mental Catalunya
finalitza l’any amb 61 socis, el que
suposa un creixement del 25% respecte l’any 2017. A més a més, el clúster mostra una tendència al
creixement tant a nivell estructural com a nivell d’acció, a causa del procés d’internacionalització.
Socis

Projectes
Indústria Complementaria

Bionexo, Comtec, ClickDoctors, Sirsa, E3 lleure i gent gran, Neteges Coral, Cita.
io, Sport2Live, Starlab, WHI Institute, Sellarès, Nutresalut, Solucions Auditives
Baix Llobregat, Sàpid, Braingaze, Oryzon, Sense4Care, Eugenomic, Psicoactiva,
Psiquiatria.com.

Biomassa
Inserció Laboral

Centres clínics i Proveïdors de Salut

Nutrició i
Salut Mental

Clíniques CITA, Althaia, Hosp. Sant Joan de Déu, Grup CHM, Institut Pere Mata,
Hosp. Sant Pau, CDIAP, Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Amalgama7, Fundació
Orienta, Grup Sant Pere Claver, Germ. Hosp. Benito Menni / Sagrat Cor / Sant
Rafael / Mare de Déu de la Mercè, Grup Mutuam, CPB Serveis Salut Mental, Sant
Andreu Salut, Institut d’Assistència Sanitària, Institució Balmes.

Més activitat física,
Més salut

Institucions i Entitats

MentalHealth at
the workplace

Aj. Sant Boi de Llob., Consell Comarcal Baix Llob., Igualssom, Fundació Habitat3,
Ampans, Salut Mental Catalunya, Fundació Cassià Just, Fundació Malalts Mentals
Catalunya, Fundació Marianao, TIC Salut Social.

Anomaly

Centres de Formació i Recerca
Univ. Autònoma de Barcelona, Univ. de Barcelona, Univ. de Vic Univ. Central Catalunya,
Univ. Politècnica de Catalunya, CEP Eric Berne, Univ. Blanquerna, Univ. Oberta de
Catalunya.
Indústria Farmacèutica

Internacionalització

Otsuka, Lundbeck, Janssen.

Dates Clau
Al 2018, el clúster
inicia el procés cap a
la internacionalització
gràcies a les missions
internacionals
entre
Dinamarca i Catalunya.
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Octubre

Octubre

Missió Int. a
Dinamarca

Missió Inv. a
Catalunya

Healthio

IV Immersió
Estratègica

CSMC - Welfare Tech

Welfare Tech - CSMC
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Fira Barcelona

Sant Joan de Déu

gestió eficient
catalonia clusters
El CSMC està acreditat com a membre de ple dret
del programa Catalonia Clústers d’ACCIÓ. El
CSMC ha pogut participar en les següents jornades
de capacitació de l’equip de treball.
de finançament en
programes europeus
07/02 Oportunitats
28/02 Capacitació en finances Clúster
en comunicació per a
clústers
22/03 Capacitació
11/04 Sessió Silver Economy
al
International
19/04 Participació
Intercluster Meeting
en branding i marketing
per a clústers
04/05 Capacitació
18/05 Sessió intercluster 3D printing
14/06 Aspectes legals per a clústers

Presidents de Clústers del
21/06 Reunió
Programa Catalunya Clústers
Estratègica de clústers
12/07 Immersió
managers
21/09 Sessió d’eines internacionals clau
formativa per a clúster
04/10 Jornada
managers catalans a Brussel·les
en Linkedin aplicat a
26/10 Capacitació
clústers
Internacional de clústers
5-9/11 Missió
mànagers a Nova York
Edició de Casos de Canvi
13/12 VIEstratègic,
IESE

Tanmateix, el CSMC ha aconseguit finançament per executar projectes a través de la convocatòria
2018 de la línia d’Iniciatives de Reforç de la Competitivitat d’ACCIÓ. Entre ells, el de Consolidació
d’Estructures i el de Cooperació Internacional.
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bronze level
El CSMC està acreditat amb el segell Bronze Level, otorgat per ESCA
(European Secretariat for Cluster Analysis), com a part de la iniciativa
Cluster Excellence-eu (European Cluster Initiative).

european connected health alliance (echalliance)
ECHAlliance té l’objectiu de facilitar les connexions internacionals
de múltiples interessos al voltant dels ecosistemes i impulsar el canvi
i la disrupció sostenibles en el lliurament de la salut i l’atenció social.
Disposa de membres amb presència directa en més de 40 països.

enterprise europe network (een)
L’EEN és una xarxa formada per més de 600 organismes de suport
a l’empresa, on participen Cambres de Comerç, Agències de
desenvolupament empresarial, Centres Tecnològics i Universitats. La
xarxa està present a més de 60 països, i té com a objectiu, ajudar a les
PIMES europees a desenvolupar el seu potencial innovador i augmentar
el seu coneixement de les polítiques europees.

equip de treball
Durant el 2018, la plantilla del clúster es va ampliar a quatre treballadors
per donar suport a les diferents àrees d’acció:
* Marta Sánchez Bret - Cluster Manager
* María José Martín García - Oficina tècnica
* Javier Sánchez Pedrera - Comunicació
* Cristina Portellano Ortiz - Project Manager
09

jornades amb representativitat del sector
Durant el 2018, el Clúster Salut Mental Catalunya ha estat present a una quinzena de jornades i actes amb
representativitat del sector, amb l’objectiu d’ampliar la presència de l’entitat a l’ecosistema de la salut.

26/01
08/02
20/02
26
28 /02
14/04
19
20 /04
24/04

30/05
03
04 /10
09/10
11/10
17/10
19/10
21/11

I Congreso Int. de Investigación
sobre Salud y Bienestar Electrónicos
2ª Sessió “Jóvenes y Psicosis”
Fòrum Empresarial de Sant Boi
de Llobregat
4YFN Digital Health & Wellness
Summit
Matinals + Cursos de recerca del
Centre d’Estudis Sanitaris Social.
UVIC - UCC
Sessió Management amb IA. IESE
Presentació “Sense Soroll Somrius”
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Jornada Internacional Salut Mental
i Innovació Social
II Taller bones pràctiques inclusió
sociolaboral
XXX Jornades tècniques de l’Institut
Guttmann
DialogadaMENT
V Jornada Tècnica AMALGAMA7
3a Jornada Alimentació, Nutrició,
Gastronomia i Salut mental
Industrial Meetings IESE

gestió econòmica

pressupost ingressos
Conceptes d’ingrés

Exercici 2018

Exercici 2017

Quotes socis

97.000,00

81.500,00

Projectes varis

16.000,00

1.500,00

Patrocini

6.700,00

30.138,30

Subvencions

87.289,48

67.923,49

Total ingressos

206.989,48

181.061,79

pressupost despeses
Conceptes despeses

Exercici 2018

Exercici 2017

Despeses de personal

93.032,05

62.341,91

Subministraments

49.372,24

54.765,71

Despeses d’explotació

17.783,59

17.457,51

833,71

1.905,04

Amortitzacions
Inversions reals

26.329,00

Total despeses

161.021,59

162.799,17

Resultat

45.967,89

18.262,62
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Sostenibilitat
/La sostenibilitat econòmica
és l´eix de la visió
empresarial amb la qual
gestionem el Clúster des
de la seva fundació. Els
ingressos provenen de les
quotes dels associats, i també
dels projectes aprovats en
concurrència competitiva.
Continuem
cercant
finançament extern als
projectes
en
diferents
línies tant públiques com
privades: PERIS, Nuclis
Innovació, Reforç a la
Competitivitat Empresarial,
Fundació La Caixa, entre
d’altres, són alguns dels
exemples pels quals hem
apostat a nivell regional. A
nivell Europeu programes
com INTERREG, H2020,
ERANET, BSR en són també
alguns dels exemples.

estructura organitzativa

1
2

què és el clúster
salut mental catalunya?

ASSàMBLEA

El Clúster Salut Mental Catalunya és una
concentració geogràfica d’empreses, centres
sanitaris, universitats, centres tecnològics,
institucions públiques i privades que comparteixen
reptes sectorials.

Formada per tots els socis.
Es reuneix anualment.

JUNTA DIRECTIVA

3
4
5

Els reptes es treballen dins de les diferents propostes
d’actuació del Clúster i s’assoleixen mitjançant
la generació i la implantació de projectes aplicats
al mercat. Els socis participants posseïdors de
la intel·ligència de mercat treballen en base
col·laborativa, potenciant les sinergies entre ells per
generar nous projectes.

Formada per 4 càrrecs
i 11 vocals provinents
de diferents entitats
institucions. Es reuneix
bimensualment.

CLÚSTER MANAGER

la missió del clúster

Marta Sánchez Bret,
encarregada de gestionar el
clúster i l’equip de treball.

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.

COMISSIÓ COMUNICACIÓ
Formada per diverses
entitats del clúster,
estableixen l’estratègia de
comunicació

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
recerca 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.

GRUPS DE TREBALL PER PROJECTES
Grups cojunturals relatius
als projectes desenvolupats
al clúster.
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Dra. Salut González
Aj. Sant Boi de Llob.
Vocal

dra. victoria martorell
Hosp. Sta. Creu i Sta. Pau
Vocal

Xavier pedrós
Fundació Marianao
Vocal

Jordi Salvatella
Lundbeck España
Vocal

dr. Aureli Soria-frisch
Starlab Barcelona
Vocal

Dr. josep m. fàbregas
Clínicas Cita
Vocal
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dr. ulises cortés
UPC
Vocal

Dr. Joan orrit
GH. Benito Menni
Vocal

dra. elisab

enric mangas
PSSJD
Vocal

dr. jordi cid
IAS Girona
Vocal

joan batlle
Bionexo Ibérica
Vocal

0.

1

PROJECTES
DEL CLÚSTER

Al Clúster Salut Mental Catalunya pensem que
la nostra existència només té sentit si actuem
com a dinamitzadors del sector. La nostra tasca
consisteix a conèixer el nostre entorn, detectar
els reptes estratègics, escollir i gestionar als
actors adients en cada cas i oferir solucions
competitives amb resultats tangibles dins
l’ecosistema.

generar noves oportunitats de negoci
mitjançant estratègies col·laboratives. Aquestes
organitzacions s’embarquen, moltes vegades, en
projectes que mai haurien pensat, afegint valor
a la seva activitat.
D’altra banda, els projectes no només suposen
noves vies de negoci per empreses, sinó que
tenen un impacte sobre la salut i la qualitat de
vida de les persones. Molts d’aquests treballs
tenen com a principal protagonista a la
ciutadania i els pacients, ja sigui en forma de
dispositius mèdics, noves teràpies, regulacions,
investigacions, desenvolupament de software
sanitari, creació de treball inclusiu o millores en
l’assistència al pacient, entre d’altres.

Però com s’aconsegueix un impacte a partir
de tots aquests inputs? Doncs la millor forma
que tenim de canalitzar les habilitats i el
coneixement dels socis, empreses, institucions,
altres clústers... és mitjançant els projectes
clúster.

Quin impacte té realitzar un projecte
clúster?

Per últim, participar en un projecte clúster
atorga visibilitat i imatge a moltes institucions,
creant valor de marca, fomentant la innovació,
sostenibilitat, recerca, tecnologia, salut, inclusió,
i fins i tot, economia circular.

Els projectes clúster tenen molts avantatges
perquè funcionen de manera multidireccional.
Per una banda, les empreses i les organitzacions
que en formen part del clúster, aconsegueixen
14

el sector de la biomassa com a vector d’inserció laboral en persones
amb trastorns mentals
clúster salut mental catalunya - clúster biomassa
Durant el 2017 i el 2018 el Clúster Salut Mental i el
Clúster de la Biomassa van treballar conjuntament
amb empreses i organitzacions dels respectius
sectors, per tal d’analitzar el potencial d’inserció
laboral en la gestió agro-forestal de cultius
energètics per a l’autoconsum de biomassa a Sant
Boi de Llobregat.

solament amb el municipi de Sant Boi, sinó amb
tots aquells municipis que hi estiguin interessats.
També es posa de manifest la necessitat que
empreses del sector de la biomassa, empreses
del sector de la salut mental i centres formatius
dissenyin/adeqüin formacions específiques ad
hoc que garanteixin el correcte desenvolupament
de la feina, el compliment de la prevenció de riscos
laborals, i el grau d´adequació/satisfacció del
treballador dins la mateixa, entre d´altres.

El projecte obre un nou front d’abordatge entre els
dos clústers basat en el treball col·laboratiu, havent
d’incloure a les persones amb trastorns mentals
en els models de negoci d’empreses del sector de
la biomassa i el procés agro-forestal, que permetrà
seguir treballant en la línia de l’economia circular, no

Tècnics durant una prova pilot del procés de tala. Sant Boi de Llobregat.
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brain, bio, food
clúster salut mental catalunya
food & nutrition cluster
catalonia bio & Health tech
Aquest projecte pretén dinamitzar un procés
de col·laboració entre empreses del sector
biofarmacèutic, de la nutrició i de la salut mental,
per encarar el repte sectorial del paper de la
nutrigenòmica, la farmacogenòmica i la utilització
dels probiòtics i aliments funcionals en la salut, tant
a nivell general com en el cas específic del trastorn
mental.
El projecte es va posar en marxa a l’any 2018 amb
dos workshops específics per conèixer les tendències
al sector salut mental en referència a la temàtica de
l’interclúster i explorar els diferents reptes.

Workshop BBF. Clúster Salut Mental Catalunya.
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anomaly
clúster salut mental catalunya
railgrup

Un altre dels projectes iniciats durant el 2018
té l’objectiu de proporcionar un conjunt d’eines
innovadores per potenciar les capacitats dels
professionals de la seguretat en la prevenció i la
detecció de conductes anòmales (indisposicions,
agressions, suïcidis, abusos, etc.), en els entorns
físics i cibernètics, que poden suposar una amenaça
o perill pels ciutadans a les ciutats intel·ligents
i als entorns públics oberts on s’acumula molta
gent (estadis de futbol, estacions de metro, grans
esdeveniments, etc.).

Visita al Barcelona Supercomputing Center - CNS
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internacionalització

18

D

iuen que el món és com un llibre, i que els que
no viatgen, només llegeixen una pàgina. Per
evitar-ho, aquest any hem començat a fer els primers
passos en un camí difícil però molt necessari: La
internacionalització.
Ampliar els nostres horitzons suposa fer un exercici
per visibilitzar-nos, aprendre de l’entorn, adaptar-se
a les directrius del sector a gran escala, competir
en un ecosistema més dinàmic i crear aliances més
fortes.
Seguint en clau viatgera, la primera escala ha
tingut lloc a Dinamarca. El país escandinau és un
dels territoris més avançats en matèria de salut.
Els seus constants esforços per millorar la salut
pública, col·laborar estratègicament entre l’estat i
les organitzacions privades i reforçar valors com
la humanitat, la personalització, la sensibilitat i
l’assistència l’han fet meritori per ser el primer fil
d’aquesta xarxa que es pretén crear.

19

Missió Internacional
La forma que tenim d’estructurar aquest procés
d’internacionalització és a través de les anomenades
missions internacionals. Viatges de 3-5 dies en els
quals s’analitza l’estat del país o regió en matèria
de salut mental gràcies a la col·laboració d’altres
clústers locals que facin de connectors.
En aquest cas, una delegació d’una desena
d’empreses i organitzacions sòcies del clúster van
viatjar fins a Dinamarca per tal d’abordar el sistema
assistencial en persones amb demència. Com
a resultat de l’experiència, es van crear aliances
empresarials entre diferents entitats dels dos països,
demostrant així el potencial de futur d’aquest tipus
d’acció. A més a més, es va organitzar una missió
inversa amb la finalitat de mostrar les capacitats del
sistema de salut català.

missió internacional
a dinamarca
13-16 juny

el més rellevant

Del 13 al 16 de juny, una delegació de socis del CSMC,
formada per l’Ajuntament de Sant Boi, Althaia,
Ampans, CPB Salut Mental, CSMC, Fundació
Orienta, Lundbeck, UAB, Acció, l’Ajuntament de
Reus, l’Institut Pere Marta, el Consell Comarcal
d’Osona, Mutuam i Amalgama7 va viatjar a
Dinamarca en una missió empresarial organitzada
pel Clúster Salut Mental Catalunya, amb l’objectiu
de conèixer de primera mà el sector danès de la
salut. Welfare Tech en va ser l’amfitrió i l’encarregat
d’introduir els visitants en el sistema sanitari danès,
així com divulgar de quina manera es dóna suport a
la demència en els diferents municipis danesos.

/ Visita Odense “A Dementia - Friendly City”
El municipi danès va dissenyar un programa per
tal que la ciutat sigui el més accessible i acollidora
possible per a persones amb demència.
/ Visita als apartaments “Care Home”
Odense compta amb una residència pública
especialitzada en l’atenció a pacients amb
demència.
/ Presentació de l’Escola d’Educació Superior
en Salut, Societat, Educació i Aprenentatge
Iniciativa pública-privada que dóna formació
a col·lectius sociosanitaris que des de diferents
àrees tracten amb el pacient.

Els integrants de la delegació catalana van poder
intercanviar coneixement i obrir vies de diàleg sobre
possibles col·laboracions amb socis danesos.

/ Presentació “e-Health city Svendborg”
e-Health city Svendborg és la primera ciutat
eHealth del món, que fa que la participació
dels ciutadans arribi a un nou nivell en el
desenvolupament de serveis de salut i assistència
per al futur.

Un dels factors claus d’observació va ser el treball
dels municipis com a peça rellevant en la implantació
d’un sistema assistencial de qualitat.
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missió inversa a
catalunya
26-28 setembre

el més rellevant

Una delegació d’empreses i entitats municipals
daneses varen visitar Catalunya al mes de setembre
amb l’objectiu de conèixer en profunditat el sistema
sociosanitari català i trobar nous camins de
col·laboració internacional. La delegació, integrada
per dotze entitats privades i públiques, formen
part del Welfare Tech, clúster danès especialitzat en
l’aplicació de solucions tecnològiques en l’àmbit de
la salut i l’assistència social.

25/09/2018
Sopar networking a l’hotel Mas de la Sala
26/09/2018
Visita de les instal·lacions d’Althaia; Presentació
del model català de salut; Projecte Mosaic; UVic.
Visita de les instal·lacions d’Avinent; Dinar
networking.
Visita de les instal·lacions de l’Hospital de Sant
Andreu; Presentació de les administracions;
Mutuam.

Aspectes com la innovació, la inserció laboral, la
integració tecnològica en salut, iniciatives privades
i el model sociosanitari i assistencial varen formar
l’agenda temàtica que va reunir a 25 entitats.
Durant la visita, es van presentar múltiples casos
d’èxit on la tecnologia juga un paper fonamental.
Des de l’aplicació de la realitat virtual per combatre
fòbies socials i ansietat, telemedicina, dispositius
que permeten detectar caigudes i fer mesuraments
precisos de malalties com el Parkinson fins a l’ús de
la impressió 3D per implants personalitzats.

Sopar networking en el restaurant Canonge;
Presentació d’Ampans.
27/09/2018
Visita de les instal·lacions de l’Hospital Sant Joan
de Déu; Sessió Who is Who ; Dinar networking.
Visita a les instal·lacions d’Amalgama7
Visita de les instal·lacions de l’Institut Pere Mata;
Sopar Networking en el “Pavelló dels Distingits”.

L’agenda de la missió també va incloure una sessió
“Who is who” per donar a conèixer a les nostres
empreses, i un Workshop de generació d’idees per
fomentar les col·laboracions.

28/09/2018
Visita de les instal·lacions de Benito Menni
CASM
Workshop en el CSMC; Dinar networking.
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0.

3

impuls de projectes
col·laboratius

Compartir i col·laborar són dos dels grans factors
representatius dels clústers. Històricament, les
empreses i entitats convivien en un ambient
més pròxim al secretisme, per por del robatori,
a les filtracions, a la perdua de poder o de
privacitat. Amb l’arribada dels primers clústers,
com ecosistemes que fomenten el networking
i el coneixement compartit, aquest panorama
va canviar radicalment. El que abans es mirava

amb recel, ara era una oportunitat de créixer,
d’expandir-se, de guanyar coneixement, crear
xarxa i potenciar l’impacte en el sector. Amb
aquesta visió integrada des de l’inici, el Clúster
Salut Mental Catalunya es caracteritza per la seva
capacitat per generar col·laboracions efectives
entre empreses, organitzacions i entitats en
l’àmbit de la salut, fomentant així, innovació i
negoci.
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més activitat física,
més salut
sport2live
Durant el 2018 es van desenvolupar diferents
programes d’activitat física i esport complementant
i millorant el tractament de pacients. El projecte,
en el que va participar el CSMC, està co-liderat
per l’empresa Sport2live, i diferents centres
clínics: Germanes Hospitalàries Benito Menni,
Servei de Rehabilitació Lesseps (CPB Serveis de
Salut Mental), i la Unitat Terapèutica Educativa
Residencial Acompanya’m (Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona), tots socis del CSMC.

b-gaze com a eina de
diagnòstic de tdah
braingaze
El sistema B-Gaze és una plataforma desenvolupada
per l’empresa Braingaze per a realitzar diagnòstics
clínics complets de TDAH que aplica intel·ligència
artificial per classificar pacients, blockchain per
protegir dades clíniques. Aquesta plataforma
actualment s’utilitza a centres clínics com l’Hospital
Sant Joan de Déu, Amalgama7 o l’Hospital Vall
d’Hebron.
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0.

4

altres projectes
realitzats en el csmc

mental health at the workplace
Una interacció inadequada entre el tipus de
treball, l’entorn organitzatiu i directiu, les
aptituds dels treballadors i les facilitats que
s’ofereixen per desenvolupar les tasques pot ser
causant de greus riscos per a la salut mental dels
professionals. Segons dades de l’OMS, més de
300 milions de persones pateixen depressió i
ansietat. Dues malalties molt relacionades amb
el treball.

Durant el 2018 el CSMC ha participat juntament
amb la UOC en la preparació d’un projecte que
es focalitza en la promoció i la millora de la
salut mental en el lloc de treball, mitjançant el
desenvolupament d’una intervenció basada en
web (WBI) amb una metodologia d’intervenció
mixta que inclou tant individus com factors
organitzatius per abordar els principals reptes
identificats per a salut mental.
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relacions
institucionals
banc mundial (wb)
banc inter-americà del desenvolupament (BID)
Nova York
Reunió amb representants dels dos bancs per explorar
oportunitats en licitacions internacionals.
comissió europea
Brussel·les
Contacte amb responsables de diferents programes H2020
per tal d’identificar oportunitats de finançament europeu.
scio health
Barcelona
Acord de col·laboració per compartir i promoure el
coneixement i les bones pràctiques.
Taula de salut mental
Sant Boi de Llobregat
Membre de la Taula de Salut Mental
Fòrum Empresarial
Sant Boi de Llobregat
Networking amb els diferents actors empresarials de Sant
Boi de Llobregat
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activitats realitzades

digital health & wellness summit. 4fyn. 27-28/02/2018
El Clúster Salut Mental Catalunya, membre de l’European Connected Health Alliance
(ECHAlliance), va participar com a pitching partner al Digital Health & Wellness
Summit 2018, en el marc del 4YFN.
La presentació del CSMC va anar a càrrec de Marta Sánchez Bret, clúster manager,
qui amb la seva ponència, sota el títol: “Triggering Data Digital Health through
collaborative projects”, va obrir el bloc dedicat a la salut mental, les neurociències i
canvis conductuals.
Durant la sessió es van donar exemples de projectes i col·laboracions en marxa, donant
molta rellevància a la col·laboració multidisciplinar i el coneixement compartit. En
aquest sentit, cal destacar la qualitat i la varietat de temes rellevants que es van poder
sentir durant les conferències: aplicació del blockchain, el mercat de les apps i un
tema clau: la millora de l’experiència del pacient mitjançant la digitalització dels
processos sanitaris.
Marta Sánchez Bret, presentant al Digital Health Summit 2018.
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activitats realitzades

parlem de salut mental. 21/03/2018
En el marc de l’assemblea general 2018 del CSMC, es va celebrar la sessió “Parlem de
Salut Mental: Models de negoci”, que tenia com a objectiu donar a conèixer alguns
dels models de negoci existents en el sector de la salut mental. El Sr. Enric Rello,
de l’empresa biotecnològica Oryzon Genomics i la Sra. Ángeles Montuenga, de
l’empresa Clickdoctors, van compartir amb la resta d’associats els principals reptes i
dificultats amb què es troben pel desenvolupament del seu model de negoci.
Enric Rello. Oryzon Genomics.

Marta Montuengo. Clickdoctors.
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activitats realitzades

healthio. 16-18/10/2018
El CSMC ha estat ben present en la segona edició del HEALTHIO, la fira que agrupa
en un mateix lloc a professionals de la salut, empreses, institucions, pacients i
ciutadans. Enguany, el CSMC va apostar per augmentar la seva visibilitat mitjançant
un stand conjunt amb 10 empreses i entitats associades sota el conjunt CSMC, donant
una visió transversal i representativa de l’ecosistema.
Les empreses participants també van poder participar en les àgores, una de les
activitats a destacar de Healthio per l’oportunitat que suposa donar a conèixer els
projectes i negocis.
Els socis que van presentar innovacions
amb stand propi van ser:
Centres clínics
Germanes Hospitalàries
Hosp. San Rafael, Clínica la Marcè,
Hosp. Sagrat Cor i Benito Menni
Amalgama 7
Grup CPB Fundació Orienta
solucions tecnològiques
Clickdoctors
Sense4Care
Braingaze
Eugenomic
Formació i bones pràctiques
WHI Institute
Fundació SCIOHealth
Janssen
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activitats realitzades

IV immersió estratègica 30/10/2018
Una seixantena d’entitats relacionades amb la Salut Mental van participar en la
IV Jornada d’Immersió Estratègica en Salut Mental que organitza el CSMC, i que
aquest any s’ha celebrat a l’Hospital Sant Joan de Déu. L’objectiu d’aquesta trobada
anual és, de la mà dels associats, treballar conjuntament les línies estratègiques, el
pla d´actuacions i els reptes del sector, així com fer una anàlisi de les actuacions
consolidades. En el marc de la immersió, també es va presentar el “Llibre Blanc de la
intervenció primerenca en psicosi”, de la mà d’Otsuka-Lundbeck.
A partir de la jornada, es va dissenyar el pla d’actuacions 2019, En la sessió d’enguany
es van formar grups de treballs que van abordar 6 temàtiques clau dins del sector, i
que van contribuir al disseny del pla d’actuacions de l’any 2019. Algunes de les idees
i propostes que es van recollir van ser:
Innovació tecnològica

negoci

envelliment

Creació
d’un
mapa
de
competències de les entitas
associades.

Desenvolupament de noves
extensions del Clúster, tals com
una borsa de treball o un àrea de
consultoria.

Desenvolupament de diverses
plataformes que facilitin l’accés
a informació especialitzada en
envelliment.

internacionalització

comunitat

Augmentar la promoció del
clúster a través de la participació
en esdeveniments, actes i
jornades internacionals.

Apostar
per
un
model
comunitari inclusiu i participatiu
de les malalties mentals i les
discapacitats.

Promoció i prevenció
Potenciar l’esport com a recurs
de prescripció mèdica entre els
professionals de la salut.

Socis assistents a la IV Jornada d’Immersió Estratègica
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INDICADORS D’ACTIVITAT
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5

estratègia

4

4

jornades temàtiques

networking
IV Jornada d’Immersió Estratègica
Sessió Who is Who (Missió Inversa)
Missió Internacional a Dinamarca
Jornada Nutrició i Salut
Missió Clusters managers Nova York

IV Jornada d’Immersió Estratègica
Immersió Estratègica per clúster managers
VI Edició de casos de Canvi Estratègic, IESE
Reunió Presidents de Clústers del Programa
Catalunya Clústers

12

fires i congressos
Healthio
Mobile World Congress
4YFN
I Congreso Internacional Investigación sobre
Salud y Bienestar Electrónicos UOC

Jornada Nutrició i Salut
Sessió intercluster 3D Printing
Sessió Silver Economy
Sessió Management and IA, IESE
V Jornada Tècnica AMALGAMA7
Presentació Sense Soroll Somrius
Industrial Meetings IESE
2ª sesión Jóvenes y Psicosis
II Taller bones pràctiques inclusió sociolaboral
Oportunitats de finançament en programes
europeus
Jornada Internacional Salut Mental i Innovació
Social
3a Jornada Alimentació, Nutrició, Gastronomia
i Salut Mental

6

internacionalització
Missió Internacional a Dinamarca
Missió Inversa a Catalunya
Comissió Europea a Brussel·les
Missió Nova York
Intercluster Meeting Lombardia
Digital Health Summit 4YFN

6

juntes directives

1

3

assamblea general

comissions de comunicació
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SOCIS DEL

CLÚSTER
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APARICIONS

EN PREMSA
lA VANGUARDIA
Monografic Especial
13/10/2018

“Generar nuevas oportunidades en salud mental”

esplugues tv
Telenotícies
02/08/2018

“Entrevista a Pere Bonet (Inserció laboral en
persones amb trastorns mentals)”

soma&psy
Portal Digital
29/01/2018

“Entrevista a Marta Sánchez-Bret”

la vanguardia
Versió Digital
12/06/2018

“El Clúster Salut Mental demana més
recursos pel diagnòstic precoç”
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IMPACTE EN

COMUNICACIÓ
Compte
eliminat
1.147 Visites
9 vídeos
@ClusterSalutMental

2018 ha sigut un any important respecte a
comunicació. Amb la decisió de prescindir de
Facebook, s’ha reformulat l’estratègia de difusió
atorgant més importànciar a xarxes com LinkedIn
o YouTube, amb l’objectiu de potenciar el contingut
audiovisual i crear una xarxa de contactes que ens
faci més forts com a clúster.
Respecte a les estadístiques, Twitter segueix sent la
xarxa amb més seguidors, però no la de més impacte.
El contingut professional, de marca i institucional
demostra ser un gran actiu pel clúster gràcies
a LinkedIn i s’espera que segueixi un procés de
creixement progressiu durant el 2019.
Pel que fa a les aparicions en premsa, cal mencionar
que es tracta d’una àrea a potenciar en un futur, a
mesura que el clúster es consolidi com un actor clau
en el panorama de la salut. No obstant això, comptem
amb aparicions en mitjans de comunicació d’abast
nacional com per exemple, La Vanguardia.
#EsperitClúster
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600 Contactes
250 Seguidors
@ClusterSalutMental

2.567 Contactes
1367 Tweets
@ClusterSalutMen

Amb el suport de:

