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Enguany, ens plau presentar-vos la memòria anual d’activitats del Clús-
ter Salut Mental Catalunya (CSMC), amb la il·lusió de fer-vos avinents 
les accions que des de l’entitat s’han impulsat durant l’any 2015 en or-
dre a consolidar-se com un referent en el món de la Salut Mental.
Un element molt rellevant ha estat el Pla Estratègic, impulsat per la 
nova Junta Directiva i aprovat per l’Assemblea General Ordinària de so-
cis, el qual ha donat lloc a la creació dels diferents Comissions i grups 
de treball que donen suport a la innovació col·laborativa, la potenciació 
del negoci dels nostres associats, un bon nivell de servei i a la gestió 
eficient de la pròpia entitat.
En aquest sentit, ha estat de gran importància l’obtenció del reconeixe-
ment del Bronze Level i la Certificació Catalònia Cluster, la qual cosa 
permet projectar el Clúster a nivell internacional. 
Altrament, l’any 2015 al CSMC ha estat un any marcat per l’impuls 
d’iniciatives i l’inici de projectes col·laboratius entre associats. Exemple 
d’això són les quatre iniciatives presentades a la convocatòria RIS3CAT; 
l’inici del projecte de suport als infants autistes mitjançant tecnologies 
mòbils; l’impuls del projecte Tractor (en col·laboració amb el Health 
Tech Cluster i amb la finalitat de realitzar un estudi d’ampliació de tec-
nologies i anàlisi de dades en l’àmbit de la Salut Mental); la publicació 
d’una agenda conjunta amb els associats obrint la participació a diver-
ses sessions temàtiques; i altres projectes similars que des de l’asso-
ciació estem treballant perquè vegin la llum en un futur proper. 
Tot plegat amb la finalitat de poder oferir el millor suport bio-psico-so-
cial a les persones que pateixen malalties mentals i a les seves famílies 
i consolidar el sector de la Salut Mental contribuint a la millora de la 
competitivitat de les empreses i entitats que en formen part.
Durant aquest any passat, també, hem posat en marxa la nova web, les 
xarxes socials (Twitter, LinkedIn i Facebook), així com l’agenda d’acti-
vitats. En el seu curt temps d’existència tots s’han mostrat medis molt 

eficients, que han activat l’assistència a tots els actes i han augmentat 
la visibilitat de l’entitat i els seus socis. 
També volem donar especial rellevància al creixement del Clúster en 
nombre de socis. Durant aquest any 2015 hem passat de 20 a 50 socis, 
expansió deguda tant a l’esforç dels membres fundadors com a la bona 
acollida del treball posat en marxa.
Una de les principals línies de treball del CSMC ha estat l’organització 
de sessions de treball i networking, per tal de facilitar als associats es-
pais de trobada on poder relacionar-se, intercanviar impressions amb 
empreses i entitats amb qui potencialment podrien col·laborar, i en de-
finitiva donar-se a conèixer per poder generar projectes, alhora que es 
dóna difusió a continguts d’interès per al sector.  
Un parell d’esdeveniments mereixen especial esment: la inauguració 
del Palau de Marianao com a nova seu del Clúster durant el mes de 
juliol, la qual cosa aporta un espai immillorable per a realitzar totes les 
activitats de l’entitat, i la 1ª Sessió d’mmersió Estratègica del CSMC, 
realitzada a Reus en el marc incomparable de l’Institut Pere Mata, la 
qual va permetre establir sinergies i contactes en ordre a la priorització 
dels interessos dels socis.
Altres accions d’aquest any 2015 que ja hem deixat enrere fan referèn-
cia a l’àmbit de la col·laboració amb altres entitats per tal de reforçar 
la nostra activitat: la col·laboració en la definició del Llibre Blanc 2016-
2020 amb el CatSalut i Mobile World Capital (arrencada des de la Sessió 
m-Health i Salut Mental) la participació en el MWC (Mobile World Con-
gress) 2015, i el manifest conjunt emès el Dia de la Salut Mental, entre 
d’altres. 
En el moment de presentar la present Memòria, vull agrair especial-
ment la col·laboració i l’esforç de tots els que l’han fet possible, i en-
coratjar a tots els agents rellevants que conformen l’àmbit de la salut 
mental a bastir complicitats i generar nous projectes.

CARTA DEL PRESIDENT

DR. JOAN ORRIT I CLOTET
President 
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La raó de ser del Clúster Salut Mental Catalunya és pro-
moure el desenvolupament de la investigació, la trans-
ferència de coneixement, i la creació de sinergies ne-
cessàries per poder oferir el millor suport bio-psico-social 
a les persones que pateixen malalties mentals i a les seves 
famílies. Els programes assistencials s’enfoquen transver-
salment a la prevenció, detecció precoç i tractament dels 
trastorns mentals, incidint de forma específi ca en els as-
pectes intervencions socials, com a elements integradors 
per trencar barreres i superar estigmes.

QUÈ ÉS EL CLÚSTER SALUT 
MENTAL CATALUNYA?

La missió del Clúster Salut Mental Catalunya consisteix 
en impulsar la generació de recursos aplicats al des-
envolupament de la salut mental en tots els àmbits a 
través de la millora de la competitivitat de les empreses 
i els professionals, la innovació, la col·laboració interdis-
ciplinària i la internacionalització.
El Clúster Salut Mental Catalunya es diferencia dins els 
sector via especialització, agrupant totes les niciatives 
específi  ques en Salut Mental, i treballant paral·lelament 
en les seves vessants més socials.

LA MISSIÓ DEL CLÚSTER SALUT 
MENTAL CATALUNYA?

ESTRUCTURA 
ORGANITZATIVA
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JUNTA 
DIRECTIVA

COMISSIÓ 
PERMANENT

CLÚSTER 
MANAGER

COMISSIÓ DE
COMUNICACIÓ

GESTIÓ
PROJECTES



L’ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC COMUNICACIÓBENVINGUDA

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS 2015

JUNTA DIRECTIVA
En Assemblea General Extraordinària 
del 29 de gener de 2015 es van celebrar 
eleccions. Es va constituir una nova 
Junta Directiva:

PRESIDENT
DR. JOAN ORRIT I CLOTET

Germanes Hospitalàries Benito Menni Complex 
Assistencial en Salut Mental

VICEPRESIDENT
JORDI SALVATELLA
Lundbeck España SAU

TRESORER
ENRIC MANGAS

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

SECRETARI
CRISTINA ESPINOSA
Ferrer Internacional S.A.

VOCAL
JAUME BOSCH

Ajuntament Sant Boi de 
Llobregat

VOCAL
JULIO VILLALOBOS
Bionexo Ibérica S.A.

VOCAL
JOSEP Mª FÀBREGAS

Clínicas Cita 

VOCAL
JOSEP PERPINYÀ

Consell Comarcal Baix 
Llobregat

VOCAL
JOAN VEGUÉ

CPB-Serveis Salut Mental

VOCAL
JESÚS FORTUÑO
Esports 3 Sintagmia

VOCAL
ALFONS ICART

Fundació Privada Centre 
d’Higiene Mental Orienta 

VOCAL
JUANA LÓPEZ

Health University Campus UB 
(HUB)

VOCAL
ELISABET VILELLA

Institut Pere Mata

VOCAL
MERCÈ RODRIGUEZ
Otsuka Pharmaceutical

VOCAL
ANNA PUIG-CENTELLES

Starlab Barcelona S.L.
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COMISSIÓ PERMANENT
Aquest nucli dur de la junta es va crear el darrer trimestre del 

2015. Es tracta d’una comissió executiva que es reuneix en caràc-
ter bimensual. Durant l’any es van alternant les reunions de la 

comissió permanent i la junta directiva amb la finalitat de fer més 
operativa la gestió i la rapidesa en la presa de decisions. Aquesta 

comissió està formada per:
Joan Orrit - President

Jordi Salvatella - Vicepresident
Elisabet Vilella - Vocal

Joan Vegué - Vocal
Jaume Bosch - Vocal

Julio Villalobos - Vocal

 

GRUPS DE TREBALL

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Creada al desembre 2015 i dirigida pel Dr. Joan Vegué 
(CPB), aquesta comissió està integrada per 10 entitats: Psi-
coactiva, Parc Sanitàri Sant Joan de Déu, Benito Menni, UAB 
Core Salut Mental, Ajuntament de Sant Boi, Psiquiatria.com, 
Tecmova, CEP Eric Berne, Cooking Communication i Otsuka.
L’objectiu és col·laborar i donar suport en la implantació del 
Pla de Comunicació del CSMC. Definir el posicionament del 
Clúster, proposar i executar accions diverses per enfocar la 
comunicació (interna i externa), són entre d’altres activitats 
que es duen a terme dins el seu àmbit. 

Cadascuna de les iniciatives arrenca amb una proposta de participa-
ció oberta a tots els socis que vulguin formar-hi part. La composició 
dels grups es manté però oberta a la participació de nous membres.
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OBJECTIUS OPERATIUS

Objectiu intern: el soci.
Objectiu extern: la societat.

REPTES DEL SECTOR DE  
LA SALUT MENTAL

Increment de la productivitat
Conseqüència de l’especialització, de la 
complementarietat entre les activitats de les 
organitzacions participants i del propi incre-
ment del seu poder de negociació i de les mi-
llores dels processos assistencials. 

Promoció de la innovació
Conseqüència d’una major capacitat per per-
cebre noves necessitats de la població i noves 
possibilitats tecnològiques, comercials o pro-
ductives mitjançant la investigació conjunta.

Creació de noves empreses
Fruit de la circulació de coneixement entre les 
organitzacions participants, de la reducció del 
risc i de les barreres d’entrada, fonamentat 
en sòlides relacions i un bon anàlisi de mer-
cat. 

Formació i docència
Desenvolupament d’estructures educatives 
que millorin la formació dels professionals 
del sector i n’atreguin el talent.

LÍNES ESTRATÈGIQUES DEL CSMC

• Innovació R+D+i
• Formació
• Productivitat i Creació  

d’empreses
• Creació d’opinió
• Internacionalització
• Cohesió
• Assistència

OBJECTIUS OPERATIUS

Són necessaris dos enfocs per 
impulsar les línies estratègiques 
a nivell operatiu:

• Objectiu intern: el soci.
• Objectiu extern: la societat.

LÍNIES OPERATIVES
La suma de reptes, línies estratègiques i en-
focs (intern i extern) té com a resultat les se-
güents línies operatives, que es treballen amb 
un pla d’accions diferenciades: 

Línies operatives enfocades al soci

• Innovació
• Cohesió
• Formació
• Productivitat
• Internacionalització
• Gestió eficient

LÍnies operatives enfocades a la societat

• Estratègia sectorial i del propi Clúster
• Innovació R+D+i: desenvolupament de nour 

productes i serveis
• Creaició d’opinió
• Comunicació externa i visibilitat
• Productivitat i creació d’empreses

Mitjançant tres tallers col·laboratius celebrats durant el primer trimestre de l’any, els socis donen fons i forma 
al Pla Estratègic que s’aprovà en Assemblea General Ordinària el mes de juny 2015. Les línies estratègiques i els 
reptes del Clúster queden resumits en els següents punts del gràfic.PLA ESTRATÈGIC 2015-2018 
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IMPULS DE PROJECTES COL·LABORATIUS
EL PROJECTE TRACTOR
Tot i les diferents dades que posen de manifest la rellevància de les malalties mentals 
en les societat avançades, tant a nivell de cost com de nombre de pacients, històri-
cament la malaltia mental s'ha tractat de diferent manera que la resta de patologies.
Actualment, encara ens manquen eines que permetin analitzar grans conjunts de 
dades per entendre millor el comportament del cervell humà en general i, particu-
larment, en condicions de malaltia mental.
És evident doncs, que aquest entorn representa una oportunitat immillorable per a 
la investigació, el desenvolupament i la aplicació de noves tecnologies lligades, o no, 
a les tècniques amb més ús dins el sector: anàlisi de genètica, neuroimatge per res-
sonància magnètica, electroencefalografi a de potencials evocats cognitius i avaluació 
neuropsicològica.
Des del Clúster, s’ha impulsat la realització d’un estudi per identifi car aquelles solu-
cions tecnològiques que puguin donar suport a la diagnosi, el tractament i qualsevol 
aspecte que afecti a la salut mental dels ciutadans. 
D'una banda, s'ha de seleccionar les necessitats, els reptes, les patologies, els po-
tencials de millora i en general, els aspectes de la salut mental que puguin benefi -
ciar-se dels avenços tecnològics. D'altra, identifi car les tecnologies desenvolupades 
o en estat de desenvolupament que puguin afegir valor a la prevenció, diagnòstic o 
tractament de les patologies en salut mental prèviament identifi cades. Els socis i les 
empreses tecnològiques són els protagonistes d’aquesta segona fase del projecte, 
que també vol involucrar el Clúster de Tecnologies de Salut i les seves empreses.

Fins al juny 2016, es realitzen 3 sessions 
del projecte tractor: un kick off meeting 
(febrer 2016), un anàlisi dels reptes clínics 
(març 2016), l’inici del treball en reptes 
(maig 2016) i la confi guració dels grups.



BENVINGUDA L’ASSOCIACIÓ PLA ESTRATÈGIC COMUNICACIÓ

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS 2015

IV MISSIÓ INTERNACIONAL DE CLUSTER  
MANAGERS A QUÉBEC
El 25 de maig es va realitzar aquesta missió amb els següents objectius: 
cohesionar l’equip, inspirar-nos d’un dels ecosistemes d’innovació més so-
fisticats del món, codissenyar projectes de futur que permetin reforçar el 
sistema de clústers de Catalunya, oferir formació als cluster managers i 
establir una agenda internacional pels clústers catalans que permetin pos-
sibles aliances estratègiques en el futur. 
Québec compta amb un segell distintiu que és la seva capacitat creativa i el 
treball multidisciplinari que ho permet. Arts escèniques, tecnologia, talen i 
diversitat cultural (150 nacionalitats) són ingredients d’aquest ecosistema 
d’innovació de primer nivell internacional.

PROJECTE D’INNOVACIÓ I COHESIÓ:  
BIOMARCADORS EN EL TRANSTORN BIPOLAR
La primera Jornada d’Immersió Estratègica del Clúster ha permès conèixer 
la innovació i la cohesió en recerca amb l’experiència de la doctora Edith 
Pomarol-Clotet, directora de Recerca FIDMAC – Germanes Hospitalàries, 
i la doctora Elisabet Vilella, directora de Recerca de l’Hospital Universitari 
Pere Mata. 
Ambdues han centrat la seva exposició a parlar sobre els biomarcadors 
en el trastorn bipolar i en un projecte que estan desenvolupant que té per 
objectiu estudiar l’impacte de les variants del gen DDR1 en la mielinització 
cerebral de pacients amb transtorn bipolar mitjançant tècniques avança-
des de neuroimatge.

IMPULS DE PROJECTES COL·LABORATIUS
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3NETWORKING
22/01/2015 · Who is who

3ESTRATÈGIA
30/01/2015 i 12/02/2015 · Sessió de treball: ge-
neració del Pla Estratègic

3FIRES I CONGRESSOS
02/03/2015 a 05/03/2015 · Barcelona Mobile 
World Congress + Brokerage Event

3INTERNACIONALITZACIÓ
20/03/2015 · Trobada interclúster amb ex-
perts internacionals Werner Pamminger

3WORKSHOPS TÈCNICS PONÈNCIES
23/03/2015 · Taller RIS3 Comunitats Projecte 
Salut Mental

3SENSIBILITZACIÓ
22/04/2015 · Presentació del llibre Mente 
encuentrame

3WORKSHOPS TÈCNICS PONÈNCIES
29/04/2015 · Presentació dels plans d’actuació 
dels set àmbits de l’estratègia industrial

3WORKSHOPS TÈCNICS PONÈNCIES
04/05/2015 · Sessió informativa per ajuts en 
projecte R+D+i

3WORKSHOPS TÈCNICS PONÈNCIES
14/05/2015 · Cognició i neurociència social. 
Michael F. Green

3WORKSHOPS TÈCNICS PONÈNCIES
15/05/2015 · ICF: catàleg de necessitats en 
esquizofrènia

3INTERNACIONALITZACIÓ
24-31/05/2015 · Missió Internacional Clúster 
Managers al Quebec

3NETWORKING
17/06/2015 · Seminari estratègic: com el Clús-
ter pot millorar la meva competitivitat? 

3EVENTS ESPECIALS
1/07/2015 · Inauguració del Palau Marianao

3JORNADES TEMÀTIQUES
15/07/2015 · Presentació del Pla d’Actuació Po-
lítiques Impuls Ciències de la Salut i la Vida

3INNOVACIÓ
17/09/2015 · II Jornada Salut Mental i Noves 
Tecnologies

3JORNADES TEMÀTIQUES
07/10/2015 · 2º Jornada de prevenció violèn-
cia fi lio-parental

3EVENTS ESPECIALS
10/10/2015 · Dia Mundial de la Salut Mental i 
setmana d’activitats

3SENSIBILITZACIÓ
18/10/2015 · Cross solidari per la Salut Mental

3ESTRATÈGIA
20/11/2015 · Primera Jornada d’Immersió 
Estratègica a Reus 

3ESTRATÈGIA 
15/12/2015 · Tercera edició de casos de canvi 
estratègi IESE

CALENDARI D’ACTIVITATS
Activitats del CSMC dirigida a facilitar espais de trobada entre els socis i 
potenciar el coneixement tècnic.
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Catalonia	  Clusters

07	  juliol 08	  agost 09	  setembre

10	  octubre 11	  novembre 12	  desembre

	  Catalonia	  Cluster

2015

01	  gener 02	  febrer 03	  març

04	  abril 05	  maig 06	  juny

Calendari	  Activitats	  Cluster	  SMC

*	  L’organització	  es	  guarda	  el	  dret	  de	  modificar,	  	  les	  dates	  i	  	  la	  naturalesa	  	  de	  les	  
actuacions..
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Inauguració del Palau de Marianao
A l’inici del mes de juliol es va celebrar la inauguració oficial del Palau de Marianao de Sant Boi com a 
nova seu del Clúster de Salut Mental de Catalunya. L’acte va comptar amb la presència del conseller 
de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz; l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, i el president del Clúster 
i director gerent de l’Hospital Benito Menni CASM Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, 
Joan Orrit. Entre les persones assistents a l’acte estava el president del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, Josep Perpinyà.
L’Ajuntament de Sant Boi ha cedit temporalment part del Palau de Marianao com a seu del Clúster 
de Salut Mental de Catalunya, concretament un espai de 280 m2 a les plantes baixa i primera de l’em-
blemàtic edifici . La nova seu acollirà cursos i altres accions formatives. També es facilitaran espais 
a projectes d’emprenedoria que apliquin les noves tecnologies al camp de la salut mental.

SER REFERENTS EN SALUT MENTAL
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DECLARACIÓ DEL CLÚSTER SALUT MENTAL CATALUNYA
MÉS OBERTS, MÉS INNOVADORS I MÉS INTERNACIONALS
En motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el 10 d’octubre el Clúster va signar el 
següent manifest: 
Més de 30 milions d’europeus pateixen depressió, actualment la malaltia mental 
més estesa al continent, i es calcula que globalment a una de cada quatre famílies hi 
ha una persona afectada per un trastorn mental. Per tant, ningú hauria de sentir-se 
aliè a aquesta problemàtica o, dit d’una altra manera, tots ens hauríem de sentir 
implicats en els grans reptes que té per davant el sector de la salut mental.
Ubicat a Sant Boi de Llobregat, municipi amb gairebé dos segles de tradició en l’àm-
bit de la salut mental, el CSMC està compost, actualment, per més de quaranta 
institucions, empreses i entitats presents a tot  Catalunya.
Des de la seva constitució el 2013, el Clúster de Salut Mental de Catalunya propor-
ciona a les persones que pateixen aquestes patologies i també al seu entorn familiar 
un gran espai en el qual conflueixen els àmbits assistencial, formatiu i de recerca 
que permet un abordatge integral d’aquesta problemàtica i la generació de sinèr-
gies amb la finalitat de millorar la salut mental de les persones.

Dins l’àmbit col.laboratiu, el CSMC:
1-Es proposa ampliar la seva projecció i obrir-se progressivament a tots els sectors 
de la societat. Vol contribuir decisivament a combatre l’estigma que sovint encara 
pesa sobre aquelles persones que pateixen un trastorn mental; per tant, és impres-
cindible que el radi d’acció transcendeixi el col·lectiu format per les persones direc-
tament afectades per aquestes patologies i el seu entorn. 
2-Es proposa, esdevenir un referent en l’àmbit de la innovació aplicada a la salut 
mental. En aquest sentit, sol·licitem el suport de les administracions i apel·lem als  
centres de creació i a la iniciativa emprenedora a cercar noves solucions tecnològi-
ques a problemàtiques derivades de les patologies mentals, especialment en l’àm-
bit de les TIC.
3-Finalment,  vol assumir el repte de la internacionalització;  treballant sense fron-
teres impulsant la generació i el desenvolupament de recursos aplicats a la Salut 
Mental.
Reiterem doncs en aquest dia, el nostre suport a tots aquells que pateixen malalties 
mentals i als seus familiars, amb el compromís de seguir treballant per la millora 
de la salut de les persones.

SER REFERENTS EN SALUT MENTAL
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Durant l’any 2015 el CSMC s’ha adherit als següents programes que 
acrediten la bona gestió del Clúster:

Programa Catalunya Clústers de la Generalitat 
de Catalunya coordinar per ACCIÓ
El Clúster de Salut Mental de Catalunya és una de les organitzacions 
que han entrat a formar part del Programa Catalunya Clústers, que 
té l’objectiu de fer de la política de clústers un instrument fonamen-
tal per avançar en la transformació del model industrial del país.

Iniciat fa dos anys, Catalunya Clústers promou l’agrupació d’empre-
ses i entitats d’un mateix sector que comparteixen una plataforma 
per créixer, generar massa crítica, compartir reptes i projectar-se 
internacionalment. De fet, el 73% de les empreses associades a 
clústers han experimentat augments de facturació en el darrer se-
mestre del 2015.

GESTIÓ EFICIENT

Bronze Label, acreditació d’excel·lència en la 
gestió dels Clústers que atorga el European  
Secretariat for Cluster Analysis
El clúster fa un balanç positiu de la trajectòria d’aquest 2015 i convida 
a les start-up i a més hospitals a sumar-se a la iniciativa.CSMC ha 
aconseguit la distinció de qualitat més rellevant dintre del món dels 
clústers atorgada per la European Secretariat for Cluster Analysis 
(ESCA) que avalua una sèrie d’aspectes de la gestió dels clústers en 
base a criteris de benchmarking europeus, com són: l’estructura del 
clúster, el finançament, la governança, els tipus de serveis/activitats 
que ofereix als seus membres i els casos d’èxit, entre d’altres.  
   
Un fet destacable d’aquest clúster és la seva transversalitat, que inclou 
no només a empreses dels diferents segments del sector de la salut 
Mental de Catalunya, sinó agents d’entorn clau com són els hospitals, 
els centres tecnològics i les universitats de primer nivell. L’objectiu 
principal és millorar la competitivitat dels membres de la cadena de 
valor que hi participen mitjançant la innovació i la col·laboració.
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Durant l’any 2015 hem agumentat el nombre de soci en 30.

NÚMERO D’ASSOCIATS
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Més informació de totes aquestes empreses a www.clustersalutmental.cat 
a l’apartat QUI SOM > Portfolio
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Amb l’aprovació del Pla Estratègic 2015-2018, es crea la Comissió 
de Comunicació amb l‘objectiu de portar a terme l‘execució del pla 
de comunicació del CSMC. 
Les reunions, calendaritzades bimensualment, compten amb el su-
port de l’agència Cooking Communication.

Les accions que s’han dut a terme són, entre d’altres:
• Pla de Comunicació del Clúster Salut Mental Catalunya
• Gestió de les Xarxes Socials del Clúster: Facebook, Twitter i Linkedin
• Disseny del catàleg corporatiu
• Disseny i enviament de newsletters i altres comunicacions
• Relacions Públiques 
• Suport en la organització d’actes
• Cobertura d’actes 
• Reunions periódiques 
• Material gràfi c corporatiu
• Actualització dels continguts de la pàgina web i millores

LA COMUNICACIÓ DEL CLÚSTER SALUT 
MENTAL CATALUNYA Avui en dia, tota la informació es mou a les xarxes socials. Aquest 

entorn permet una gran connectivitat entre persones i afavoreix la 
creació de formes d’intel·ligència col·lectiva. A més de facilitar la 
participació i implicació del col·lectiu i d’altres actors relacionats 
amb la salut mental, les xarxes socials complementen els canals de 
comunicació bidireccional de la institució.

Els valors que cal potenciar en aquest àmbit són:
• Informació
• Efi càcia
• Transparència
• Qualitat
• Coresponsabilitat
• Coneixement

L’activitat a les xarxes va començar el mes de setembre de 2015

LES XARXES SOCIALS

Clúster  
Salut Mental  
Catalunya

Certificat per:

Amb la col·laboració de:

PLA ESTRATÈGIC 2015-2018 Manual 
del segell
CLÚSTER SALUT MENTAL CATALUNYA

A Twitter hem 
passat de poc més 
de 100 seguidors a 
una comunitat de 
1.669 seguidors. 
A Linkedin actual-
ment tenim 325 
contactes
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EL WEB
El web és l’eina fonamental de comunicació i difussió de les activitats 
i les notícies del clúster i els seus associats. Es va definir de nou el 
desembre 2014, i arrenca 2015 amb una estructura totalment reno-
vada.
L’històric www.santboisalutmental.cat queda recollit en el QUI SOM, 
i dóna pas a un www.clustersalutmental.cat modern i ampli. Aquest 
web recull l’ferta en actes i events emesa des de i pels propis socis, 
així com les activitats anuals del cluster. L’apartat actualitat manté 
als socis informats sobre l’actualitat del Clúster i del sector de la Sa-
lut Mental. Les empreses del Clúster tenen més visibilitat a la pes-
tanya Empreses i el recull de premsa posa de manifest la notorietat 
de l’Associació. 
El 2016 s’han engegat dues noves seccions: 
1) AVANTATGES SOCIS, que pretén ser un compendi de propostes, 
tant en producte com en serveis, econòmicament interessant per als 
associats.
2) RECULL DE PREMSA, on s’hi pot consultar tota l’activitat del Clús-
ter als mitjans de comunicació.
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