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CARTA DEL PRESIDENT
Ens plau presentar-vos la memòria anual d’activitats del Clúster Salut Mental Catalunya (CSMC) amb la il·lusió́ de fer-vos avinents les accions que, des de l’entitat,
s’han impulsat durant l’any 2016 amb l’objectiu de consolidar-nos com un referent
en el món de la Salut Mental.
El Pla Estratègic, impulsat per la Junta Directiva i concretat dins del CANVAS Business Analysis, va donar lloc a la creació dels diferents comissions i grups de treball
que donen suport a la innovació col·laborativa, la potenciació́ del negoci dels nostres associats, un bon nivell de servei i una gestió eficient de la mateixa entitat.
La participació́ en el Programa Catalunya Clústers s’ha anat desgranant en diferents accions durant el 2016. Fruit de la col·laboració́ amb el Departament d’Internacionalització, es va proposar una missió conjunta a Mèxic, es van analitzar els interessos dels socis i, aquest 2017, es formalitzaran les accions amb la creació d’una
comissió ad hoc.
Altrament, l’any 2016, al CSMC ha estat marcat per l’impuls d’iniciatives i l’inici de
projectes col·laboratius entre associats. En el marc dels PECT es va presentar el
projecte de suport als infants autistes mitjançant tecnologies mòbils.
El projecte LAIS, amb més de setze centres participants i el suport de l’administració́, demostra que el paraigua del clúster és idoni tant per la seva potencialitat com
per la transversalitat.
Amb l’impuls del projecte Tractor, en col·laboració́ amb el HealthTech Cluster, es
van realitzar diverses sessions i enguany estem treballant quatre projectes identificats durant aquestes sessions.
La publicació́ d’una agenda conjunta amb els associats, obrint la participació́ a
diverses sessions temàtiques, ja és una realitat en la qual altres projectes d’innovació́ i vigilància tecnològica també tindran visibilitat.
Tot plegat, amb la finalitat de poder oferir el millor suport bio-psico-social a les persones que pateixen malalties mentals i a les seves famílies i consolidar el sector
de la salut mental, tot contribuint a la millora de la competitivitat de les empreses i
entitats que en formen part.
L’any 2016, ha estat, sens dubte, l’etapa de creixement de les iniciatives que la Comissió́ de Comunicació́ va anar configurant. El nou web i el newsletter presenten

nous apartats. Les xarxes socials: Twitter, Linkedin i Facebook creixen en nombre de
seguidors i l’agenda d’activitats multiplica l‘oferta en nombre i en temàtiques gràcies a l’esforç̧ dels associats. La visibilitat als mitjans de comunicació o la gravació
de vídeos corporatius i de divulgació de les jornades han estat molt eficients a l’hora
d’activar l’assistència a tots els actes i afavorir la imatge de l’entitat i els seus socis.
També volem donar especial rellevància al nombre de socis. Durant aquest any
2016, hem consolidat un nombre d’associats superior a la cinquantena. L’any 2017
incorporarem nous membres que estendran l’abast geogràfic del Clúster al territori
nacional.
Una de les principals línies de treball del CSMC ha estat l’organització de sessions
de treball i networking per facilitar als associats espais de trobada on poder relacionar-se, intercanviar impressions amb empreses i entitats amb qui potencialment
podrien col·laborar i, en definitiva, donar-se a conèixer per poder generar projectes
i donar difusió a continguts d’interès per al sector.

DR. JOAN ORRIT I CLOTET
President del Clúster Salut
Mental Catalunya.

Un parell d’esdeveniments mereixen especial esment: l’Assemblea General Ordinària amb la presència del Sr. David Elvira el mes de juliol passat, amb l’impuls immillorable d’uns pressupostos públics amb més dedicació a la salut mental (important per realitzar totes les activitats de l’entitat) i la 2a Sessió d’Immersió Estratègica
del CSMC, realitzada a l’Hospital de Sant Pau amb més d’un centenar d’assistents en
el marc incomparable del modernisme català, la qual va permetre establir sinergies
i contactes, alhora que vam tenir l’oportunitat de gaudir de la inserció laboral de la
mà d’IntregraMent.
Altres accions d’aquest 2016 que ja hem deixat enrere, fan referència a l’àmbit de
la col·laboració́ amb altres entitats per reforçar la nostra activitat: la signatura
d’adhesió a la recentment creada Taula de Salut Mental Sant Boi de Llobregat, la
participació en el MWC (Mobile World Congress), el calendari comú d’activitats per a
la Setmana de la Salut Mental, i la participació en la fira d’entitats el Dia de la Salut
Mental, entre d’altres.
En el moment de presentar la present memòria, vull agrair especialment la col·laboració́ i l’esforç̧ de tots els que l’han fet possible i encoratjar a tots els agents
rellevants que conformen l’àmbit de la salut mental a bastir complicitats i generar
nous projectes.
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QUÈ ÉS EL CLÚSTER SALUT
MENTAL CATALUNYA?

LA MISSIÓ DEL CLÚSTER
SALUT MENTAL CATALUNYA

La raó de ser del Clúster Salut Mental Catalunya és promoure el desenvolupament de la investigació́, la transferència de coneixement i la creació de sinergies necessàries 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 transversalment a la prevenció, detecció precoç i tractament dels
trastorns mentals, incidint de forma específica en aspectes
d’intervenció social com a elements integradors per trencar barreres i superar estigmes.

La missió del Clúster Salut Mental Catalunya consisteix
a impulsar la generació de recursos aplicats al desenvolupament 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·laboració́ interdisciplinària i la internacionalització.
El Clúster Salut Mental Catalunya es diferencia dins els
sector mitjançant l’especialització amb l’agrupació de
totes les iniciatives específiques en salut mental i treballant, paral·lelament, en els seus vessants més socials.
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JUNTA DIRECTIVA

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

JOSEP Mª. FÀBREGAS
Clínicas Cita

VOCAL

JULIO VILLALOBOS

VOCAL

JOSEP PERPINYÀ

Bionexo Ibérica SA

Consell Comarcal
Baix Llobregat

VOCAL

VOCAL

SALUT GONZÁLEZ

JOAN VEGUÉ

Ajuntament
Sant Boi de Llobregat

CPB-Serveis Salut Mental

PRESIDENT

DR. JOAN ORRIT I CLOTET

VICEPRESIDENT

JORDI SALVATELLA

Germanes Hospitalàries Benito Menni Lundbeck España SAU
Complex Assistencial en Salut Mental

TRESORER

ENRIC MANGAS

SECRETARI

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

ERNEST BENET

Ferrer Internacional SA

VOCAL

VOCAL

JESÚS FORTUÑO

ANNA PUIG-CENTELLES

Esports 3 Sintagmia

Starlab Barcelona SL

VOCAL

ALFONS ICART

Fundació Privada Centre
d’Higiene Mental Orienta

VOCAL

VOCAL

JUANA LÓPEZ

Health University Campus UB
(HUB)

VOCAL

ELISABET VILELLA
Institut Pere Mata

DANIEL ROCA

Otsuka Pharmaceutical
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GRUPS DE TREBALL
Cadascuna de les iniciatives arrenca amb una proposta de participació oberta a tots els socis
que vulguin formar-ne part. La composició dels grups es manté però oberta a la participació
de nous membres.

COMISSIÓ PERMANENT
Aquest nucli dur de la junta es va crear l’últim trimestre de 2015.
Es tracta d’una comissió executiva que es reuneix cada dos mesos.
Durant l’any, es van alternant les reunions de la Comissió
Permanent i la Junta Directiva amb la idea de fer més operativa la
gestió i accelerar la presa de decisions.
Aquesta comissió està formada per:
Joan Orrit - President
Jordi Salvatella - Vicepresident
Elisabet Vilella - Vocal
Joan Vegué - Vocal
Salut González - Vocal
Julio Villalobos - Vocal

COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ
Creada el desembre 2015 i dirigida pel Dr. Joan Vegué
(CPB), aquesta comissió́ està integrada per deu entitats:
Psicoactiva, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, Benito
Menni, l’UAB Core Salut Mental, l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat, 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, les que es duen a
terme dins l’àmbit de la comissió.

COMISSIÓ D’INTERNACIONALITZACIÓ
Aquesta comissió arrenca durant el primer trimestre de
l’any 2016. L’objectiu és donar suport en matèria d’internacionalització als socis del Clúster que vulguin comercialitzar
els seus productes i/o serveis a l’estranger. La Comissió
d’Internacionalització del treballa en base a la identificació
dels diferents mercats potencials en les indústries de la
salut i ciències de la vida. Recentment, s ́ha col·laborat en
una missió interclúster a Mèxic. Amb els reptes recollits es
consolidarà un grup de treballs i els objectius durant
el 2017.
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PLA ESTRATÈGIC 2015-2018
Aprovat el juny de 2015, les línies estratègiques i els reptes queden recollits a la infografia.
REPTES DEL SECTOR
DE LA SALUT MENTAL

LÍNIES OPERATIVES
Increment de la productivitat
Conseqüència de l’especialització, de la
complementarietat entre les activitats de les
organitzacions participants i del propi increment del seu poder de negociació i de les millores dels processos assistencials.

LÍNES ESTRATÈGIQUES DEL CSMC
• Innovació R+D+i
• Formació
• Productivitat i creació
d’empreses
• Creació d’opinió
• Internacionalització
• Cohesió
• Assistència

La suma de reptes, línies estratègiques i enfocaments (intern i extern) té com a resultat les
següents línies operatives, que es treballen
amb un pla d’accions diferenciades:

Línies operatives enfocades al soci
•
•
•
•
•
•

Promoció de la innovació
Conseqüència de l’increment de la capacitat
per percebre noves necessitats de la població
i noves possibilitats tecnològiques, comercials o productives 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, fonamentada en sòlides relacions i un bona anàlisi de
mercat.

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

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

Són necessaris dos enfocaments
per impulsar les línies estratègiques a nivell operatiu:
• Objectiu intern: el soci.
• Objectiu extern: la societat.
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ANÀLISI DEL MODEL DE NEGOCI CANVAS
En l’anàlisi del model de negoci del Clúster, s’identifiquen i es prioritzen les accions de més alt impacte.
Es tracta d’accions de gran rellevància que formen part del nucli d’activitats de l’entitat i que cal desenvolupar amb un lideratge compartit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detecció de vetes de mercat d’expertesa i aflorament de negoci.
Foment i gestió de les aliances estratègiques
Realització́ de jornades i activitats ad hoc.
Motivació́ dels associats i integració́ d’altres membres aportadors de valor.
Comunicació́ interna i monitoratge de satisfacció́ dels socis.
Relacions institucionals i sectorials.
Relació interclústers.
Innovació́ i vigilància tecnològica
Foment de projectes de recerca comuns
Iniciatives formatives de caràcter universitari
Generació d’articles científics i d’opinió.
Big data.
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IMPULS DE PROJECTES COL·LABORATIUS
MILLORANT EL SUPORT I L’AUTONOMIA DE NENS
AMB TEA MITJANÇANT TECNOLOGIES MÒBILS
El Clúster Salut Mental, conjuntament amb Fundació Orienta i els grups
de recerca de l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, ha
format un consorci per a l’anàlisi terapèutica del comportament a través de
tècniques de data-mining aplicades a l’autisme. El projecte pretén afavorir
l’autoconeixement i la comunicació́ entre el nen, el terapeuta i l’entorn
familiar mitjançant una millora del programa assistencial TGD, l’increment
del nivell de coneixement del TEA i la integració de les TIC en el procés assistencial. Les eines per dur a terme el projecte consisteixen en una polsera intel·ligent que permet la monitoratge de l’activitat del nen, un sistema
de calendari per a la gestió espai-temps i diàleg virtual, i un element de
seguiment i anàlisi.

UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ PARCIAL A DOMICILI
Fruit d’una col·laboració entre CPB Serveis Salut Mental i l’Hospital de Sant Pau ha nascut la Unitat
d’Hospitalització Parcial a Domicili (UHPAD), que vol cobrir el dèficit de llits d’hospitalització psiquiàtrica a la Barcelona Dreta. Aquesta iniciativa es defineix com un dispositiu comunitari que ofereix una
alternativa assistencial d’hospitalització psiquiàtrica. En funcionament des de novembre de 2016, la
UHPAD proposa un conjunt d’intervencions mèdiques i d’infermeria intensives a domicili i l’adequada
coordinació amb la resta de dispositius del territori per garantir un relleu terapèutic eficient.

TRASTORN LÍMIT DE LA PERSONALITAT DE DEBUT EN L’ADOLESCENT. ESTUDI DE LES ALTERACIONS NEUROBIOLÒGIQUES ESTRUCTURALS I FUNCIONALS
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 TDL 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 la autoconsciència que formen part dels trets simptomatològics dels
pacients que pateixen Trastorn límit de la personalitat.
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IMPULS DE PROJECTES COL·LABORATIUS
PROJECTE VOZ
Des de la convicció que qualsevol canvi ha de partir del coneixement en profunditat
de les necessitats reals de les persones que conviuen amb l’esquizofrènia i els seus
cercles propers, s’ha posat en marxa el Projecte Voz. Es tracta del primer estudi que
abasta la totalitat del territori nacional i que té com a finalitat conèixer, de primera
mà i de manera directa, l’opinió de les persones amb esquizofrènia, així com la dels
seus familiars. En aquest projecte participen quatre socis: Otsuka, Lundbeck, IAS Girona i Salut Mental de Catalunya.

PROJECTE D’INVESTIGACIÓ

PROJECTE DE RSC DE NETEGES CORAL

El Dr. Lluís San Molina, membre de la direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant
Joan de Déu, coordina l’Estudi Observacional Multicèntric sobre el Cost-Efectivitat
dels Antipsicòtics d’Acció Prolongada vs. els Antipsicòtics Orals en pacients amb Esquizofrènia.
L’objectiu principal de la investigació és analitzar la relació entre l’efectivitat i el cost
dels antipsicòtics injectables de llarga durada respecte dels antipsicòtics orals en
pacients amb un trastorn de l’espectre esquizofrènic que requereixen un canvi de
tractament antipsicòtic per qualsevol motiu. En aquest estudi, hi participen catorze
centres assistencials de tot Catalunya. D’aquesta manera, el Clúster consolida el seu
paper d’antena del sector davant de les administracions i les empreses. També cal
destacar la involucració de l’administració en projectes Clúster com és el LAIS.

Neteges Coral, soci del Clúster Salut Mental Catalunya, ha iniciat durant
el 2016 un projecte de responsabilitat social corporativa: contracta per a la
seva plantilla treballadors amb alguna patologia relacionada amb la salut
mental. La seva motivació per dur a terme aquest projecte neix de la reflexió respecte del paper que l’empresa ha de tenir dins de la societat més
enllà de la seva activitat mercantil. “Pensem que el paper que jugaran les
empreses dins de la societat serà més transcendent i, per tant, és clau
que una entitat incorpori la responsabilitat social corporativa si volem una
societat sostenible i justa”.
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CALENDARI D’ACTIVITATS
Activitats del CSMC dirigits a facilitar espais de trobada entre els socis
i potenciar el coneixement tècnic.

3NETWORKING
26/02/2016 · Compra pública innovadora
21/06/2016 · Organismes multilaterals - Clústers i competitivitat
3ESTRATÈGIA
25/04/2016 - 30/05/2016 - 21/06/2016 · Taula rodona Salut Mental / Programació actes Setmana
de la Salut Mental
15/11/2016 · II Jornada Immersió Estratègica
CSMC
29/11/2016 · IV Edició de Casos de Canvi Estratègic IESE
07-08/08/2016 · VI Immersió estratègica Clúster
Mànagers

Solucions eHealth i apps sector hospitalari
3ESDEVENIMENTS ESPECIALS
15/06/2016 · Assemblea, ponència Sr. David
Elvira i sessió networking
8-9-10/10/2016 · Presentació Clúster Salut Mental a les institucions Cat Salut - Setmana amb
activitats de la Salut Mental

3FIRES I CONGRESSOS
22-23-24-25/02/2016 · Barcelona Mobile World
Congress
24/02/2016 · Barcelona Mobile World Congress Catalan Digital Health Ecosystem
25-26-27/10/2016 · IoT Solutions World Congress

3INTERNACIONALITZACIÓ
26/02/2016 · Missions Comercials Xile
01/06/2016 · Comissió Internacionalització
09-15/05/2016 · V Missió internacional Cluster
Managers Corea del Sud
26/04/2016 · Trobada amb expert Internacionalització Sectorial Ciències Salut
Missions Comercials / Benchmarking :
16/02/2016 · Mèxic (juny), Canadà (setembre)
Bàltic (a deﬁnir)
16/09/2016 · Internacional Intercluster meetingChristian Ketels
17/10/2016 · Trobada amb experts internacionals Regió Auvergne-Rhône-Alpes

3WORKSHOPS TÈCNICS i PONÈNCIES
26/01/2016 - 03/02/2016 · Alternatives de ﬁnançament al sector bancari
27/04/2016 · V Jornades TLP- Grup TLP BCN

3INNOVACIÓ
04/02/2016 - 17/04/2016 - 19/05/2016 11/11/2016 · III Jornada de Salut Mental i noves
tecnologies Mobile World Center.

Projecte Tractor: Desenvolupament de tecnologies i Salut Mental
3SENSIBILITZACIÓ
27/01/2016 - 15/03/2016 - 18/05/2016 13/07/2016 - 21/09/2016 - 09/11/2016 · Actes
conjunts per a la Setmana de la Salut Mental
Calendari en breu
Cros Solidari per la Salut Mental
3JORNADES TEMÀTIQUES
El cafè dels ﬁlòsofs - Jornada de Presentació
del Clúster
Calendari de Jornades especíﬁc en la setmana
de la Salut Mental editat al web
3COMISSIÓ PERMANENT
20/01/2016 - 06/03/2016 - 20/04/2016
- 11/06/2016 - 01/07/2016 - 25/10/2016 20/12/2016
3JUNTES DIRECTIVES
19/02/2016 - 01/04/2016 - 18/05/2016 14/07/2016 - 04/10/2016 - 23/11/2016
3ASSEMBLEA GENERAL
15/06/2015 · Ordinària
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SER REFERENTS EN SALUT MENTAL
El Clúster Salut Mental Catalunya celebra la II Jornada d’Immersió Estratègica

La Conselleria d’Empresa i Coneixement rep al Clúster Salut Mental Catalunya

El Clúster Salut Mental Catalunya (CSMC) ha celebrat la II Jornada d’Immersió Estratègica a l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau, on 25 ponents i un centenar d’assistents han reflexionat sobre els reptes de l’àmbit
de la salut mental.

L’honorable conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, i la consellera delegada d’ACCIÓ, Núria Betriu, han rebut una representació de la Junta Directiva del Clúster Salut Mental Catalunya (CSMC) encapçalada pel seu president, el Dr. Joan Orrit. L’objectiu de la trobada, ha consistit, fonamentalment, en la
presentació de les línies estratègiques de l’entitat, amb la idea de compartir un visió conjunta i prioritzar
línies d’actuació conjunta entre el Departament d’Empresa i Coneixement i el CSMC.

Montse Llavayol, subdirectora general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, després de donar la benvinguda als assistents, ha presentat el pla estratègic en
salut mental. En la seva intervenció, Llavayol ha anunciat que, “l’any 2017, hi haurà un augment pressupostari en l’àmbit de salut mental” i ha aprofitat l’ocasió per “reconèixer la tasca del Clúster i felicitar-lo per
ser un dels actors importants del sector”.
En aquesta mateixa taula inaugural, l’han acompanyat el Dr. Joan Orrit, president del Clúster Salut Mental
Catalunya, i Albert Salazar, gerent de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau. El Dr. Orrit s’ha mostrat satisfet per
l’èxit i la varietat de participació: “Hi han intervingut institucions de caràcter social, hospitals, indústria
farmacèutica, universitats, administració pública i centres de salut i de recerca”. El president del CSMC
també ha destacat com a protagonista de la trobada “la integració social i laboral de persones amb algun
trastorn mental”. El Dr. Orrit ha presentat el nou vídeo corporatiu del Clúster Salut Mental Catalunya. Per
la seva banda, Albert Salazar s’ha mostrat entusiasmat per ser l’amfitrió d’aquest esdeveniment i ha agraït
l’augment del pressupost destinat a la salut mental que ha avançat Montse Llavayol.

La trobada s’ha iniciat amb la intervenció del president del CSMC que ha explicitat el paper de l’entitat a la
societat i els eixos més rellevants del seu pla estratègic. En aquest sentit, ha mostrat la satisfacció de tots
els associats per haver obtingut la certificació de Bronze del Cluster Management Excellence i la inclusió
de l’organisme Catalunya Clústers, i ha valorat la innovació, la col·laboració Interclústers i el compromís
ètic i social com a eixos rellevants de la tasca de l’organització.
El tresorer de l’entitat, Enric Mangas, destacat que el CSMC disposa actualment d’una base de socis considerable i de caràcter molt divers. Alhora, ha manifestat la necessitat d’atraure empreses de telefonia i big
data amb l’objectiu que formin part dels projectes de salut mental del Clúster.
Tant el Dr. Joan Vegué, com Marta Sánchez (Clúster Mànager), han presentat a la Conselleria l’àmbit de
comunicació i els esdeveniments de la institució i han destacat els més de 30 esdeveniments que s’han dut
a terme durant l’any 2016.
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SER REFERENTS EN SALUT MENTAL
El Clúster Salut Mental Catalunya celebra l’Assemblea General Ordinària i acull
una conferència de David Elvira sobre salut mental

El Clúster signa l’adhesió a la Taula de Salut Mental de Sant Boi de Llobregat

Ho ha anunciat David Elvira, director del Servei Català de la Salut, durant l’Assemblea General
Ordinària del Clúster Salut Mental Catalunya (CSMC). Actualment, es destina un 4,9% del total
del pressupost del Departament de Salut a l’àmbit de la salut mental.

El 10 d’octubre es van celebrar diversos actes en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental,
entre els quals la presentació de la Taula de Salut Mental de Sant Boi de Llobregat. L’acte,
conduït per l’alcaldessa Lluïsa Moret, i del qual formava part el Clúster de Salut Mental Catalunya, s’ha celebrat a Can Massallera.

A Catalunya una de cada quatre persones tindrà algun trastorn mental al llarg de la seva vida i
els principals problemes són l’ansietat i la depressió. David Elvira ha aportat més xifres: “S’estima que els trastorns mentals poden representar un 1% del PIB en pèrdua de productivitat.
Cal potenciar el Pla Integral, el qual recull la salut mental en totes les polítiques i implica una
tasca interdepartamental”.

La signatura ha comptat amb la presència de Joan Puigdollers, gerent de l’Àmbit Metropolità
de la Regió Sanitària de Barcelona del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; Josep Muñoz, gerent de Serveis de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, i Enric
Carbonell, conseller de Règim Interior, Hisenda i Acompanyament Local del Consell Comarcal
del Baix Llobregat.

Aquestes afirmacions han tingut lloc a la doble jornada organitzada pel Clúster Salut Mental
Catalunya, la principal entitat catalana que vetlla en favor d’aquest àmbit. El seu president, el
Dr. Joan Orrit, s’ha dirigit als assistents per posar en valor la tasca del CSMC vers la societat i
ha destacat la pluralitat d’empreses que treballen en l’àmbit de la salut mental. Així mateix, ha
posat especial èmfasi en el canvi de paradigma actual, que té com a punts forts els lideratges
compartits i els projectes col·laboratius entre els diferents agents involucrats. Durant aquesta
trobada, s’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària de l’entitat i posteriorment, David Elvira,
director del Servei Català de la Salut, ha tractat l’actualitat d’aquest sector.

La Taula de Salut Mental és un espai de coordinació i treball conjunt entre els diferents agents
que treballen en l’àmbit de la salut mental al territori: entitats de persones amb problemes de
salut mental i de familiars, professionals i serveis d’atenció a la salut mental i representants
institucionals. L’objectiu és definir accions de millora per donar resposta a les necessitats
relacionades amb la salut mental i millorar l’atenció que reben les persones i famílies afectades.
La Taula de Salut Mental de Sant Boi serà coordinada durant els dos primers anys per l’Ajuntament de Sant Boi, Benito Menni CASM i la Fundació Marianao. A banda, comptarà amb el
suport tècnic de la Federació de Salut Mental de Catalunya.
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GESTIÓ EFICIENT
Programa Catalunya Clústers de la Generalitat
de Catalunya coordinada per ACCIÓ
El Clúster de Salut Mental de Catalunya és una de les organitzacions
que ha entrat a formar part del Programa Catalunya Clústers, que té
l’objectiu de fer de la política de clústers un instrument fonamental
per avançar en la transformació del model industrial del país.
Iniciat fa dos anys, Catalunya Clústers promou l’agrupació́ d’empreses 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
semestre del 2015.

El Clúster va inscriure’s al Registre de Grups El Clúster Salut Mental
d’Interès del Departament de Justícia el novem- Catalunya va ser ambre de 2016
bassador a l’Internet of
En data 21 de juny de 2016, el Govern ha aprovat el Codi de conducta dels Things Solutions World
alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de
Congress (IOTSWC)
les entitats del seu sector públic, així com altres mesures en matèria de
transparència, grups d’interès i ètica pública, entre els quals hi ha el protocol d’actuació aplicable a les relacions dels alts càrrecs i del personal
directiu de l’Administració de la Generalitat i del seu sector públic amb
els grups d’interès.
Són grups d’interès les persones físiques o jurídiques i les organitzacions
sense personalitat jurídica que duen a terme activitats susceptibles d’influir directament o indirectament en l’elaboració i l’aplicació de les polítiques públiques, en l’elaboració de propostes normatives o en la presa
de decisions, en defensa d’un interès propi o de tercers o d’un interès
general.
Durant el 2016 hem sol·licitat projectes a :
Línia IRC 2016 - Ajuts per projectes de reforç competitiu empresarial

Dins del programa Catalunya Clústers s’han proposat xerrades de
finançament, internacionalització, canvi estratègic i competitivitat.

∙

IRC-2016: Millora del Posicionament Global i la Visibilitat del sector
Salut Mental.

1.

Clústers i Indústria 4.0

∙

IRC-2016: Pla d’Actuacions Clúster Salut Mental Catalunya.

2.

IX Trobada interclúster de Catalunya amb Christian Ketels – Dins
la xarxa de clústers catalans.

3.

Participació en la jornada Meet the Rhone-intercluster sud de
França. Participació en la immersió estratègica clúster mànagers juliol.

Lína RIS3-cat:
∙

PECT Baix Llobregat - Línia Salut Mental: Solucions TIC per a infants autistes.

Línia BSR:
∙

El CSMC participa en un projecte del BSR Innovat ion de networking
amb els països nòrdics.
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NÚMERO D’ASSOCIATS
Durant l’any 2015 hem agumentat el nombre de soci en 30.

www.upc.edu

www.hsrafael.com

www.blanquerna.edu

www.sport2live.org

www.amplifon.com

www.sirsa.com

www.autisme.com

www.netegescoral.com

www.teno.cat

www.grupchmsm.com

www.psicoactiva.com

www.hospitalsagratcormartorell.org

www.amalgama7.com

www.santpereclaver.org

www.santboi.cat

www.salutmental.org

www.hospitalbenitomenni.org

www.bionexo.com

www.cdiapsboi.cat

www.cepericberne.com
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www.cita.io

www.clickdoctors.es

www.clinicascita.com

www.comtecquality.com

www.elbaixllobregat.cat

www.cpbssm.org

www.salutmental.org

www.ferrer.com

www.althaia.cat

www.fundaciocassiajust.org

www.marianao.net

www.fundacioorienta.com

www.bcnheathapp.com

www.hubc.ub.edu

www.santpau.cat

www.igualssom.cat

www.ibalmes.org

www.peremata.cat

www.lundbeck.com

www.oryzon.com
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www.otsuka-europe.com

www.pcb.ub.edu

www.uab.cat

www.pssjd.org

www.psiquiatria.com

www..sellaresga.com

www.sintagmia.com

www.starlab.es

www.tecmova.com

www.uab.cat

Més informació de totes aquestes empreses a www.clustersalutmental.cat a l’apartat QUI SOM > Portfolio
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LA COMUNICACIÓ DEL CLÚSTER SALUT
MENTAL CATALUNYA
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 i enviament de newsletters i altres comunicacions
∙ Relacions Públiques
∙ Suport en l’organització d’actes
∙ Cobertura d’actes
∙ Reunions periòdiques
∙ Material gràfic corporatiu
∙ Actualització dels continguts de la pàgina web i millores.
∙ Realització del vídeo corporatiu.
∙ Elaboració de la memòria de l’any 2015

COMUNICACIÓ

LES XARXES SOCIALS
Els valors que cal potenciar en aquest àmbit són:
∙ Informació
∙ Eficàcia
∙ Transparència
∙ Qualitat
∙ Coresponsabilitat
∙ Coneixement
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EL WEB
El web és l’eina fonamental de comunicació i difusió de les activitats
i les notícies del Clúster i els seus associats. Durant l’any 2016, hem
instaurat una sèrie de millores per millor la plasticitat i visualitat del
portal web.
Tenim un menú superior que adreça a les seccions més importants
del la pàgina web: les notícies d’actualitat, les notícies dels socis,
l’agenda de jornades, una explicació de qui som i qui forma part del
Clúster Salut Mental Catalunya, el recull de premsa i el formulari de
contacte. Durant el 2016, s’han afegit dos apartats a aquest menú: la
secció d’avantatges, que pretén ser un compendi de propostes interessant pels associats, i l’apartat de vídeos, on publiquem tot aquell
material audiovisual que generem.
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NEWSLETTER
El Clúster Salut Mental Catalunya envia, amb caràcter bimensual, un
butlletí electrònic o newsletter a tots els associats i a aquells grups
d’interès que desitgin rebre’l. El newsletter recull aquella informació
més destacada dels últims dos mesos i s’ha convertit en una eina
bàsica de la nostra gestió de la comunicació.

RECULL PREMSA

LA VANGUARDIA
El Clúster Salut Mental Catalunya s’integra en el
programa Catalonia Clusters.

EL PERIÓDICO
El Clúster Salut Mental Catalunya arriba a la
cinquantena d’associats.

LA VANGUARDIA / ABC
Salut promet augmentar el pressupost en salut mental
l’any 2017.
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