Memoria 2019
LET’S TALK ABOUT THE
ELEPHANT IN THE ROOM

RESUM D’ACTIVITATS
Creiem en les persones
Treballem per la salut mental

#EsperitCluster
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mental i neurociències. Fet que ens ha de servir
per sentir aquesta singularitat i posar la mirada
en el camí de l’excel·lència en el nostre sector i
ser-ne referents.
Carta del President
Dr. Pere Bonet i Dalmau
En nom de la Junta Directiva,
En primer lloc us vull agrair a tots els que un
any més seguiu creient i participant en la cultura
Clúster i confieu perquè en que la Junta encapçali
i representi un grup tan heterogeni com el
nostre. Personalment és un plaer presentarvos la memòria anual del Clúster Salut Mental
Catalunya.
2019 ha estat un any positiu pel Clúster.
Seguim creixent en nombre de socis, amb una
representativitat territorial de tot el país, la
qual cosa reforça el sentit de comptar amb una
estructura única en el món si parlem de salut

Seguim - també - treballant cap a ampliar l’àmbit
del Clúster, dirigint els nostres esforços cap a
altres dimensions com el neurodesenvolupament
i l’envelliment, la Neurociència. Un objectiu que
tenim molt present per tal d’englobar el màxim
de coneixement possible dins de l’ecosistema i
oferir un millor servei final al pacient, el qual
aprofito per reafirmar la nostra visió d’ubicar-lo
al centre, sent nosaltres els agents secundaris.
L’objectiu es innovar per tal de alinear les
estratègies i promoure la competitivitat.
Pel que fa als projectes, podem fer una valoració
positiva del treball realitza’t. Hem continuat
amb Brain Bio Food, una col·laboració molt
profitosa amb els Clústers “Food & Nutrition i
Catalunya Bio”. Reforçant la idea de cooperació,
també vam organitzar la jornada interclúster

C atal unya
de l’audiovisual, a partir de la qual van sorgir
projectes interessants i que ens apropen al
concepte media literacy, molt necessari avui dia.
D’aquest afany per trobar-nos i treballar junts
apareix Immens, la plataforma sobre alteracions
de la conducta en joves i adolescents creada per
Ampans i Amalgama7. Cal mencionar també la
presentació del projecte europeu Anomaly en el
marc de l’Horizon 2020 i la creació de la xarxa
Tecsam.
Continuant amb la línia, i prioritat, de la
internacionalització, 2019 ens va traslladar a
Londres per conèixer de primera mà un dels
ecosistemes de salut més avançats pel que fa a
la relació que mantenen entre el sector privat i
públic, així com en matèria de solitud. Aprofito
aquesta carta per saludar-vos ben cordialment
i reiterar el meu, nostre, compromís de estar al
vostre servei, tot i encoratjar-vos a, entre tots,
seguir fent creixent el Clúster Salut Mental de
Catalunya.

Sumari
P. 6-7

Introducció al Clúster
Acreditacions
Gestió Econòmica

P. 8-9

Organigrama
Junta Directiva
Equip de Treball

P. 10-11

Esdeveniments
Jornades
Workshops

P. 14-15

Relacions Institucionals
Contactes
Presentacions

P. 16-19

Projectes
Innovadors
Internacionals

P. 20-21

Casos d’èxit
Empreses
Institucions

P. 22-25

Comunicació
Brain
Indicadors

P. 26-27

Socis
Who is who

Introducció al Clúster

Visió
La visió del Clúster Salut Mental Catalunya
és ser un referent nacional i internacional
en el desenvolupament d’iniciatives
col·laboratives en el camp de la salut mental
i les neurociències.
Missió
La missió del Clúster Salut Mental
Catalunya consisteix en generar un
ecosistema per promoure la salut mental
de les persones a través de la millora de la
competitivitat de les empreses i entitats; la
innovació; la transferència del coneixement
i la col·laboració entre els diferents agents.
Acreditacions
Des de 2019, el Clúster participa com a
membre de ple dret en el Consell Assessor
del Pla Director de Salut Mental i Adiccions
de la Generalitat de Catalunya.
El 2019 es renova amb èxit la participació
del programa Catalonia Cluster i
l’acreditació Bronze Level per part de
l’ESCA.

6

Gestió Econòmica
Ingressos

Despeses

Quotes socis
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Finances 2019
Conceptes d’ingrés
Quotes socis
Patrocini
Subvencions
Business Services

Conceptes despeses

108.200,00€
20.000,00€
38.383,92€
41.459,47€

Despeses de personal
Submin.
Despeses d’explotació
Amortitzacions
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110.456,74€
51.953,31€
15.744,42€
874,69€

Organigrama

Pere Bonet
President

Salut González
Vocal

El 2019 es renova la Junta Directiva ampliant el nombre de vocals, fins
a setze membres, i incorporant les comissions als plenaris. La Junta està
formada per professionals de les següents institucions:

Jordi Royo
Vicepresident

Jordi Salvatella
Tresorer

Ulises Cortés
Secretari

Enric Mangas
Vocal

Joan Orrit
Vocal

Josué Sallent
Vocal

Equip Clúster
Marta Sánchez Bret

María José Martín

Cluster Manager

Secretaria tècnica

msanchezbret@clustersalutmental.com

secretariat@clustersalutmental.com

93 630 26 53 (ext. 203)

93 630 26 53 (ext. 201)
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Althaia, Amalgama7, Lundbeck, UPC, Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, Parc Sanitari Sant Joan de
Déu, Benito Menni CASM, TIC Salut, ITA Clínic BCN, Federació Malalts Mentals Catalunya, Janssen,
IAS Girona, Grup Pere Mata, CPB Serveis Salut Mental, Sàpid i Sant Joan de Déu-Terres de Lleida.

Jaume Raventós

Vocal

Francesc Arrufat

Vocal

Victòria Monell
Vocal

Vincenç Martínez

Vocal

Jordi Cid
Vocal

Joan Vegué
Vocal

Eduard Terrades
Vocal

Pere Vallribera
Vocal

Equip Clúster
Javier Sánchez Pedrera

Ana Amorós López de la Nieta

Responsable de Comunicació

Project Manager

comunicacio@clustersalutmental.com

project@clustersalutmental.com

93 630 26 53 (ext. 202)

93 630 26 53 (ext. 204)
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Esdeveniments

Workshops
Jornades amb representativitat del sector
31 de maig

26 de febrer

4YFN Digital
Health &
Wellness
Summit

31 de gener

Constitució
Consell de Salut
del Baix Llobregat

Gener

24 de gener

Nutrició i salut:
Descobrint nous
reptes

19 de març

Fòrum
Empresarial
St. Boi de Llob.

Taula Rodona
“Salut Mental
i Tecnologia”
(MWB)

Febrer

Jornada sobre
interoperabilitat
en l’àmbit de la
Salut Mental

23 de maig

12th Congress
of the European
Association for
Mental Health
in Intellectual
Disability

Jornada Imagine
Movimiento
Rethinking.

Abril

Maig

Juny

14 de març

Mapa de
Tendències

Març

05 de juny

Setmana Intern.
en salut

12 d’abril

19 de febrer

12 de febrer

04 d’abril

Transformació
digital en
Salut Mental i
Neurociències

Taller Cluster
Management

30 de gener

Sessió de cloenda
Projecte Int.
Biomassa

Jornada
Interclúster
Audiovisuals Salut Mental

11 de juny

Premis Albert
Jovell

05 de juny

22 de març

International
Workshop:
Cities with
Mental Health in
mind

05 d’abril

Nutrició i salut:
Solucions

26 de febrer

Tour “Mental
Health & Aging”
(MWC)
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18 de juny

Nutrició i salut:
Sinèrgies

El Clúster ha participat, en qualitat de partner o organitzador, en més de deu jornades amb representativitat
del sector i ha organitzat vuit sessions de treball comú en diferents modalitats.

27 de novembre
17 d’octubre

V jornada
Tècnica
Amalgama7

TEDTalk
Jardins de
Laribal: Noves
Llavors

11 de juliol

14 de novembre

12 de desembre

Reunió
presidents
Clústers

VI CORE
Seminar: Estrès i
Depressió

VII Edició
Cas de Canvi
Estratègic

Novembre

Desembre

Juliol

7 d’octubre

TCI Global
Congress

Agost

Septembre

Octubre

05 de juliol

Immersió
Estratègica
Clusters
Managers

24 d’octubre

Formació
per a project
managers
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Relacions Institucionals

D’altra banda, el Clúster es troba representat
en un organisme clau a nivell del territori com
és el cas del Consell Assessor de Salut Mental
i Adiccions, adscrit a la Direcció General de
Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris, la
qual dona suport administratiu i de gestió a la
Generalitat de Catalunya a través del Pla Director
de Salut Mental i Addiccions, liderat per la Sra.
Magda Casamitjana.

El Clúster, en tant que és un agent de
representació del sector de la salut mental i
les neurociències, va assistir a diferents actes
i reunions amb institucions per tal d’establir
relacions i aportar la visió i el coneixement dels
nostres socis en els Plans d’actuació al llarg del
territori.
En aquest context, el Clúster es va reunir per
a conèixer el Pla Estratègic de la ciutat de
Barcelona.
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l’intercanvi de recursos i el treball col·laboratiu
per a promocionar l’atenció integral de la Salut
Mental al territori. El seu objectiu es basa en
cercar la implicació de tots els agents relacionats
amb l’atenció a la Salut Mental en el territori.

Enguany, el Clúster ha sigut membre de la
constitució del nou Consell de Salut del Baix
Llobregat, que d’altra banda és representa com
la zona d’influència històrica del Clúster a causa
de la concentració de professionals i entitats
especialitzades en la Salut Mental, tenint com a
màxim epicentre Sant Boi de Llobregat.

Finalment, el Clúster va mantenir reunions amb
la Sra. Marta Chandre, Subdirectora de l’Institut
Català de la Salut i amb el Sr. Josep Ginesta,
secretari general de Treball, Afers Socials i
Familia.

En aquesta localitat, el Clúster també és membre
de la Taula de Salut Mental, la qual es defineix
com a un espai de trobada per a la reflexió,
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Projectes

Brain Bio Food
El Clúster Salut Mental Catalunya, CataloniaBio
& HealthTech i el Food Nutrition Cluster, amb
la col·laboració d’ACCIÓ, han reunit més de 50
empreses en un interclúster sobre els nous reptes
en nutrició i salut.
L’objectiu del projecte col·laboratiu és trobar
solucions a les necessitats detectades prèviament
per part de tres sectors complementaris com són
el biomèdic, la salut mental i la nutrició.

Interclúster Audiovisual
El Clúster Salut Mental Catalunya i el Clúster de
l’Audiovisual van organitzar la primera jornada
de l’audiovisual i salut mental per tal de generar
noves relacions en els dos camps de treball.
L’objectiu del projecte era treballar vuit idees
cooperativament entre empreses i entitats d’ambdos sectors. Les iniciatives giren entorn l’alfabetització mediàtica per prevenció de problemes de
salut mental en l’adolescència i de visibilització
de patologies alimentàries i de conducta.
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Anomaly
Projecte internacional entre Barcelona, Estambul, Bari i Bilbao, impulsat per la Universitat
Politècnica de Catalunya.
L’objectiu és proporcionar un conjunt d’eines
integrades per a potenciar les capacitats dels professionals de la seguretat en la prevenció i detecció d’esdeveniments anòmals en els entorns físics
i cibernètics que poden suposar una amenaça o
perill per als ciutadans en ciutats intel·ligents i
entorns públics oberts.

InMens
AMPANS i Amalgama7 posen en funcionament
una web de coneixement i serveis sobre alteracions de la conducta en joves i adolescents.
La plataforma exposa metodologies, iniciatives,
bones pràctiques i reflexions a través d’articles
propis, referències a publicacions, investigacions
o entrevistes a professionals. L’objectiu d’aquest
contingut és ajudar a conèixer com abordar els
trastorns del comportament de joves i adolescents des de diferents perspectives.
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Missió Internacional al
Regne Unit (Londres)

Per segon any consecutiu, el Clúster Salut Mental
Catalunya va organitzar una nova edició de la
Missió Internacional, el viatge de prospecció
sectorial va reunir una treintena de membres
durant els dies 14, 15 i 16 d’octubre.

D’altra banda, Londres també s’imposa com un
territori interessant a analitzar a causa de la seva
facilitat de finançament i un sistema empresarial
àgil i dinàmic, la qual cosa crea les condicions
idònies per a partners estrangers.

El lloc escollit va ser Londres. La capital britànica
es representa com un ecosistema de salut
capdavanter que compta amb un mercat atractiu
per a professionals i empreses catalanes en l’àmbit
de la salut mental i les neurociències.

Pel que fa a la salut mental, el 17 de gener del
2018, el Regne Unit era notícia a les portades dels
mitjans internacionals més prestigiosos com a
conseqüencia de la creació del primer ministeri
de la solitud.

En paraules de Leyre Alfonso, consultora
d’estratègia internacional d’Acció, Londres és
el destí perfecte per realitzar aquesta activitat a
causa, en part, a la Silver Economy. Avui dia, la
despesa mitjana anual dels jubilats és superior a
la despesa dels ocupats i s’espera que l’any 2030
augmenti la població britànica de més de 55
anys en un 24%, segons dades oficials. “Aterrar
a un espai que tot ara està començant a donar
les primeres passes en matèria d’envelliment a
escala institucional suposa una gran oportunitat
d’ampliar el radi d’acció del Clúster més enllà de
les fronteres” va afirmar Leyre durant la sessió de
presentació de la missió1.

Es calcula que aquesta problemàtica, pròpia de
les societats contemporànies, afecta a 9 milions
de persones només en territori britànic. Alhora,
és un clar símptoma d’altres trastorns que es
poden desenvolupar arrel, per la qual cosa, el pla
estratègic del govern i les institucions angleses
són també un focus important per analitzar com
a Clúster.

1

Resum
Durant els tres dies, els participants van comptar
amb un programa dissenyat segons les necessitats
i demandes del sector, amb ponències de
personalitats de referència com per exemple:

Acte de benvinguda. 13 de septembre de 2019. Palau de Marianao
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de salut, com el cas de My Online Therapy, Hello
Tomo, Sweatcoin i Healing Clouds. També es van
organitzar reunions personalitzades amb empreses
i institucions per tal de cercar noves oportunitats
de negoci.

Roger Banks, psiquiatra i director del National
Health Service (NHS); Claire Murdoch, directora
del departament de Salut Mental del NHS; Ray
James, director del departament de Discapacitats
i Autisme del NHS; Andy Bleaden, director de
desenvolupament sectorial de l’ECHAlliance
(organització global que promou la salut digital)
i Hope Virgo, activista en Salut Mental, entre
altres.

La missió, finalitzada amb èxit, s’assenta com
una opció real de creació de negoci, expansió del
model de salut català, visibilitat dels agents locals,
coneixement col·laboratiu i generació d’un teixit
internacional de cooperació i progrés en el sector
de la salut mental i les neurociències.

Els membres del Clúster també van tenir accés a
startups immerses en processos d’implementació
de projectes innovadors en el sistema nacional
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Casos d’èxit

“

La promoció ecònomica del sector i la generació d’interaccions constants
són la raó d’ésser del Clúster.

Montse Cervera. Directora d’Innovació d’Ampans
Per Ampans és una grata experiència formar part del Clúster de Salut Mental Catalunya. En
aquest darrer any hem pogut participar en la missió que el Clúster va organitzar a Londres,
en la que, a més de compartir coneixement amb altres organitzacions dedicades a l’atenció a
la salut mental a Catalunya, n’hem tret l’aprenentatge d’interessants experiències, algunes de
les quals podem traslladar al nostre dia a dia.
Ha estat molt gratificant poder aconseguir a través del Clúster un ajut econòmic que
hem rebut d’Acció, en el marc de la convocatòria d’ajuts a “Iniciatives de Reforç a la
Competitivitat” del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Gràcies a això, hem llançat un servei online per a joves i adolescents amb Trastorns del
comportament, adreçat a ells i elles, les seves famílies i els professionals interessats: la
plataforma InMens que hem creat i gestionem conjuntament amb Amalgama7. Us animem a
conèixer-la! www.inmens.es/ca

“

Núria Pastor. CEO i fundadora de HumanITcare
HumanITcare és una empresa tecnològica que proporciona un seguiment remot de les
malalties cròniques dels pacients, monitorant paràmetres fisiològics com la tensió arterial, el
son, l’activitat física i símptomes dels pacients autoreportats.
Per a nosaltres ha sigut molt positiu col·laborar amb el Clúster Salut Mental Catalunya,
gràcies a les diferents jornades d’innovació digital del mateix Clúster, l’empresa ha pogut
tancar acords amb el departament de psiquiatria de l’Hospital Vall d’Hebrón en un projecte
Europeu coordinat amb diferents països com Holanda, Itàlia, Hongria, entre altres. A més
hem pogut conèixer a professionals sanitaris i associacions de pacients, que ens han ajudat
per a entendre amb més profunditat quin és el valor que HumanITcare aporta.
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Per a les petites empreses i les start-ups, el Clúster suposa una plataforma de llançament on donar a
conèixer els seus projectes, generar sinergies amb grans institucions i obtenir finançament.

“

Victòria Monell. Gerent de la Fundació Malalts Mental Catalunya
A la FMMC considerem clau el treball en xarxa que promou el Clúster Salut Mental
Catalunya per millorar la competitivitat, la visió internacional i la innovació que ens permeti
donar una millor atenció de qualitat i innovadora a les persones que atenem.
Gràcies a participar en la darrera Missió Internacional, la qual es va produïr a Londres, vam
tenir l’oportunitat de conèixer l’experiència CampignToEndLoneliness i ha estat la llavor per
començar un projecte d’investigació de “Solitud No Volguda” conjuntament amb el Consorci
Sanitari de Terrassa.

“

Eduardo Torras. Director i fundador de Sport2live
Per a Sport2live, formar part del Clúster Salut Mental Catalunya sempre ha sigut una
oportunitat de conèixement i d’establir relacions l’ecosistema d’empreses que treballen en
favor de les persones amb patologies de salut mental. En el 2016 vam entrar com a associats i
en el 2019 passem a ser socis de ple dret.
En aquests 3 anys hem generat sinergies i establert col·laboracions amb Benito MenniGermanes Hospitalàries, CPB, HSJD, ITA Salut Mental i hem col·laborat amb Lundbeck i
Otsuka dins del projecte Imaging Moviment Rethinking.
Per a nosaltres poder establir aquest partenariat i compartir experiències amb els socis del
Clúster enriqueix la nostra visió, ens ajuda a millorar els programes esportius orientats a
millorar la salut de les persones amb patologies de salut mental i compartir la nostra visió
i missió d’acostar l’esport a totes les entitats i programes de recuperació i tractament de
persones amb problemes de salut mental i/o addiccions.
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Brain, la primera revista
sectorial en salut mental i
neurociències tanca el primer
any de vida amb tres edicions
publicades en català i anglés
i més de 3.000 impressions
online.

Business, Research,
Ageing, Innovation &
Neuroscience journal

El feedback rebut per part
dels nostres lectors ens anima
a afrontar el 2020 amb més
força, apostant per la qualitat
del continguts i amb l’objectiu a
22

mig-llarg termini de consolidarnos com un mitjà de referència
en innovació, tecnologia i
desenvolupament econòmic del
sector sanitari.
Brain neix amb una singularitat
vers a la resta de publicacions
que giren al voltant de la salut
mental i les neurociències.
En aquest cas es tracta d’una
publicació focalitzada en
promoció econòmica i el
creixement exponencial del
sector, oferint així, una visió del
sector diferent a les publicacions
científiques.

Radiografia Brain

La revista és digital i gratuïta. Totes les edicions es troben disponibles a la
web del Clúster i a la plataforma digital ISSUU.

[Nº0] Brain. Quines són les start-ups més

Lectures. 400
Impressions. 1300
Temps mitjà de lectura. 5’
Temps total de lectura. 1,4 dies

innovadores en salut? Pot la tecnologia detectar
precoçment malalties nervioses com el Parkinson
o l’Epilèpsia? Quina és la dimensió del fenomen
“burnout” en les empreses?

[Nº1] Brain. Són els ulls, la clau del diagnòstic

Lectures. 265
Impressions. 712
Temps mitjà de lectura. 5’
Temps total de lectura. 22 hores

precís del TDAH? Existeix estigma en salut mental
dins de l’oferta de treball per a persones amb
discapacitats? Quin és l’impacte del son en la salut
mental? Com es tracta avui dia la disfàgia?

[Nº2] Brain. Com una start-up catalana està

Lectures. 265
Impressions. 971
Temps mitjà de lectura. 5’
Temps total de lectura. 22 hores

millorant el coneixement clínic gràcies a l’ajuda de
l’analisi de dades i els wearables? Quin paper juga
avui dia les tecnologies aplicades a la salut i a quins
reptes hem de fer front en els propers anys?
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Comunicació
La creació de la revista Brain i la publicació d’una nova pàgina web, entre d’altres
aspectes, suposa l’aposta del Clúster per fer créixer i millorar la comunicació amb
l’objectiu de convertir-nos en un actor de referència dins del sector de la salut
mental i les neurociències, oferint continguts de qualitat als usuaris. Aquest impuls
s’estructura al nou Pla de Comunicació, ideat des del propi departament i disponible
a la secció “Media” de la pàgina web del Clúster Salut Mental Catalunya.

Agenda
Cada dimarts es difon, a través de correu
electrònic, l’agenda Clúster amb les jornades,
ajudes, premis i cursos més rellevants del sector.

Newsletter
Enguany s’han introduït nous
formats de publicacions al Pla de
Comunicació, com per exemple, la
revista Brain.

Esdeveniments publicats al llarg de l’any:
- 13 esdeveniments estratègics del Clúster
- 7 fires i congressos (esdeveniments únics)
- 18 fires/congressos en total (aparicions)

Entre ells, es troben les newsletters, les
quals aspiren ser un resum bimensual
dels fets més rellevants del Clúster i el
sector.

- 23 workshops (esdeveniments únics)
- 45 workshops en total (aparicions)
- 6 jornades internacionals (esdeveniments únics)
- 17 jornades internacionals en total (aparicions)
- 90 jornades temàtiques (esdeveniments únics)
- 214 jornades temàtiques en total (aparicions)
24

Pàgina web
El creixement del Clúster pel que fa a socis i visibilitat dins del sector tant a escala local,
nacional i internacional exigeix adaptar-se a noves realitats. Per aquest motiu, a principis
d’aquest curs 2019 arrenca la nova pàgina web del Clúster que dona prioritat a la informació
veritablement important pel soci, millorant la usabilitat, fent créixer els continguts que es
mostren incloent la revista Brain a la mateixa plataforma, tot això, en un espai modern, net i
intuïtiu.
Aquest nou disseny rep els primers fruits durant el 2019 atraient nous usuaris, socis i
possibles partners per a projectes futurs.

Comissions de comunicació
En les dues comissions de comunicacions celebrades al llarg de 2019, es van
dur a terme tasques de gestió del calendari d’activitats 2020, la participació
en jornades estratègiques del Clúster com el 4YFN, la Missió Internacional o
la gestió d’esdeveniments com la presentació del Pla Estratègic, l’Assemblea
General i la Immersió Estratègica.

Xarxes Socials
LinkedIn torna a ser la xarxa de major impacte degut a la seva
naturalessa. Gràcies a l’ús d’aquesta plataforma, el Clúster ha tingut
l’oportunitat de trobar nous partners estratègics i fins i tot, projectes
de referència. També cal fer una menció especial a Youtube, sent 2019
l’any de major producció audiovisual del Clúster. Per últim, el Clúster
ha participat en una xerrada TedxTalk.
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Socis

Enguany, el Clúster torna crèixer en nombre de socis, tancant el curs amb nou noves
incorporacions (Dandelion, HumanITcare, Fund. Vidal i Barraquer, Indigo, ITA, Fun.
Joan Costa Roma, ITAE, Sant Joan de Déu) i dues baixes (Sense4Care, Eugenomic), fent
un total de 65 associats.
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