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SALUTACIÓ  
      PRESIDENTDEL
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Des de l’experiència personal de 

les desenes i desenes d’activis-

tes repartides per tot el territori, 

fins a les administracions públiques cata-

lanes, passant per l’Obra Social ‘la Caixa’, 

professionals sanitaris, tècnics, empreses, 

periodistes, professorat, socis, donants, en-

titats...tots junts estem fent capgirar el lloc 

que històricament s’havia assignat a la sa-

lut mental.

El 2018 vam recórrer Catalunya amb la cam-

panya “Parla Obertament” amb la voluntat 

de generar un nou relat sobre què vol dir 

conviure amb un problema de salut men-

tal i on milers de persones es van apropar 

a conèixer les històries de la gent que te-

nim al nostre voltant i a qui, encara, donem 

l’esquena.

També vam recórrer Catalunya formant i 

acompanyant a persones d’entitats, ser-

veis i administracions locals en metodolo-

gia antiestigma i a desenvolupar plans lo-

cals antiestigma.

Per una altra banda, el nostre projecte edu-

catiu “What’s up! Com vas de salut mental?” 

ja s’ha consolidat com un actiu als centres 

de secundària de Catalunya i ara és el mo-

ment d’anar un pas més enllà i fer que creixi 

per tal de ser una referència educativa. La 

salut mental, el seu coneixement i la seva 

gestió, ha de formar part de forma ineludi-

ble de la vida dels nostres joves. Només així 

podrem construir el futur que desitgem.

Enguany començarem a veure els fruits d’un 

projecte en el que portem molt temps tre-

ballant amb el suport del Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya i dels 

seus treballadors dels centres d’atenció pri-

mària i de salut mental del país. A través del 

coneixement dels nostres activistes volem 

facilitar eines als professionals de la salut 

perquè, plegats, generem, dia a dia, més es-

pais sense estigma.

Tenim molta feina per endavant i molta 

il·lusió en dur-la a terme. No és una tas-

ca senzilla perquè venim de molt a baix 

i encara queden molts murs que ender-

rocar, per això no defallirem en demanar 

el compromís de tothom perquè no hi ha 

causa més justa que construir una so-

cietat on tothom pugui desplegar el seu 

projecte de vida sense ser discriminat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISRAEL MOLINERO 
President d’Obertament
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Obertament és una aliança entre els 

principals agents socials de la salut 

mental a Catalunya que han unit els 

seus esforços per lluitar contra l’estigma que pa-

teixen les persones amb trastorns mentals, en 

totes les facetes de la seva vida. 

LA NOSTRA VISIÓ

Assolir una societat lliure de discriminacions on 

totes les persones, incloent-hi les que tenen al-

gun problema de salut mental, puguin gaudir dels 

mateixos drets, deures i oportunitats.

LA NOSTRA MISSIÓ

Lluitar contra l’estigma i la discriminació que pa-

teixen les persones a causa d’algun problema de 

salut mental, i fer que esdevinguin protagonistes 

del canvi.

ELS NOSTRES VALORS

Com a membres de la societat que som, ens sen-

tim responsables d’actuar contra les causes de 

les injustícies que pateixen les persones, espe-

cialment aquelles amb algun problema de salut 

mental. I ho fem defugint paternalismes, respec-

tant la dignitat de la persona, promovent la soli-

daritat, la igualtat d’oportunitats i la participació 

de tots aquells que, com nosaltres, vulguin una 

societat lliure de discriminacions.
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MOVIMENT  
ANTIESTIGMA:  
ACTIVISME
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Els activistes són el motor d’Oberta-

ment, per aquest motiu, durant el 

2018 hem realitzat dues formacions 

inicials d’activisme en les quals han partici-

pat unes 50 persones, 42 de les quals han 

passat a formar part de la xarxa d’activistes 

de lluita contra l’estigma.

50
PERSONES HAN PARTICIPAT 
DE LES FORMACIONS 
D’ACTIVISME

21
ACTIVISTES HAN SORTIT 
A ALGÚN MITJÀ DE   
COMUNICACIÓ CATALÀ

Després d’aquesta formació, els activistes 

han pogut participar a diferents activitats i 

accions contra l’estigma. Concretament, un 

total de 21 activistes han pogut parlar sobre 

la seva experiència en un mitjà de comu-

nicació d’àmbit català. A més, també han 

participat de diverses xerrades explicant 

la seva experiència a col·lectius específics, 

han compartit la seva història d’estigma i 

discriminació en vídeos o altres materials 

de difusió, han participat en el codisseny 

de projectes i metodologies de lluita contra 

l’estigma i s’han reunit per parlar oberta-

ment de salut mental a trobades, forma-

cions, actes i accions de carrer durant les 

campanyes. 

Com a novetat, aquest any s’ha posat en 

marxa el pilotatge d’una nova formació, 

una adaptació del programa americà de 

lluita contra l’estigma en salut mental “Ho-

nest Open Proud (HOP)”. Aquest taller està 

dissenyat per facilitar la reflexió sobre l’im-

pacte de revelar haver passat per un pro-

blema de salut mental. L’objectiu és reduir 

l’estigma i l’autoestigma de les que ho han 

viscut en primera persona a partir de dinà-

miques que ensenyen maneres segures de 

parlar sobre la seva vivència personal. 

3     4
PERSONES PARTICIPANTS 
EN EL PROGRAMA HOP HAN 
DECIDIT EXPLICAR LA SEVA 
EXPERIÈNCIA RELACIONADA 
AMB LA SALUT MENTAL A 
MÉS PERSONES

DE CADA
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PEP SOTILLOS   
Activista d’Obertament

«El HOP m’ha ajudat a sentir-me un més, a no 

inventar-me excuses i a demanar ajuda. M’ha 

fet plantejar-me un tema tan important com 

és obrir-me als altres o no, però sense sen-

tir-me forçat. M’he anat sentint cada cop més 

segur i ara estic content d’haver-ho fet»
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LA CAMPANYA: 

QUAN NO  
SÀPIGUES DE 
QUÈ PARLAR, 

PARLA
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Amb la campanya del 2018 hem 

recorregut Catalunya aportant 

visibilitat a la lluita contra l’estig-

ma a diferents ciutats i enfortint les rela- 

cions institucionals amb entitats locals i ad-

ministracions públiques d’arreu del territori.

14
ACCIONS DE CARRER ARREU 
DEL TERRITORI 51

PERSONES ES VAN 
INTERESSAR PER SER 
ACTIVISTA

na ens han permès, per mitjà d’un joc inte-

ractiu, denunciar la discriminació que viuen 

les persones per raó de la seva salut mental 

en àmbits com l’educatiu, el laboral o en el 

cercle d’amistats.

Aquesta campanya ha destacat per la nova 

incorporació de nombrosos portaveus en 

primera persona, que han aportat la diver-

sitat de nous relats i experiències juntament 

Les instal•lacions a peu de carrer de dos 

grans plafons a Girona, Berga, Tàrrega, Cer-

vera, Tarragona, Gavà, Granollers, Mataró, 

Santa Coloma de Gramenet, Reus i Barcelo-
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27 
ACTIVISTES  
VAN PARTICIPAR  
A LA CAMPANYA

«Les campanyes són molt 

importants per apropar la 

salut mental a la societat. 

A les accions de carrer, per 

exemple, veus que la gent té 

molts prejudicis interioritzats, 

per desconeixement. Però 

amb la participació de la 

primera persona, com jo, 

podem transmetre millor i 

més directament el missatge 

antiestigma» 

XAVIER LEÓN  
Activista d’Obertament

amb l’expertesa de les veus més veteranes 

de l’activisme de lluita contra l’estigma de la 

salut mental.

La presència publicitària multicanal durant 

la campanya ha generat un clima propici a la 

captació de fons per la notorietat més gran 

i el reconeixement de la marca Obertament, 

associant-la amb la lluita contra l’estigma 

de la salut mental dins de l’àmbit català.

672
NOUS SEGUIDORS A LES 
XARXES SOCIALS
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WHAT’S UP! 
COM VAS  
DE SALUT 
MENTAL?
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El projecte “What’s up! Com vas de 

salut mental?” segueix formant jo-

ves arreu del territori amb l’objectiu 

de combatre la discriminació i l’estigma per 

raó de salut mental. A través de diferents 

dinàmiques integrades al currículum esco-

lar, un total de 7.750 joves provinents de 42 

centres diferents han reflexionat i treballat 

entorn dels prejudicis i les etiquetes, de ma-

nera que s’han creat espais de confiança on 

les converses sobre salut mental es comen-

cen a normalitzar.

L’èxit del projecte, tant per la bona rebu-

da del professorat com per l’efecte positiu 

que té a l’aula, ha fet possible que continuï 

creixent. Per aquest motiu, volem arribar 

encara a més alumnes i a més centres abor-

7.750 
JOVES HAN PASSAT PEL 
PROJECTE “WHAT’S UP!”

90
DOCENTS FORMATS  
EN SALUT EMOCIONAL  
I ESTIGMA

«El simple fet de parlar de salut mental 

al meu cole ja m’hauria ajudat molt. No 

només a nivell personal, sinó també 

de cara a companys i professors, per a 

que poguessin entendre els efectes de 

l’estigma i també per poder haver ajudat 

a altres persones del meu voltant que 

potser estaven patint com jo» 

XAVI TUDOR  
Activista  

d’Obertament

dant tot l’entorn de l’alumnat: professorat, 

família, entitats de lleure i oci… En aques-

ta línia, durant el 2018 hem format un to-

tal de 90 docents en temes relacionats amb 

la salut emocional i l’estigma a través de 6 

formacions arreu de Catalunya, que for-

men part de l’itinerari formatiu del Model 

competencial orientador del Departament 

d’Educació.

42
CENTRES DE SECUNDÀRIA 
IMPLEMENTEN EL PROJECTE
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LA LLUITA  
CONTRA L’ESTIGMA  

A L’ÀMBIT  
SANITARI
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Amb l’objectiu de trencar l’estigma 

existent entre els professionals 

de la salut, aquest any hem posat 

en marxa el projecte sanitari. Aquesta nova 

iniciativa pretén formar sobre la lluita con-

tra l’estigma, tot donant-hi eines, en l’en-

torn de l’atenció primària i els seus profes-

sionals. Després d’un procés de cocreació 

que va implicar tots els actors (personal sa-

nitari, persones amb experiència en primera 

persona, administració...), hem engegat el 

projecte pilot a 6 centres d’atenció primària 

i 12 centres de salut mental. Aquest inici 

ha estat possible gràcies a la implicació del 

Consorci de Salut i Social de Catalunya, la 

Unió Catalana d’Hospitals, l’Institut Català 

de la Salut, el Departament de Salut i, espe-

cialment, a la gran predisposició de tots els 

centres que hi han participat.

«La meva experiència en el procés de 

cocreació va ser molt positiva. Em 

va permetre posar-me en el lloc dels 

professionals sanitaris i vaig poder 

veure que no sempre tot depèn d’ells. 

A les reunions hi havia un intercanvi 

de coneixements que feia que tot 

fluís per tal de buscar una solució 

comuna» 
ISABEL GIMÉNEZ 

Activista d’Obertament

6
CENTRES  
D’ATENCIÓ  
PRIMÀRIA 

12
CENTRES  
DE SALUT  
MENTAL

PROJECTE PILOT A 

Aquest nou projecte neix amb força. Des-

prés de l’avaluació de l’impacte del projecte 

pilot i de la presentació dels resultats, du-

rem a terme la implementació total arreu de 

Catalunya.
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SALUT MENTAL I MITJANS  
DE COMUNICACIÓ:  

L’OBSERVATORI
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L’Observatori de Mitjans i Salut Men-

tal es va crear amb l’objectiu de fer 

una radiografia del tractament me-

diàtic que fan els periodistes i els mitjans 

de comunicació de la salut mental. Enguany 

hem publicat un nou informe que presenta 

els resultats d’una anàlisi comparativa en-

tre el tractament de les notícies sobre salut 

mental en l’àmbit local i la informació que 

ens arriba sobre aquesta temàtica des de 

l’àmbit internacional. Aquest nou informe se 

suma als altres dos ja publicats: “Mites i es-

tereotips de la salut mental” (2014) i “Salut 

mental i violència” (2015). Hem dut a terme 

tota aquesta feina amb la col•laboració del 

Grup de Periodistes Ramon Barnils.

44
MITJANS ANALITZATS  
(23 PAPER, 21 DIGITALS)

El nou informe analitza un total de 354 no-

tícies de l’àmbit local i internacional, i pre-

senta conclusions interessants quant al 

discurs, l’enfocament, el to o l’estil perio-

dístic de les notícies. En destaquem que el  

47,56 % de les notícies locals i el 68,18 % 

de les d’internacional associen salut mental 

i perillositat, o que, tot i que a escala inter-

nacional hi ha més tendència a estigmatit-

zar, els percentatges continuen sent molt 

elevats en tots dos casos.

La presentació pública de l’informe va te-

nir lloc al Palau Macaya durant el mes de 

desembre. Les persones assistents a l’acte 

van poder escoltar els principals resultats 

de l’estudi i participar del debat posterior on 

les intervencions de periodistes i activistes 

van generar converses molt enriquidores 

sobre la feina que han de fer els mitjans de 

comunicació per acabar amb l’estigma de la 

salut mental.354
NOTÍCIES ANALITZADES 
(239 PAPER, 115 DIGITALS)
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NATÀLIA VILA
Periodista del diari ARA

«És essencial que associacions com 

Obertament treballin de costat amb els 

periodistes. Primer, per afinar en el lèxic 

i aprendre a contextualitzar cada una de 

les realitats que pateix aquest col•lectiu. I, 

segon, encara més important, perquè siguem 

conscients d’aquestes realitats que tendeixen 

a silenciar-se. Els mitjans només podem 

complir amb la nostra funció social de trencar 

tabús, estigmes i donar veu als col•lectius, si 

abans de posar-nos a escriure, escoltem»
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LA FEINA ARREU DEL 

TERRITORI
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La lluita contra l’estigma en salut 

mental s’estén també per tot el ter-

ritori a través dels plans locals anti-

estigma i la convocatòria d’ajuts a entitats.

3
PLANS ANTIESTIGMA: 
URGELL-SEGARRA, 
GRANOLLERS I BERGUEDÀ

comissions territorials que executen i fan 

seguiment del pla, de manera totalment au-

tònoma. Aquestes comissions estan forma-

des per més de 30 persones, provinents de 

diferents entitats en primera persona, go-

verns locals, entitats de serveis i entitats de 

familiars, que lideren la lluita contra l’estig-

ma des dels seus territoris. Entre totes les 

accions que conformen aquests plans, hem 

Des d’Obertament hem dut a terme l’acom-

panyament per engegar els plans anties-

tigma a Urgell-Segarra, Granollers i el Ber-

guedà, però actualment és a través de les 

240
PERSONES FORMADES 
EN METODOLOGIA 
ANTIESTIGMA
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de destacar les formacions en metodologia 

antiestigma per les quals ja han passat més 

de 240 persones.

 

A més, en el marc dels plans, però també 

fora, hem iniciat 4 itineraris d’acceleració i 

n’hem continuat d’anteriors per tal de se-

guir capacitant i enfortint els lideratges ter-

ritorials de la lluita contra l’estigma.

 

Per tal de donar suport a les entitats que 

treballen també la lluita contra l’estigma des 

dels seus territoris, aquest any s’han dut a 

terme 5 dels projectes que van rebre l’ajuda 

l’any 2017. A més, n’hem tornat a premiar 7 

que aborden la discriminació per raó de salut 

mental a l’àmbit laboral, sanitari, als mitjans 

de comunicació i entre les persones joves.

7
PROJECTES PREMIATS A LA 
CONVOCATÒRIA D’AJUTS 
ECONÒMICS A ENTITATS

La lluita contra l’estigma seguirà avançant 

per Catalunya en el proper any a través 

d’una nova convocatòria d’ajuts per a enti-

tats i la incorporació de dos nous plans lo-

cals: a la Universitat Autònoma de Barcelo-

na i a Terrassa.

 

«Davant l’estigma en salut mental, el més 

eficient és fer accions que parteixin de les 

entitats i equipaments del mateix territori, 

que són els que coneixen la problemàtica. 

En el cas de Granollers, el treball conjunt 

continuat ha permès que ens coneguéssim 

millor i ha aproximat entitats, serveis, 

professionals i primera persona. A nosaltres 

a més, com a entitat en primera persona, ens 

ha obert noves vies per actuar i reflexionar 

sobre la salut mental» 
MARTA JOVÉ 

Activament Granollers
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FUTUR
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Estem construint una societat lliure d’es-

tigma, disculpin les molèsties.

El futur de la nostra missió passa per la suma 

de gent diversa vinguda de tots els àmbits de la 

vida. Fem que la salut mental no sigui un tabú a 

les aules, a les oficines, a les redaccions de diaris 

ni als centres de salut.

 

Per aquest motiu, durant el proper any posarem 

molts dels nostres esforços a trencar l’estigma a 

l’àmbit laboral a través d’un projecte nascut de la 

cocreació entre diferents actors: entitats en pri-

mera persona i agents com Barcelona Activa, el 

Departament de Treball, l’Obra Social “la Caixa” 

o l’Institut Català de la Seguretat i Salut Laboral, 

entre molts altres.

 

Però això és només el principi, volem que qualse-

vol espai sigui un lloc segur per tal de parlar ober-

tament de salut mental. Ens toca decidir plegats 

fins on volem arribar, i quines són aquelles rela-

cions a transformar per desplegar un projecte de 

vida lliure de discriminació.
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QUÈ HI POTS 
FER TU?
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TENS O HAS TINGUT UN  

PROBLEMA DE SALUT MENTAL?

L’activisme en primera persona és l’eix que 

fa girar la lluita contra l’estigma. A través 

d’eines, formacions i l’experiència d’altres 

activistes treballem junts per erradicar la 

discriminació.

 

ETS UNA EMPRESA?

Com a part essencial de la societat, neces-

sitem que les empreses ens acompanyin, no 

només en l’àmbit econòmic, sinó sent pro-

tagonistes a les seves organitzacions sobre 

la importància de parlar de salut mental. 

 

ETS UNA ADMINISTRACIÓ?

Volem compartir el nostre coneixement per 

tot el territori. Aquesta és una feina trans-

versal que s’ha d’estendre a tots els punts 

del país. Disposem de recursos a diferents 

nivells per fer aquest acompanyament.

 

 VOLS FER-TE SOCI O SÒCIA?

La lluita contra l’estigma només té sentit 

si som molta gent, volem que tothom se la 

faci seva. El suport econòmic és essencial 

perquè multipliquem la feina que estem du-

ent a terme.

 

Escriu-nos a obertament@obertament.org 

amb la teva necessitat i ens posarem en 

contacte amb tu!



28 - Memòria Anual 2018

TRANSPARÈNCIA 

I DADES  
ECONÒMIQUES
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INGRESSOS
Conveni Obra Social "la Caixa" - Generalitat 400.000 € 67 %

Subvencions públiques 103.329 € 17 %

Subvencions privades 42.000 € 7 %

Donatius i resta d’ingressos propis 49.188 € 8 %

594.517 € 100 %

CONVENI OBRA  
SOCIAL “LA CAIXA”  
- GENERALITAT

67 %

SUBVENCIONS  
PRIVADES

7 %

DONATIUS I RESTA  
D’INGRESSOS  

PROPIS

8 %

SUBVENCIONS  
PÚBLIQUES

17 %



30 - Memòria Anual 2018

DESPESES
Campanyes i comunicació 158.935 € 28 %

Acompanyament a entitats locals 124.217 € 22 %

“What’s up” 33.900 € 6 %

Lluita contra l’estigma dels mitjans 27.992 € 5 %

Lluita contra l’estigma dels professionals de salut 41.903 € 7 %

Lluita contra l’estigma en l’àmbit Laboral 32.731 € 6 %

Captació de fons 63.429 € 11 %

Despeses de funcionament 87.078 € 15 %

570.185 € 100 %

CAMPANYES I  
COMUNICACIÓ

28 %

ACOMPANYAMENT  
A ENTITATS LOCALS

22 %

DESPESES DE  
FUNCIONAMENT

15 %

LLUITA CONTRA  
L’ESTIGMA EN L’ÀMBIT  

LABORAL

6 %

LLUITA CONTRA L’ESTIGMA  
DELS PROFESSIONALS  

DE SALUT

7 %

LLUITA CONTRA  
L’ESTIGMA  

DELS MITJANS

5 %

CAPTACIÓ DE FONS

11 %

“WHAT’S UP” 

6 %



«Seguim 
construint  
una societat 
lliure d’estigma» 



ENTITATS FUNDADORES

ALIATS ESTRATÈGICS

Ronda Sant Pere, 28-30,  
entresòl C, 08010, Barcelona 
931123717

obertament@obertament.org 
www.obertament.org 
 
f obertament 
t noalestigma 

     obertament_salut_mental


