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Acords de la Junta Directiva del 11 de juliol de 2017 

Seguiment 
pressupostari 

• S’ha consumit un 43% del pressupost total de contingència previst. No hi ha desviacions significatives importants,  
excepte en la partida de captació de fons. En funció de les oportunitats que sorgeixin, potser caldrà fer un 
transvasament entre partides. 

• A 31/06 es compta amb un 46% del pressupost de contingència. Encara no s’han concedit la pràctica totalitat de 
subvencions i no es preveu tenir dificultats en assolir el 100% del pressupost d’ingressos provinent de subvencions. 
Cal recaptar 32.000€ d’empreses i particulars per quadrar el pressupost anual. 

Desplegament 
territorial 

• Els Plans Locals a Granollers i al Berguedà han acabat la fase diagnòstica. A Urgell-Segarra acaba de començar.  
• Es detecta com a element crític la implicació de l’administració local, més enllà del teixit associatiu i de serveis local. 

Joves 

• Es comparteixen els resultats i les valoracions del curs 2016-2017.  
• Es presenten les properes passes de cara al curs 2017-2018. Hi ha un pla de treball per implicar activistes joves, però 

s’han de preparar testimonis en vídeo per quan el testimoni a l’aula no sigui possible. S’avaluarà la seva eficàcia. 
• La Junta aprova la visió presentada per l’equip tècnic sobre el procés de creixement del What’s Up: ampliació a altres 

cursos, a d'altres àmbits i donant preferència d'implementació en els territoris on Obertament estigui treballant per 
tal de poder implicar activistes locals que puguin fer el testimoni a l'aula. L’equip prepararà una estratègia de 
creixement del projecte en base a aquesta visió. 

Relacions 
institucionals 

Es fa repàs de l’estat de relació amb les diferents institucions que ens donen suport: 
• Departament de Presidència: ha col·laborat en el cas “Circo de los Horrores”. Col·laborarà en la campanya d’octubre. 
• Departament de Salut: a la reunió amb el Conseller del 7 de juliol se’ns van confirmar una aportació de 100.000€ 

anuals, se’ns va convidar a participar a la convocatòria PERIS i se’ns va confirmar la inclusió del What’s Up en el 
conveni marc del Departament de Salut amb el d’Ensenyament. 

• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: s’ha agendat una reunió amb la S.DG de Relacions Laborals (12/07) 
• Diputació de Barcelona: S’està pendent d’una reunió amb la Diputada Fandós per tal d’assegurar el compromís de la 

Diputació amb els Plans Locals Antiestigma 
• Ajuntament de Barcelona: agendada una reunió amb l’IMD per tancar el conveni d’enguany. 
• F. “la Caixa”: S’ha agendat una reunió amb l’Esther Planas, directora corporativa i responsable el conveni amb la 

Generalitat (21 de juliol) 

Projecte adreçat a 
professionals salut 

• A la Mesa Institucional del projecte destinat a l’atenció primària, el Conseller ens va convidar a ampliar el projecte, 
fent que s'emmarqui dins la nova realitat de l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC) 

Òrgans de Govern 
• En Joan Orrit deixa voluntàriament la presidència del Comitè de Salut Mental de la Unió. Això no obstant, continuarà 

sent el seu representant dins d’Obertament. La resta de membres de la Junta i l’equip directiu agreixen el gest i 
celebren que hi continuï vinculat. 
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Andorra 

• Un particular vol desenvolupar com a projecte personal una entitat a Andorra que, entre d’altres objectius, lluiti 
contra l’estigma en salut mental. 

• Se li farà un escrit on es visualitzi el suport que fa Obertament a aliances territorials fora de Catalunya per 
desenvolupar projectes de lluita contra l’estigma com el nostre si compleixen determinats requisits. 

Captació de fons 

• Es repassen les fonts de finançament de les entitats de Global Alliance Against Stigma: Benchmark europeu. Si es 
considera el conveni Generalitat - “la Caixa” com a finançament públic, Obertament és de les que en reben més, sinó, 
és de les que en rep menys. En tot cas, Obertament és la única que fa esforços de captació de fons entre empreses i 
particulars per fer sostenible el projecte. 

• Es presenten les accions i resultats de la captació de fons a empreses del darrer trimestre. Pel que fa a empreses s’ha 
fet diverses reunions amb editorials i altres empreses que tenen com a interès el públic juvenil. Es contactarà amb 
fundacions vinculades a empreses telefòniques, així com fundacions patrimonials. 

• Es presenten les accions i resultats de la captació de fons a particulars del darrer trimestre. El telemarketing està 
resultant una eina efectiva i amb un retorn de la inversió positiu, però estem esgotant els contactes amb telèfon. Hem 
de cercar estratègies perquè les persones ens deixen el seu número de telèfon. 

• Els representants de Fòrum, el Consorci i la Unió aproven la proposta de protocol de relació amb la indústria 
farmacèutica. Els representants de la Federació Veus compartiran la proposta amb els membres de la seva Federació. 
Ens donaran resposta a la seva posició en els propers dies.  


