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Acords de la Junta Directiva del 17 d’octubre del 2017

Seguiment

• Es preveu tancar els pressupostos d’ingressos i despeses sense desviacions significatives.
• A nivell d'ingressos, s'està començant a iniciar venda de serveis, com ara formacions a ajuntaments. Des de l’equip 

directiu s’explica que s’exploraran models de negoci per assegurar la viabilitat dels nous projectes. Les reflexions 
seran compartides i, aprovades, si s’escau, per la Junta Directiva.

Convocatòria 
d’ajuts

• Hi ha dos projectes de la convocatòria 2016 que no desenvoluparan el projecte. Se’ls ha proposat com a opció que 
renunciïn a l’ajut. En cas que no ho facin es procedirà a la revocació dels mateixos.

• S’accepta la proposta de resolució de la convocatòria 2017. 
• Es demanarà una justificació econòmica a tots els projectes amb import subvencionat superior a 5.000€
• De cara a la propera convocatòria d’ajuts, l’equip tècnic proposarà un replanteig, per enfocar més en els territoris que 

han iniciat itineraris d’acceleració. Es promocionarà que els territoris demanin fer itineraris per evitar que ningú 
interessat quedi exclòs.

Mitjans • S’aprova el nou model de treball de l’Observatori de Mitjans i Salut Mental.

Campanya
2018

• Es dona al vist i plau al concepte “quan no sàpigues de que parlar, parla”.
• S’eliminarà el text “Campanya Salut Mental 2018”.
• Es revisarà profundament el text explicatiu situat sota el concepte principal.

ESCA 2016

• Per quart any consecutiu, millora la intenció de relació dels catalans respecte les persones amb trastorn mental.
• Tots els ítems milloren des del 2013, excepte el de treballar. 
• D’acord amb l’equip avaluador, malgrat es vegi aquesta tendència a la millora, ara per ara no es pot afirmar que sigui 

estadísticament significativa. Fins que no es disposi de més onades, no es podrà testar si la millora és o no és real.


