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Calendari
Associatiu

• Cada 2 reunions de Junta Directiva es farà una en horari ampliat, de 15h a 19h.
• Es farà un monogràfic de campanya el 25 de setembre de 16h a 18h.
• Les Reunions Directives passa’n a celebrar-se cada dos mesos, en mesos alterns a les de celebració de Junta,
Canvien el nom per “comissió de seguiment”
• Es proposarà una data per fer la Taula de Coordinació. El President i/o el Vicepresident haurien de ser-hi,
conjuntament amb algun membre més de la Junta Directiva.

Balears

• Es renovarà el conveni de col·laboració amb 3 Salut Mental per al desenvolupament d’Obertament Balears.

Orgull Boig

Campanya 2020

Mitjans

What’s Up

• Obertament col·laborarà amb el dia de l’Orgull Boig (19 de maig), d’una manera similar a la de l’any passat, a
petició de les entitats organitzadores.
• La campanya 2020 tindrà com a temàtica l’àmbit laboral. Estarà centrada en promoure comportaments positius
(parlar) entre els companys de feina, alhora que oferirà recursos per a desenvolupar converses en aquest àmbit.
• S’aprova dedicar l’observatori de mitjans 2018 a la temàtica del suïcidi. Això ens permetrà tenir un diagnòstic de
com tracten els mitjans aquest fenomen, quins estereotips operen i quins missatges estigmatitzants donen. Aquest
coneixement ens servirà per oferir recursos als mitjans.
• Gràcies a l’ajut de la Fundació Probitas podrem generar materials que cobreixin tot l’entorn del jove, així com
permetre escalar el projecte.

Desplegament
Territorial

• Durant aquest primer trimestre s'estan realitzant 6 formacions a 3 territoris.
• S’està començant la fase diagnòstica del Pla Antiestigma a la UAB. Hi ha tres plans locals en marxa.

Campanya 8M

• S’informa de la campanya pel 8M “Ni histèriques, ni silenciades!” sobre la doble discriminació de ser dona i tenir un
trastorn.
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Relacions
institucionals

• La Directora del Programa de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, ens confirma que signarem un conveni de
col·laboració de 20.000€ enguany. També ens va convidar a presentar una ponència en les jornades internacionals
sobre salut mental que organitza l’ajuntament el 22 de març.
• La Cap d’Àrea d’Igualtat d’Oportunitats de la Generalitat ens confirma que, per la Generalitat, tant plans d’igualtat
com els Agents d’Igualtat són figures exclusivament pensades per les desigualtats
• Ens vam reunió amb la Directora General de Joventut de la Generalitat, que ens va derivar a la nova Secretària
d’infància, adolescència i Joventut.
• Ens vam reunir amb el nou equip directiu del Pla Director de Salut Mental, amb l’objectiu de donar-nos a conèixer.
Es van comprometre a continuar amb el suport que el Pla Director ens ha donat fins la data.
• Ens vam reunir El DG d’Economia Social i Tercer Sector (11/03). Portarà la nostra petició a l’espai de coordinació de
la Secretaria de Treball.
• En les properes setmanes ens reunirem amb el President del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (04/04)

Assetjament

• Es desenvoluparà un Protocol per a prevenir i actuar davant de casos d’assetjament, que serà aprovat per Junta.

Reflexió
estratègica

• Es comparteix el diagnòstic de la valoració de l’estratègia 2016-2019. Es proposarà un calendari per desenvolupar
l’estratègia 2020-2022
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