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Relacions 
institucionals

• La Magda Casamitjana ens va assegurar que podem comptar amb els 100.000€ del Departament de Salut pel 2019. 
Pel 2020 el finançament no està garantit. Ens ajudarà a buscar fons a les Diputacions.

• La Yolanda Moragues, Cap del Servei de Suport de Programes Socials de la Diputació de Barcelona, ens ha 
confirmat que han rebut la demanda de la Magda Casamitjana d’ampliar la dotació econòmica a Obertament. 
Encara no han nomenat el diputat o diputada d’afers socials, però en tant bon punt es produeixi el nomenament, 
caldrà demanar-li una reunió i explorar aquesta possibilitat.

• La Meritxell Benedí, Directora General de Serveis Socials, confirma que el projecte ha estat proposat pel 
departament de Treball i Afers Socials per a ser inclòs a la llista del conveni Generalitat – “la Caixa”. Ens adverteix, 
però, que “la Caixa” té voluntat de no ser una font de finançament recurrent i que per tant, algun dia 
desapareixerà. A més a més, ella entén que el que fem és política pública i que, per tant, tampoc té massa sentit 
que ho estigui finançant “la Caixa”. No obstant això, el DTASF no té ara mateix pressupost per assumir el cost, ja 
que van amb pressupostos prorrogats. Això implica que si “la Caixa” decidís enguany no finançar-nos, el 
Departament no podria compensar-ho de cap manera. 

• Ens hem reunit també amb en Bernat Valls, Director General d'Acció Cívica i Comunitària. La seva DG ha vingut 
donant-nos suport econòmic a través de la convocatòria d’ajuts des de l’inici del projecte. Ens recomana estar 
atents a les bases d’enguany ja que posen el focus en projectes d'inclusió social d’òptica comunitària.

• Des del Pla Integral se’ns ha convocat a una sessió d’avaluació de la LE1, de lluita contra l’estigma. Es decideix que 
en aquesta reunió es demanarà a la Generalitat que assumeixi el compromís d’aportar 600.000€ anuals a 
Obertament pel manteniment de les activitats actuals. La xifra és el total que actualment rep Obertament dels 
diferents departaments de la Generalitat, sumant-hi el conveni Generalitat – “la Caixa”.

• Es decideix convocar la Taula de Coordinació, coincidint amb la Junta del 22 d’octubre.
• S’informa també que es va participar en la sessió de tancament del Pla de Drogues i Addiccions Comportamentals, 

organitzada per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, dinamitzant un grup de treball sobre estigma i drets.
• També es va participar en una sessió sobre suïcidi juvenil de la Comissió de Joventut del Parlament.

Estratègia 2020
• Les consultores de DEP dinamitzen una primera sessió de treball per confirmar el diagnòstic sorgit de la sessió de 

reflexió estratègica de març, confirmar els reptes estratègics detectats, acordar quins grups d’interès s’implicaran i 
formalitzar el grup motor. Les consultores elaboraran i compartiran l’acta d’aquesta part de la reunió.
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Projecte sanitari

• Es va mantenir una reunió amb en Jordi Blanch per a la posada en marxa del projecte de lluita contra l’estigma en 
l’àmbit sanitari. 
• Es va condicionar la seva aprovació a si la intervenció té impacte positiu. Ja s’ha realitzat la prova pilot i s’han 

passat tots els qüestionaris de seguiment. Es preveu tenir els resultats de l’avaluació d’impacte el setembre.
• Se'ns va demanar pressupost. 
• Es van explorar diverses maneres de promoció del projecte. En Jordi creu que podria ser susceptible de ser 

reconegut com a prioritari dins l’ENAPISC. També s’està treballant perquè les formacions formin part del 
sistema d’acreditació dels centres d’atenció primària. Finalment, en Jordi proposa que a salut mental 
ambulatòria podria formar part del variable que reben els prestadors de serveis; des d’Obertament es considera 
que podria ser, sempre a canvi d’un altre ítem.

• També s’informa de que es va parlar amb l’Òscar Dalmau de la Unió Consorci Formació. Ell veu que una primera 
part de les formacions, bàsica, es pot realitzar on-line i que sigui massiva. UCF pot trobar fons per fer-ho i que 
després hi hagi un retorn per UCF i Obertament. L’altra part, d’aprofundiment, amb presencialitat, aniria a càrrec 
d’Obertament (i obertament es quedaria amb el 100% de retorn). 

• L’Òscar Dalmau va facilitar contactes diversos: l’institut de formació del col·legi de Metges n’està interessat i ens ha 
demanat una proposta. El mes de setembre ens entrevistem amb el cap de formació de l’ICS.

Projecte laboral

• S’aprova el disseny del projecte de lluita contra l’estigma a l’àmbit laboral. 
• Per tal d’implicar al sector de la salut mental que treballa l’àmbit laboral:

• s’enviarà una invitació a AMMFEINA a parlar del projecte i explorar vies de col·laboració.
• S’explicarà el projecte i s’exploraran vies de col·laboració amb la Comissió d’inserció laboral de Fòrum.

• En els propers mesos es faran entrevistes i grups focals amb directius de RRHH per testar la proposta i mirar 
d’aterrar-la el màxim possible a les necessitats de les empreses catalanes.

• També es creu que es pot oferir com a producte a les administracions públiques i serveis d'emergència, com passa  
en altres projectes de lluita contra l’estigma a l’àmbit laboral de l’aliança mundial.



3

Acords de la Junta Directiva del 16 de juliol de 2019 (3/3)

Altres

• S’aprova la contractació de l’Oriol Alsina per l’acompanyament en l’elaboració de l’estratègia de captació de fons, 
condicionada a que una part sigui a variable, s’impliqui en la seva implementació i impliqui a l’equip de captació.

• S’aprova la proposta per la compra d’un ordinador per comunicació que facilita l’edició de vídeos a Tecnic-House
• S’aprova la contractació de l’agència The Others per l’elaboració de vídeos del projecte What’s Up!
• S’aprova la sol·licitud d’un avançament de subvenció a coop57 per valor de 120.000€


