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Acords de la Junta Directiva del 15 d’abril de 2016

Estudi Estigma
• S’acorda presentar l’estudi entre el 27 de juny i el 8 de juliol. S’invitarà al President Puigdemont tal i com es detalla en 

el punt anterior dels acords.

Salut Mental 
Catalunya

• La Junta Directiva es dona per assabentada pel canvi de representant de Salut Mental Catalunya a Obertament. Israel 
Molinero substituirà a en Xavier Trabado i, per tant, esdevé el nou President d’Obertament a tots els efectes.

• Es procedeix a atorgar poders a l’Israel Molinero i a revocar els que tenia en Xavier Trabado.

Relacions 
institucionals

• Es comenta de manera positiva el compromís de la Consellera Bassa en mantenir el suport del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies i a través del conveni de la Generalitat amb “la Caixa” a Obertament.

• La reunió amb el President Puigdemont serà el proper 23 de maig a les 12:30h. Queda per confirmar qui assistirà per 
part de Salut Mental Catalunya. A la reunió li donarem a conèixer el projecte i el convidarem a presentar els resultats 
de l’estudi de l’estigma a Catalunya. Prèviament a la reunió es treballarà aquesta invitació amb el seu Gabinet.

• Obertament esdevé entitat col·laboradora del CORE Salut Mental de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Premis DKV
• Es demana a tothom que difongui, promogui i participi en la campanya de micromecenatge a través del portal de 

migranodearena.org, ja que el premi DKV consisteix en doblar la quantitat guanyada en la campanya i els resultats fins 
ara no són els esperats.

Observatori SM i 
Mitjans

• Es comenten els resultats dels anys 2014 i 2015 de l’Observatori de Salut Mental i Mitjans, així com els propers passos 
dels projecte: presentació de l’anuari a la Universitat Pompeu Fabra i i tallers personalitzats pels mitjans estudiats.

• Es parla del cas del mosso d’esquadra i del tractament que li està donant el Grup Godó.
• Es discuteix sobre la conveniència o no de la pujada de pressió amb els mitjans i, en cas afirmatiu, de quan activar-la. 

S’acorda tractar aquest tema a la següent reunió de Junta Directiva.

Dates propers
esdeveniments

• 12 de maig, 19:00h. Universitat Pompeu Fabra. Presentació de l’Anuari sobre estigma en salut mental dels mitjans.
• 23 de maig, 12:30h. Palau de la Generalitat. Reunió amb el President Puigdemon
• 28 de maig, 10:00h. Torre Jussana. Trobada anual d’activistes

Objectius de 
Tandem Social

• En les properes setmanes es donarà una resposta a Tandem Social sobre la seva bonificació pel 2015

Poders per la gestió 
de subvencions

• S'atorguen poders a la direcció pel que fa a la sol·licitud, gestió i justificació de subvencions, sempre que siguin per 
activitats previstes en la planificació operativa.
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Personal
• S’aprova la contractació d’en Sergi Falcó com a substitut de la Mariona Aragay.
• S’aprova la proposta d’objectius per al personal.

Pla Estratègic 
2016-2018

• S’aprova incorporar al Pla Estratègic un espai d’intercanvi periòdic entre activistes antiestigma i activistes del 
moviment en primera persona per enriquir-se i fer-se créixer mútuament. La Federació Veus farà una proposta 
concreta a la propera Reunió Directiva i, un cop compartida,  es treballarà amb l’equip tècnic d’Obertament perquè 
sigui possible.

• S’aprova el Pla Estratègic 2016 – 2018.
• Els tres col·lectius diana pel proper període són, per ordre d’implementació:

• Professionals de la Salut
• Empleadors
• Joves

• Aquest ordre es podria veure afectat si apareix alguna oportunitat com, per exemple, un finançament europeu
• Es comparteix la versió extensa del quadre de comandament pel seguiment del Pla Estratègic. Encara s’està a temps 

d’incorporar algun indicador més o fer alguna correcció.
• L’equip tècnic farà una proposta de quadre de comandament integral, amb uns 15 indicadors resum.


