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Projectes amb 
Joves d’Institut

• Respecte el projecte curricular a 3r d’ESO:
• La prova pilot realitzada en 5 instituts de l’Anoia demostra una millora significativa dels alumnes que han rebut la 

intervenció en termes d’actituds i intenció de conducta i respecte els participants en el grup control, format per 
alumnes de 4 instituts de la mateixa comarca.

• El projecte, a més a més, té una alta valoració qualitativa per part de serveis educatius territorials, inspecció 
educativa i professorat, tant pel que fa als materials com al testimoni en primera persona. El professorat destaca 
que s’ha observat una major disposició dels alumnes a parlar de les seves emocions i les seves angoixes.

• S’ha fet una reunió de seguiment amb els serveis educatius centrals. Aquests també valoren molt positivament el 
projecte i ens demanen explícitament la seva extensió a 1r i 2n d’ESO en un futur immediat. De cara al curs vinent 
es pacta una extensió controlada del projecte actual (només 3r d’ESO) a 25 instituts.

• Respecte el projecte de servei comunitari a 4t d’ESO:
• La prova pilot s’ha fet amb la participació d’alumnes d’un institut i un club social del Vallès Occidental, amb un 

grup control de la mateixa comarca.
• Els participants en el projecte de servei comunitari no mostren millora significativa. De fet hi ha un empitjorament 

-no significatiu- en actituds relacionades amb la benevolència. Entre les hipòtesis destaquen les pròpies 
característiques dels clubs socials, i que els participants en primera persona no han rebut la mateixa formació que 
els activistes formats per Obertament. 

• L’equip tècnic està introduint canvis de cara al pilotatge el curs vinent d’una 2a versió del projecte.

Relacions 
institucionals

• Es fa retorn de la reunió amb el Conseller de Salut, Sr. Comín. Es farà seguiment dels acords presos en relació al suport 
econòmic i de l’ESCA a Obertament, així com el nou projecte de lluita contra l’estigma en l’àmbit sanitari.

• L’entrevista amb Maite Fandos, Diputada de Benestar social de la Diputació de Barcelona es farà el proper dimarts 19 
de juliol i tindrà com a objectiu obtenir el suport de la Diputació en l’elaboració de Plans Locals Antiestigma.

Drets i estigma
• S’acorda que, davant casos de discriminació, vulneració de drets o estigma per part de grans institucions, Obertament 

coordinarà esforços amb Veus i Salut Mental Catalunya. 

Avaluació del 
contacte social

• Els resultats definitius de l’estudi d’impacte dels projectes de la convocatòria de contacte social 2014 ens diuen que 
perquè el “contacte social” funcioni ha de ser de molt bona qualitat i més enfocat.

• La nova línia de la convocatòria d’ajuts (projectes “TLC3”) aniria en aquesta sintonia.

Avaluació d’impacte
• Es fan valoracions positives de la sessió de treball sobre avaluació d’impacte amb representants de la Taula de 

Coordinació d’Obertament. La sessió va demostrar que Obertament és una entitat orientada a impacte, a la millora 
contínua i l’aprenentatge permanent.
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Territori

• Les entitats membres d’Obertament posen sobre la taula diversos territoris on desenvolupar Plans Locals Antiestigma.
• Partint d’aquest llistat, l’equip tècnic farà una proposta de 5 territoris a partir de diferents criteris (existència de 

primera persona organitzada, agents, lideratge compartit, compromís i recursos) i serà aprovada si s’escau a la Junta 
Directiva del 30 de setembre.

Aliances amb 
d’altres CCAA

• Es comenta el treball de relació amb institucions de les Illes Balears: per una banda amb un grup d’entitats 
mallorquines, amb qui s’ha presentat proposta conjunta a la convocatòria d’enguany de l’IRPF i se’ls acompanyarà en 
el desenvolupament del seu pla estratègic d’arrencada. Per altra banda, hi ha una petició de suport per part de la 
coordinació de la línia de lluita contra l’estigma del Pla de Salut Mental de les Illes Balears liderat pel Govern illenc.

• Es buscarà la implicació d’altres entitats (per exemple, en primera persona) i que no es limiti a l’Illa de Mallorca

LOPD • Es contractarà Assertis per a la realització de l’auditoria de LOPD, un cop es verifiqui la seva capacitat tècnica.

Personal
• S’actualitza el sou de dos membres de l’equip tècnic, que es farà efectiva el setembre.
• S’aprova la proposta d’objectius  per a  Direcció

Presentació de 
l’estudi

• La presentació de l’estudi està pendent de l’agenda del President de la Generalitat. En tot cas, es manté la proposta 
de realitzar-se durant la segona quinzena de setembre (del 19 al 30)

• El format de l’acte tindrà dues parts, una institucional de suport a la lluita contra l’estigma, formada pel President de 
la Generalitat, el President d’Obertament i un representant de l’Obra Social “la Caixa” i una altra, més tècnica, amb la 
participació dels autors de l’estudi (Spora), els patrocinadors del mateix (Janssen), un representant d’Obertament i un 
activista anti-estigma.


