Acords de la Junta Directiva del 31 de gener de 2017
Canvis en els
òrgans de Govern

• Josep Anton Llurba esdevé Vicepresident en representació de la Unió Catalana d’Hospitals
• Palmira Borràs esdevé Tresorera en representació del Consorci de Salut i Social de Catalunya

Guia de
portaveus

• Les Federacions Veus i Salut Mental Catalunya demanen temps addicional per a revisar i fer aportacions
a la “Recursos per a una comunicació lliure d’estigmes”.
• Es comprometen enviar les seves aportació abans de la Reunió Directiva del 17 de març.

Projecte adreçat
a professionals
salut

• S’aprova la proposta de composició de la Mesa Institucional del projecte de lluita contra l’estigma en
l’àmbit dels professionals de la salut.

Col·laboració
amb altres CCAA

• S’accepta la invitació de 3 Salut Mental de presentar el conveni de col·laboració en un acte destinat a la
premsa i a representants de les institucions balears, el proper 29 de març a Mallorca. L’acte comptarà
amb en Josep Anton Llurba en representació de la Junta d’Obertament + un activista antiestigma
format per Obertament.
• S’informa de la voluntat de la Fundació Argia de Getxo (Bilbao) d’emular-nos i crear una aliança basca
de lluita contra l’estigma, així com rebre el nostre suport metodològic.

Relació amb
farmacèutiques

• Es presenta una proposta de protocol de relació amb la indústria farmacèutica: partint dels punts
proposats, es demana reformular-los i agrupar-los a nivell escrit, afegir referències a l’evidència i afegir
un ítem en relació a la propaganda farmacèutica.
• En tot cas, les entitats de la Junta enviaran comentaris a la direcció sobre la proposta presentada.

Tancament del
2016

• Es presenta el tancament provisional econòmic del 2016
• Es comparteix el grau d’acompliment dels objectius 2016

Pla operatiu
2017

• S’aprova el Pla operatiu 2017, així com el pressupost associat

Relacions
institucionals

• Es demanarà una entrevista amb la Consellera d’Ensenyament.
• Es demanarà una entrevista amb el Conseller de Salut.
• S’accelerarà la proposta de suport econòmic a la Diputació de Barcelona en relació als plans locals.
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