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presentació

Qui som

AMMFEINA Salut Mental Catalunya és una associació sense ànim de
lucre que des del 2005 agrupa i representa les entitats d’iniciativa
social de l’àmbit català, que promouen la inclusió i la no exclusió
social i laboral de les persones amb un problema de salut mental.

Missió

Visió

Valors

Proporcionar suport a les
entitats associades i
representar-les davant els
agents socials, sectorials i de les
polítiques públiques per
promoure per a les persones
amb problemes de salut mental:
 Accés al mercat laboral
 Manteniment del lloc de
feina
 Promoció de la carrera
professional

Esdevenir referents d’un procés de
transformació social sustentat en
l’equiparació dels drets i les
oportunitats laborals de les persones
amb un problema de salut mental.

Junta directiva

Renovació aprovada per l’Assemblea General el 29 d’abril de 2019:
Francisco Villegas, president (*)
Enric Cardús, vicepresident (*)
Anna Cohí, tresorera (*)
Núria Martínez, secretària (*)

(*) Membres del Comitè executiu

Marcos Febas, vocal
Miquel Isanta, vocal
Marta Mateu, vocal
Israel Molinero, vocal
Xavi Vallès, vocal











Autonomia
Cooperació
Dignitat
Diversitat
Igualtat
Qualitat
Participació
Solidaritat
Transparència

AMMFEINA en xifres

presentació

LES NOSTRES ENTITATS

Relacions institucionals

29

Una de les nostres tasques prioritàries és
exercir la interlocució necessària amb les
institucions públiques i els diferents agents
socials per representar els interessos de les
persones amb un problema de salut mental i el
de les entitats sòcies.

entitats associades

3.000
persones ateses

80

Durant l’any 2019:
>

>

>

Hem consolidat la nostra presència a La
Confederació del Tercer Sector en els espais de
decisió –som vocals de Junta Directiva– i en els
de treball. Formem part de la Comissió de
Discapacitat, Salut Mental i Atenció Precoç i de
la de Models de contractació público-inclusiva.
Hem reprès la línia de treball amb Dincat per la
defensa de l’especial dificultat. Són destacables
les accions de reivindicació conjuntes per exigir
que l’Administració reforcés els CET arran de
l’increment del Salari Mínim Interprofessional
per garantir no només la viabilitat d’aquest
recurs, sinó la contractació de persones.
Hem incrementat la col·laboració iniciada amb
el Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya (Conforcat) i el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC) per cercar estratègies en
l’àmbit formatiu que incrementin les
oportunitats laborals de les persones amb un
problema de salut mental.

serveis

RECURSOS / PROGRAMES
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Centres Especials
de Treball

Altres recursos
socials

Empreses
d’inserció

19

13

12

Serveis
Prelaborals

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL
Tarragona
Girona

>

Hem intensificat les relacions institucionals amb
l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat donant-los
a conèixer i compartint experiències vinculades
a l’àmbit de la salut mental i la inclusió laboral.

Inserció a l’empresa ordinària
(privat)
(públic)

Lleida
Barcelona
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àrees
d’activitat
La Junta Directiva i l’equip professional d’AMMFEINA treballem en base a tres àmbits
d’actuació complementaris i centrats en la promoció i la defensa de drets de les persones
amb un problema de salut mental.

Laboral
>

>

>

>

En els diferents espais d’interlocució amb
el Govern de la Generalitat i, en particular,
amb la Direcció d’Economia Social hem
mostrat la nostra preocupació per la
pèrdua de la singularitat de la salut mental
en les polítiques públiques i per la manca
de capacitat per participar com a
interlocutores vàlides en els espais de
representació, arran de la seva decisió de
vehicular la participació del sector a través
del COCARMI.
Tanmateix, no hem pogut recuperar les
dinàmiques d’interlocució directes. Per
això hem intensificat la nostra participació
a d’altres plataformes com La
Confederació del Tercer Sector.

Habitatge
>

Participació en espais amb la Direcció General de
Protecció Social de l’Atenció i Promoció
de l'Autonomia Persona (Llars
Residencies, Llars amb Suport i Serveis
d’Autonomia a la Pròpia Llar).

>

Continuïtat a una Comissió de Treball
compartida amb la Federació SMC per
aportar i generar propostes:




Seguiment de les accions del Govern i del
SEPE en relació a l'increment del Salari
Mínim Interprofessional i el seu impacte
sobre la contractació de persones amb
problemes de salut mental.
Hem tancat i difós l’enquesta ‘Salut
Mental: qüestionari d’autoavaluació per
intervencions de promoció de la salut en
PIMES’, realitzada en col·laboració amb
l’Instituto Nacional de Seguridad y Salud
en el Trabajo (INSST).
Hem seguit col·laborant activament en el
Pla Integral de Salut Mental i Addiccions i
coordinant la Línia Estratègica 6 (inserció
laboral).



Al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, i concretament
a la nova Direcció General de
l’Autonomia Personal i la
Discapacitat
Compartint-les amb altres
professionals i entitats de l’àmbit
de la discapacitat
Traslladant-les a l'eix 5
d'habitatge del Pla Integral de
Salut Mental i Addiccions.

Formatiu / educatiu
>

Consolidació del Projecte Experimental de
Formació Professional per a l'Ocupació i
Acreditació de Competències i gestió de la
primera convocatòria adreçada a persones amb
problemes de salut mental. Es presenten
40 sol·licituds de sis entitats vinculades.

>

Inici d’una col·laboració amb l’Institut
Obert de Catalunya (IOC) per adequar
metodologies no presencials

gestió
interna

En l’àmbit de la gestió interna s’han dut a terme totes aquelles accions i activitats
encaminades a la sostenibilitat econòmica i administrativa i al bon funcionament de
l’entitat.
> Renovació dels òrgans de govern
> Garantir la sostenibilitat de l’organització
> Elaborar i aprovar el ‘Protocol per a la
prevenció i l’abordatge de l’assetjament
sexual i per raó de sexe’

> Compliment de gestió interna:




Prevenció de riscos ( Vigilància
de la Salud i Política Preventiva )
Controls de presencia.
Gestió comptable i justificativa.

> Auditoria bianual de tractament de la
informació

informació
econòmica

TREBALLEM EN XARXA

Som als òrgans de Govern de:
La Confederació del Tercer Sector (vocalia)
Federació Salut Mental Catalunya (vocalia)

Som membres de:
La Confederació del Tercer Sector
FEAFES Empleo

Col·laborem amb:
Departament de la Presidència
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Departament d’Educació
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya
Servei d’Ocupació de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Barcelona Activa
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

AMMFEINA
Carretera de la Santa Creu de Calafell, 33
08830 - Sant Boi de Llobregat.
ammfeina@ammfeina.cat
www.ammfeina.cat

