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Resum 
 

 

Activitat Programades Anul·lades Assistències Mitjana Màxim Mínim 

Cinema 8 1 84 12 20 6 

Club de lectura 2  24 12 14 10 

Club de lectura 

curta 4  8 2 2 2 

Conte 7  276 39 70 13 

Documental 1  17 17 17 17 

Trobada poètica 1  45 45 45 45 

Xerrada i vivència 7 1 155 26 42 12 

Total 29 2 609 20 70 2 

 

A més de les activitats pròpies s’ha fet publicitat des del programa SSM dues activitats 

externes: 

● Lliurement dels premis del 1r Certamen Carmen Ávalos - Ammame de relats curts. 

● Visita guiada al complex Torribera. 

Sentir Salut Mental ha estat reconegut com a pràctica significativa pel Banc de Bones 

pràctiques (Fundació Pi i Sunyer i FEMP). 

 

Equip 
 

En el disseny i realització del programa hi han participat: 

● Les 4 biblioteques de la ciutat: Central, Singuerlín, Fondo i Can Peixauet. 

● Membres de la Taula Salut mental i addiccions:  

○ ActivaMent -delegació Gramenet. 

○ Espai Situat (Fed. SMC). 

○ Club social Gramenet. 

○ Salut pública de l’Ajuntament. 

 

   

 



 

Introducció 
 

Un de cada quatre tindrem algun problema mental al llarg de la nostra vida. I és que els 

trastorns mentals són una qüestió de salut com qualsevol altra, i les persones que en tenen 

tenen dret a sentir-se acollides, respectades i recolzades com les de qualsevol altre malaltia. 

A Santa Coloma de Gramenet entre l’octubre de 2017 i el juny de 2018, les 4 biblioteques i 

la Taula de SMA mitjançant la Comissió comunitària ha fet el projecte Sentir Salut Mental 

Parlant de la salut mental amb naturalitat a les biblioteques, amb la participació de les 

entitats i l’Ajuntament on a través de contacontes, cinefòrum, documentals, lectures i 

xerrades i vivències sobre salut mental, hem apropat la salut mental a la població Coloma. 

Les biblioteques, les entitats i l’Ajuntament hem volgut tractar el tema amb naturalitat. Al 

llarg de tot aquest curs, tots els nostres sentits ens han ajudat a acostar-nos a aquestes 

realitats mirant, tocant, escoltant i parlant. 

En definitiva, es tracta d’una oferta comunitària variada per informar-nos (la base per 

trencar tòpics i estereotips), per conèixer vivències en primera persona (per acostar-nos a 

realitats desconegudes) i, amb aquestes eines, poder ser-hi a prop. 

Cal destacar com s’han impulsat i implementat aquestes activitats i la visió de tots els 

agents, creant i mostrant la salut mental i els trastorns des de la proximitat i la naturalitat. 

Aquest fet ha provocat que es fes ressò de Sentir Salut Mental com a  projecte d’impacte 

social i comunitari a la nostra ciutat i arreu de Catalunya. L’experiència ha estat anomenada 

com pràctica significativa en el Banc de bones pràctiques de la FEMP i la fundació Pi i 

Sunyer. 

En el projecte ha tingut molt protagonisme la visió en primera persona; persones activistes 

en salut mental amb experiència del trastorn mental o patiment psicològic han liderat i 

coordinat les xerrades i els cineforums. A més s’ha donat a conèixer l’experiència en primera 

persona en temes com l’empoderament de persones amb trastorns mentals, 

l’associacionisme, o l’estigma i l’autoestigma, les psicosis i escolta de veus,  la depressió i la 

tristor,  el suïcidi, i com i quan demanar ajuda.  

Les xerrades amb teoria i vivència han estat coordinades per ActivaMent ( persones amb 

l’experiència del trastorn mental) i hi han col·laborat professionals de diferents serveis de 

salut o de salut mental de la ciutat: CAEM, CSMA, CAP i Club social Gramenet. 

A més a més de les activitats planificades en els dos semestres com a fixes, hem acollit tres 

propostes participatives i enriquidores per apropar el projecte  a la ciutat, com és el 

Certamen Literari d’Ammame amb recitals musicals i poètics, i el recital poètic de la Princesa 

Inca pel Dia internacional de la poesia. 

Totes les persones implicades amb el Sentir Salut Mental hem treballat per una ciutat més 

inclusiva a través de la participació a activitats a les 4 biblioteques de la ciutat, per la lluita 

 



 

contra l’estigma, i en tractar amb naturalitat el tema dels trastorns mentals i de propiciar el 

contacte i la trobada entre persones que tenen aquests trastorns i la resta de la comunitat. 

Activitats 
 

Sentir Salut Mental ha apostat per l’oferta variada seguint una sèrie de criteris: 

● Incorporant protagonistes amb diversitat mental en activitats ordinàries de les 

biblioteques (conte, cinema, lectura, etc.). 

● Rotant les activitats entre les diferents biblioteques de manera que les diferents 

activitats es facin a les 4 biblioteques.  

 

Activitats programades pel SSM: 

 

Conte  Històries per a infants on la salut mental hi té un paper. 

Cinema  Pel·lícules on algun personatge té una patologia. 

Documental  Dona veu a usa la xarxa d’atenció a la salut mental. 

Xerrada i 
vivència 

Problemes de salut mental i accions d’empoderament amb la visió en 
primera persona i professional. 

Lectura 
inclusiva 

Lectura adaptada a qui té un trastorn mental. 

Lectura  Club de lectura de novel·les amb protagonistes amb alguna patologia. 

Sessió de 
poemes 

Poemes d’una activista en salut mental. 

 

  

 



 

Punts de llibre 
 

 

 

 

S’han elaborat 5 punts de llibre diferents amb el lideratge 

d’Activament amb el lema Llegint la salut mental amb 

naturalitat.  

Seguint un mateix estil cada un conté un prejudici i una 

argumentació antiestigma. A la contraportada hi ha un espai per 

posar-hi la data de retorn del préstec. 

Tota la col·lecció a: 

https://salutmental.info/wp-content/uploads/2018/07/P

unts_de_llibre_SSM.pdf  

 

 

 

https://salutmental.info/wp-content/uploads/2018/07/Punts_de_llibre_SSM.pdf
https://salutmental.info/wp-content/uploads/2018/07/Punts_de_llibre_SSM.pdf


 

Difusió 
 

Activitats d’octubre 2017 a gener 2018 

http://salutmental.info/wp-content/uploads/2017

/11/SSM_Fullet_oct_gen_DEF2.pdf  

 

Activitats de febrer a juny 2018 

http://salutmental.info/wp-content/uploads/2018

/01/Sentir_Salut_Mental_feb-juny_18.pdf  

 

Cartell del programa 

http://salutmental.info/wp-content/uploads/2017

/11/Cartell_SSM_DEF2.pdf  

 

Presentacions de l’experiència 
 

 

 

El programa Sentir Salut Mental ha estat presentat com a bona pràctica a: 

● III Jornada Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet 

http://salutmental.info/wp-content/uploads/2017/09/III_J_SMA_Programa.pdf  

● Espai de treball: les taules de salut mental (organitzat per la Federació Salut Mental 

Catalunya). 

● Presentació de Sentir Salut Mental com a bona pràctica en la línia dels Objectius de 

desenvolupament sostenible a les Biblioteques XBM. 

 

http://salutmental.info/wp-content/uploads/2017/11/SSM_Fullet_oct_gen_DEF2.pdf
http://salutmental.info/wp-content/uploads/2017/11/SSM_Fullet_oct_gen_DEF2.pdf
http://salutmental.info/wp-content/uploads/2018/01/Sentir_Salut_Mental_feb-juny_18.pdf
http://salutmental.info/wp-content/uploads/2018/01/Sentir_Salut_Mental_feb-juny_18.pdf
http://salutmental.info/wp-content/uploads/2017/11/Cartell_SSM_DEF2.pdf
http://salutmental.info/wp-content/uploads/2017/11/Cartell_SSM_DEF2.pdf
http://salutmental.info/wp-content/uploads/2017/09/III_J_SMA_Programa.pdf


 

Impacte en mitjans 
 

Xerrada sobre la depressió i la tristor 

L'Ajuntament informa 

https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Aj

untament/butlleti/butlleti2018/1520_9marc_

web__1_.pdf 

Salud mental [xerrada sobre la psicosi] 

L'Ajuntament informa 

https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Aj

untament/butlleti/butlleti2018/1525_13ab_

web.pdf 

Xerrada sobre el suïcidi 

L'Ajuntament informa 

https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Aj

untament/butlleti/butlleti2018/1529_11maig

_web.pdf 

Lliurament de premis del 1r Certamen literari 

Carmen Ávalos – Ammame 

Salutmental.info 

http://salutmental.info/lliurament-de-premis

-del-1r-certamen-literari-carmen-avalos-amm

ame/ 

Sentir Salut Mental: Projecte de 

Sensibilització Comunitària a les biblioteques 

de Santa Coloma 

Activament.org 

http://www.activament.org/2017/11/06/sent

ir-salut-mental-projecte-de-sensibilitzacio-co

munitaria-a-les-biblioteques-de-santa-coloma

/#sthash.Hn6Pb1f1.dpbs 

“Sentir salut mental”, programa de les 

biblioteques i la Taula de Salut Mental de 

Santa Coloma 

Salutmental.org  

http://www.salutmental.org/actualitat/agen

da/sentir-salut-mental-santa-coloma/ 

Comencen les activitats del programa ‘Sentir 

salut mental’ 

L'Ajuntament informa 

http://www.gramenet.cat/scinfo/sala-de-pre

msa/butlleti-municipal/arxiu/any-2017-arxiu-

de-numeros-publicats/?no_cache=1&cid=821

13&did=26027&sechash=dfbd3018 

Sentir Salut Mental 

Twitter 
https://twitter.com/search?q=%22sentir%20s

alut%20mental%22&src=typd 

Programa "Sentir Salut Mental" a Santa 

Coloma de Gramenet 

Butlletí EspaiS@alut 

https://www.diba.cat/web/salutpublica/butll

etins/-/newsletter/35521038/72 

Comença el programa ‘Sentir salut mental’ 

L'Ajuntament informa 

https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Aj

untament/butlleti/butlleti2018/1516_9feb_w

eb.pdf 
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Pàgina Sentir Salut Mental 

Salutmental.info 
http://salutmental.info/sentir-salut-mental/ 

Segona part del programa “Sentir salut 

mental. Parlant de la salut mental amb 

naturalitat a les biblioteques” 

Salutmental.info 

http://salutmental.info/segona-part-del-prog

rama-sentir-salut-mental-parlant-de-la-salut-

mental-amb-naturalitat-a-les-biblioteques/ 

Sentir Salut Mental 

L'Ajuntament informa 

http://www.gramenet.cat/temes/amb-les-pe

rsones/salut-publica/taula-de-salut-mental-i-

ad/sentir-salut-mental/ 

Programa "Sentir Salut Mental" a Santa 

Coloma de Gramenet 

Butlletí EspaiS@alut 

https://www.diba.cat/web/salutpublica/butll

etins/-/newsletter/35521038/72 

Reconeixement de la tasca en salut mental 

L'Ajuntament informa 

https://www.gramenet.cat/fileadmin/Files/Aj

untament/butlleti/butlleti2018/1536_29juny

_web.pdf  

Algunes imatges 
 

 

   

Xerrada sobre el suïcidi > B_Singuerlín 
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Xerrada sobre l’estigma > B_Fondo                   Certamen Literari Ammame > B_Can Peixauet 

 

 

Xerrada sobre les psicosis > B_Can Peixauet 

 

 

Xerrada sobre l’associacionisme > B_Central 

 

 



 

 

Cine Fòrum Conspiración > B__Can Peixauet 

 

 

Recital poètic del Dia de la Poesia amb la Princesa Inca > B_ Can Peixauet 

 


