Memòria AFATRAC
2016-2017

MEMORIA AFATRAC 2016-2017

INDEX
Definició, visió i valors

3

Missió

4

Origen de l’associació

5

Nombre de associats.

6

Organigrama

6

Accions diputada

7

Accions AFATRAC

10

Comptabilitat

17

Conclusions

18

2

MEMORIA AFATRAC 2016-2017

DEFINICIÓ
Amb la denominació Associació AFATRAC, (Associació de Familiars d’Afectats per
Trastorn de Conducta) es constitueix aquesta entitat, i representem un col·lectiu de
pares i mares “desesperats” (per “desassistits” i “frustrats”), amb fills amb trastorn greu
de conducta procedents de diferents patologies mentals prèvies.
AFATRAC regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
NIF G66892209

VISIÓ:
Desitgem que la Administració i la Societat en ple reconeguin i tractin adequadament
a les persones amb Trastorns greus de conducta (venint de qualsevol trastorn
mental i/o consum de estupefaents), i que els garantitzi una sortida educativa i
laboral digna, per tal que la seva vida desordenada i conflictiva no els porti a la
degradació, a la presó o la mort.

VALORS:
AFATRAC actua de forma desinteressada en totes les seves activitats, sent ben
coherent amb els valors que creiem que ens han de guiar:








Humanitat i respecte per a les persones (malalts i familiars).
Suport i comprensió per a tots els afectats.
Transparència en totes les nostres actuacions.
Neutralitat confessional i ideològica.
Coherència en la nostra missió.
Respecte per a la diversitat i la resta d’ associacions existents relacionades amb
els trastorns i malalties mentals.
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MISSIÓ:
L’ associació AFATRAC (Associació de familiars d’afectats per trastorn de conducta), es
constitueix per a poder treballar millor i de manera urgent a Catalunya els següents
aspectes per tal d’assolir els nostres desitjos i esperances:
1. Posta en comú i suport mutu en les diferents situacions tan difícils que passem
tots els pares afectats.
2. Informació i assessorament en tots els temes que ens inquieten: legals, socials,
econòmics, educatius..
3. Assessorament educatiu i psicològic per poder pal·liar al màxim en un inici el
Trastorn de Conducte, i que aquest no esdevingui a Greu.
4. Promoure la creació d’un grup de treball de professionals sanitaris
compromesos en estudiar el perfil dels nostres familiars per tal de identificar el
“trastorn de conducta greu” i promoure protocols d’atenció específics.
5. Grups de treball en els que es pressioni a la Administració en temes que
creiem indispensables per a ajudar a tirar endavant les vides dels nostres fills.
6. Promoure la creació de recursos terapèutics idonis, amb tractament
individualitzat i vinculació. Rurals, amb activitats físiques, terapèutiques i laborals.
Disposar de centres post hospitalaris, per a prosseguir els tractaments, de nova
creació o be adequar i/o potenciar els ja existents.
7. Mantenir i afavorir tots els contactes possibles amb les diferents associacions i
entitats relacionades amb la salut mental i els consum de drogues (Patologia
dual) per tal de treballar plegats en la prevenció, tractament i sortides laborals
8. Comunicació fluida amb la premsa i altres canals de comunicació per a donar
a conèixer els problemes de la Patologia Dual amb trastorn greu de conducta
per afavorir la conscienciació de la Societat i la Administració.
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ORIGEN DE LA ASSOCIACIÓ

A l’abril del 2016 i al desembre del mateix any es van publicar als mitjans les cartes que
estan incloses en el manifest.
Quan es van publicar aquestes cartes, amb el dolor, la desesperança, la premonició i la
impotència amb les que estaven escrites hi ha haver un munt de pares i mares que es
van posar en contacte amb nosaltres per a dir-nos que es trobaven en les mateixes
situació de desemparament i desesperació.
El periodista Sr. Daniel Arasa va ser el primer que es va posar en contacte amb nosaltres
oferint-nos participar en l’assemblea de la FOCACG , al Parlament de Catalunya, on vaig
conèixer a la Sra. Rosa Lunas (presidenta d’aquesta federació) i ella em va anant
introduint en les associacions que treballen per a la salut mental.
El 10 d’Octubre del l’any passat un grup de mares vàrem venir al Parlament en una sessió
de Dones i Salut Mental (que presidia la Sra. Carme Forcadell i el conseller Sr. Comín).
Al torn de preguntes vàrem exposar la dificultat per trobar recursos pels nostres fills. A
l’acabar l’acte, vàrem conèixer a altres mares i a la Diputada Magda Casamitjana, que
es va oferir a ajudar-nos i decidim constituir l’associació que ja dúiem en ment al
novembre de 2016. A partir d’aquell dia no parem.
La problemàtica es tant gran, i la manca de solucions per part de l’administració, que va
fer que al primer trimestre de 2017, haguéssim quadruplicat el nombre de socis inicials.
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NOMBRE PERSONES ASOCIADES
Al tancament de l’any 2017 som 87 associats

ORGANIGRAMA:

PRESIDENTA

ASSAMBLEA

SECRETARI

JUNTA
DIRECTIVA

EDUCACIÓ

TRESORER
VOCALIES

SALUT
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ACCIONS DIPUTADA
OCTUBRE 2016:
Informats els Caps de les Oficines de relacions Institucionals: Nil Papiol, Laura Méndez, Miquel
Casares, Oriol Sagrera, Alexis Serra
Assabentats Consellers: Toni Comín, Dolors Bassa, Jordi Jané, Carles Mundó , Neus Munté
10 d’octubre de 2016, Parlament de Catalunya, Conferència dona i salut mental
17 d’octubre de 2016, Parlament de Catalunya, reunió Montserrat Boix i Rosa Lunas
18 d’octubre de 2016 Correu Miquel Casares informant casos i resum reunió dia 17/10/2016

NOVEMBRE 2016
10 de novembre de 2016, Parlament de Catalunya: Gerard Martí Proparadigma.
14 de novembre de 2016, Parlament de Catalunya, Reunió Montserrat Boix
15 de novembre de 2016, Correu Francesc Vendrell Director de relacions amb entitats i empreses Síndic
de Greuges
15 de novembre de 2016, Parlament de Catalunya: Reunió Miquel Puig Galí (advocat) i Elvira Hernández
ex drogo addicta
16 de novembre de 2016. Reunió:



Conselleria Afers Socials i famílies
Comissió casos Complexes (Lluís Grande (Planificació afers socials), Mònica Ribas (Atenció a les
persones), Maria Àngels Betriu (tuteles) , Cristina Molina (Salut)

28 de novembre de 2016, Palau de la Generalitat : Dolors Rusinès (Pla integral de salut mental) i Alexis
Serra

DESEMBRE 2016
2 de desembre de 2016, Palau de la Generalitat PIAISS
15 de desembre de 2016, Correu a Cristina Molina, Dolors Rusinès, Mònica Ribas explicant complicacions
i problemes cas IS
15 desembre de 2016, Correu Cristina Molina : el més important és obrir un debat entre professionals
assistencials, jutges i associacions d’afectats.
18 de desembre de 2016, Assemblea AFATRAC
19 de desembre de 2016, Correu enviat a Oriol Sagrera i Nil Papiol sobre casos complexos
21 de desembre de 2016, Parlament Catalunya , Director Centre Penitenciari Ponent
22 de desembre de 2016, Parlament de Catalunya
Reunió Federació Salut Mental Catalunya: Marta Poll (Directora) i Gemma Serrahima (Incidència Política)
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ACCIONS DIPUTADA (cont.)
GENER 2017
11 de gener de 2017, Parlament de Catalunya , Reunió Montserrat Boix
20 de gener de 2017, Parlament de Catalunya
 Reunió Laura Méndez iEduard Sallent (Cap de la Comissaria General de Relacions Institucionals
 Correu enviat reunió a Cristina Molina i Dolors Rusinès)
23 de gener de 2017, Salt Parc Hospitalari Martí Julià: Claudi Camps i Montserrat Boix
25 de gener de 2017, Trucada Dr Blanch (Hospital Clínic)
26 de gener de 2017, Parlament de Catalunya : Reunió Fundació VOL (Laia Calvo i Belén Sans), M.
Àngels Betriu, Francisco Villegas

FEBRER 2017
7 de febrer de 2017, Palau de la Generalitat: Reunió Dolors Rusinès i Montserrat Boix
9 de febrer de 2017, Palau de la Generalitat: Dr. Blanch Hospital Clínic de Barcelona
Propostes: Crear la Comissió casos complexos dins el Pla Integral i SITUACIONS EXCEPCIONALS:
Debat per revisar la legislació Civil i quins són els procediments d’Ingrés o tractaments sense la voluntat
del Pacient.
12 de febrer de 2017, Reunió Associació AFATRAC
23 de febrer de 2017, Parlament de Catalunya: Jutge José Ignacio Vicente Pelegrini
24 de febrer de 2017, Seu Síndic de Greuges: Reunió adjunt Síndic de Greuges Sr. Vendrell

MARÇ 2017
7 de març de 2017, Hospital clínic: Cas Ignasi Sala: s’ha tirat al tren
14 de març de 2017 Berga: Fets de Berga TV3 TV1 Charo Alex Badal i Alcaldessa Berga
Gerard Font (Consell Comarcal Berguedà) i Conseller Comín a Berga al domicili Alex
20 de març de 2017 Parlament de Catalunya: Pregunta Consellera Munté sobre Pla integral salut mental
i addiccions
21 de març de 2017, Parlament de Catalunya: Cas Jaume Servat Daura ingressat Clínic
21 de març de 2017, Parlament de Catalunya
Reunió amb Cesc Iglesias: Nou recurs per a menors liderat per Salut i la DGAIA, Infància i malaltia mental,
Llars Residències i Pisos Suport malalts mentals, Comunitats terapèutiques Voluntaris Addiccions
23 de març de 2017, Parlament de Catalunya
Reunió amb Pilar Magrinyà, Cristina Molina Conseller Comín
Grup de treball amb sector ( Claudi Camps) i famílies, Psiquiatres i psicòlegs, Universitats, Bioètica, TSJC,
departaments de Salut, Afers Socials i Famílies, Justícia, Presidència.
Objectiu: refer o actualitzar Protocol 2006 casos complexos i Protocol actuació TAI (Tractament ambulatori
involuntari) 2009 Cal Recuperar debat i accions
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ACCIONS AFATRAC
16 de març de 2017

Entrevista a TV3
Persones que tenen trastorns de conducta. Delinqüents o malalts? Ahir vam conèixer el
testimoni impactant de la mare del presumpte autor de l’agressió als dos nois que es
feien un petó a Berga: el seu fill té un trastorn mental, i no vol que ingressi a la presó
però sí que demana que un jutge l’obligui a medicar-se. La família del presumpte
agressor de Berga no està sola en aquesta reivindicació. Una trentena de famílies
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/persones-que-tenen-trastorns-de-conductadelinquents-o-malalts/video/5656300/#.WM2jWSRCVJs.email

16 de març de 2017

TELENOTICIES TV3: Com obligar a seguir el tractament
mèdic els joves amb trastorns mentals i addicions?
Els familiars dels pacients amb patologia dual reclamen solucions mèdiques i legals per posar fi
al seu patiment. Ara no hi ha mecanismes per obligar els majors d’edat que no volen seguir
tractament.
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/psiquiatres-i-juristes-estudien-com-obligara-seguir-el-tractament-medic-els-joves-amb-transtorns-mentals-iaddicions/video/5656361/#.WM2kxP0OXCU.email

18 de març de 2017

LA VANGUARDIA: El meu fill té un trastorn mental
http://www.lavanguardia.com/encatala/20170318/42966350201/el-meu-fill-te-un-trastornmental.html?utm_campaign=botones_sociales

19 de març de 2017

TELENOTICIES TV3
El drama d’una família amb un fill conflictiu
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/el-drama-duna-familia-amb-un-fillconflictiu/video/5656899/#.WM7CJzYOdZU.email
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ACCIONS AFATRAC
18 de març de 2017

LA VANGUARDIA

El nom de AFATRAC surt per primera vegada a la Vanguardia

19 de març de 2017 ,

Els matins de TV3

S’ha de tractar mèdicament les persones amb trastorn
mental contra la seva voluntat?
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-migdia/psiquiatres-i-juristes-estudien-comobligar-a-seguir-el-tractament-medic-els-joves-amb-transtorns-mentals-iaddicions/video/5656361/#.WM2kxP0OXCU.email
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ACCIONS AFATRAC
11 de maig de 2017

II JORNADES SOBRE EL
TRASTORN DE L’ESPECTRE ALCOHÒLIC FETAL.(SAF) a la
Vall de Hebron
participem en la taula rodona d’aquestes jornades

6 de juny de 2017

Trobada d’AFATRAC amb la Sra. Agnès Russiñol, directora
de l’Institut d’adopció i acolliment.
El dia AFATRAC ens vam presentar en el institut d’adopció i acolliment on vàrem ser
rebuts per la seva directora Sra. Agnès Russiñol.

7 de juliol de 2017,

Fira gran. Entrevista a Montserrat Boix, presidenta de
AFATRAC
http://firagran.com/montserrat-boix-es-desesperant-veure-que-et-fas-gran-i-que-el-teufill-amb-trastorn-mental-agressiu-es-degrada-al-carrer/
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ACCIONS AFATRAC
5 de juliol de 2017

Compareixença de AFATRAC al PARLAMENT de Catalunya,
en la Comissió d’Afers Socials i Famílies
per a informar sobre l’entitat, els seus problemes i les respostes necessàries. 5 de juliol de 2017
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ACCIONS AFATRAC
11 de setembre de 2017

Trobada amb Defensor del pueblo a
l’acompanyament de l’associació Petales

Madrid,

amb

Representats d'AFATRAC junt amb la Associació Petales España, es van entrevistar
amb el Defensor del Pueblo a Madrid.
http://petales.es/petales-espana-y-defensor-del-pueblo/
20 de setembre de 2017

Signatura de conveni entre SMC (Federació catalana de
salut mental) i AFATRAC
Conveni entre la Federació SMC i AFATRAC per millorar l’atenció dels casos
complexes en salut mental.

5 d'octubre de 2017

Xerrada sobre la aplicació de "la Renda Garantida"
http://www.tercersector.cat/noticies/materials-sessio-aprofundim-en-la-implementaciorenda-garantida-de-ciutadania
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/renda
_garantida_ciutadania/
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ACCIONS AFATRAC
11 d’octubre de 2017

Trobada amb la Síndica de greuges de Barcelona Sra.
Assumpció Vilà

30 d’octubre de 2017

Presentació de AFATRAC al Casal Loiola
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ACCIONS AFATRAC
7 de novembre de 2017

Xerrada amb el departament de Psiquiatria infantil de
l’Hospital Clínic
Som convidats a informar a aquest departament sobre la nostra Associació AFATRAC.
10 de novembre de 2017

III Jornades de Rehabilitació psicosocial intensiva: “Si no
vull… puc?” Contradiccions ètico-legals en salut mental
Participem les III Jornades: Contraindicacions ètico-legals en salut mental. Sobre el TAI:
tractament ambulatori involuntari en salut mental.
14 de novembre de 2017

II Jornada sobre TDAH, col·legi oficial de Psicologia de
Catalunya
Participem en la “II Jornada de debat sobre els tractaments TDAH i les seves
implicacions actuals socials, escolars i familiars” al Palau Macaya de Barcelona.

17 de novembre de 2017

Participació de AFATRAC a Jornades de Salut a la Pobla de
Segur Taula rodona: Joves, drogues i salut mental
Carlota Canut i Montserrat Boix de AFATRAC participem en les Jornades de Salut de la
Pobla de Segur que aquest cop tracta : Joves, drogues i salut mental.

15

MEMORIA AFATRAC 2016-2017

ACCIONS AFATRAC
20 de novembre de 2017

Presentació de la associació Egueiro al Casal Loiola
AFATRAC assisteix a la presentació de la Associació Egueiro que es dedica a les
Mesures Penitenciaris alternatives com a solució terapèutica en drogoaddicció.

23 i 24 de novembre de 2017

Trastorn de conducta en la infància i la adolescència. VI
Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)
AFATRAC participa en el VI Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) que aquest cop
tractava els trastorn de conducta en la infància i la adolescència. A Cosmocaixa.

29 de novembre de 2017

Comissió de drets de les persones discapacitades. Col·legi
Advocats de Barcelona
L’advocat Sr. Puigdollers ens convida a la presentació de la “Comissió dels drets de les
persones discapacitades”, creada recentment:

18 de desembre de 2017

Reunió amb la Fundació TLP (Trastorn límit de la
personalitat). Posem en comú les nostres experiències i decidim fer
col·laboracions.
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COMTABILITAT

Situació econòmica a 31.12.17:
Socis: 81 – Han pagat la quota de soci: 68
Ingressos: 1.604,-- € (alguns socis han pagat més de 20€)
Despeses:








Ordinador:
Hosting Web:
Targetes:
Inscripció Congres Salut Mental:
Llibre DSM:
50% Construcció Web:
Despeses banc:

Total Despeses:

405,59 €
149,86 €
30,50 €
50,-- €
117,80 €
151,25 €
3 ,50 €
908,50 €

Saldo a 31.12.2017: 695,50 €
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CONCLUSIONS
En aquest poc més d’un any que tenim de vida com associació hem d’estar molt contens
i orgullosos de la feina que hem fet.
Ens hem donat a conèixer per tots al àmbits de la salut mental i el consum de drogues,
pels estament de la administració, en afers socials, salut, interior. Per l’àmbit professional
de la advocacia, mèdica.. I hem aconseguit que es parli dels nostre fills, dels trastorns
de conducta, dels “casos complexes”, del dolor, de la nostra impotència i dels pocs
recursos que tenim.
Hem de donar gracies, sobre tot, a la Magda Casamitjana. Sense ella no seriem ni de
bon tros on som ara. La seva disponibilitat i implicació ens ha sobtat molt positivament i
ens ha fet creure una mica més en la política i en els polítics.
Ara ens toca continuar amb la tasca de conscienciació i també en enfocar la nostra feina
cap a una tasca més de servei als nostres associats i afectats.
Us demano que us continueu implicant, que ens continueu recolzant i no defallim.
La primera pedra està posada, ara hem de construir la casa.
Com a presidenta de AFATRAC us agraeixo a tots l’esforç i us encoratjo a continuar.
La vida dels nostres fills, i sobre tot els que venen darrera, està una mica més a les
nostres mans.

Gràcies i endavant.

Montserrat Boix
Presidenta AFATRAC
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