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DEFINICIÓ
AFATRAC, (Associació de Familiars d’Afectats per TRAstorn de Conducta) es constitueix
representant un col·lectiu de pares i mares “desesperats” (per “desassistits” i “frustrats”), amb
fills amb trastorns lleus i greus 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, l’Administració i la Societat en ple, reconeguin i tractin adequadament a les
persones amb trastorns de conducta (venint de qualsevol trastorn mental i/o consum de
estupefaents), i que els garanteixin 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 inclús, 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 (afectats i familiars).
Suport i comprensió per a tots els afectats i afectades.
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 mentals.

MISSIÓ
L’associació AFATRAC, 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:
•• Posta en comú i suport mutu als familiars.
•• Informació i assessorament en els temes que ens inquieten: legals, socials, econòmics i
educatius.
•• Assessorament educatiu i psicològic.
•• Promoure la creació d’un grup de treball de professionals sanitaris compromesos en estudiar el perfil dels nostres familiars per tal, d’identificar el “trastorn de conducta” i promoure
protocols d’atenció específics.
•• Grups de treball en els que es pressioni a l’Administració en temes que creiem indispensables per a millorar les vides dels nostres fills i filles.
•• Promoure la creació de recursos terapèutics, amb tractament individualitzat i vinculació. Rurals, activitats físiques, terapèutiques i laborals. Disposar de centres post hospitalaris, per
a prosseguir els tractaments, de nova creació o bé, adequar i/o potenciar els ja existents.
•• Mantenir i afavorir tots els contactes possibles amb les diferents associacions i entitats
relacionades amb la salut mental i el consum de drogues (Patologia Dual), per tal de, treballar plegats en la prevenció, tractament i sortides laborals.
•• Comunicació fluida amb la premsa i altres canals de comunicació per a donar a conèixer els problemes de la patologia dual amb el trastorn de conducta, per afavorir la conscienciació de la societat i l’Administració.
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COM ESTEM DESENVOLUPANT ELS OBJECTIUS D’AFATRAC
Volem destacar que totes les tasques que ha desenvolupat Afatrac han estat dutes a terme
de manera absolutament voluntària i gratuïta pels membres de la Junta directiva i vocalies, amb suports puntuals d’algun soci, a qui volem agrair també la col·laboració.
Els ponents que hem convidat a les trobades de famílies també han col·laborat gratuïtament.
Volem també agrair a la congregació de les monges benedictines del Monestir de Sant
Pere de les Puelles de Sarrià per cedir-nos la sala d’actes per a les reunions de famílies.
Donat que les actuacions d’Afatrac són d’àmbit de tota Catalunya, la tasca en línia per
coordinar-nos és molt important.
ORGANIGRAMA 2018
El 2018 ens hem organitzat amb vocalies per poder desenvolupar millor la nostra tasca donat el caràcter transversal dels interessos i necessitats dels objectius de l’associació.
L’organització de vocalies ens ha permès treballar per àrees i elaborar el document principal
del 2018: les Demandes a les Conselleries de la Generalitat de Catalunya, que s’han
enviat als consellers així com als socis i sòcies i d’altres estaments.
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PRESIDÈNCIA
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SECRETARIA

Relacions
institucionals
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Famílies
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Projectes i
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JUNTA
DIRECTIVA

Afers Socials i
Treball
Salut Mental i
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Justícia
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NOMBRE DE PERSONES ASSOCIADES
Al tancament de l’any 2018, ja tenim 124 socis i sòcies. El creixement respecte 2017 és
del 70 %.
Socis i sòcies 2017-2018
150
124 socis/sòcies

100

87 socis/sòcies

50

0

Any 2017

Any 2018

ELS NÚMEROS
Els únics ingressos de l’associació és per quotes socis i sòcies. No tenim cap subvenció.

Ingressos
(quotes socis)
Despeses
Saldo

Ingressos (€)
Quotes socis

3.260

Despeses (€)
Material oficina i publicitat
(fulletons i targes)
Assegurança responsabilitat civil
Quotes i cursos
Taxes
Resta construcció i actualitzacions web
Despeses banc

1.021,85

Saldo (€)

2.933,65

4

425,81
159,22
106,00
60,64
264,41
5,76
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QUÈ HEM FET
REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA
La Junta directiva està en contacte permanent per medis informàtics i també en reunions
presencials. Aquest any hem fet 11 reunions presencials de la Junta.
SUPORT A LES FAMÍLIES, TROBADES PRESENCIALS O TELEFÒNIQUES
Una part molt important de la nostra tasca és l’atenció a les famílies, que es fan presencialment o telefònicament de manera individualitzada.
Aquest any, aquesta tasca ha suposat un total de 236 famílies ateses.
ASSEMBLEES GENERALS
El 2018 hem celebrat una Assemblea general de socis i sòcies.
TROBADES DE FAMÍLIES I REUNIONS AMB PROFESSIONALS

14 de maig 2918

28 d’octubre 2018

Objectiu:
•• Posada en comú i suport mutu.
•• Suport i informació a les famílies.
•• Reunions de famílies i amb professionals.
Les trobades familiars es fan al Monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. El 2018
s’han fet 3 reunions.
Les famílies exposen els problemes amb què ens trobem amb els nostres familiars i es fa
valoració dels recursos de salut, educació, treball, benestar social, judicials, tuteles: s’aclareixen conceptes i es detecten les mancances.
Convidem diversos professionals perquè ens assessorin.
S’insisteix en la importància que ens cuidem com a famílies i participem en activitats com ara
els Grups d’ajuda mútua del territori (GAM).
4 de març de 2018
Hi van assistir un total de 29 persones.
Vam comptar amb la col·laboració de l’advocat Sr. Puigdollers per donar suport i orientar-nos de cara el 2018.
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14 de maig 2018
Hi van assistir un total de 32 persones.
Vam comptar amb la col·laboració del Dr. Blanch que ens va parlar recursos que hi han a
Barcelona en matèria de salut i especialment la salut mental.
28 octubre 2018
Hi assisteixen un total de 35 persones.
Expliquem que la diputada Magda Casamitjana assolirà la direcció de un nou departament
sota la Conselleria de Salut sobre els casos “de alta complexitat”, que son els nostres.
Més informació: http://afatrac.org/trobada-familiar-28-octubre-2018/
PARTICIPEM A LA FEDERACIÓ SALUT MENTAL CATALUNYA (SMC)
Afatrac va passar a formar part de la Federació Salut Mental de Catalunya el maig de 2018.
Formar part de SMC ens permet gaudir dels seus serveis, que podeu consultar àmpliament
a: https://www.salutmental.org/que-fem/. Entre d’altres:
••
••
••
••
••
••
••

Assessoria a les associacions federades.
Atenció a les persones.
Participació.
Inserció social i laboral.
Defensa dels drets.
Sensibilització social.
Formació.

ACTIVITATS FEM XARXA I DIVULGACIÓ (cronologia)

Rosa Lunas

15 de maig 2018

5 juny 2018

Setembre 2018

•• Intervencions de Rosa Lunas, vicepresidenta d’Afatrac, a Madrid, Bèlgica i l’ONU, en
nombroses ocasions, a través de FOCAGG.
•• Entrevistes amb ajuntaments, altres entitats i ràdios:
•• S’han enviat cartes als ajuntaments de, Cervelló, Corbera, Molins de Rei, Sant Feliu de
Llobregat, Sabadell i Sant Cugat del Vallès, al Consell Comarcal del Maresme i a Cat
Ràdio, per presentar la nostra associació i posar-nos al servei dels ciutadans.
•• Participació setmanal a la Taula de la Salut Mental de Sant Cugat.
•• Participació bimensual d’Afatrac a la Comissió de la Salut Mental del Berguedà.
•• Adhesió pública al comunicat respecte la sentència de la manada, el dia 27 d’abril de 2018.
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•• Abril de 2018: hem participat en la Consulta pública sobre la reforma de la legislación civil
y procesal en materia de discapacidad.
•• Maig de 2018: ens constituïm en grup d’interès de l’Administració de la Generalitat.
•• Juliol de 2018: la Federació Catalana de Salut Mental (SMC) ens accepta com a federats
de ple dret en la seva Assemblea.
•• Setembre de 2018: ens adherim, a la Plataforma de Actuaciones para Empoderar a los Afectados por la Adversidad Temprana. Les
entitats adherides són: Afasaf, Afatrac, Albores, Asofacam, Caarfe, Cora, Inclusive,
Petales España, Safgroup, Socidrogalcohol, Tolerancia Cero i Visualteaf.
•• Setembre de 2018: hem estudiat el
“Anteproyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en
materia de discapacidad”, i a la “Memoria del análisis de impacto normativo” es
recullen les nostres aportacions.
•• Desembre de 2018, canvi de seu social,
del carrer Aragó ens traslladem al carrer Numància, 29, 1er 1a de Barcelona.
•• A l’estiu-hivern de 2018, hem elaborat les Demandes a les conselleries de
la Generalitat de Catalunya, o “Cartes als Reis”, on apleguem les necessitats dels nostres familiars afectats i elaborem propostes pel tractament i millora. Dividides en diferents conselleries, les nostres peticions ja es troben a sobre
de les taules de les conselleres i directors generals de la Generalitat de Catalunya.
http://afatrac.org/afatrac-a-les-conselleries-de-la-generalitat-de-catalunya/
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InTROdUCCIÓ

L’objectiu dels Grups de Treball de l’associació Afatrac és detectar
les necessitats de les famílies associades afectades per trastorns de
conducta d’algun o alguns dels seus familiars i plantejar demandes a
l’Administració. Som plenament conscients de la transversalitat de departaments que afecten els casos que acull Afatrac, però hem intentat
organitzar les demandes per a cada departament de la Generalitat de
Catalunya, tot i que sempre acaben sent multidisciplinàries.
Què entenem per
trastorns de conducta:
afectacions greus
de la conducta,
derivades de diferents
diagnòstics i trastorns,
que interfereixen
en les respectives
convivències familiars,
educatives, laborals i
socials

normalment, aquests trastorns de conducta tenen unes patologies darrera que poden ser molt diverses: TdAH, TeA-Asperger, TeAF, trastorns
del vincle, antisocial i límit de la personalitat, etc., amb diferents comorbilitats i consums d’alcohol, cànnabis i d’altres substàncies que fan que
molts també es puguin incloure en el que s’anomena patologia dual.
destaquem que les persones afectades no acostumen a tenir una discapacitat intel·lectual rellevant, la qual cosa fa que no s’adaptin ni admetin
l’accés a recursos específics per a discapacitat intel·lectual.

Complexitat d’accés
a la informació,
diferència territorial
dels recursos i
esgotament d’aquests
recursos

ens trobem amb la dificultat general de la complexitat d’accés a la
informació, la diferència territorial dels recursos i l’esgotament
d’aquests recursos. el problema dels nostres familiars és que, en general,
no encaixen en cap dels que l’administració posa a disposició (perquè
consumeixen, perquè no l’accepten voluntàriament, perquè no és el lloc
adient, perquè s’escapen, etc.).

necessitem
imperiosament
l’ajut de les nostres
institucions

Volem deixar constància que totes les nostres famílies treballen i han
treballat molt per millorar la situació dels seus familiars afectats, però
que amb el pas del temps necessitem imperiosament l’ajut de les
nostres institucions. ens n’adonem que nosaltres sols no podem ajudar
ni gestionar molts dels casos dels nostres familiars.
en definitiva, són casos d’elevada complexitat, molt difícils d’abordar
si no és des d’un enfoc global que pugui atendre les seves necessitats i
garantir-ne la dignitat com a persones.

Crear la figura del
referent o gestor
de casos

Introducció
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el primer que cal destacar és que sota el concepte de trastorns de conducta hi encabim una sèrie de casuístiques on podem trobar actituds,
comportaments, diagnòstics i trastorns molt diferents, però tot ells amb el
denominador comú d’afectacions greus de la conducta que interfereixen en les respectives convivències familiars, educatives, laborals i socials.

És per tot això que el treball de les diferents comissions ha conclòs que
caldria crear la figura del referent o gestor de casos.
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ENS FORMEM

17 de juliol 2018

Març-juliol de 2018

Octubre-desembre 2018

Membres de la junta directiva han participat en els següents cursos i formacions:
•• 20 de febrer de 2018: “Com aconseguir la participació de les persones associades?”, a
Torre Jussana.
•• Febrer/març de 2018: “La comunicació d’una associació”, a Torre Jussana.
•• Març de 2018: “Workbook, El Pla De Comunicació”, a Torre Jussana.
•• Març de 2018: “(A)LIEM-NOS! Com generar aliances positives?”, a Torre Jussana.
•• Març-juliol de 2018, Formació de dinamitzadors Grups d’Ajuda Mútua de Salut Mental
(GAM). Program de la Federació Salut Mental Catalunya (SMC). Hi han participat i s’han
format per a ser dinamitzadors de GAM (Grups d’Ajuda Mútua) dues persones de la Junta
directiva.
•• 21 de juny de 2018: “Llei protecció de dades”, a Torre Jussana.
•• 27 de setembre de 2018: “Certificat digital”, a Torre Jussana.
•• Octubre-desembre 1018: Cicle de seminaris “El dret a la capacitat jurídica en salut mental: suports i acompanyament”. Federació Salut Mental (SMC), La Caixa. Palau Macaya.
•• Octubre/novembre de 2018: “Formació sobre Mailchimp”, a la Casa de Cultura de Sant
Cugat del Vallés:
•• 8 de novembre de 2018: “Enfortim L’Associació, Cuidem Les Persones”, al Centre de
Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona, Espai Jove La Fontana.
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ENS FORMEM I PARTICIPEM

6 de març 2018

10 de març 2013

18 de març 2018

12 de maig 2018

28 de setembre 2018

20 d’octubre 2018

16 d’octubre 2018

22 i 23 de novembre 2018

Hem participat a les jornades, congressos i xerrades següents:
•• 1 de febrer de 2018, “La persona, entre l’esperit i la llei”, Col·legi d’Advocacia de Barcelona.
•• “Activa’t per la salut mental”, el 27 de febrer de 2018.
•• Març de 2018, activitat al Berguedà. Stop estigma.
•• 14 de març de 2018, Salut Mental “Autonomia i llibertat”, a la Casa del Mar BCNM Salut
Mental.
•• 18 de març de 2018, Afatrac se suma a l’ASFAM i al Grup Horitzó al dolor per la pèrdua
de la Manela Quesada.
•• 22 de març de 2018, la clau dels Grups d’Ajuda Mútua, Jornada “Treballem junts per impulsar i promoure els GAM: nous materials de suport i reptes de futur”.
•• 12 de maig de 2018 Fira d’entitats, a Berga.
•• 30 de maig de 2018, commemoració Dia Mundial de la Discapacitat, al Síndic de Greuges i al Col·legi d’Advocacia de Barcelona.
•• Del 5 al 8 de juny de 2018, formació Prospect a Vilanova i la Geltrú.
•• 19 de juny del 2018, “L’acompanyament a les persones en la sortida de la presó. El paper
del Tercer Sector”.
•• 28 de juny de 2018, “Planificació de decisions anticipades”, BCN Salut mental, a la Casa
del Mar.
•• 7 de setembre de 2018, Acto Institucional de Celebración del Día Mundial del Trastorno
Alcohólico Fetal a Madrid.
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•• 23 de setembre de 2018, participació en la V Jornada Tècnica de Prevenció i d’Atenció a
Adolescents en Risc, promoguda per Amalgama.
•• 27 i 28 de setembre de 2018, II Jornada Trastorno Espectro Alcohólico Fetal, a l’Hospital
de la Vall d’Hebron.
•• 4 d’octubre de 2018, “La recuperació en salut mental”, Taula de Salut Mental del Garraf.
•• 6 d’octubre de 2018, celebració a Girona del Dia Mundial de la Salut Mental.
•• 10 d’octubre de 2018, “Entitats tutelars i salut mental”, al Centre Cívic Ton i Guida de
Nou Barris.
•• 16 d’octubre de 2018, Nous Paradigmes en la Intervenció Social, Comitè d’Ètica d’Intervenció Social de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD), Museu Marítim de
Barcelona.
•• 19 d’octubre de 2018, “Dilemes ètics en el sistema de tuteles”, Palau Macaya SMC.
•• 20 d’octubre de 2018, IV Jornada TDAH, “Trastorn de Conducta, un repte del nostre dia,
què en saps?”, a l’Hospital de Badalona.
•• 20 d’octubre de 2018, celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, a Sant Cugat.
•• 6 de novembre de 2018, “El futur del treball dels col·lectius vulnerables”, Palau Macaya.
•• 9 i 10 de novembre de 2018, XVIII Jornades de Salut Mental, Nou Barris.
•• 15 de novembre de 2018, I Jornada Abandono, Adopción y Riesgo, Gobierno de Aragón.
•• 16 de novembre de 2018, “Dret a la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat”,
Palau Macaya, SMC.
•• 22 i 23 de novembre de 2018, Congrés Activa’t per la Salut Mental, “Més enllà del pilotatge”. Federació Salut Mental (SMC), CosmoCaixa.
•• 23 de novembre de 2018, Congrés de Salut Mental: “Salut mental i comunitat: quines
intervencions? Quins models?”, promogut per Fundació Congrés Català de Salut Mental
(FCCSM).
•• 23 de novembre de 2018, VII Jornada de Post Adopció, Joves Adoptats, Experiències de
Vida”, a l’Hospitalet de Llobregat.
•• 27 de novembre de 2018, IX Jornada de Mediació Penal Juvenil, “La víctima substitutòria
en les pràctiques restauratives”.
•• 3 de desembre de 2018, Dia Internacional de la Discapacitat, Jornada Dignitat, Igualtat,
Discapacitat i Dret”, al Col·legi d’Advocacia de Barcelona.
•• 10 de desembre de 2018, Dia Internacional dels Drets Humans, edifici Fiat.

10
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ENS REUNIM AMB ENTITATS I PERSONALITATS

25 de maig 2018

15 de novembre 2018

Març-juliol 2018

8 de novembre 2018

19 de setembre 2018

20, 21 i 22 de novembre 2018

•• Contacte continuat amb la Sra. Magda Casamitjana, responsable del Pla de Salut Mental i
del Programa d’abordatge integral sobre els casos de salut mental d’elevada complexitat.
•• Amb el Sr. Puigdollers, advocat, aproximadament un cop al mes.
•• Gener de 2018, reunió amb Salut Mental Maresme.
•• Gener de 2018, reunió amb el Consell Comarcal del Maresme.
•• 9 de gener de 2018, reunió amb l’ACIM (Associació Catalana per la Infància Maltractada).
•• 16 de gener de 2018, vocalia de Salut Mental al Col·legi d’Infermeria (COIB).
•• 17 de gener de 2018, amb Arep Xarxa Joves.
•• 25 de gener de 2018, amb la Sra. Núria Flaqué, diputada de la Comissió dels Drets dels
Discapacitats i amb el Sr. Xavier Puigdollers, al Col·legi de l’Advocacia.
•• 30/01/2018, en el Consell Comarcal del Maresme amb la Sra. Assumpta Cabrera Pla,
tècnica responsable dels equips bàsics d’atenció social i serveis del transport adaptat.
•• 1 de febrer de 2018, amb els Mossos representants de l’Oficina d’Atenció a familiars de
persones desaparegudes amb seu a Sabadell.
•• 7 de març de 2018, a Sport2live.
•• 9 de març de 2018, amb la Sra. Assumpció Vilà de Síndica de Barcelona, i l’advocat el Sr.
Marino Vila.
•• 24 de març de 2018, Observatori Contra l’Homofòbia (OCH).
•• 11 d’abril de 2018, a la Plataforma Educativa de Girona.
•• 12 d’abril de 2018, reunió amb els responsables del GAM, d’arreu del territori de la Federació de Salut Mental (SMC).
•• 24/05/2018, reunió amb el Sr. Rafael Humet, diputat d’Ensenyament de la Diputació de
Barcelona.
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•• 29 de maig de 2018, amb la Sra. Roser Galí, Directora general de famílies del Departament de Treball, Afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya.
•• 25/05/2018, trobada amb l’equip terapèutic del Centre Terapèutic de Fontfregona.
•• 6 de juny de 2018, reunió amb la Sra. Anna Güell de Càritas SOS i la Sra. Ester Triadó
de la Fundació Ramon Noguera.
•• 6 de juny de 2018, amb la Sra. Marta Casacuberta, directora de Benestar Social dels
Serveis Territorials de Girona.
•• 18 de juny 2018, trobada amb Ampans, fundació que treballa per promoure l’educació, la
qualitat de vida i la plena inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia
mental o en situació de vulnerabilitat.
•• 19 de setembre de 2018, a l’Institut de Salut Mental de l’advocacia.
•• 3 d’octubre de 2018, Àlex Florensa, director d’Eines, Centre de drogodependents de
Sant Cugat.
•• 4/10/2018, al SOC (Servei d’Orientació sobre drogues), amb l’Associació Asfatac.
•• 19/10/2018, trobada de les juntes directives d’Afatrac i Asfatac, a l’Ajuntament d’Argentona.
•• 15/11/2018, reunió amb Asfatac a la Conselleria de Salut amb el Sr. Marc Ramentol, en
substitució de la consellera Sra. Alba Vergés.
•• Amb els responsables del GAM d’arreu del territori de la Federació Salut Mental (SMC).
•• 5/11/2018, amb la Sra. Isabel Rubió de la Fundació Adana.
•• 8/11/2018, amb el Bisbe de Solsona, el Sr. Xavier Novell i Gomà.
•• 16/11/2018, amb la Fundació MAP. Oferim serveis integrals per a les persones amb discapacitat i risc d’exclusió social de la comarca del Ripollès.
•• 20, 21 i 22 de novembre de 2018, participació al Congrés del Tercer Sector Social.
ENS FEM SENTIR

26 de juny 2018

13 de novembre 2018

26 de maig de 2018, presentació d’Afatrac a la Fira Gran, estand de la Generalitat.
23/06/2018, programa radiofònic “La nit dels ignorants”, a Catalunya Radio amb la Rosa
Lunas i la Montserrat Boix.
13 de novembre de 2018, intervenció en la Televisió del Berguedà d’Afatrac, Grup Horitzó i
Delícies del Berguedà en el programa “El Ressopó”, en el capítol sobre “Salut Mental”.
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CONCLUSIONS
Aquest any 2018 ha estat de consolidació d’Afatrac. La feina que hem anat fent de formació
i de participació en jornades ha estat més amplia i reforçada.
La nostra xarxa de coneixences s’ha ampliat, així com el nombre de socis. Hem conegut
altres vivències d’altres associacions que treballem amb un perfil semblant.
La Federació Salut Mental Catalunya (SMC) ens ha admès com a membre de ple dret, cosa
que fa que ens sentim útils i alhora responsables davant no només dels nostres socis sinó
de tota la societat.
Hem pogut estudiar l’avantprojecte de llei de l’Estat espanyol en referencia a la Convenció
Europea del Drets de les Persones amb Discapacitat, que ens ha fet reflexionar sobre la
necessitat de lluitar per a defensar encara amb més coratge el dret a una vida digna dels
nostres familiars.
Hem continuat donant-nos a conèixer en tots els àmbits que hem pogut i hem aconseguit
que tota la administració parli ja dels casos complexes i en quasi tots els àmbits de salut,
justícia i mitjans de comunicació siguem un col·lectiu a tenir en compte.
I gracies a la tasca de Magda Casamitjana i als nostres granets de sorra, a final d’any el Govern ha creat el “Programa d’abordatge integral sobre els casos de salut mental d’elevada
complexitat” que, sortosament, te com a cap a la nostra estimada Magda. La seva serà una
tasca àrdua en la que tot Afatrac hi és implicat. L’ajudarem en tot el que calgui.
Finalment, hem elaborat i entregat les nostres “cartes als reis” amb les demandes a les conselleries de Salut, Ensenyament, Afers socials i Treball i Justícia.
La tasca que ens espera el 2019 serà molt més intensa. Necessitem col·laboració dels socis
i implicació de tots nosaltres per aconseguir el que volem: una vida millor pels nostres fills i
filles malats que depenen de nosaltres encara...
Donem les gràcies a la Magda, als socis que ens ofereixen la confiança, als professionals
que ens han cregut i donat suport...
L’any passat posàvem la primera pedra, aquest any hem posat la segona. Encara hem d’aixecar la casa.
Com a presidenta d’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.

Montserrat Boix
Presidenta AFATRAC
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