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QUÍ SOM?
AFATRAC (Associació de Familiars d’Afectats per Trastorn de Conducta) representa un
col·lectiu de pares i mares amb fills i filles amb trastorns lleus i greus de conducta derivats 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
d’estupefaents), i que els garanteixi 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 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 i malalties 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:
1. Posta en comú i suport mutu als familiars.
2. Informació i assessorament en els temes que ens inquieten: legals, socials, econòmics,
educatius...
3. Assessorament educatiu i psicològic.
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” i
promoure protocols d’atenció específics.
5. Grups de treball en els que es pressioni l’Administració en els temes que creiem
indispensables per a millorar les vides dels nostres fills i filles.
6. 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.
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 de conducta per afavorir la
conscienciació de la Societat i l’Administració.
AFATRAC Memòria 2019

3

MEMÒRIA AFATRAC - 2019

NOMBRE PERSONES ASSOCIADES
Al tancament de l’any 2019 som 199 sòcies i socis

ORGANIGRAMA:
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ACTITIVATS DE LA JUNTA DIRECTIVA I VOCALIES:


Reunions junta directiva: 12 reunions



Suport a les famílies, trobades presencials i/o telefòniques: 236



Assemblees: 1 El dia 10 de febrer Assemblea ordinària Afatrac.



Trobades familiars:
o 12 d’abril: Xerrada “Què cal saber del patiment dels nostres fills i què convé fer
per cadascú, un a un". A càrrec de Francesc Vilà. Psicoanalista i director
sociosanitari de la Fundació Cassià Just.
o 30 de juny Trobada familiar AFATRAC. “Quins problemes tenim”
o 10 de juliol Grup “plorar”, Desfogament total...Barcelona
o 29 de setembre. Sessió informativa de la Federació catalana de Salut mental
SMC als socis de AFATRAC.
https://afatrac.org/presentacio-de-la-federacio-catalana-de-salut-mental-smc-a-les-sociess-dafatrac/
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o 20 de novembre : Jornada AFATRAC famílies amb fills/es menors d’edat.
HTTPS://AFATRAC.ORG/JORNADA-FAMILIES-DAFATRAC-AMB-FILLES-I-FILLS-MENORS-DEDAT/.
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.



Intervencions de Rosa Lunas (Vicepresidenta d’AFATRAC ) a Madrid, Bèlgica, la ONU
en nombroses ocasions a través de FOCAGG.



Participació mensual a la Taula Salut mental Sant Cugat



Participació bimensual d’AFATRAC a la comissió de Salut Mental del Berguedà



Comunicació periòdica amb la Federació de Salut mental Catalunya (SMC)



4 de juny Presentació d’AFATRAC al El Miracle amb el Sr. Josep M Fisas



6 de juny Ens conviden a presentar AFATRAC al centre Eines de Sant Cugat. Àlex
Florensa



Vocalia Salut:
.

o

18 de juliol. Reunió d’AFATRAC amb la direcció del Cap de les Corts. Amb un

gran èxit.

o 20 de desembre. Reunió de la vocalia de salut amb una gran part del personal
mèdic del CESMA de l’Hospital Tauli. Un gran èxit.

o Desembre: Estudi exhaustiu del “Pla director de Salut mental i Addiccions de
la Generalitat de Catalunya” i de “El dret a la salut mental infantil i juvenil:
garanties en l’accés i l’atenció als centres residencials, Síndic de greuges”. I
lliurats a la Sra. Magda Casamitjana.

 Vocalia famílies:
o Seguiment a famílies i fills i filles, mitjana 3-4 dies al mes.
o 31 de març, paellada a Sant Vicenç de Montalt.
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o Fins el juliol trobada mensual amb 6-7 nois/es que anaven a casa de la Maria
Barceló (Voc. Famílies) i s’han fet sortides a Núria, a Girona, al museu de la
Ciència de Terrassa... Durant el mes d’octubre es va tenir un pare acollit també.

o 7 de febrer, arrenca el ¨primer GAM d’AFATRAC, al Maresme.

https://afatrac.org/afatrac-maresme-arrenca-un-primer-gam/

o 31 de març S’inaugura el GAM d’AFATRAC al Vallès Occidental a Terrassa.
Ens trobem 1 cop al mes.

o Abril 2019 S’inaugura el Gam de Barcelona d’AFATRAC.
 Vocalia Comunicació:


Al febrer de 2019 vam crear el Facebook d’AFATRAC. En aquests 11 mesos
hem arribat a les 200 persones seguidores. El que significa un creixement
exponencial molt ràpid, que esperem poder sostenir en el temps.
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Al febrer de 2019 vam crear l’Instagram d’AFATRAC. En aquests 11 mesos
hem arribat a les 250 persones seguidores. El que també significa un
creixement exponencial molt ràpid, que esperem poder sostenir en el temps.



Durant el 2019 hem publicat 270 entrades al web d’AFATRAC, actualitzant-ne
constantment els continguts, i millorant-ne l’estructura i l’accessibilitat per
facilitar i afavorir les noves visites i fidelitzar les existents.

 Vocalia Justícia:
Des del mes de febrer i al llarg de l’any, s’ha estat programant i organitzant la 1a Jornada
Justa-Ment Repensem la justícia-Salut Mental. La vocalia s’ha reunit, juntament amb la
coorganitzadora de la jornada, la Sra. Sònia Gómez de la CORE (Coordinadora de
Recerca en salut mental de la UAB); el Sr.Manel Atserias, president de l’ISMA (Institut
de Salut Mental de la Advocacia); el Sr. Xavier Puigdollers, president de la Comissió
dels drets de les persones amb discapacitat de l’ICAB (Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona) així com amb els diferents ponents i entitats que ens donen suport.


27 de febrer: Vocalia de justícia



1 març: Reunió de la vocalia de justícia i després:
o Sra. Mercè Caso, jutgessa degana de Barcelona
o SMC, Federació catalana de Salut mental.



14 de març: Reunions amb:
o

Sr. Manel Atserias, president ISMA ( Institut Salut Mental de l’Advocacia).

o

Sra. Mercè Caso, jutgessa Degana de Barcelona.

o

Dra. Núria Gómez, Psiquiatra de l’Hospital Vall d’Hebrón, especialista en TEAF.



18 de març: SMC – Salut Mental Catalunya Sra. Marta Poll, Sra. Mónica Carrilero.



29 de març: Vocalia de justícia



30 abril: Sra. Sònia Sánchez CORE (Coordinadora de recerca en salt mental) de la
UAB.



28 de maig: Reunió de la vocalia de justícia i després amb la Sra. Mònica Carrilero SMC.



30 de maig: Reunió de la vocalia de justícia i després amb la Sra. Elisabet Abella, Gerent
Ciutat de la justícia.



28 de juny: Reunió de la vocalia de justícia i després amb el Sr. Marc Simon, Obra social
la Caixa, encara que finalment ens rep la Sra. Joana Prats.



1 de juliol: Reunió amb el Sr. Felip Puig president del TRAM, i Sra. Anna Vinyals.



18 de juliol: Vocalia de justícia.



27 de setembre: Vocalia de justícia.



24 de octubre: Reunió amb el Sr. Jordi Batista, Director de recursos Humans Hotels
Catalònia.



20 novembre: Reunió amb la Sra. Carme Bastarós del CEFJE (Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada).



18 desembre: Reunió amb les moderadores i moderadors de les taules jornada de justícia.
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MEMÒRIA AFATRAC-SUBSEU GIRONA 2019
ORGANITZACIÓ
La nostra organització és assembleària i funciona a partir de grups de treball. El primer va ser el d’habitatge,
amb l’elaboració del projecte d’habitatge.
Seguidament, el d’Acollida de persones que s’incorporen a la nostra Subseu de Girona i darrerament, el de
Taules de Salut mental, a les quals
participem i el de Inserció Laboral.
REUNIONS
Hem fet reunions ordinàries cada primer
dissabte de mes, al Centre Cívic Ter de
Girona. Hem elaborat ordre del dia i acta
de cada reunió i hem tractat els següents
temes:
 Organització grups de treball
 Habitatge: Procés d’elaboració del
projecte.
 Acollida de famílies noves.
 Recursos públics i privats de Salut Mental.
 Resultats enquesta AFATRAC
 Recursos d’inserció laboral.
 Comunicació i protecció de dades.
 Cura de les persones cuidadores. Propostes.
 Traspàs d’informació dels grups de treball i de
 Catàleg de recursos existents.
les reunions, formacions i jornades a les qual
 Pautes d’intervenció amb els nostres fills.
han assistit els diferents membres.
 Estratègies que utilitzem per fer front a la
situació.
El 25 de gener la Sra. Magda Casamitjana ens va presentar el “Programa d’Abordatge Intensiu i Integral de
Casos de Salut Mental d’Alta Complexitat”. I el 13 de juliol el Sr. Xavier Puigdollers ens va parlar de la
“capacitat jurídica, capacitat d’obrar i capacitat natural”.
Reunions grups de treball Habitatge: Hem elaborat el Projecte d’habitatge en Suport, en reunions amb
entitats i formacions: “Top House” FT. (Girona), “Housing first” (Barna), AD’Iniciatives Socials (Girona) ,
Fundació Arrels (Barna). Leopoldo Grosso “Gruppo Abele” (Torino) i Sostre Cívic.
Grup acollida: Comunicació amb la persona que s’incorpora i organització de “cafès-acollida”
ACTIVITATS REALITZADES
COMPARTIR RECURSOS: sobre salut mental, educació, treball, habitatge, i n’hem fet alguns reculls (Salut
Mental, Recursos d’inserció laboral). També hem compartit pautes d’intervenció amb el nostres fills i filles i
estratègies personals per fer front a l’estrès que ens generen.
ELABORACIÓ DEL PROJECTE D’HABITATGE: A partir d’un primer esborrany, s’han anat modificant, afegint
i traient segons les aportacions internes i externes. A finals del 2019 s’aprovà i a partir dels 2020 es dissenyarà
el calendari de reunions per presentar-lo a diferents possibles socis col·laboradors i patrocinadors.
PARTIPACIÓ EN TAULES DE SALUT MENTAL DE LES COMARQUES GIRONINES :S’ha participat en la
taula de Salut Mental del Pla de L’Estany i s’ha contactat amb Activa’t per a poder participar en les
coordinacions que es porten a terme a nivell de Salut Mental de Girona.
FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ: Hem participat en reunions, formacions, jornades, etc.,
Addiccions
en
situació
d’elevada
 Situa’t. Formació Apoderament mòdul
complexitat a la ciutat de Barcelona”.
famílies. (Girona)
 Fundació Support Comarques Gironines.
 Jornada Justícia Penal i Addiccions.
(Barna)
 Federació Salut Mental Catalunya (SMC).
(Barna).
 Jornada “Mirada compartida cap a les
persones amb trastorns de Salut Mental i
 Casal Cartañà de Girona.
MITJANS PERSONALS, MATERIALS I RECURSOS
A final de 2019 som 23 membres. A les reunions ordinàries hi ha una participació mitjana de 12-14 persones.
A nivell econòmic, depenem d’AFATRAC Catalunya.
Local social al Centre Cívic Ter: Carrer de Can Sunyer, 46, 17007 Girona, Tel. 972 41 49 52, (Allà disposem
d’aula, ordinador, projector i pantalla i també servei de fotocòpies).
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ENS FORMEM:

 7 febrer fins març Assistim al taller de Mindfullness. Servei per adolescents.
 5 de juny: Movimiento Rethinking de innovación disruptiva en Salud Mental
https://www.neurocienciasonline.com/retos



13 al 15 de setembre FORMACIÓ facilitadores i facilitadors PROSPECT.

 4 de desembre. Tot el què cal saber sobre la declaració d'utilitat pública. Torre
Jusanna

ENS FORMEM I PARTICIPEM:
Participació de AFATRAC en Xerrades i jornades:


15 de gener. Assistim a la xerrada “’L’addicció com a símptoma” a Sant Cugat del
Vallès. https://www.santcugat.cat/activitat/xerrada-laddiccio-com-a-simptoma



17 de gener. Addiccions: Causa o efecte d'una mala salut mental? Casa del Mar.
http://www.grupchmsm.com/chmcorts/xerrada-addiccions-causa-o-efecte-duna-mala-salutmental/



18 de gener. Participem en la jornada organitzada per SMC al Palau Macaya: El dret a la
capacitat jurídica en salut mental: suports i acompanyament. https://afatrac.org/lafederacio-salut-mental-catalunya-presenta-al-palau-macaya-de-la-caixa-un-informe-amb-propostesper-garantir-el-dret-a-la-capacitat-juridica-en-salut-mental/



6 de març AFATRAC participa en la Presentació Pla comarcal Stop estigma salut
mental.

https://afatrac.org/afatrac-participa-en-la-presentacio-pla-comarcal-stop-estigma-salut-mental/



13 de febrer. Presentació d’AFATRAC als pares i mares de l’Escola Francesc Macià. A
L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)a la Plaça d’Espanya de Barcelona.



14 de març. Participem a la IX Jornada BCN salut mental. Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona. http://www.bcnsalutmental.org/
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21 de març: Assistim a la jornada: Avançant en el TDAH i les seves comorbiditats:
projecte europeu CocA. Sala d’actes del Pavelló Docent, Edifici 7D, Vall d’Hebron
Hospital Campus. https://www.vallhebron.com/ca/noticies/jornada-avancar-en-el-tdah-i-lesseves-comorbiditats



22 de març. Plaça del Rei. Taula salut mental Barcelona. Jornada “Ens hem posat la
salut mental al cap”, Departament de Salut de l’Ajuntament de Barcelona i la Taula de
salut mental de Barcelona.



28 de març. Assistim a la conferència “La modificació de la capacitat d’obrar” a la
Fundació Paideia.
https://fundaciopaideia.org/esp/2019/03/06/charla-sobre-la-capacidad-de-obrar/



2 d’abril. Participem en el dia mundial de l’atenció a l’Autisme en la jornada: “Atención
médica integral a personas con TEA” al Palau Macaya.
https://www.autismo.com.es/autismo/comunicacion/documents/Atencion-Medica-Integral-ES.pdf



4 i 5 d’abril: V Congreso Internacional sobre Justicia Restaurativa y Mediación Penal:
re-evolucionando la justicia Facultad de Derecho de la Universidad Burgos.
https://www.ubu.es/agenda/v-congreso-internacional-sobre-justicia-restaurativa-y-mediacion-penalre-evolucionando-la-justicia



5 d’abril. Participem en La jornada sobre l’afectació de l’alcohol al cervell a la Facultat
de Biociències de la Universitat Autònoma de Barcelona.
https://afatrac.org/tots-els-videos-de-les-conferencies-de-la-jornada-sobre-teaf-a-la-uab/
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29 d’abril, Ens conviden a la Presentació de l’Associació: REEIXIR.NOVES ALES a
Girona
22 de maig. ”Autisme en l’edat adulta” al CREC Coworking, organitzat per l’Associació
TEADIR.
23 de maig. Participem al 5º Congreso Estatal sobre Alteraciones de la Conducta.
Barcelona. http s://afatrac.org/congreso-estatal-sobre-alteraciones-de-conducta/

 25 i 26 de maig, IV Jornades sobre el Trastorn de l´Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF)
Síndrome alcohòlica fetal: Un món d’opcions per descobrir. Palau Macaya.
https://www.safgroup.org/eventos



3 de juny Conferència “Problemes derivats dels préstecs ràpids concedits sense
garanties” a la Biblioteca Central de Terrassa http://salutmentalterrassa.org/conferencia-el-

.

dia-3-de-juny-a-les-6-de-la-tarda-a-la-biblioteca-central-problemes-derivats-dels-prestecs-rapidsconcedits-sense-garanties/




5 de juny Assistim al IV Congrés de Psicologia Sanitària i Salut Mental a l'Hospital
General de Catalunya)
11 de juny, Participem en la presentació de l’Espai de Cura. Centre d’Informació per a
les persones cuidadores https://afatrac.org/barcelona-cuida-es-un-centre-pioner-que-vol-donarvisibilitat-a-tots-els-recursos-existents-a-la-ciutat-en-lambit-de-la-cura-i-posar-los-a-labast-detothom-vol-ser-un-espai-de-refer/
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/noticia/nou-centre-de-referancia-per-a-la-cura-deles-persones)



12 de juny, participem a la Fira Gran a les Reials Drassanes de Barcelona.



14 de juny, Participem a la jornada ‘Justicia Penal y Adicciones: Experiencias y
reflexiones sobre el derecho penal y la incorporación social’, organitza “UNAD La Red
de Atención a las Adicciones”, Auditorio FIATC de Barcelona
https://www.unad.org/noticias/2402/unad/organiza/una/jornada/sobre/justicia/penal/y/adicciones/en/b
arcelona



13 de juny, participem a un Espai de treball sobre les Taules de Salut Mental. Centre
Cívic Can Deu. Organitza SMC.



20 de juny Presentació del monogràfic ‘Dignitat, igualtat, discapacitat i dret’ Comissió
dels Drets de les Persones amb Discapacitat i Sindicatura de Greuges de Barcelona i la
Fundació Sant Raimon de Penyafort. Pati de Columnes del Palauet de l’ICAB
https://www.sindicadegreugesbcn.cat/pdf/monografics/discapacitatidret.pdf
http://www.icab.cat/?go=eaf9d1a0ec5f1dc58757ad6cffdacedb1a58854a600312cc8ae6ed9d52eec04023499efabc00d196e42
ad427b50bb09c9cb77a8b7811813f762471f73eaca96e5fafbb5eb7e1d6eb764313b21b4eb7c6b4ba807b911f41f681d0b9f41e2
fc5bd72277f702f64c3c735bebd2e812ae6e0faca5f940991fa6e0e80ef37475692a4559a98e44ff5a14416218f430cf36081dd8ee
5c84d2ad4f0bbd2d627dde3eeec86b26d92bbb31b65
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25 de juny. Jornada “Mirada compartida cap a les persones amb trastorns de
salut mental i addiccions en situació d’elevada complexitat a la ciutat de
Barcelona”. Cosmocaixa.

https://afatrac.org/mirada-compartida-cap-a-lespersones-amb-trastorns-de-salut-mental-i-addiccions-en-situacio-delevada-complexitat-a-la-ciutatde-barcelona/



3 i 4 de juliol. Participem en el II Congrés de l’Acció Social - Inclusió.cat.
https://mon.uvic.cat/cess/esdeveniment/ii-congres-de-laccio-social-inclusio-cat/



8 de juliol. Trobada de moderadores i moderadors de GAM, a Terrassa.
https://afatrac.org/trobada-de-moderadores-i-moderadors-de-gam/



8 de juliol. Reunió de la Sra. Magda Casamitjana amb les associacions de
familiars, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
https://afatrac.org/reunio-sra-magda-casamitjana-amb-les-associacions-de-familiars/
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16 de juliol, Participem en la matinal d’innovació del Parc de recerca UAB. Salut mental i
joves.
https://www.uab.cat/web/agenda/matinals-d-innovacio-salut-mental-i-joves1345468477582.html?param1=1345792402490



17 de juliol. La protecció legal a la persona amb una discapacitat (II). Futur,
patrimoni i testament. https://fundaciofriends.org/proteccio-legal-persona-amb-discapacitat-jordiduran-2/

 7 i 8 de setembre Participem en el Día mundial del trastorno del espectro.alcohólico
fetal TEAF 2019. En e lMinisterio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Madrid.
https://afatrac.org/afatrac-amb-el-9del9diamundialteaf/



30 de setembre Participem la Jornada: “Ment Oberta a la Inclusió Laboral”
organitzada per la Fundació Salut Mental Incorpora La Caixa.
https://afatrac.org/jornada-ment-oberta-a-la-inclusio-laboral/



4 d’octubre Assistim a la xerrada: “Responsabilidad penal de las personas con TDAH”.
A l’Il·lustre col·legi d’advocats de Sabadell. https://www.federaciocatalanatdah.org/octubre2019/



12 d’octubre. Participem en el Dia de la Salut mental a Sort (Pallars).
https://salutmentalpallars.wordpress.com/2019/09/25/dia-mundial-de-la-salut-mental-a-sort-12octubre-2019/



17 de octubre. Participem al IX Congrés internacional de Filosofia i salut mental.
https://afatrac.org/esdeveniment/ix-congreso-internacional-filosofia-y-salut-mental/?instance_id=11



23 d’octubre Participació d’AFATRAC en “Participa.cat. Departament Afers Socials de
la Generalitat de Catalunya.”https://afatrac.org/afatrac-participa-en-participa-cat/



24 d’octubre. Participem a la 2a sessió de Salut mental i joves: 2a sessió. Ocupació,
salut mental i joves. Hub b30, Parc de Recerca UAB, CORE de Salut Mental, CORE
d'Educació i Ocupabilitat, i Consell Comarcal del Vallès Occidental.
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25 d’octubre Participem a la Jornada “Cuidador Informal en Salut Mental”
http://www.salutmental.org/actualitat/agenda/el-cuidador-informal-en-salut-mental-formacioespecialitzada-amb-salut-mental-mataro-i-maresme/



5 de novembre: Debat Catalunya Social ‘L’GBTI-fòbia entre infants i adolescents. Una
problemàtica social a resoldre’” Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
L’Ateneu Barcelonès
http://www.tercersector.cat/noticies/5-novembre-llgbti-fobia-entre-infants-i-adolescents
Dossier:http://www.tercersector.cat/sites/tercersector.cat/files/dossier_catalunya_social_lgbti_fobia_
entre_infants_i_adolescents_0.pdf



5 de novembre. Jornada "Dia de les Persones Cuidadores” Parc Sanitari Pere Virgili.
https://www.barcelona.cat/ciutatcuidadora/ca/espai-barcelona-cuida/que-es



14 de novembre . Estrès i depressió: la biologia de cada dia 6è CoreSeminar a la sala
d'actes de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona
https://afatrac.org/vi-core-seminar-estres-i-depressio-la-biologia-de-cada-dia/



22 i 23 de novembre. Participem a la I Conferencia Nacional del Trastorno del
Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) en la Escuela Andaluza de Salud Pública, Granada.
https://visualteaf.com/i-conferencia-nacional-del-teaf/



20 de novembre Jornada Afatrac: famílies amb filles i fills menors d’edat.



27 de novembre : Participem a la Jornada: Salut Mental i Ocupació. Palau Macaya.

https://afatrac.org/jornada-families-dafatrac-amb-filles-i-fills-menors-dedat/

https://afatrac.org/jornada-salut-mental-i-ocupacio/

 29 de novembre. Jornada “Joves i salut mental. Acompanyament, itineraris i
participació per no perdre oportunitats”. Palau Macaya.
https://afatrac.org/jornada-joves-i-salut-mental-acompanyament-itineraris-i-participacio-per-noperdre-oportunitats/
https://www.salutmental.org/actualitat/agenda/jornada-joves-i-salut-mental-acompanyamentitineraris-i-participacio-per-no-perdre-oportunitats/



11 de desembre El Coordinador del grup de treball de la Comissió de Codificació de
Catalunya convida a AFATRAC a participar en el taller sobre la reforma del CCCat en
matèria de suport a la capacitat jurídica del les persones amb discapacitat. Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.



13 desembre Encuentro con el Dr. Rusell Barkley Últimas actualizaciones en el
TDAH. Fundació ADANA. https://adanatraining.com/events/trastornos-del-neurodesarrollo/
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15

MEMÒRIA AFATRAC - 2019

ENS REUNIM AMB ENTITATS I PERSONALITATS:

 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.
https://afatrac.org/el-govern-crea-el-programa-dabordatge-integral-sobre-els-casos-de-salutmental-delevada-complexitat/

 Sr. Xavier Puigdollers, advocat, aproximadament un cop al mes.
 17 gener Reunió amb la Sra. Pepita Cabiscol. Cap del servei d’atenció a persones
amb discapacitat i del serveis d’atenció a persones amb drogodependència del
Consorci de Serveis Socials de Barcelona
https://www.cssbcn.cat/organigrama-cssbcn/101-consorci-de-serveis-socials-de-barcelona.html

 21 de gener i 13 de maig AFATRAC s’entrevista amb el Dr. Claret. Director de l’Hospital
de dia de Nou Barris.
http://www.csb.cat/xarxa-de-serveis-publics-de-salut/atencio-salut-mental/

 30 de gener Reunió amb el Sr. Carlos Soler Iglesias, Sub-direcció General de
Programes de Rehabilitació i Sanitat del Departament de Justícia (presons) de la
Generalitat de Catalunya.
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=13336


18 de febrer. Reunió amb la Sra. Ester Sara Cabanes. Directora General d’Atenció a la
Infància i l’Adolescència (DGAIA), a la seva seu.

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/funcions_i_estructura/estructur
a/secretaria_infancia_adolescencia_joventut/direccio-general-datencio-a-la-infancia-iladolescencia/


2 de maig Reunió amb la Sra.Carme Fortea, Cap del Departament d’atenció a les
Persones sensibles Tema: Housing First (Primer la llar).
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/bones-practiques-socials/projecte-pilot-primerla-llar-house-first



8 de maig Reunió amb la Sra. Rosa Alemany, Departament de Promoció i Suport de
l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.
https://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/noticia/presentem-la-guia-de-recomanacions-pera-comunicar-nos-amb-persones-amb-sordesa-i-amb-sordceguesa_878532



11 de maig reunió d’AFATRAC amb el director de la Fundació Anoia.



17 de maig Reunió amb la Sra. Lourdes Gil Soler. Cap de l'Àrea per a la Coordinació i
la Planificació Escolar. Mataró.
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=16914



17 de juny. Reunió a la Fundació Pere Mitjans, amb les Sres. Clara Clos i Laia
Lobateras. https://www.fpmitjans.org/fundacio.html



17 de juliol Reunió d’AFATRAC amb la direcció del Cap de les Corts. Tema:
Presentació d’AFATRAC al CSMA de Les Corts. http://www.grupchmsm.com/chmcorts/
16
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 18 de juliol .Reunió amb la Pilar Solanes Directora del programa de Salut de l’Ajuntament
de Barcelona, i la tècnica Lidia Ametller. Tema: Donar-nos a conèixer com associació i
oferir-nos a col·laborar en el Pla de Salut de Barcelona 2016-2022.
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/859/nou-programa-de-trobades-de-salut-publica,



29 de juliol . Reunió a la Conselleria afers socials, Sra. Benedí.
https://afatrac.org/ni-en-ple-estiu-afatrac-no-descansa/.



20 d’agost. Visita “pis zero” de Arrels. Barcelona. I reunió amb els responsables.
https://afatrac.org/afatrac-visita-el-pis-zero-de-arrels-barcelona/



20 i 21 de setembre. Trobada de les representants d’Afatrac amb Leopoldo Grosso –
Gruppo Abele (Torí- Itàlia) tema: feina i Habitatge.

https://afatrac.org/2078-2/


6 de novembre Reunió amb la Sra. Judit Gufreu. Directora de l'Agència de l'Habitatge
de Catalunya.
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=18035



8 de novembre. Reunió amb el Sr. Jaume Farre, Director del programa “Incorpora” de
la Caixa. https://www.incorpora.org/ca/detall-actualitat?articleId=128639



18 de novembre Reunió amb la Sra. Monica Ribas Sub-direcció General d'Atenció i
Promoció de l'Autonomia Personal. (Fundacions tutelars).
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=11678



20 de novembre Reunió amb la Dra. Begoña Roman, professora de filosofia de la
Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca Ètica i Filosofia Contemporània
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26 de novembre. Reunió amb Sr. Josep Vidal i Fàbrega. Direcció General d'Economia
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=4910
https://afatrac.org/reunio-amb-sr-josep-vidal-i-fabrega-direccio-general-deconomia-social-el-tercersector-les-cooperatives-i-lautoempresa/

ENS FEM SENTIR



7 i 14 de gener Entrevista Antoni Bassas i el diari ARA
https://www.youtube.com/watch?v=Fp7x0b6fMLk
https://afatrac.org/?s=antoni+bassa



18 de gener i 1 de febrer. Participació d’AFATRAC en el programa de TV1 “Ara i Aquí”

https://afatrac.org/afatrac-al-ara-i-aqui-tv1-catalunya-maria-barcelo-i-vado-mora/
https://afatrac.org/tv1-programa-ara-i-aqui-intervencio-de-magda-casamitjana-i-montserrat-boixafatrac/



11 de març. Afatrac participa en l’article sobre els “casos complexes” a la revista de la
Fundació Joia https://joiamagazine.org/cat/reportatges/2457-salut-mental-alta-complexitat



12 d’octubre Canal Blau TV, 11. Carme Muntané, sòcia d’AFATRAC, i membre de
AFAMMG – Associació de Familiars i Afectats per Malaltia Mental del Garraf.
https://afatrac.org/2143-2/



10 d’Octubre. Article sobre AFATRAC a la Revista l’Agulla.
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https://issuu.com/punxo/docs/l_agulla__n_mero_116. Plana nº 4
https://elpunxo.wordpress.com/tag/preso/
https://www.picuki.com/tag/trastorndeconducta


4 de desembre. AFATRAC publica un comunicat de premsa arrel del programa de TV
“Sense ficció” “Fills maltractadors pares amb por”, del 3 desembre 2019 on expliquem
les nostres queixes pel tractament que han rebut sobre els nostres casos en el programa.
https://afatrac.org/2378-2/



12 de desembre, AFATRAC participa en el programa de TV3· “Planta baixa” que parla
sobre la Patologia dual.

https://afatrac.org/afatrac-a-tv3-programa-planta-baixa/



15 de desembre AFATRAC a TVE, Canal 24horas. Programa Repor: “Conductas
arriesgadas”.

https://afatrac.org/afatrac-a-tve-conductas-arriesgadas/,
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COMPTABILITAT
Saldo inicial a 1/1/2019

2.933,65

Ingressos

+ 12.390,00

Despeses

- 3.350,81

Saldo final a 31/12/2019

11.972,84

Ingressos:

 Quotes socis
 Donacions Jornada Justament
Total ingressos

6.390,00
6.000,00
-------------------------12.390,00

Despeses:












Material oficina i publicitat (fulletons i targes)
Assegurança responsabilitat civil
Quotes i cursos
Taxes
Actualització i manteniment web i domini
Desplaçaments
Gestoria
Aparell telèfon
Despeses jornada justícia
Despeses banc
Altres
Total despeses

AFATRAC Memòria 2019

242,15
170,37
348,25
98,30
363,40
908,79
217,80
324,98
605,47
33,30
38,00
-------------------------3.350,81
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CONCLUSIONS

Aquest any 2019 hem continuant consolidant la nostra associació. La feina que hem anat
fent de formació i de participació en jornades ha estat més àmplia i reforçada.
La nostra xarxa de coneixences ha estat ampliada així com el nombre de sòcies i socis.
Hem continuat coneixent i unint-nos amb altres associacions que treballem amb un perfil
semblant.
Hem continuat donant-nos a conèixer en tots els àmbits que hem pogut i hem continuat
treballant amb la Sra. Magda Casamitjana en la seva tasca en el “Programa d'abordatge
integral sobre els casos de salut mental d'elevada complexitat” i hem continuat en els
mitjans de comunicació donant a conèixer la situació dels nostres familiars.
Hem organitzat trobades lúdiques, formatives, informatives, i malauradament també
tristes.
El desembre del 2019 moltes sòcies, socis i simpatitzants d’AFATRAC ens vàrem trobar
per a donar l’últim adéu al primer dels nostres fills que ha perdut la batalla en aquesta
lluita per una vida millor. Esperem que sigui també el darrer... Estem parlant de l’Ignasi
Sala Boix, el fill que va impulsar la seva mare a fundar una associació, AFATRAC, per
donar veu a totes les famílies amb filles i fills amb Trastorns de Conducta, i lluitar per un
futur amb dignitat pels nostres familiars. És a ell, i als seus pares valents i decidits, a qui
devem que tota la resta de famílies trobem en AFATRAC escalf i suport. DEP Ignasi.
Finalment, durant tot l’any hem estat preparant la 1a jornada “Justa-Ment Repensem la
justícia-Salut Mental” pel 6 de febrer de 2020, organitzada per la vocalia de justícia
d’AFATRAC i de CORE en Salut Mental de la UAB, on seran presents especialistes i
professionals dels àmbits sanitari i jurídic, així com representants de diferents
associacions, la mateixa AFATRAC, TDAH, TLP, Trastorn del vincle i TEAF:
https://afatrac.org/wp-content/uploads/2019/12/Programa_jornadas_justamente_6feb_catala-2.pdf

La tasca que ens espera el 2020 serà molt més intensa. Necessitem la col·laboració dels
socis i sòcies i la implicació de tots nosaltres per a aconseguir el que volem: una vida
millor per als nostres fills i filles malalts que depenen de nosaltres encara...
Donem les gràcies a les sòcies i socis que ens ofereixen la confiança, i als i les
professionals que ens han cregut i donat suport.
Com a presidenta d’AFATRAC us agraeixo a tothom l’esforç, i us encoratjo a continuar.

Montserrat Boix
Presidenta AFATRAC
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