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QUI SOM?

VALORS 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. 

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.

AFATRAC (Associació de Familiars d’Afectats per Trastorns 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.
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QUI SOM?

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.

MISSIÓ



QUI SOM?
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NOMBRE DE PERSONES ASOCIADES

ORGANIGRAMA

ASSEMBLEA DE 
SÒCIES I SOCIS

JUNTA 
DIRECTIVA

SECRETARIA

TRESORERIA

VOCALIES

COMUNICACIÓ

HABITATGE

LABORAL

FAMÍLIES

PRESIDÈNCIA I 
VICEPRESIDÈNCIA

RELACIONS 
INSTITUCIONALS

FORMACIÓ I
INVESTIGACIÓ

ORGANITZACIÓ I
ADMISTRACIÓ

VOLUNTARIAT I PUNT
DE TROBADA

SUBSEU 
GIRONA

SUBSEU 
MATARÓ

SUBSEU VALLÉS
OCCIDENTAL



ACTIVITATS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

10  reunions junta directiva

• Participem en les Assemblees i reunions de la Federació Catalana de salut  
 mental (SMC) com a membre de ple dret.

• Reunions periòdiques amb la Sra.Magna Casamitjana Directora “Pacte   
 Nacional de Salut Mental” de la Generalitat de Catalunya).

• Continuem treballant en la declaració d’utilitat publica de AFATRAC.

• Aquest any 2021 som declarats Grup d’Interès del Parlament de Catalunya  
 amb el núm. 17539. A més, des de 2018, ho som també de la Generalitat   
 amb el núm. 2621.

• Assistim a les Taules Salut Mental  de Sant Cugat, del Berguedà, del   
 Maresme i del  Pla de L’Estany, i a les coordinacions que es fan a Situa’t amb  
 les associacions de Salut Mental de Girona.

• 25/10. AFATRAC (Neus Estany, Maria Barceló i Mariona Martí) es reuneix amb  
 ARRELS per tal de poder col·laborar en el tema del sensellarisme.

• 15/12, AFATRAC participa en el Plenari del #PAIcSaMAEC, S'ha presentat el   
 document de treball amb els elements de priorització i planificació   
 estratègica. S'està produint un canvi de mirada i passant a l'acció.

Gràcies Magda Casamitjana i gràcies professionals de mirada comunitària i 
multidisciplinar en Salut Mental!  



ACTIVITATS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

ASSEMBLEES I REUNIONS DE SOCIS:

• 21 de març, Assemblea ordinària de 2020. A més a més conferència 
online de  Magda Casamitjana (Directora “Pacte Nacional de Salut Mental” de 
la Generalitat de Catalunya), Mark Dangerfield, coordinador de l’ECID de la 
Fundació Vidal i Barraquer,  Francesc Vilà (Psicoterapeuta, assessor de 
AFATRAC en salut mental) i  Francesca Asensio (Psiquiatra. Directora 
Assistencial de la Fundació Vidal i Barraquer). La Sra. Casamitjana resol els 
nostres dubtes, informem del conveni amb la FViB, M.Dangerfield presenta les 
ECID i en Joan M. Sala presenta la part de comptabilitat de la memòria de l’any 
2020. 

• 19 de setembre (online) Reunió de socis. Presentem el projecte d’Afatrac 
en el que es portava molt temps treballant: Rescatem, botiga de segones 
oportunitats.

• El 28 de novembre es duu a terme presencialment l’Assemblea 
extraordinària al Monestir Sant Pere les Puel.les (Barcelona) per acomiadar 
l’antiga junta i votar pels nous càrrecs, així com presentar definitivament els 
membres de la nova junta. 

https://afatrac.org/comunicat-canvi-parcial-de-la-junta/

Charo Díez – Presidenta. 
Vadó Mora – Vicepresident.
Joan Maria Sala – Tresorer.
Montse Caballé – Secretària.
Susana Ruiz de Almirón -Vocal 



• Reunions de GAM.

 º Gam Maresme: Cada mes: 12.
 º Gam Barcelona: 12
 º Gam Sabadell: 24 (reunions presencials i online quinzenals) 

• Les famílies d’Afatrac col·laboren en la recerca "IMPACTE PSICOLÒGIC DEL CONFINAMENT EN FAMÍLIES I 
ADOLESCENTS" de la Fundació Vidal i Barraquer.

• Vocalía Comunicació:

24/11 Inaugurem l’Instagram de Rescatem:
https://www.instagram.com/rescatem_segonesoportunitats/

A finals d’any tenim 168 seguidors i 13 publicacions

Juny 2021 Trobada Escola Famílies

A Facebook tenim 466 seguidors

390 entrades al web d’AFATRAC, 
120 noves de l’any 2021 

A l’any 2021 tenim 783 seguidors i 
1763 tuits. 354 seguidors nous i 
940 tuits més.

A Instagram: 819 seguidors i 582 
publicacions. 249 seguidors nous 
l’any 2021

VOCALIA FAMÍLIES



• 22/10. al centre cívic el Gorg (Sant Vicenç de Montalt) La Sra. Magda Casamitjana (Directora “Pacte Nacional de Salut 
Mental”) ens parla sobre el PAIcSaMAEC i el resultat d’aquest procés, els EQUIPS GUIA.

• 28/10. La Sra.Judit Camp i Nus, dietista naturista, ens fa una xerrada online sobre com alimentar-nos per a poder 
sentir-nos millor i estar més en salut.

• 10/12. La violència filio-parental, desenvolupament i repercussió en les famílies. Daniel Ortega, Educador Social. 

• 21/12. Xerrada amb la Sra. Magda Casamitjana (Directora “Pacte Nacional de Salut Mental”) per resoldre’ns els dubtes 
sobre els Equips Guia. 
AFATRAC és testimoni i responsable dels grans avenços que s'han fet en els casos de salut mental i addiccions d'elevada 
complexitat en poc temps. Els nois del Parlament, pels nostres fills i filles, tenen un programa el PAIcSaMAEC

https://www.youtube.com/watch?v=d0y5Ur0Ud3U&ab_channel=Associaci%C3%B3defamiliarsd%27afectatsperTCAFATRAC

• 25/10. La Plataforma per a la família Catalunya-ONU, i el seu president el 
Sr. Daniel Arasa, periodista, ens conviden a la conferencia “Conviure amb 
familiars que pateixen trastorns mental d’alta complexitat”.  

https://www.youtube.com/watch?v=SERL-23EXtE&ab_channel=platafoma
perlafam%C3%ADlia

• 28/11 Webinar amb el Sr. Jordi Durà, advocat especialitzat en dret civil. 
Com ens afecta la modificació de la llei de la discapacitat? 

https://www.youtube.com/watch?v=vwBNj-iVCJA&ab_channel=Associaci
%C3%B3defamiliarsd%27afectatsperTCAFATRAC

CONFERÈNCIES/WEBINARS QUE HA ORGANITZAT AFATRAC

 



• 24/02. Reunió amb Sr. Oriol Amorós (secretari general d’Afers Socials i Família), Marta Cassany (Secretaria d’Afers Socials 
i Família), Ana Domènech Bresca (responsable de l'Àrea d'Acolliments Familiars i d'Adopcions)

• 10/03. Reunió amb la Sra. Ester Cabanes (Directora General de DGAIA.

• 24/03. Reunió amb la Sub-direcció Gral. d’Atenció o Promoció de l’Autonomia Personal: Maria de Valle Vinardell, 
sots-directora General d’atenció i promoció de l’autonomia personal, Pilar Casanef (Tècnica del Servei), Marisa Oliveras (Cap 
de secció), Cecília Fàbregues (Cap de servei)

• 5/08. Reunió amb la Sra. Ester Cabanes (Directora General de DGAIA) i el Sr. Carles Segura Buxó (ICAA)

• 9/09. AFATRAC, és convidada juntament amb les 4 associacions contra el suïcidi a Catalunya, a la presentació del Pla 
de Prevenció del Suïcidi 2021-2025 a Olot. (PLAPRESC). 

https://afatrac.org/montserrat-boix-presidenta-dafatrac-ha-estat-convidada-juntament-amb-les-4-associacions-co
ntra-el-suicidi-a-catalunya-a-la-presentacio-del-pla-de-prevencio-del-suicidi-2021-2025-plapresc/

• 5/10. AFATRAC es convidada a la celebració del 25è aniversari de la federació Catalana de salut Mental (SMC) celebrada 
a Caixa fòrum., amb la presencia del President de la Generalitat de Catalunya Sr. Aragonés.

• 16/10.  AFATRAC celebra la Jornada d’actes 
benèfics per la Marató de Tv3, entre ells un concert 
a la capella de Música de Sant Pau del Camp

• 12/04. Reunió amb Felisa Pérez, 
Directora tecnica en ABD Asociación 
Bienestar y Desarrollo Presidenta de 
FCD Federació Catalana de Drogues 
Vicepresidenta de UNAD y RIOD

• 1/06. Afatrac és convidat a l’acte 
institucional del Departament d’Interior de la 
Generalitat de Catalunya. Tema “persones 
desaparegudes sense causa aparent” 

 VOCALIA RELACIONS INSTITUCIONALS



• Reunió de AFATRAC amb presos polítics amb l’acompanyament de la Sra. Esther Gimenez-Salinas i la Sra. Magda 
Casamitjana amb l’objectiu de donar-nos a conèixer com associació i demanar-li col·laboració en el tema de Justícia 
Restaurativa.

• El 13 d’octubre fem una reunió amb membres dels Mossos d’Esquadra a Sabadell, la Montserrat Escuder (Inspectora cap 
d’Àrea Tècnica) i Miquel Esquius  (Comissari). Presència també del Major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.

• El 30 de novembre assistim a la reunió amb la Sra. Anna Costa Mollfulleda, Responsable de l'Acció Solidaria i 
Esdeveniments Institucionals de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

• Raül Romeva:  30 de setembre de 2021 a la seu de Esquerra    
 Republicana
• Jordi Turull: 22 de octubre de 2021 a la Facultat d'Educació Social i   
 Treball Social Pere Tarrés
• Carme Forcadell: 29 de novembre a la Seu d’Esquerra Republicana

VOCALIA JUSTÍCIA



• TFGs ApS UAB-AFATRAC

• 15 de juliol: Reunió amb Som Salut Mental 360, una plataforma de sensibilització i empoderament en l’àmbit de l’atenció 
sanitària.

• Reunions amb diputats de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya per donar-nos a conèixer com Associació i 
demanar que ens ajudin a poder fer una compareixença a la Comissió de salut mental del Parlament.
o 5/10. ERC
o 14/10 Junts
o 27/10 PSC i En Comú Podem
o 20/12 Ciutadans

Estudi de les metodologies pedagògiques que s’utilitzen als centres 
educatius per acompanyar als adolescents que presenten trastorns de 
conducta. Una comparativa entre la visió dels professionals i les 
famílies dels joves.
Autora: Anna Illas Gràcia. Tutora: Aida Urrea Monclús

La figura de teràpia ocupacional en un nou camp d'actuació en l'atenció 
domiciliaria de joves amb trastorn de conducta emancipats.
Autores: Natividad Rodríguez Perdomo i Alba Trujillo Caraballo.

VOCALIA SALUT



El 15 de desembre obre les portes de cara el públic Rescatem, la 
botiga de roba de segona mà amb una mirada terapèutica i 
integradora, donant feina a 4 nois i noia fills de socis AFATRAC. 

Signatures conveni 

• 19 de gener. Conveni AFATRAC amb la FUNDACIÓ VIDAL I BARRAQUER, projectes de recerca en salut mental per tal 
d’innovar sobre els models assistencials. Reunions prèvies amb el  president anterior Sr. Jordi Roglà i l’actual Sr. Xavier Trias 
de Bes., i sobre tot amb Francesc Vilà (assessor en salut mental de Afatrac), Mark Dangerfield i la Dra. Francesca Asensio.

• 4 de maig. Conveni AFATRAC amb GRUP HORITZÓ.

• 20/10. AFATRAC (Mataró) signa conveni de col·laboració amb l'associació VISUALTEAF.
 

Els treballadors i treballadora de Rescatem signen el contracte. 

VOCALIA LABORAL

 



• 14/01: Formació cap a l'autoregulació, resiliència i comunicació per a famílies adoptives. Activitat organitzada 
juntament amb AFNE (Associació de Famílies de Nens i Nenes d'Etiòpia) per millorar la comunicació i la relació amb 
persones adoptades (ja siguin fills/es, amics/amigues, pacients, alumnes/es…).

• 26/01: Parentalitat positiva, amb les doctores Carme Tello i Tony Castillo, autores del llibre “Voces de familias. 
Parentalitat positiva”.

• 24/02: Viure l’adopció en l’adolescència. Campanya de sensibilització per posar fi a l’estigma de l’adopció, de l’Institut 
Diversitas.

• 25/02: la nostra sòcia Charo Díez Bajo presenta la ponència “Conductas gravemente disruptivas: implicacions”, en 
el IV Congreso sobre los derechos de las personas con discapacidad y dependència. Xuristas inclusiv@s Xuristas de Galicia 
por la Inclusión.

• 15/03: “Cervella’t”. Xerrades en línia per la setmana del cervell: “Trastorns de conducta i cervell” (Dra. Roser Nadal i 
Dra. Beatriz Molinuevo) Organitzat per CORE de Salut Mental i l'Institut de Neurociències de la UAB.

• 17/03: Javier Múgica d'Agintzari , xerrada-conferència “La cerca dels tresors amagats entre els fracassos”. Organitzat 
per Afatrac i Petales.

• 17/03: “Cervella’t, Autisme: aproximacions cerebrals”. A càrrec de Marta Robles. Encara no sabem amb certesa la 
causa de l'autisme. En un intent d'omplir aquest buit, diferents investigadors han proposat teories com la coneguda "Teoria 
de la Ment".

• 18/03: Cicle Cervella't: ¿Heredarán mis hijos y mis nietos mis vivencias estresantes? Dr. Antonio Armario.

• 1/06: Webinar Rosep, Salud Mental en Prisiones: un espai de reflexió i formació en matèria de Salut Mental a centres 
penitenciaris, organitzat per EnRedEs.

• 4/06: IV Jornada d’Acció Social “El dret a l’habitatge: polítiques públiques i experiències per fer-lo possible” 
Universitat de Girona .

• 8 i 22/06 i 6/07: Grup terapèutic, Salut mental Terrassa.

ENS FORMEM I FORMEM

• 15/06: Drets i salut mental: cap a la capacitat jurídica universal. Abordem el concepte de capacitat jurídica 
universal i la seva importància pel que fa al dret de les persones amb trastorn mental. SOM salut mental 360.

• 22/06: “Escola de famílies” Trobada de bones practiques, Salut Mental Catalunya.

• 06/07: El TDAH al llarg de la vida. Som Salut Mental 360.

• 07/07: L'impacte de la reforma del Dret Civil a les organitzacions del Tercer Sector al Saló d´Actes de Fundació ONCE 
i també via ZOOM.

• 15/07: Jornada: La protecció integral dels drets de la infància, adolescència i persones amb discapacitat: abast de 
les noves reformes legislatives.

• 14/09: La vida amb un trastorn de l’espectre alcohòlic fetal (TEAF)

• 8/10: V Jornada Adp-cets. Reflexions al voltant de la violència adolescent.

• 15/10. Afatrac participa pel projecte AQUAS sobre Atenció integrada en salut mental i drogodependències.

• 16 i 23/10: Jornades TDAH 2021 – TDAH a l'aula, organitzat per APADAHCAS.

• 5 i 6/11: XX Jornades Salut Mental Nou Barris. Efectes de la pandèmia als col·lectius salut mental i vulnerables.

• 19/11: 2a jornada intergrupal – del víncle als conductes de risc. recuperant l’adolescència (format híbrid), Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya.

• 24/11: Conferència virtual: Les pràctiques restauratives per a la gestió positiva de les relacions i els conflictes a la 
intervenció amb les famílies. Dixit.

• 25/11: Webinars Salut Mental “Les Autolesions no suïcides als joves”, Vall Hebron.

• 03/12: Taula rodona “Empoderamiento en autonomía y calidad de vida”. Facultat d'Educació i Psicologia.
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• 26/03. Diari de la Discapacitat: Infants amb problemes conductuals. I quan siguin grans què?

https://diarideladiscapacitat.cat/infants-amb-problemes-conductuals-i-quan-siguin-grans-que/

• 29/03. El Periódico: "Falten protocols per als casos de persones amb alts problemes conductuals a casa" 

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/falta-protocolos-temas-salud-mental-conductual-11611169

• 10/05. El Periódico: Salut mental i joves amb problemes de conducta: Un grup de famílies catalanes constituïdes 
com a associació urgeixen a posar en marxa un programa per a l'abordatge integral dels casos de salut mental i 
addiccions d'elevada complexitat.

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/20210509/salud-mental-jovenes-problemas-conducta-11707058

• 28/05. El Periódico: “Hauria de poder evitar-se que els joves caiguessin a les xarxes de les empreses de préstecs i 
d'apostes” 

https://www.elperiodico.com/es/entre-todos/participacion/deberia-evitarse-jovenes-cayesen-redes-11750175

• 10/10: Montserrat Boix, presidenta d’Afatrac, i la Laura Gómez, sòcia d’Afatrac, 
parlen de la problemàtica d’Afatrac al programa Signes del Temps de TV3. 

https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/signes-dels-temps/fills-amb-trastorns-g
reus-de-conducta/video/6123257/

• 20/10. Entrevista a Onda Cero . “Ciudad solidaria”. sobre AFATRAC. Hi 
intervenen Carmen Roman i Montserrat Boix. 

https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/ciutat-solidari
a/ciutat-solidaria-associacio-familiars-dafectats-per-trastorns-conducta_2
0211020617010c3cc1bb000014b88c7.html  

I el dia 3/12 ens conviden a l'acte de lliurament dels premis IX  Ciutat Solidària en 
reconeixement de la tasca social de la nostra associació.

ENS FEM SENTIR
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20/01: Reunió amb regidors de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, Maria Villalta 
Morro (d'igualtat, ensenyament i salut pública), Laia Sorribas Valls (2a tinenta d'alcalde, 
regidora de cultura i promoció econòmica), Miquel Rovira Mariné (3r tinent d'alcalde, 
regidor de benestar social). 
Objectiu: presentar l'associació i promoure accions que millorin la inclusió dels afectats 
a la vida diària. 

Febrer Es presenta sol·licitud com a delegació d'AFATRAC a Sant Vicenç de Montalt 
que es formalitza. 

16/07 AFATRAC inicia participació la taula de Salut Mental de Mataró al grup 3. Y el 
19/07 s'incorpora al plenari de la Taula de Mataró i a tots els grups de treball. 

 03/08: AFATRAC s'incorpora als quatre grups de treball de la TSM Mataró  
Grup 1. Coordinació assistencial 
Grup 2. Recursos comunitaris 
Grup 3. Sensibilització, prevenció i detecció 
Grup 4. Integració social –laboral 

06/091: AFATRAC inicia grup de treball Sant Vicenç Inclou, grup de ciutadans i 
ciutadans de Sant Vicenç de Montalt que influeixin en les persones i institucions del 
poble per aconseguir que seguim un poble on tothom estigui implicat en la inclusió de 
totes les persones que per raons personals, socials o culturals estiguin en risc d'exclusió. 

20/10: AFATRAC signa conveni de col·laboració amb l'associació VISUALTEAF. 

22/10: AFATRAC presenta a Sant Vicenç de Montalt el PAIcSaMAEC i els Equips Guia 
amb la Sra. Magda Casamitjana, al Centre Cívic. 

16.11.21: AFATRAC uneix esforços amb l'associació Salut Mental Maresme, s'estableix 
mantenir reunions conjuntes de forma periòdica que ens permeti més presència a les 
institucions i recursos comunitaris de la zona. 

22.11.21: AFATRAC i Salut Mental Maresme es reuneixen amb les 3 psicòlogues 
d'intervenció comunitària (nou recurs als CAPs de Gatassa, Rocafonda i Cerdanyola). 

26.11.21: Reunió amb “Sant Vicenç inclusiu” en què es determina accions inclusives 
durant la campanya de reis. 

19.12.21: Participació d’AFATRAC a la Marató de TV3 a Cabrera de Mar. Trobada de 
cotxes clàssics i entrevista a la TV Cabrera on presentem la nostre associació: 
http://audiovisualcabrera.net/primera-trobada-de-cotxes-classics-a-cabrera-de-mar-
2021/ 

 Durant tot l’any s’han realitzat, amb una periodicitat mensual, el Grup d'Ajuda Mútua 
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ORGANITZACIÓ 
La nostra organització és assembleària i funciona a 
par�r de Grups de Treball centrats en la recerca de 
recursos: Habitatge, Taules de SM, Inserció laboral i 
Educació. També, Acollida de nous associats de 
Girona. 
I Grups de Suport, creats espontàniament, en dues 
zones geogràfiques: Sta. Coloma i Girona; amb 
l’objec�u de compar�r experiències i esbargir-nos. 
Al incorporar-se sòcies amb fills escolaritzats a 
Primària i a Secundària, hem començat a tractar, amb 
interès, el tema de l’educació. Fins ara, la majoria dels 
nostres fills i filles havien passat ja aquesta etapa 
forma�va i no hi podíem fer res. 
 
REUNIONS 
S’han fet reunions ordinàries un cop al mes, al CC Ter, a la Casa de Cultura de Girona i tres o quatre on line.  
Els temes tractats a les reunions són els següents: 
 
• Calendari de reunions pròpies i externes, formacions, xerrades, etc.. 
• Teràpia ocupacional: Assessorament Grup Horitzó per mitjà de la Charo López, Pluja d’idees de 

propostes laborals , interès en fer un projecte de teràpia ocupacional per al perfil dels nostres nois i 
noies (pendent), catàleg Centres especials de treball, seguiment del projecte: bo�ga “Rescatem” de 
Girona i valoració Programa Incorpora’t de La Caixa. 

• Habitatge: Reunió amb el regidor de territori i habitatge de l’Ajuntament de Salt, complement al 
projecte d’habitatge (arquitecte Ramon Artal),  par�cipació en el Projecte intercooperació : “ Un lloc 
Perviure”, intents frustrats de connectar amb el director del Patronat de Sta. Creu (Bisbat) , proposta 
Josep Bacares (pendent), recerca i informació sobre edificis en desús a Girona i carta al president Torra. 

• Organització de reunions amb els directores/es dels diferents àmbits i recursos: CSMA, Treball, Afers 
socials i Famílies, Drets Socials i Educació. EIPP (Equips d’Intervenció Precoç de la Psicosi). 

• Reunions amb altres associacions: Associació Clauers,  
• Preparació d’un document resum d’AFATRAC Girona com a guia en les reunions amb els diferents 

agents socials. 
• Taules de Salut Mental: Banyoles i Girona (presentació de l’Associació a Ac�va’t). 
• GAM i Grups de Suport. 
• Comunicació interna: Grups de whatsaps, mails i Drive. 
• Violència filioparental: GAV Mossos d’esquadra, programa Límits de Jus�cia, SIAD (Servei d’Informació i 

Atenció a les Dones) i organització de la xerrada organitzada per AFATRAC Girona. 
• Enfocament restaura�u: organització amb Díxit de la Xerrada de la Mònica Alber�. 

Assemblea de 
sòcies i socis

Grups de Treball

Acollida

Habitatge

Taules de Salut 
Mental

Inserció Laboral

Educació

Grups de Suport

G.S. Sta. Coloma 
de Farnés

G. S. Girona
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ACTIVITATS REALITZADES 
 
ACOLLIR NOUS SOCIS 
L’Acollida l’ha portat a terme Pepi Heras, que des de Barcelona li comuniquen els nous socis, A més, ara, està 
integrada a la vocalia de famílies. 
 
COMPARTIR RECURSOS 
En les reunions mensuals hem compar�t els recursos  sobre salut mental, educació, treball, habitatge. 
 
DIFUSIÓ DEL PROJECTE D’HABITATGE 
Ramon Artal (arquitecte de l’Ajuntament de Salt, jubilat) ens va ajudar a calcular la inversió que suposaria la 
implementació del projecte d’habitatge que tenim elaborat. Va seguir el següent mètode: Simulacions amb 
solars i norma�ves urbanís�ques reals, calculant el valor de sòl i de la construcció, de forma aproximada. 
Per a nosaltres va ser un bany de realitat; que ens va abocar a buscar edificis en desús, a reunir-nos amb 
directors territorials i en�tats d’habitatge coopera�u. 
La conclusió és que es necessita molta inversió, que les famílies no podem aportar, i que di�cilment 
aconseguirem amb ajuts. 
Tot i així, no ens rendim i no parem de buscar alterna�ves. 
 
PARTIPACIÓ EN TAULES DE SALUT MENTAL DE LES COMARQUES GIRONINES 
S’ha par�cipat en la taula de Salut Mental del Pla de L’Estany i a les coordinacions que es fan a Situa’t amb 
les associacions de Salut Mental. Ara ja hi estem integrades de ple. Hem par�cipat a dues reunions. Sobretot 
és interessant perquè coneguin la nostra Associació i ens vagin incloent en els recursos de SM. 
 
FORMACIÓ I PARTICIPACIÓ 
Des de la Subseu de Girona s’ha par�cipat en reunions, formacions, jornades, etc., en funció de la disponibilitat 
i interès de cadascú. La informació s’ha compar�t amb la resta de membres. 
09/02/2021- Reunió amb Dra. Marifé Mar�n, directora CSMA Girona. Presentació de la nostra Associació. 

13/02/2021- Reunió AFATRAC- Francesc Vilà: Col·laboració amb la FVi B, aportacions per nou centre de dia 
de Sta.Coloma de Gramanet. 

04/03/2021- Informació sobre el Programa FIL (Funcionament Intel·lectual Límit) 

15/03/2021- Reunió “PERVIUE”. Projecte d’intercooperació de: Un lloc per viure, Fil a l’agulla, Un cop de mà 
i Cel Obert. 

15/03/2021- CERVELLA’T. Què passa al meu cervell durant l’embaràs? Com afecta el cicle menstrual a les 
dones?. Anna Soler i Camila Servin. 

16/03/2021- CERVELLA’T. Trastorns de conducta i cervell. Dra. Roser Nadal i Dra. Beatris Molinuevo 

17/03/2021- CERVELLA’T . Au�sme: aproximacions cerebrals. Marta Robles. 

18/03/2021- CERVELLA’T. ¿Heredarán mis hijos y mis nietos mis vivencias estresantes?. Dr. Antonio Armario  

21/03/2021- Assemblea ordinària socis i sòcies d’AFATRAC. 

24/03/2021- Reunió AFATRAC amb la Sra. Mª del Valle Venardell Directora Fundacions Tutelars. On line. 

12/04/2021- Reunió “PERVIUE”. Aplicació App al lloc. 

14/04/2021- Masterclass Fundació Universitària Mar� l’Humà: “Els trastorns dels neurodesenvolupament 
com a principals factors de risc responsables del Baix Rendiment i el fracàs escolar en 
l’Educació Primària i l’Eso. a càrrec del Dr. Miquel Casas. 

22/04/2021- Webinar organitzat per RECURRA GINSO. “Retos de crianza y la educación en el contexto de la 
adopció”. 
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11/05/2021- Reunió amb Joan Mar�, delegat de treball, afers socials i famílies. Temes: Treball, violència 

filioparental i PSI/Equips guia. 
14/10/2021 – Preparació amb Díxit (Centre de Documentació de Serveis Socials) de la xerrada d’enfocament 

restaura�u de Mònica Alber�. 
21/10/2021- Desplegament d’Equips Guia del PAISAMAEC amb Magda Casamitjana. 

03/11/2021- Reunió amb el Director Territorial de Drets Socials de Girona, Raül Morales. 

24/11/2021 – Xerrada enfocament restaura�u amb Mònica Alber�. 

28/11/2021 – Assemblea general d’AFATRAC al Mones�r de Sant Pere de Puel·les a Barcelona. 

03/12/2021- Reunió amb el Director Territorial d’Educació de Girona, Adam Manyé. 

10/12/2021 – Xerrada presencial i on line sobre  Violència filioparental a càrrec de Daniel Ortega de 
l’Associació  “Raíces” a la Casa de Cultura de Girona. 

Queda pendent la reunió amb el GAV (Grups d’Atenció a la Víc�ma) dels Mossos de Girona . 

 

MITJANS PERSONALS, MATERIALS I RECURSOS 
 
Hem acabat el 2021 amb un total de 28 sòcies de Girona. A les reunions ordinàries hi ha una par�cipació 
mitjana de 10-12 persones, que varia segons la disponibilitat de cadascú. En algunes de les reunions on line, 
hi ha hagut més par�cipació. Les persones que habitualment par�cipen som les responsables de �rar endavant 
el grups de treball i el grups de suport. 
A nivell econòmic, depenem d’AFATRAC Catalunya. Per la comunicació interna tenim dos grups de whatsap: 
 

 
 
I dos correus electrònics:  

a) gironaafatrac1@gmail.com, el vam crear nosaltres i l’u�litzem per la comunicació interna de la Subseu 
Girona: ordres del dia i actes de les reunions ordinàries, resum reunions amb altres en�tats i 
organismes, etc. i el Drive on compar�m els documents. 

b) girona@afatrac.org, l’ha creat a Barcelona i l’u�litzaran, només, les persones de Girona que par�cipen 
a les vocalies de Barcelona. 

 
El nostre local social està ubicat a:  
Centre Cívic Ter, Carrer de Can Sunyer, 46, 17007 Girona, Tel. 972 414 952. Disposem d’aula, ordinador, projector 
i pantalla i també servei de fotocòpies. 
Aquest any, degut a la pandèmia, també ens hem reunit a la Casa de Cultura de Girona, que disposa dels 
mateixos serveis, però  d’espais més grans.  Casa de Cultura, Plaça de l’Hospital, 6, 17002 Girona, Tel. 972 202 
013 

AFATRAC Girona 
REUNIONS: Convocatòria 
reunions i temes 
importants interns de 
l’Associació. 

FORO AFATRAC GIRONA: 
Lliure expressió, sota la 
responsabilitat de cadascú; 
tenint en compte quin és 
l’objectiu que ens uneix en 
aquest grup.  



COMPTABILITAT 2021

Per a més claredat de la gestió econòmica hem separat la comptabilitat en dues unitats de negoci:

• La gestió general de l’associació Afatrac
• La gestió de la botiga Rescatem

Al final exposem el resultat consolidat.

AFATRAC

Ingressos:
• Quotes socis      9.900,00
• Concert Marató TV3, pendent ingressar                410,00
                                                                          ---------------------
     Total ingressos                                     10.310,00

Despeses:
• Material oficina i publicitat  152,72
• Assegurança responsabilitat civil   217,46
• Quotes i xerrades      866,50
• Taxes 274,30
• Actualització i manteniment web i domini     500,37
• Gestoria 1.421,46
• Despeses personal                4.250,76
• Despeses banc          73,15
• Tallers i formació        882,12
• Altres                     737,24
                                                                      -----------------------

Total despeses                9.376,08

Superàvit Afatrac any 2021:   10.310,00  –  9.376,08  =    933,92 €

RESCATEM

Ingressos:
• Donacions de particulars i empreses            23.655,50
• Donatiu La Caixa                   5.000,00
• Vendes del 16.12.21 a 31.12.21       909,00
                                                                          ---------------------
Total ingressos              29.564,50

Despeses:
• Inversió en adequació de les instal·lacions             5.355,29
• Lloguer       1.575,00
• Assegurança               202,19
• Subministres           132,43
• Despeses personal                3.111,47
• Altres                     164,08
                                                                      -----------------------

Total despeses               10.540,46

Superàvit Rescatem any 2021:   29.564,50  – 10.540,46  =  19.024,04 €
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RESULTAT GLOBAL D’AFATRAC a 31.12.21

AFATRAC - RESCATEM

Saldo inicial: a 1/1/2021   27.217,52

Ingressos               + 39.874,50

Despeses             -  19.916,54

Saldo final a 31/12/2021  47.175,48 €



CONCLUSIONS
Aquest any 2021 que pensàvem que seria molt diferent al 20 perquè crèiem que la pandèmia s’havia acabat, doncs no ha estat 
així i la feina que no hem parar de fer ha estat a mitges entre presencial i online, com a totes les empreses.

L’alegria més gran per a Afatrac ha estat la implementació dels Equips Guia, promoguts per  la Sra. Magda Casamitjana, 
producte i origen en la nostra feina, com a resultat de la nostra compareixença al Parlament el juliol del 2016. En aquella data 
no teníem res, ningú coneixia el nostre problema, la nostra desesperació. La nostra lluita, la dels sòcies. Afatrac ha aconseguit 
que TOTHOM conegui l’Alta Complexitat en Salut Mental i que es comenci a canviar la manera d’abordar-los.

Sabem, però, que no tot està fet. Continuem necessitant la força dels familiars, perquè els nostres fill/es només ens tenen a 
nosaltres, la nostra veu es la seva...

Socis, feu costat a la nova junta, feu costat a la nostra feina, no ens deixeu sols, necessitem voluntaris, necessitem suport...i la 
Magda Casamitjana també. Es el que demano després de 5 anys de treballar com a presidenta. Us agraeixo la vostra estimació 
durant tot aquest camí.

Montserrat Boix

Aprofito la oportunitat que em brinda aquest espai compartit amb la nostra expresidenta, la Muntsa, per a posar en valor la 
ingent feina que ha liderat.

Vull destacar dos projectes rellevants: el PAICSAMAEC i RESCATEM. Cap associació ha aconseguir el que ha aconseguit 
AFATRAC, que es creï un programa específic pel perfil dels nostres familiars i nosaltres sí, amb totes les mancances que encara 
hi vegem, però estan funcionant els Equips Guia i tenim bones referències. En quant a la botiga RESCATEM, es tracta d’un 
projecte singular, diferent al que fins ara existeix en el món laboral, que si té èxit podrem replicar en altres llocs del territori i ens 
pot permetre posar en pràctica altres idees que van en el mateix sentit. No cal insistir en la necessitat de que els nostres 
familiars puguin tenir una feina, és la millor teràpia i així ens ho manifesten les famílies que han tingut la sort de tenir els seus 
fills treballant a Rescatem. Només cal que ens el fem nostre, fent de Rescatem la nostra botiga de referència.

Continuarem lluitant pel benestar dels nostres familiars, creant i fent pressió per a que les administracions creïn recursos 
adients i per millorar, en definitiva, la qualitat de vida de les nostres famílies.

Us necessitem i esperem comptar amb el vostre suport!
  
Moltes gràcies per ser-hi, sense vosaltres tot això no hauria estat possible!

Charo Díez



 hola@afatrac.org
+34 659 76 25 50


