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Qui som?
D’on
venim?
Què
volem?
Missió

ACFAMES és una entitat d’utilitat pública per a
persones afectades pel Trastorn Mental de
l’esquizofrènia i les persones que en tenen cura que
lluita per millorar la qualitat de vida de totes elles.
L’entitat va néixer el 1999 promoguda per la unió de
familiars de persones que havien estat diagnosticades
d’esquizofrènia. Amb els anys, però, l’entitat ha anat
ampliant la seva mirada per fomentar la inclusió,
l’autonomia i l’apoderament de les persones amb
problemes de salut mental.
D’aquesta manera, actualment l’entitat ofereix suport,
serveis i recursos tant a les famílies com a les persones
afectades sense oblidar una mirada cap a la societat i
la seva sensibilització.

Valors

Visió

Atendre les necessitats de les

Orientació i suport, respecte per

persones afectades per algun

la persona, confidencialitat,

trastorn mental i les famílies

autonomia, responsabilitat social, famílies i les persones afectades

per millorar la seva qualitat de

cooperació i compromís

vida



Volem ser una associació referent
en el treball amb i per a les

per algun trastorn mental greu

Objectius

Donar suport, acompanyar i promoure la recuperació de les persones afectades per algun
trastorn mental i de les persones que en tenen cura.



Fomentar la inclusió social de les persones que pateixen un trastorn mental sever mitjançant
un acompanyament psicosocial.



Sensibilitzar a la societat i a entitats públiques i privades sobre aspectes que envolten el trastorn
mental (estigmatització, drets i deures, aïllament, etc.).

Aquest any ja som 163
famílies
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Què ha
passat
aquest
2019?

Destaquem
- Hem començat el grup de Patologia dual per a
familiars de persones amb aquest diagnòstic.
- També hem posat en marxa el grup “Caminem”
per a fomentar l’esport i el contacte amb la
natura a través de caminades en el nostre
entorn.
- Hem participat de dues comissions de la Taula de
Salut Mental del Districte d’Horta Guinardó.
Una per parlar de dones i salut mental i una altra
per coordinar tots els serveis que treballem en
salut mental.
- Hem potenciat i consolidat el treball des de la
perspectiva de gènere com entitat i amb el grup
de dones Ments femenines
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Acollida
A 37 d’aquestes noves
atencions se’ls ha fet un pla
d’atenció individualitzat.

Hem escoltat i
donat suport a
80 famílies

Teràpia psicològica

Serveis
per a
tothom

Els 5 psicòlegs i psicòlogues de
l’entitat han atès a totes aquelles
persones que ho necessitaven i han
fet un total de 603 sessions de
teràpia.

Servei d’atenció a domicili
Hem fet 36
atencions a
domicili

A les atencions a domicili hem treballat:
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L’autonomia personal
Vinculació a l’entitat i l’entorn.
Treball d’hàbits i rutines.
Teràpia psicològica a domicili

Grup d’Ajuda Mútua
Grups d’Ajuda Mútua (GAM) dinamitzats per dues
familiars expertes. S’ofereix suport a les famílies a
través de la pròpia experiència.
El grup es fa mensualment, el primer dimarts de mes
de 18h a 20h.
Han Participat:

18
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Curs per a familiars
Curs psicoeducatiu per a familiars per aportar eines
i recursos que ajudin a gestionar millor el dia a dia.
Aquest 2019 s’han fet dos cursos, els dimarts i els
dimecres quinzenalment a les 18h.

Han Participat:
18
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Grup patologia dual
Aquest 2019 hem engegat aquest grup que hem
fet quinzenalment per donar suport, eines i
estratègies a aquells familiars amb persones amb
diagnòstic de patologia dual.

Eines per a familiars

Han Participat:
8

Grup psicoeducatiu obert per a familiars per
tal d’ajudar en la recuperació de la persona
afectada i millorar la comunicació i la relació
familiar.
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Serveis
per a
familiars

Grup realitzat el 3r dilluns de mes amb
temàtica oberta segons les necessitats
expressades pels familiars.

Han Participat:
7

8

2

Grup matins

Serveis EN
PRIMERA
PERSONA

Un espai de rehabilitació psicosocial on cada dia treballem
capacitats i habilitats.
Sortides i activitats fora de l’associació:

Han Participat:

- Exposició planeta vida Museu de Ciències Natuals
- Jardí botànic.
- Poètiques de l’emoció Caixafòrum

12

18

També gràcies al projecte Patxuli vam poder passar un dia a
la platja i dinar a un bon restaurant.

DILLUNS
Patxuli

DIMARTS
Cognició

DIMECRES
Musicoteràpia

DIJOUS
Arteràpia

Vida activa

DIVENDRES
Fem barri

Grup realitzat cada dimarts a
les 16:30h per treballar
l’esport inclusiu amb el
bàsquet i el ping - pong, les
habilitats comunicatives i
l’oci.

Vida activa

Han Participat:
3

Confia en tu
Grup realitzat setmanalment els dimecres
per treballar l’ansietat social utilitzant
tècniques de psicologia i teatre.

Han Participat:
2

4
8
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Grup jove
Dimecres
Caminem!

DIJOUS
Grup terapèutic i
cognició

DIVENDRES
Jocs de taula

Hem impulsat aquest grup i hem iniciat l’espai de
Caminem! els dimecres quinzenalment per fomentar
l’esport i el contacte amb la natura.

Grup en Primera persona

Han Participat:
3
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Ments femenines

Grup d’ajuda mútua per a persones amb
trastorn mental, sense professionals i
autogestionat.

Han Participat:
1

Ments femenines
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Un espai de dones per fomentar el seu
empoderament i conscienciació per
sensibilitzar sobre la doble estigmatització
com a dones i persones amb trastorn
mental.

Han Participat:
16
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Ens formem en
salut mental
Voluntariat
El voluntariat ens ha ajudat a dur a terme els
nostres projectes.
Berta, Joan, Mireia, Martín, Clara, Damià,
Laura, Paula, Maria: MOLTES GRÀCIES!!

Pràctiques
Mantenim les pràctiques amb la UB, amb el centre IL3
per fer pràctiques de musicoteràpia, i amb el centre
IATBA d’arteràpia.

Hem acollit 6
estudiants de
pràctiques

Aquest 2019 hem obert pràctiques amb Educació
social de la UB i psicologia de la UAB

Formació
Els professionals ens hem mantingut al dia
assistint a 7 jornades sobre diferents temes de la
salut mental.

Conferències
10

es

Conferències
Hem fet dues conferències sobre els
ingressos hospitalaris i una altra sobre
temes jurídics, procediments legals i
altres temes d’interès.

Sensibilitzem
Aquest any també hem fet una sessió amb
l’actriu Gemma Brió per preparar-se un
paper a la sèrie de TV3 “Les de l’hoquei”.

Trobades associatives

Ens trobem amb estudiants d’ESO, Batxillerat i
Universitats per sensibilitzar i donar la nostra
visió de la salut mental. Una visió humana,
desestigmatizadora i empoderada de les
persones amb TMS.
Anem al VIII Foro de Esquizofrenia organitzat
pel CIBERSARM i donem la visió d’una entitat
de salut mental.

Calçotada,
amic invisible
i castanyada
ja són
tradició!

Ens hem trobat per
celebrar diferents
festivitats i poder-nos
conèixer millor.

Associacionisme i
sensibilització
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participació
comunitària
Taula de Salut Mental
Hem participat en la posada en marxa
de la Taula de Salut Mental d’Horta
Guinardó on hi estan implicats tots els
agents que treballen en salut dins el
districte. D’aquesta manera, es pretén
assolir un treball coordinat i integral en
salut mental a la nostra comunitat.

Representem
les famílies i
les persones
amb TMS a la
taula

Festa
Coordinacions
Ens hem reunit i coordinat amb:
-

Serveis socials d’Horta
Serveis socials d’Antiga Esquerra de l’Eixample
AREP i el servei de llar residència
Hospital Mare de Déu de la Mercè
Grup ATRA
SRC Pi i Molist i AREP hem treballat en xarxa per
impulsar un treball conjunt amb el grup de dones
12

Convenis
- Amb les universitats: Universitat de Barcelona
(UB), Institut de Formació Contínua (IL3-UB),
Universitat Autònomia de Barcelona (UAB).
- Fundació Tres Turons, CSMA Horta-Guinardó i
ASM.
- AFEM Nou Barris
- Associació de Familiars Malalts Mentals de
Catalunya.

Tenim
convenis de
col·laboració

Justícia
Hem atès 10
persones
provinents de
justícia

Treballem amb el Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya
(Mesures Penals Alternatives) i hem
ofert Treballs en Benefici a la
Comunitat a persones afectades per
algun trastorn mental.

Treball en
xarxa
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REPTES 2020
Renovem el
projecte de joves

Repte 1

Repte 1

Convertim el projecte de joves en un projecte dirigit a
persones amb experiència en salut mental a través d’activitats
i serveis que les empoderin i fomentin la seva recuperació i
autodeterminació.
Cada dia al matí oferim algun servei que persegueix aquest
objectiu
Grup
terapèutic

Oci
inclusiu

Lluita
antiestigma

Repte 2

Caminem
Grup
ocupacional
Treball
cognitiu

MILLOREM LA
COMUNICACIÓ
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Impulsem la comunicació i fem una millor
difusió de tot allò que fem. Les xarxes
socials, la renovació dels webs i el mail chimp
com a eines per aconseguir-ho.

Renovem els grups
de familiars
desde
Renovem
els grups
d’una nova
familiars
desmirada
d’un

Repte 3

Apliquem
els nous manuals que donen una
nou
enfocament.
visió més sistèmica, és a dir, emfatitzen les
relacions familiars per repercutir en una millora
de les persones amb experiència en salut
mental.

sensibilització

Repte 4

Enguany la marató de TV3 es dedicarà a les
malalties mentals, per aquest motiu aprofitem
aquest esdeveniment per impulsar la
sensibilització amb diferents activitats que ja us
anirem anunciant. Començarem amb la Diada
de Sant Jordi fent una paradeta a Pg. Maragall
amb Petrarca.

Repte 5

Hort
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Comencem un nou projecte comunitari a
l’Hortet de les Neus.
Tant el grup de tardes com el de matins aniran
un dia a la setmana a treballar a l’hort.

agraïments
Agraïm la col·laboració que hem rebut de:
-

Les institucions i administracions.
Entitats privades.
La xarxa comunitària i de salut mental.
Els voluntaris i voluntàries.
I sobretot: als socis i sòcies de l’entitat!
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Contacte:
acfames@gmail.com
932174661
601268153
Acfames-afammca associació
@acfames
afammca_acfames
www.acfames.org
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