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ACFAMES és una entitat d’utilitat pública per a
persones afectades pel Trastorn Mental
d'Esquizofrènia i les persones que en tenen cura que
lluiten  per millorar la qualitat de vida de tots ells i elles.

L'entitat van néixer el 1999 promoguda per la unió de
familiars de persones que havien estat diagnosticades
d'Esquizofrènia. Amb els anys, però, l’entitat ha  ampliat 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.

Atendre les necessitats
de les persones

afectades per algun
trastorn mental i les

famílies per millorar la
seva qualitat de vida

 

Orientació i suport,
respecte per la persona,

confidencialitat,
autonomia,

responsabilitat social,
cooperació i compromís 

 

Volem ser una
 associació referent 

en el treball amb i per a
 les famílies i les persones

afectades per algun
Trastorn Mental Greu

 
 

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.). 

Missió Valors

Els nostres 

Objectius

Qui som?
D'on venim?
Què volem?

Aquest any ja som 135 famÍlies 

Visió
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Al juny tornem a obrir les

portes de l'Associació

 #joemquedoacasa
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Comencem l'any amb moltes
idees i reptes per complir

Covid_19

Ens tornem a
veure en
persona



Hem adaptat alguns serveis, grups i activitats al format online.

Quan vam poder tornar a la presencialitat, Acfames va
adoptar les mesures necessàries per garantir la seguretat
de tots i totes (Col·locació de mampares, catifa desinfectant,
presa de temperatura, gel hisdroalcoholic i mascaretes,
ventilació del local, control d'aforament, etc.) Totes aquestes
adaptacions s'han fet segons les indicacions del Depertament
de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Hem iniciat un nou projecte per atendre a persones amb
malestar psicològic arran la pandèmia

Hem redefinit els objectius i la manera de treballar amb el
grup de dones "Ments Femenines" incorporant el treball en
l'Artteràpia.

El Grup Jove+ ha iniciat un projecte de sensibilització en salut
mental anomenat "DesConnecta SenseStigma" on es
fomenta l'oci inclusiu i la difusió de les activitats a través de les
xarxes socials amb el lema @ForaStigma.

Creiem que a causa de la Pandèmia hem fomentat més que
mai el "treball en xarxa" doncs la situació així ho requeria.

L'Associació va haver de tancar les persianes pel confinament domiciliari i a partir d'aquí
treballar de valent per buscar altres maneres de seguir atenent  les persones amb problemes de
salut mental i les seves famílies.

Destaquem

Aquest 2020 ha estat un any ben diferent de la resta. Vam
començar l'any amb força, nous projectes i les piles
carregades després de les vacances de Nadal quan, al mes
de Març les nostres vides van donar un gir de 180º. 
L'Arribada del Covid_19 al nostre país va obligar al govern a
declarar "L'Estat d'Alarma" per fer front a la crisi sanitària
a causa de la pandèmia. 

Què ha passat 
aquest 2020?
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Malestar Psicològic
pel Covid_19 

Durant el confinament domiciliari

de març a juny,  35 persones

varen contactar amb nosaltres a

través de mail o trucades

telefòniques.  Els vam atendre

independentment de no ser

sòcis/es. 

Aquest fet va corroborar que la

situació que viviem tenia un

impacte a nivell psicològic a tota 

 la població. Amb les atencions 

 vam detectar un augment de

simptomatologia ansiosa,

depressiva, pors excessives,

aïllament, obsessions, etc.  

Així, doncs, vam decidir ampliar la

nostra atenció psicològica a

tothom amb malestar psicològic

sense presentar cap diagnòstic

de TMS,  així també reforçar el

sistema públic sanitari.

Fem difusió d'aquest nou
projecte a les tertúlies dels

Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya juntament ambAFAMMCA



Acollida

Teràpia
Psicològica

Tenim un equip de 2 psicòlogues i 2 psicòlegs
Hem fet un total de 422 sessions de teràpia
59 persones han rebut acompanyament
psicoterapèutic
Per adaptar-nos al confinament domiciliari i la
pandèmia hem consolidat les atencions
psicològiques online a través de trucades
telefòniques i videotrucades

Serveis per
a tothom

Des del Servei d'Atenció a les Famílies hem
acollit a 72 famílies  

28 es van fer presencialment
44 van ser mitjançant trucades
telefòniques o videotrucades 

Servei
d'Atenció a

Domicili
El Servei a domicili permet a les persones que
no poden desplaçar-es fins l'entitat rebre
un acompanyament personalitzat. 

Enguany a
quest ser

vei ha que
dat

força afectat arran
 de la crisi

sanitària. 
Tot i que g

arantim complir

amb tots els
 protocols de seg

uretat

per evitar
 contagis, a 

les perso
nes

els costa rebr
e visites a

 domicili

Treballem:
 Servei de suport a la llar

Vinculació a l'entitat i l'entorn
L'autonomia personal
Hàbits i rutines
Teràpia psicològica a domicili
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Grup d'Ajuda
Mútua

Grup Patologia            
Dual

Eines per
Familiars

Grup per a familiars de persones amb
diagnòstic de patologia dual dirigit per psicòlegs
amb l'objectiu de donar suport, eines i estratègies
per a millorar l'atenció i convivència familiar.  

Dijous de 18h a 20h, quinzenalment
El curs es va aturar durant  el confinament domiciliari

Curs per
Familiars

                Els GAM, dinamitzats per
dues familiars expertes ofereixen

suport a les famílies a través de la
pròpia experiència.

Curs psicoeducatius per a familiars de persones
amb TMS dinamitzat per dos psicòlegs amb l'objectiu
d'aportar eines i recursos que ajudin a gestionar i
millorar la convivència familiar.

Grup psicoeducatiu obert per a familiars de
persones amb TMS. Els psicòlegs que el dinamitzen
presenten càpsules formatives en resposta a
necessitats específiques de les famílies  

Dimarts de 18h a 20h, quinzenalment 
El Grup es va aturar durant els mesos de confinament
domiciliari

Serveis per
a Familiars

Primer dimarts de cada mes de 18h a 20h

Dilluns de 18h a 20h, mensualment
El Grup ha seguit fent la formació de manera online
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Han participat:
 

17
 

4

Han participat:
 

13
 

6

Han participat:
 

5
 

1
 

Han participat:
 

8
 

1
 



Grup
Matins

Han participat:
 

Grup 
Terapèutic

Espai psicoeducatiu dirigit per professionals de la psicología on joves amb TMS 
     comparteixen vivències, experiències, cerca de solucions i troben resposta 
               a les seves preguntes. 

      

Hort
CognicióMusicoteràp

ia

Artteràp
ia

Informàtica

Sortid
es d'O

ciManualitats

De dilluns a divendres de 9h a 12h
Durant el confinament domiciliari es va fer seguiment individual de les
persones participants i propostes d'activitats per fer a casa.

Tertúlies culturals
Anglès
Jocs
Cognició
Challenge (reptes)
Sortides d'oci

Grup 
Jove+

Durant aquest 2020 el Grup Jove+, creat en
resposta a les demandes i necessitats de joves amb
problemes de salut mental, ha anat ampliant la
seva oferta d'activitats i projectes tot i les
limitacions causades per la pandèmia!

Serveis en Primera Persona

Espai de Rehabilitació Psicosocial per           
 persones amb TMS de llarga durada. 

El confinament ha fet evide
nt la

necessitat que tenim
 els éssers

humans de relacionar-nos i form
ar

part de quelcom social i grupal. 

Els participants del GJ+ han reforçat

els seus vincles emocionals i ja es

consideren un Grup d'amics i amigues!!!

Aquest any hem
parlat de...

 

Dels trastorns mentals
explicats en primera
persona, responent a

preguntes dels companys/es

Època Pre-Covid Època Covid
Del que estàvem vivint, de la

pandèmia, l'ansietat, les eines
per superar la situació. 
Junts èrem més forts!

Dilluns, dimecres i divendres de 11:30 a 13h
Les activitats s'han adaptat 100% al format online!

Dimecres de 11:30 a 13h, quinzenalment
Durant el confinament el grup va seguir de manera online

Activitats:
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Han participat:
 

10
 

16

Han participat:
 

3
 

12
 



Grup Confia 
en tú Dimecres 17h

Grup cancel·lat de Març a Setembre 2020

Grup en Primera
Persona

Ments
Femenines

Grup format per dones per fomentar el seu
empoderament i conscienciació per sensibilitzar sobre la
doble estigmatització pel fet de ser dona i amb un
trastorn mental.  

Alimentació
Higiene i cura personal
Exercici físic
Autoestima

Parlem de:
Ping Pong
Bàsquet
Caminades

Practiquem:

Grup Vida
Activa

Grup on es treballen els hàbits de vida saludables.
Fomentem la pràctica de l'esport a instal·lacions del barri!

Dimarts 16:30h
Durant el confinament vam incentivar la pràctica de l'esport a casa

Grup on es treballen habilitats socials i de
confiança en un mateix a través de les

arts escèniques i la interpretació.

       Grup d'Ajuda Mútua per a persones amb
trastorn mental, sense professionals i autogestionat. 

???
Grup cancel·lat de Març a Setembre 2020
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Han participat:
 

1
 

7

Han participat:
 

2
 

4
 

2
Han participat:

 6

21 de Gener 2020

Visita a l'exposició "Teixint Identitats" 

Han participat:
 

12



Han participat:
 

Grup
DesConnecta
SenseStigma

Durant aquest 2020 néix el Projecte "DesConnecta
SenseStigma" gràcies a la Col·laboració d'Angelini Farma.

Organització i planificació de les
sortides i activiats
Elaboració cartells de
sensibilització 
Creació del compte a instagram
Sortida a CanMasdeu 

Aquest grup lluita activament per fer front a
l'estigma en salut mental mitjançant activitats d'oci
inclusiu i la sensibilització a través del compte
autogestionat d'Instagram @ForaStigma.

Dimecres matí, quinzenalment
Activitats afectades per la
Pandèmia

. 
Lluitem contra

l'estigma sensibilit
zant

la societat!

Sensibilització en Salut Mental

Xerrades 
Instituts

Videos
Psicoeducatius

Hem fet xerrades sobre salut mental 
         a alumnes de l'Institut Ramon  
               Berenguer IV. 
             A causa de la pandèmia, hem
hagut d'aturar aquest projecte.

El nostre equip de professionals, va
elaborar vídeos sobre salut mental 
 per  com gestionar la difícil
situació que estàvem vivint arran
del Covid_19 

7.10.2020 - Sortida a Can Masdeu

7
 

Activitats:

5
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Temes:
 

Soledat

Tècniques
 

de rel
axació Rutnes

Cicle
d'Exp

erièn
cia

Conciliar el son

Ansietat El Dol

Aquests videos es van penjar a les xarxes socials (Youtube, Facebook, Twitter, Webs, etc.) 



Pràctiques 

Hem aprofitat elconfinament per fercursos, webinars iformacions online!

Ens formem en
Salut Mental

Universitat de Barcelona (UB)_Psicologia
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)_
Psicología i Educació Social
Centre IATBA_Artteràpia
IL3-UB_Musicoteràpia

Hem fet un total de 35 Formacions 
Temàtiques: Psicología; Gènere i Violència masclista;
Comunicació i màrqueting; TICs, Fundraising; Gestió
d'Associacions; Projectes; Política i gestió de recursos en
Salut Mental.  

Formació
Interna

Formació
externa 

Voluntariat

Tenim convènis de pràctiques amb... Hem acollit a

7 estudiants 
STOP
Pràctiques
aturades de

Març a
Setembre

2020

Han col·laborat

9 persones

voluntàries 

Els professionals ens seguim
formant per tal d'anar adquirint
nous coneixements i estar al dia en
l'atenció en Salut Mental. 

Compartim els nostres coneixement  
             entre companys i alumnes de 
                       pràctiques i voluntaris/es

Els voluntaris i voluntàries ens ajuden a
dur a terme els nostres projectes.

Marta, Ruth, Belisario, Damià,
Clara, Laia, Paula, David i Pol:
MOLTES GRÀCIES!!!
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Formació de la "Técnica la rejilla" de George A. Kelley 



Trobades
Socis/es

Ens hem reunit i coordinat amb:

Coordinacions

Arep i Residència Fransesc Tàrrega
Residència Valldaura
Residència Mascaró
Associació Artèria
Spora Sinèrgies
Agents de la Taula Salut Mental BCN
i d'Horta-Guinardó

Assemblees

Treball en Xarxa

Professionals de la salut mental
(psicòlegs i psiquiatres)
Serveis Socials d'Horta
Responsables de Mesures Penals
Alternatives
Federació Salut Mental Catalunya

Associacionisme 
Enguany a causa de la pandèmia 
 no hem pogut cel·lebrar totes les 
                         trobades Associatives.

Convenis de
Col · laboració Fundació Tres Turons

CSMA Horta-Guinardó i ASM
AFEM Nou Barris
Angelini Pharma

Calçotada anual de sòcis i sòcies

29 Setembre 2020

Tenim convenis de col·laboració amb:
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29 de Febrer 2020

Acfames convoca als socis i sòcies a l’Assemblea
Ordinària Anual, en què la Junta Directiva presenta la
Memòria d’Activitats, els Comptes Anuals, el Pressupost
de l’any anterior i també el Pressupost de l’any en curs,
així com també es posa al corrent a les assistents de les
actuacions que es fan a les entitats.



Participació
Comunitària

Han participat:
 

3
 

4

11
 

Han participat:
 

12

Taula Salut
Mental

Seguim participant en la Taula de Salut Mental de Barcelona i         
concretament a la TSM d'Horta-Guinardó on estàn implicats
tots els agesnts implicats en salut mental al territori. 

                                              Aquest 2020 s'ha posat en marxa la Comissió: "Fotografía   
                                            Crisi Pandemial" amb l'objectiu de fer un diagnòstic de la situació 
                                      actual de la salut mental i els problemes derivats de la pandèmia a 
                             cada dispositiu i servei del Districte.

Ja feia temps que

volíem formar part

d'aquest projecte i

la il·lusió que hi hem

posat ha donat els

seus primers fruits!

Justícia

Oferim Treballs en Benefici a la Comunitat a persones
afectades per algun trastorn mental derivades del

Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya (Mesures Penals Alternatives)

Hortet 
"Les Neus"

La participació en l'Hort Comunitàri "Hortet Les Neus" situat al
barri d'Horta ens permet gaudir de nou de l'aire lliure i la naturalesa
després duns duurs mesos de confinament! 

- 15 -



Reptes pel 2021

Aquest 2020 ha estat un any especialment dur i difícil. Hi ha projectes, activitats i serveis de
l'Associació que han quedat alterats o inclús cancel·lats a causa de la pandèmia. 
Desitgem que el 2021 sigui un any sense "noves normalitats", "confinaments", "mascaretes",
"distanciament social"...

Esperem que mica en mica poguem reprendre les nostres vides i seguir treballant per millorar la
qualitat de vida de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies com ho hem
fet fins ara!
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Ampliar el Grup Jove+

Fer més sensibilització en salut mental

Millorar la comunicació 

Iniciar un projecte d'Inserció Sociolaboral

Realitzar contractes de voluntariat en primera

persona a la pròpia Associació

Arreglar el Jardí del l'Associació

Cel·lebrar un CineFòrum sobre Salut Mental

Reprendre les activitats del projecte "DesConnecta

SenseStigma"

Participar activament a la Marató de TV3 dedicada als

trastorns mentals



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!

Agraïments
Agraïm la col·laboració que hem rebut de:
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Contacte

acfames@gmail.com

932174661 

601268153

Acfames-afammca associació

afammca_acfames

@acfames

www.acfames.org
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ACFAMES 


