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INTRODUCCIÓ
Un trastorn mental és una alteració de tipus emocional, cognitiva i/o
del comportament que afecta processos psicològics bàsics com
l’emoció, la motivació, la cognició, la consciència, la conducta, la
percepció, la sensació, l’aprenentatge o el llenguatge. Això dificulta la
interacció de la persona amb l’entorn cultural i social on viu i li crea
malestar subjectiu.

TRENCAR
L’ESTIGMA
ÉS FEINA
DE TOTA
UNA
OCUPABILITAT
Les persones amb trastorn de salut
mental (TSM) tenen més dificultats
d’integrar-se en el mercat de treball a
causa dels estereotips, prejudicis i
discriminació que hi ha en la la nostra
societat i que els caracteritzen com
persones poc adequades o incapaces de
treballar. Només un 27,1 % de les
persones una malaltia mental són
laboralment actives i dins d’aquest
col·lectiu la taxa d’atur és molt elevada.

NECESSITATS
DEL COL·LECTIU
D’orientació i informació
Formació
Inserció laboral
Específiques derivades de
l'alteració emocional,
cognitiva i/o del
comportament que té
Conscienciació del món
empresarial
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Juntos somos capaces. Programa de la Fundació

RECURSOS LABORALS I
D'ORIENTACIÓ

Mapfre amb l'objectiu d'impulsar la integració
laboral de persones amb diversitat intel·lectual i

Entenem com a recursos laborals totes aquelles

malaltia mental fomentant les relacions entre

eines que ens ajuden en el procés de recerca de

empreses i entitats socials des d'un enfocament

feina, un cop la persona té definit l'objectiu

innovador

professional.

d'aquest col·lectiu.

PORTAL DE TREBALL

Obertament. Entitat que lluita contra l’estigma i

Cordibaix. Federació d'Entitats de Persones amb

la discriminació que pateixen les persones a

Discapacitat i Trastorn Mental del Baix Llobregat.

causa d'algun problema de salut mental i per fer

ENTITATS AMB SERVEIS
D'ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL

que

permet

la

integració

laboral

que esdevinguin protagonistes del canvi.

RECURSOS D'INFORMACIÓ

Oficina Tècnica Laboral (OTL). Serveis locals
amb projecció municipal o supramunicipal

Confederación Salud Mental España. Entitat que

que tenen com a missió atendre i prestar

treballa amb l'objectiu d'oferir a la societat una

serveis a persones amb un trastorn de salut

visió positiva que s'apropa més al concepte de

mental, a fi de facilitar-ne la inserció laboral o

"salut mental" i s'allunya del de "malaltia mental".

millora de l’ocupació amb una metodologia de
treball

específica

adaptada

a

les

seves

necessitats.
Federació de Centres Especials de Treball de
Catalunya (FECETC). Porten a terme el Programa
d’orientació i acompanyament a la inserció de les
persones amb discapacitat i/o malaltia mental.
Programa Incorpora de Fundació "La Caixa".
Faciliten que les persones amb problemes de
salut mental accedeixin al mercat laboral i es
mantinguin actives en el lloc de treball.
Fundació Joia. Entitat sense ànim de lucre que

Salut Mental Catalunya. Moviment social de
representació, atenció i suport a les persones amb
problemes de salut mental i les seves famílies.
Potencien

el

defensant

els

model
drets

d’atenció
de

les

comunitària
persones

amb

problemes de salut mental per avançar cap a una
societat més inclusiva i que garanteixi la igualtat
d’oportunitats.
Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en
1a Persona – VEUS. Organització que aplega el
teixit associatiu de persones amb experiència
pròpia en salut mental.

ofereix serveis d'inserció en salut mental en les

Associació Sociocultural Matissos. Utilitzen l'art i

seus ubicades a cinc districtes diferents de

el suport mutu com a principals eines per a la

Barcelona.

recuperació de persones usuàries dels serveis de

Ammfeina. Organització que promou la inclusió i
la no exclusió social laboral de les persones amb
un problema de salut mental.

i

Salut Mental, és a dir, que pateixen o han patit un
malestar psicològic greu al llarg de la seva vida.
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Aixec SCCL. Cooperativa, sense ànim de lucre que

SALUT MENTAL CATALUNYA - TERRASSA

treballa en l'àmbit de la salut mental. Promovent

Martín Díez 7 1a dreta

l'acompanyament a persones que estan vivint

Terrassa - 08222

una situació de patiment mental. Aborden la salut

935125904

mental des d’una perspectiva comunitària, oferint

salutmentalterrassa@gmail.com

una

mirada

sensible

a

la

diversitat,

la

particularitat i la pròpia experiència de cada
persona.
Prevenció de l'Ansietat i la Depressió - PREAD.
Entitat sense ànim de lucre i d'iniciativa social,
fundada per persones que han patit problemes

ASSADEGAM ASSOCIACIÓ PER A LA SUPERACIÓ
DE L’ANSIETAT I LA DEPRESSIÓ.
Castellví 8
Sant Cugat del Vallès - 08172
66292973
assadegam@ansietat.org

d'ansietat i/o depressió i professionals de la salut

CLUB SOCIAL ESPAI DE LLEURE

mental. La finalitat és ajudar a superar, detectar,

Gràcia 16

informar, sensibilitzar i prevenir l'estrès, l'ansietat

Sant Cugat del Vallès - 08172

i la depressió en tots els àmbits de la societat.

936 745 195

Organitzen formacions, tallers, xerrades, teràpies

espailleure@ateneu.cat

individualitzades i ofereixen recursos.

CLUB SOCIAL SUPORT CASTELLAR
Església, s/n (Cassa Massaveu)

ENTITATS PER A PERSONES AMB
TRASTORNS DE SALUT MENTAL

Castellar del Vallès - 08211
937158990
suportcastellar@hotmail.com

VALLÈS OCCIDENTAL
SALUT MENTAL SABADELL (SITUA'T, ASSOCIACIÓ

CLUB SOCIAL EGARA

DE FAMILIARS I CLUB SOCIAL LA XAMBA)

Parc Gernika, 2 local 3A

Leonardo da Vinci, 81

Terrassa - 08227

Sabadell - 08204

635814741

605 652 603

csegara@fundacio.salutmental.org

sabadell@activatperlasalutmental.org
GRUP TEA SANT CUGAT
Castellví (Jardins Monestir) 8
Sant Cugat del Vallès - 08173
644970727
grupteasantcugat@gmail.com

ALTRES RECURSOS
Gestioemocional.cat.

Aplicació

web

desenvolupada per la Generalitat de Catalunya
amb l'objectiu de donar suport durant el difícil
període de pandèmia provocada pel coronavirus.
(Actualitzat 02/2022)

