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Carta del president
Com no podia ser de cap més manera, començo aquestes línies dedicant un recordatori a totes
aquelles persones que, per desgràcia, han mort a causa de la covid-19, i fent arribar als seus familiars la meva solidaritat, juntament amb la de tota la nostra associació.
Malgrat tant de dol i patiment, no hi ha dubte que en aquestes circumstàncies la societat s’ha
de mostrar més unida que mai en la defensa dels drets d’aquelles persones que, a més de tenir
por de la pandèmia, ho fan des d’un estat de salut mental delicat.
Com a membre d’una associació que, des de fa vint-i-cinc anys, aspira a ajudar a tothom que
pateix d’ansietat i depressió, sé que està augmentat de manera molt significativa el nombre de
persones afectades per aquests símptomes. Són molts els ciutadans que se’ns acosten en cerca
d’assessorament per poder fer front a la crisi sanitària; ens demanen que els ajudem, que els donem eines per combatre l’angoixa, l’opressió al pit, la falta d’aire... I justament això us demano:
que ens donem suport els uns als altres per poder-los ajudar també a ells. Tots plegats ens hem
d’esforçar tant com puguem pel bé de les persones que més pateixen; en aquests moments difícils no hi ha cap més remei. Només així aconseguirem superar obstacles tan grans com els que
ens han anat sortint al pas durant tot l’any.
Diuen que amb cada nova crisi es generen noves oportunitats, i dono testimoni que estem
aprenent molt en aquest sentit. Se’ns brinden maneres noves d’arribar a les persones: les eines
de comunicació derivades de les últimes tecnologies han vingut per quedar-se i continuar-se
desenvolupant. Se m’acaba de fer present en la memòria una exsòcia molt estimada que va haver de marxar a Madrid, i canviar totalment de vida, per qüestions de feina. Ara ha tornat amb
nosaltres; s’ha recordat d’Assadega’m, de com la vam ajudar fa quatre anys, i gràcies al sistema
Zoom la podem veure de nou, animar-la i fer que continuï lluitant per superar-se i tenir bona salut mental, per “viure”, en resum.
Les videoconferències, en efecte, s’han revelat com a instruments molt útils per substituir les
trobades presencials, quan aquestes no són possibles; hi hem apostat fort i ho continuarem fent
com a mitjà d’intensificar i ampliar la nostra presència social, i per això també volem pujar-nos al
cavall de les xarxes socials, impulsant els nostres propis canals de YouTube, Facebook i Twitter.
Us convido a participar-hi i, d’aquesta manera, a mantenir-los vius en tot moment.
Així mateix us vull comunicar la meva satisfacció pel fet que, a final d’any, hàgim pogut reprendre el testimoni del Pla de dinamització educativa de Sant Cugat. Continuarem, doncs, les
nostres xerrades de sensibilització; unes accions amb les quals es pretén, igualment, fer una
crida generalitzada perquè als entorns educatius es parli sobre la importància de cuidar la salut
mental per prevenir trastorns, i que se’n parli amb naturalitat i sense tabús, per combatre l’estigma i la discriminació que, tan sovint encara, recauen en les persones afectades.
D’altra banda, em plau també de fer-vos saber que hem incorporat a l’equip de professionals
un nou terapeuta, Pablo Bozzo, que comença aquest any el seu camí dins d’Assadega’m amb un
taller titulat “Diàlegs filosòfics”, en resposta a la nostra vocació d’obertura a uns àmbits no estrictament psicològics, però que ens ajuden des del punt de vista del creixement humà. És una proposta que busca generar grups de reflexió i d’intercanvi d’idees, opinions, creences i valors per a
la presa de consciència i l’enriquiment com a persones i membres de la societat.

Al seu torn, el nostre amic Jordi Casanovas eixampla els horitzons del nostre lloc web creant
una nova secció: es tracta del Fòrum, on podreu compartir informacions i idees sobre les teràpies i la majoria del problemes psicològics lligats a l’ansietat i la depressió, que molt sovint passen desapercebuts, o si més no ignorats, fins i tot al cercle més íntim de les persones afectades i
de vegades per aquestes mateixes.
Els principals d’aquests problemes, com ja sabeu, són l’ansietat i la depressió en sentit estricte, l’agorafòbia, el pànic, el trastorn obsessiu-compulsiu o TOC, la fòbia social, altres fòbies de
menes i gravetat molt diverses, i el trastorn d’ansietat generalitzada o TAG. Aspirem a fer arribar
a tothom (tant als socis i les sòcies com a la resta de la població) tota la informació possible sobre això, i facilitar que se sentin identificats i solidaris amb altres persones amb símptomes i preocupacions semblants.
Malgrat els grans serveis que ens rendeix la tecnologia, el fet innegable és que no ens acostumem a prescindir de les activitats presencials. Les volem recuperar com més aviat millor, tant pel
valor intrínsec de la presencialitat com perquè coses com ara el ioga, si no es fan presencials, no
funcionen com cal. Confiem que, a poc a poc, tornem a la normalitat i puguem fer coexistir les
dues maneres de relacionar-nos que ens ha deparat la realitat que vivim actualment.
Queda dit: esforçar-nos al màxim i anar pas a pas. I recordem també, com exhorta un gran
amic meu: “Tranquils, que tot passa”.
Salutacions,

Francisco Lopera
President de la Junta Directiva d’Assadega’m

Presentació
L'associació Assadega’m, entitat privada sense ànim de lucre, neix a Sant Cugat l’any 1995 per
iniciativa d’un grup de persones amb trastorns d’ansietat i depressió. La seva finalitat és ajudarse mútuament i millorar la qualitat de vida dels participants. Mitjançant els tallers d’ajuda mútua, dirigits per psicòlegs professionals, s’ensenyen estratègies per superar les malalties i alhora
es comparteixen experiències amb els companys.
L’ansietat i la depressió són dues patologies amb un alt índex de prevalença al nostre país, ja
que afecten el 40 % de la població. Les persones que pateixen aquests tipus de malalties poden
perdre la feina a causa del nombre i la freqüència de les seves baixes laborals, comparativament
grans, i corren un risc evident d’exclusió social.

Els fins de l’associació
L’associació treballa a favor de la millora de la salut de les persones afectades pels trastorns
d’ansietat, depressió, trastorn obsessiu compulsiu, fòbia social, agorafòbia i altres malalties similars, i per la seva reintegració plena en la vida laboral i social, molt sovint perjudicada per aquestes malalties.
Objectius
Oferir informació.
Promoure l’ajuda mútua dels socis i les sòcies en els moments de crisi.
Oferir suport emocional.
Impulsar canvis d’actitud positius.
Intercanviar informació, experiències, sentiments, etc.
Ajudar els familiars.
Promoure la creació de grups d’ajuda mútua arreu de Catalunya i la resta d’Espanya.
Dur a terme campanyes de sensibilització i desestigmatització en relació als diferents
trastorns que tractem.

La participació és la clau
La part final del nom de l’associació, les lletres GAM, acrònim de “grups d’ajuda mútua”, apunta a
allò que és l’eix central de la filosofia d’Assadega’m: la intervenció dels usuaris i les usuàries afectades en l’orientació i el desenvolupament de les teràpies. Un grup d’ajuda mútua és un espai en
què diverses persones que comparteixen problemes o dificultats similars es reuneixen per intentar superar o millorar la seva situació. Els grups els creen i coordinen els mateixos afectats, i operen sota la conducció de terapeutes professionals. Es configuren com espais on les persones associades i qualsevol altra persona que pateixi ansietat, depressió, fòbia social, TOC o altres problemes relacionats poden trobar acompanyament i consell dels altres membres, i on els psicòlegs
i els altres terapeutes, a part de coordinar el treball grupal, els ofereixen, de manera complementaria, atenció individualitzada quan sigui necessària. El GAM també proporciona ajuda emocional i promou valors gràcies als quals els membres poden reforçar la seva identitat i recuperar
els sentiments de pertinença i de solidaritat socials, sovint minvats per aquestes malalties.
Al mateix temps, les persones associades tenen l’oportunitat de participar en tots els aspectes
de la marxa de l’associació com a voluntaris i voluntàries, sigui col·laborant en l’organització de
les activitats, com a membres de la Junta Directiva o sotmetent a debat els seus punts de vista
en les reunions setmanals de l’organisme de govern.
Serveis i activitats
Per poder aconseguir els objectius esmentats, l’associació ofereix un conjunt de serveis i activitats que es poden agrupar en dues àrees:
1. Orientació i suport
Ajuda psicològica.
Suport per a les persones afectades, familiars i cuidadors.
Documentació sobre la malaltia.
Assessorament sobre ajudes i serveis que ofereix l’Administració.
2. Àrea rehabilitadora
Grups d’ajuda mútua (GAM).
Tallers de ioga.
Tallers de llenguatge expressiu.
Musicoteràpia.
Teràpia psicològica cognitivo-conductual.

Teràpia Gestalt
Teràpia d’acceptació i compromís.
Tallers d’autorealització.
Horticultura a l’Hort del parc del Turó de Can Mates.
Taller de teatre.
Tallers de relaxació i meditació.
Tallers del Mètode Silva, txikung i taitxí.
Afectació del coronavirus
La pandèmia ha tingut efectes importants sobre el desenvolupament de les teràpies rehabilitadores previstes. S’han mantingut per via telemàtica les sessions d’aquelles que es poden desenvolupar sense la presència física dels participants i els respectius terapeutes, per la qual cosa Assadega’m ha obert un compte de pagament en el sistema de videoconferències Zoom, que permet als terapeutes convocar els i les membres dels grups terapèutics els dies i les hores previstos, enviant-los l’enllaç de connexió per correu electrònic o el servei de missatgeria acordat.
Pel que fa a les activitats que només poden ser presencials, s’han suspès fins que la situació
de la pandèmia i les regulacions de l’Administració permetin normalitzar-les. L’horitzó teòric
d’activitats, no obstant això, es manté per al curs 2020-2021, de manera que la presencialitat es
pugui anar reprenent tan aviat com la situació sanitària i les regulacions corresponents ho permetin.

Memòria
Iniciem l’any amb la participació al Pla de dinamització educativa de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès. Va consistir a completar la formació sobre l’ansietat i la depressió que
es va impartir als instituts Angeleta Ferrer, a l’Escola Thau Sant Cugat i a l’Institut de FP Sant
Cugat.
El dijous 16 de gener Assadega’m manté un primer contacte amb Mireia Caballeria (coordinadora de projectes individualitzats del PSI-DUI-CSMA, Centre de Salut Mental d’Adults)
del CAP Sant Cugat del carrer de la Mina, amb la intenció de mantenir una col·laboració en
el temps que porti a la derivació dels seus usuaris cap a nosaltres.
El dimarts 28 de gener, tres membres de la Junta directiva fan una nova presentació
d’Assadega’m com a associació davant de l’equip del CSMA del CAP Sant Cugat, format per
psiquiatres, psicòlegs i psicòlogues, infermeres i treballadores socials. En sorgeixen propostes per donar una millor atenció a tots els usuaris que recorrin a nosaltres o a ells, de manera respectivament complementària.
El 30 de gener presentem un nou projecte de suport i integració psicosocial per accedir a la subvenció de l’àrea de Benestar Social que convoca cada any l’Ajuntament de Barcelona. L’any passat, 2019, ja ens la van aprovar per un import de 1.000 €.
Durant el mes de febrer presentem les justificacions de les subvencions de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès corresponents a l’any 2019 .
Aquest mateix mes Assadega’m presenta el projecte “Educació per a la superació de l’ansietat, la depressió i el bullying” a la sisena edició del Fòrum Premis Albert Jovell.
El dia 3 de febrer ens és comunicada per part de la Federació Salut Mental Catalunya
(SMC) la resolució sobre assignació de subvencions procedents del percentatge (0,7 %)
de l’IRPF destinat a finalitats socials, per a la convocatòria 2019/2020. Segons aquesta resolució, se’ns atorga una subvenció de 821,17 €.

RESOLUCIÓ PROVISIONAL IRPF - Convocatòria 2019/2020 - Expedient TSF047/19/00247
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El dia 4 de febrer ens presentem a la convocatòria de la subvenció de l’àmbit de
Benestar Social de la Diputació de Barcelona per dur a terme “Tallers psicoeducatius per la
integració social de afectats per trastorns depressius”. L’objectiu general del projecte és

tractar les persones que pateixen depressions i/o trastorns d’ansietat lleus mitjançant grups
psicoeducatius de suport, per afavorir l’autoguariment i la corresponsabilitat dels pacients
amb el seu estat de salut, a fi i efecte de capacitar-los per prendre decisions, impulsar-ne la
participació social i alhora reduir l’estigmatització de la seva malaltia.
Entrevista amb membres de la Junta Directiva a la TV de Sant Cugat: l’11 de febrer, els
nostres companys Antonio Fermoso i Ricard de No, respectivament vicepresident i vocal de
la Junta Directiva, són entrevistats per al programa La Contraportada de Televisió Sant Cugat.
L’entrevista és accessible des del blog del nostre lloc web, www.ansietat.org, i també a YouTube, a través d’aquest enllaç.

Entrevista de la TV de Sant Cugat als membres de la Junta Directiva de la nostra
associació Antonio Fermoso i Ricard de No.

El 12 de febrer rebem la visita d’un grup d’estudiants de comunicació audiovisual de la
Universitat Pompeu Fabra amb els quals col·laborem per facilitar-los la realització d’un nou
vídeo promocional d’Assadega’m, que presentaran com a treball de curs. El mes d’abril ens
informen que els seus professors han valorat el treball amb una nota de 9,3.
El vídeo està disponible al blog del nostre lloc web, www.ansietat.org, i també a YouTube, a
través d’aquest enllaç.

Fotograma del vídeo realitzat per estudiants de Comunicació Audiovisual de la UPF.
La pandèmia del coronavirus, que ha començat a estendre’s el mes de febrer per les diverses comunitats espanyoles, porta el mes següent a l’Administració central i a les autonòmiques a adoptar mesures restrictives de la mobilitat i les trobades personals. Per aquest
motiu Assadega’m ha de suspendre les teràpies grupals presencials i activitats complementàries com les classes de ioga. Les teràpies grupals continuen per via telemàtica, a través de programes de videoconferències.
Al començament del mes de juny, l’Ajuntament de Barcelona ens comunica que s’ha publicat la resolució provisional de la convocatòria general de subvencions per a l’any 2020,
segons la qual hem aconseguit una puntuació de 5,64 punts i una ajuda econòmica de
1.000 €.

El mes de juliol, Assedega’m es presenta a la convocatòria 2020 de subvencions per a la
realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat de l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
El mateix mes de juliol, ens presentem a dues convocatòries de subvencions de la Generalitat. A la primera, feta pel Departament de Salut i destinada a activitats de foment de
la salut i suport als pacients i les seves famílies, amb el projecte titulat “Grups d’ajuda mútua per a afectats d’ansietat i depressió i les seves famílies”; i a la segona, feta pel Departament de Benestar Social, amb el projecte anomenat “Grups d’ajuda mútua per a adolescents que pateixen trastorns d’ansietat i/o depressió”.
El mes de setembre, Assadega’m és requerida per mantenir una reunió amb la senyora
Gemma Aristoy, regidora del departament d’Esports, Ciutadania i Salut de l’Ajuntament de
Sant Cugat. En aquesta reunió s’estableixen les línies a seguir respecte a les ajudes que
ens atorga l’Ajuntament. L’any 2020 se’ns ha mantingut el conveni de temporades anteriors, signat en aquest mateix mes, i que estableix que obtenim una subvenció econòmica de
5.000 € per a l’execució del programa d’activitats de l’entitat entre els mesos de gener i
desembre de 2020. Segons aquest conveni, Assadega’m es compromet a:
1. Col·laborar activament als espais participatius de la ciutat
2. Actuar com a espai de detecció de persones amb problemes greus de salut mental que
no tinguin coneixement dels serveis de la xarxa sanitària pública en aquest àmbit, d’assessorament a aquestes persones i de recollida de les seves necessitats i interessos per
transmetre’ls a l’Administració a través d’un treball conjunt amb els tècnics de salut
mental del municipi.

3. Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en la publicitat i la
difusió de les activitats que es duguin a terme.
4. Justificar l’aplicació adequada de la subvenció a les finalitats previstes, i a presentar amb
tal efecte davant del Registre General de l’Ajuntament, en el termini màxim de tres mesos, la justificació d’aquestes despeses, mitjançant la memòria explicativa de de les activitats realitzades, amb inclusió de la totalitat del material generat (escrit, gràfic, audiovisual o de qualsevol altra mena), i detall dels seus costos i de les remuneracions del personal que hagi intervingut en la seva producció. També es declararà l’import, la procedència i l’aplicació de les subvencions i es ajuts atorgats per altres administracions o organismes.
L’Ajuntament, mitjançant la Secció de Ciutadania-Salut mental, comprovarà l’adequada realització de les activitats programades i els fins als quals s’aplica la subvenció, i a aquest
efecte emetrà l’informe tècnic corresponent, sense perjudici de les competències de control
financer que corresponen a la Intervenció municipal, d’acord amb allò que s’estableix als articles 24 i 25 de l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Sant Cugat.
El conveni té vigència des de la seva signatura fins a la total i adequada justificació de la
subvenció, sense perjudici, de la modificació i/o el reintegrament que procedeixin si s’escau,
d’acord amb allò previst als articles 27 a 31 de l’Ordenança general de subvencions de
l’Ajuntament de Sant Cugat.
En la reunió esmentada també es va tractar amb la regidora el tema de la cessió d’espais municipals a l’associació. En aquest sentit se li va explicar que, a causa de la pandèmia
de la COVID-19, vam perdre durant gairebé tot l’any la possibilitat de fer de manera presencial la major part de les nostres activitats. Vam posar l’accent en la necessitat que se’ns respectés, si més no, la cessió d’un despatx a la Casa de Cultura on reunir-nos, dur tasques administratives, atendre consultes personals i fer els acolliments dels nous usuaris.

Un altre punt tractat amb la senyora Gemma Aristoy va ser el de la situació del local de
Volpelleres que ens va assignar l’Ajuntament com a futura seu social arran de la votació
popular dels pressupostos participatius de l’any 2018.
Com a resultat d’aquella votació, tres entitats privades de Sant Cugat dedicades a la promoció de la salut mental, PREAD, Grup TEA i nosaltres, juntament amb alguna entitat social del
barri, rebrem el dret d’ús de dos locals contigus adquirits i arranjats per l’Ajuntament, on
podrem instal·lar les nostres oficines i disposar d’espais per realitzar teràpies i activitats diverses, adequats als diferents perfils de persones usuàries —infants, joves i adults. La proximitat de les entitats, a més, facilitarà la seva col·laboració i la creació de sinergies per afavorir la salut mental de la població santcugatenca. L’espai, de 186 metres quadrats útils,
comptarà amb quatre despatxos, dues sales de grup i teràpies, una sala polivalent, tres lavabos, un dels quals adaptat, i un petit office. A part de les activitats organitzades per les
entitats de salut mental, segons s’estableixi als respectius convenis d’ús, també se n’hi podran fer d’altres d’interès per al barri.

Vots que van rebre els diferents projectes sotmesos a votació popular l’any 2018. La
creació d'un espai per a les entitats mentals va ser el tercer projecte preferit.

Els locals adquirits per l'Ajuntament se situen al carrer de Benet Cortada, 59, a tocar
de la Biblioteca Miquel Batllori, d'una parada d'autobús i d'un parc, i molt a la vora de
l'estació dels FGC de Volpelleres.

El mes de setembre comença oficialment a treballar amb l’associació Joan Miralles, que
es fa càrrec de les sessions de teràpia grupal i de mindulfness que es fan en dissabtes alterns. Miralles té la carrera de Psicologia, un postgrau de Mindfulness i Psicoteràpia i un
màster en Teràpies Contextuals que precisament va acabar a Assadega’m abans de l’estiu,
amb unes pràctiques de tres mesos realitzades sota la supervisió de Toni Gata.
El mes d’octubre la Junta Directiva d’Assadega’m reuneix els psicòlegs Toni Gata, Pere
Ferrer i Joan Miralles amb la intenció, en primer lloc, que es coneguin i, a partir d’aquí, que
intercanviïn informacions i opinions sobre els respectius mètodes de treball i unifiquin criteris a l’hora de gestionar els grups de teràpia.
Sobre el procés d’incorporació de nous socis / noves sòcies, en la mateixa reunió es
decideix que cada persona tindrà l’oportunitat d’acudir sense compromís ni inscripció prèvia
a una primera sessió del grup que consideri més adequat per al seu problema/trastorn; en
acabada la sessió se li lliurarà el trípctic informatiu d’Assadega’m, amb i el codi deontològic i
el formulari d’inscripció, que haurà de retornar complimentat amb les seves dades pel cas
que la primera sessió l’hagi satisfet i es vulgui inscriure com a soci/sòcia.
Per la seva banda, en aquesta mateixa sessió el nostre psicòleg especialista en fòbia social, Gastón Auguste, que no hi pot assistir, ens fa saber que ha posat a punt un document
sobre compromís de confidencialitat en l’atenció psicològica per via telemàtica, iniciativa
que tots consideren de manera molt positiva i que es comprometen a implementar en el
seus grups respectius. La Junta valora que el control d’aquest document per part del terapeuta corresponent i del coordinador del grup facilitarà el seguiment dels usuaris: conèixer
a quines activitats acudeixen, si s’han donat d’alta com a socis, si experimenten millores del
seu estat, si els cal l’ajuda personalitzada dels psicòlegs, com ens han conegut, etcètera. (El
document es mostra a la pàgina següent). Acaba la reunió amb la decisió de mantenir reunions periòdiques de la Junta Directiva amb els diferents professionals-terapeutes cada tres
mesos. La següent queda compromesa per al 14 de gener del 2021 a les 9 del matí.

ASSADEGA’M
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA
ATENCIÓN PSICOLÓGICA VIRTUAL
Lee el documento con detenimiento. La firma del mismo representará un acuerdo entre
nosotros.
1. Atención psicológica virtual
El servicio de Assadegam requiere que tanto el profesional que ofrece el servicio como
el usuario que lo va a recibir se aseguren de hacerlo en un espacio privado, sin distracciones (otras personas, llamadas o dispositivos electrónicos) y tomen precauciones para
proteger los datos que se generen.
Profesionalmente se garantizará la privacidad de las conversaciones, pero es importante que usted asegure también su privacidad y la carencia de interrupciones.
Hay un compromiso mutuo de no grabar las sesiones sin el consentimiento previo del
otro.
2. Confidencialidad y temas relacionados con la tecnología
La tecnología puede impactar en la telepsicología de varias maneras. Por ejemplo, puede
producirse un corte de la comunicación, otras personas pueden acceder a la conversación
privada, o personas no autorizadas o compañías podrían acceder a los datos almacenados. Por eso es importante garantizar el espacio y la seguridad por las dos partes.
Como profesional de la psicología, tengo la responsabilidad legal y ética de proteger las
comunicaciones de la atención psicológica virtual. Aun así, la naturaleza de las comunicaciones electrónicas no permite garantizar una completa confidencialidad en el supuesto
de que alguien accediera a nuestras comunicaciones.
Es importante que usted también se asegure de la seguridad de nuestras comunicaciones,
por ejemplo, usando contraseñas para proteger el dispositivo y la plataforma utilizada.
Por mi parte, me aseguraré de que:
•

Los dispositivos que utilice tengan los discos cifrados.

•

Cuando utilice un disco USB, utilizaré uno con cifrado para hardware.

•

Utilizaré herramientas online que cifren de extremo a extremo las comunicaciones.

En aquest mateix mes d’octubre, comprem una subscripció anual a la plataforma de videoconferències Zoom a fi i efecte de disposar d’un compte unificat a disposició de tots els
grups terapèutics.
El dia 4 de novembre Assadega’m participa en la constitució de la Taula de Salut Mental del Districte de l´Eixample de Barcelona. En qualitat de delegat de la Junta Directiva hi
assisteix el nostre psicòleg Pere Ferrer, qui en endavant s’encarregarà d’informar-nos dels
temes que es tractin a la taula i de fer-hi les aportacions que creguem convenients, per l’interès de la taula i també del districte en què es troba allotjada la nostra seu a Barcelona
(Impuls Barcelona).

El dia 18 de novembre, la Diputació de Barcelona ens notifica la resolució de la subvenció que vam demanar per portar a terme el programa “Tallers psicoeducatius per a persones que pateixen trastorns mentals lleus (trastorns d’ansietat i depressió)”. La institució ens
concedeix un import de 1.046,44 €.
El mateix mes, ens reunim amb el nostre nou psicòleg Joan Miralles perquè ens expliqui
els seus plans per potenciar la presència d’Assadega’m a les xarxes socials, concretament
a Facebook, on tenim dues comptes, i a Instagram.

També al novembre, la Junta decideix acceptar com a col·laborador un nou terapeuta anomenat Pablo Bozzo. Pengem al web d’Assadega’m el seu currículum i el detall de
les trobades que conduirà via Zoom, a partir del 3 de desembre, cada quinze dies, sota el
títol general de “Diàlegs filosòfics”. Un cop anunciada a tots els usuaris, s’inscriuen a la sèrie
de trobades entre deu i dotze persones.
Diàlegs filosòfics és una proposta per generar grups de reflexió i intercanvi d’idees, opinions, creences i valors entre les persones per a l’enriquiment i la presa de consciència, personal i col·lectiva. Si bé el mitjà d’intercanvi és la paraula, la intenció és que les trobades no
es quedin en un simple joc intel·lectual, sinó que serveixin per ajudar-nos a qüestionar i millorar la nostra vida, gràcies al foment de la filosofia com a actitud basada en l’escolta, el
respecte, l’obertura, la curiositat i la humilitat.
Pablo Bozzo González és llicenciat en Filosofia per la UAB, assessor filosòfic per l’Escola de
Filosofia Sapiencial de Mónica Cavallé, terapeuta Gestalt a l’Escola Gestalt de Catalunya, di-

plomat en la Logoteràpia de Viktor Frankl, postgrau en Coaching Existencial per l’Institut Integratiu, postgrau en treball corporal integratiu (TCI) a l’Institut Nacional d'Educació Física
de Catalunya, professor de taitxí i txikung, terapeuta de tuina (massatge de la medicina tradicional xinesa) i de massatge californià antiestrès a l’escola Kinetena de Juan José Plasencia, i mestre de reiki per Ismet.
Els dies 9 i 10 de desembre ens fem presents a l’IES Arnau Cadell de Valldoreix
per intervenir en dues xerrades amb col·loqui sobre salut mental amb els estudiants de 2n
curs de Batxillerat. Les xerrades van ser preparades i conduïdes pel nostre terapeuta Toni
Gata i van comptar amb el testimoni de tres companys de l’associació: Antonio Fermoso,
Mayca Padilla i Ricardo de No. En total hi van participar una seixantena d’alumnes, en el
marc de les activitats complementàries de l’assignatura Valors. La resposta dels estudiants
va ser totalment positiva, i va representar un notable pas endavant en el camí de la sensibilització i la desestigmatització de l’ansietat i la depressió.
L’activitat s’inscrivia en la campanya de sensibilització per la promoció de la salut mental en
l’àmbit educatiu, titulada “Educació inclusiva, salut mental positiva”, una de les iniciatives
del Pla de Dinamització Escolar impulsat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Aquest
any era el quart consecutiu que es duia endavant la campanya, consistent en la realització
de xerrades per als estudiants i el professorat d’instituts d’ensenyament secundari i centres
de formació professional.
Des de un principi, cinc instituts de Sant Cugat es van adherir al programa i es va començar
a buscar entre els professionals de l’associació aquell que pogués assumir la gran càrrega de
feina que comportava el seu desenvolupament, ja que hi havia previst arribar a més de 500
adolescents. Es van establir contactes amb els caps d’estudi, els professors i els tutors i es
van fixar les dates perquè Toni Gata i diversos voluntaris disposats a aportar els seus testimonis personals fessin les xerrades, però aleshores va sorgir la pandèmia de la covid-19 i
tot el pla de dinamització de l’any 2020 va quedar en l’aire. Només es va poder salvar una
de les activitats programades, aquesta doble xerrada a l’IES Arnau Cadell.
El 17 de desembre la Junta Directiva manté una reunió amb Esther Laso, psicòloga que ens és presentada com a amiga del nostre company Jordi Casanovas, per estudiar
vies de col·laboració. També tenim una reunió informativa amb el nostre psicòleg Pere Ferrer sobre la participació d’Assadega’m en la constitució, a Barcelona-ciutat, de la Taula de
Salut Mental de l’Eixample, el districte a què pertany la nostra seu cedida per Impuls Barcelona. En últim lloc rebem el psicòleg Álvaro Rodríguez García (amic de Pere Ferrer), que està
especialitzat a ajudar persones amb problemes de salut mental derivats de problemes econòmics i laborals, igualment amb l’objectiu d’estudiar una possible col·laboració.

Projecte Crece en Villacreces
Vam començar aquest any singular –funest per a moltes persones, terrible per a altres, fatal per
a totes aquelles que se n’han anat i segurament dolentíssim per a gairebé tothom– amb la il·lusió amb què s’inauguren tots els nous anys, amb grans expectatives i molt animats a continuar el
projecte Crece en Villacreces, que, tot i la seva ambició, ens continua semblant molt factible. Entrem en un grup anomenat Comunidad y Naturaleza, format per una quinzena de persones de
diferents parts d’Espanya, unides per la voluntat de compartir un espai de natura i creixement
personal. Durant els mesos de març a juny vam estar buscant llocs on poder viure amb aquesta
premisa.
Disposàvem de quatre cases que resultaven més o menys adequades per al nostre propòsit:
una a prop de Madrid, dues més a Galícia i a Extremadura,respectivament, i també vam considerar Villacreces. Ja sabem que ara mateix és un indret totalment despoblat, però començaríem
habitant la casa de Melgar de Abajo, que està molt a prop de Villacreces. Se tracta d’una casa
pairal, buida des de fa anys, propietat del vicepresident d’Assadega’m, que la cederia amb aquest
objectiu. Amb un esforç tant econòmic com personal es podria rehabilitar per esdevenir un camp
base per a la “conquesta” de Villacreces.
Desgraciadament l’evolució de la pandèmia va impedir qualsevol mena de convivència entre
persones desconegudes i va fer inviable la realització d’una estada de prova. El camp de treball
que portàvem fent des de tres anys enrere tampoc no es va poder fer per la mateixa raó.
No obstant això, no hi ha només males notícies. Recentment hem conegut un informe de
l’ONU en què s’aconsella als estats i a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que, a més de
considerar el model biomèdic, l’únic actualment reconegut en els tractaments de salut mental,
es tinguin en compte opcions alternatives com ara les comunitats de recuperació, de les quals
s’aporten com a exemple algunes ja operatives com Soteria House, i que tracten la salut mental
des d’un prisma més humà i centrat en els drets de les persones afectades. Aquí sí que tindria
cabuda el projecte Crece en Villacreces, ja que la idea és justament la de proporcionar ei i recursos a les persones en un ambient de convivència i natura.

Balanç econòmic 2020
Ingressos €
Ajuntament de Sant Cugat
Quotes socis
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
Associació Suport Salut Mental
Diversos
Devolucions quotes socis

5.000
4.880
1.190
1.024,97
1.000
821,17
180
-290

TOTAL

13.806,14

Despeses €
Toni Gata – monitors
Ajudem-nos – projecte Generalitat
Gastón Auguste – fòbia social
Fina Espinar – ioga – monitors
Joan Miralles – cognitivocond i mindfulness
Transports – Renfe i diversos
SMC Salut Mental
Lloguer l’Hospitalet R. Busom
Comissions bancs – cobraments rebuts
Telèfons
Lídia Encinas – monitors
Zoom
Comissions bancs – transferències
Arsys Internet – domini i web Villacreces
Villacreces
Comissions bancs – manteniment
Hort
Material d’oficina
Dinahosting – domini i allotjament web
Terapeutes, despeses diverses
Comissions bancs – devolucions
Veus – Federació Cat. Salut Mental
FECAFAMM anual

2.443,89
1.004,52
950
875
700
464,86
458,70
400
320,06
237,72
200
139
129,74
123,42
110
89
88
87,60
78,64
76,80
62,76
50
-1

TOTAL

9.088,71

Resultats

4.717,43
9.088,71

13.806,14

DESPESES 9.088,71
SALDO POSITIU 4.717,43

INGRESSOS 13.806,14

