
Federació Salut Mental Catalunya 
Entitat 

La Federació Salut Mental Catalunya aglutina més de 60 entitats de tot Catalunya tant 
de familiars com de persones amb problemes de salut mental i amics. Donem serveis a 
les entitats federades, a la població en general i treballem per la inclusió 
sociocomunitària de les persones amb trastorns mentals i per a la millora de les 
polítiques públiques dirigides al col•lectiu. 
 
Representem i acompanyem el moviment associatiu de persones amb experiència 
pròpia i familiars que a Catalunya lluiten per millorar la salut mental, posant-nos al seu 
servei, contribuint al seu apoderament, promovent la qualitat de vida, la defensa dels 
drets, la sensibilització social, la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, tant d’infants 
com d’adults. 
 

Qui som 

Salut mental. 

Àmbit 

L’objectiu de la Federació Salut Mental Catalunya és consolidar-se com a referent dins 
del sector de la salut mental a Catalunya i com a representant i defensora dels drets del 
conjunt de les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. Impulsar 
polítiques adreçades al desplegament del model d’atenció de base comunitària i treballar 
per la normalització i la igualtat d’oportunitats, promoure el reconeixement de les 
persones amb problemes de salut mental així com la seva autonomia essent elles 
mateixes les protagonistes del canvi.  

Objectius 
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Serveis 

ESPAI SITUA’T 
Servei gratuït d’informació, orientació i acompanyament sobre temes de salut mental tant 
per a la població en general, com per a persones amb un diagnòstic i/o els seus 
familiars. Es treballa vinculat al moviment associatiu del territori i directament en 
contacte amb els professionals de la xarxa sanitària.  
L’assessorament que es realitza pot versar sobre serveis, recursos, prestacions, 
informació jurídica, escolta i suport… 
 

• Suport i acompanyament 
• Atenció psicosocial 
• Informació 
• Orientació 
• Assessorament jurídic: diagnòstic  
• Coordinació 
• Difusió 

 
SERVEI JURIMM 
Servei d’atenció jurídica per a persones amb problemes de salut mental i els seus 
familiars fruit de l’acord entre la Federació Salut Mental Catalunya i Sant Pere Claver – 
Fundació Serveis Socials.  
S’ofereix assessorament legal previ a qualsevol decisió o acció de caire jurídic, així com 
la defensa legal en cas que la persona afectada s’hagi vist involucrada en actes il•lícits 
de tipus civil o penal i requereixi d’una assistència especialitzada. 
 

• Assessorament jurídic: diagnòstic, acompanyament denúncia, orientació 
especialitzada 

 
*Actualment estem treballant per poder atendre casos de vulneració de drets per part 
d’administracions públiques, cossos de seguretat i/o mala praxis en l’àmbit dels serveis 
d’atenció a la persona. 
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-  

Coordinacions 



C/ Nou de Sant Francesc, 42, Local 
08002 Barcelona 
Tel. 93 272 14 51 
Espai Situa’t: espaisituat@salutmental.org 

Contacte 

Sí 

Lloc accessible 
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