
 

 

 

Clúster de Salut Mental de Catalunya 
 
MUNICIPI 
Sant Boi de Llobregat 
 
TITULAR 
El Clúster de Salut Mental de Catalunya és una aposta estratègica de ciutat per desenvolupar 
projectes de recerca en salut mental i crear el Centre d’Excel·lència Internacional en Salut 
Mental, amb seu al Palau de Marianao. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES MÉS RELLEVANTS 

- Data de constitució del clúster: 16 de gener del 2013, amb seu a Sant Boi de Llobregat 
- Membres de l’Associació Clúster de Salut Mental de Catalunya: 22 membres entre 

empreses, serveis i institucions 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El Clúster de Salut Mental de Catalunya té com a principals reptes la cohesió, la recerca, 
l’assistència, la formació, la internacionalització i la creació d’opinió entorn de la salut mental. 
Durant l’any 2013, s’ha avançat en el seu desenvolupament jurídic, amb la signatura del 
document de constitució, el 16 de gener, amb què es va formalitzar el clúster, que queda 
integrat per vint-i-vuit membres, entre empreses, universitats i institucions. 
 
Així mateix, s’ha avançat en el desenvolupament dels tres eixos estratègics que consten en el 
seu pla de dinamització, que són l’envelliment, les TIC i la prevenció. Per exemple, en relació 
amb les activitats de difusió, l’any 2013 ha estat clau pel que fa al desenvolupament i 
assoliment dels objectius plantejats. Amb l’esforç dels integrants del clúster i de la seva junta 
directiva, ha estat possible dur a terme diferents activitats com el cafè-projecte sobre 
“Envelliment i salut mental”, el dia 18 d’abril, i el seminari “Tecnologies mòbils en salut mental: 
reptes i oportunitats”, el 18 de desembre al Mobile World Center. També destaca la participació 
en diferents activitats i congressos en salut mental, com la I Jornada eSalutMental, el 23 de 
gener de 2013 al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. 
 
Entre els resultats aconseguits, cal remarcar la realització del Curs d’expert universitari en salut 
mental en la infància i l’adolescència, impartit per la UNED durant el curs acadèmic 2013. 
 
Per al 2014 es desenvoluparan els objectius a través de la definició del Pla d’acció del clúster. 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA  
www.santboisalutmental.cat  
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Conrad Felip, responsable de dinamització del Clúster en Salut Mental de Catalunya, 
Ajuntament de Barcelona 

http://www.santboisalutmental.cat/

