
 
 

20. 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 2003, 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 
Des de la signatura del protocol d’intencions el 9 d’octubre del 2008, l’Ajuntament de Sant Boi 
lidera un projecte de salut mental comunitària amb la implicació dels diferents agents 
comunitaris, per tal d’aprofitar les potencialitats de Sant Boi per transformar-se i posar-se en 
valor, i alhora generar riquesa per al municipi i millorar la qualitat de vida de la seva ciutadania. 
 
La raó de ser del Clúster de Salut Mental de Catalunya és oferir a les persones que pateixen 
malalties mentals i a les seves famílies un espai en què convergeixin la investigació, 
l’ensenyament i el guariment d’aquestes patologies. 
 
L’OMS alerta que la salut mental és un factor econòmic important, que la bona salut mental 
contribueix a la productivitat econòmica i a la prosperitat, i que és un element de vital 
importància per al bon funcionament de les famílies i la societat. Les conseqüències 
econòmiques derivades dels problemes de salut mental, principalment en forma de pèrdua de 
productivitat, s’estimen al voltant del 4%. 
 
Les entitats que formen el clúster són l’Ajuntament de Sant Boi, com a entitat impulsora, 
Alimmenta, Ammfeina, Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental - Germanes 
Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, Bionexo Ibérica, CataloniaBio, Consell Comarcal del 
Baix Llobregat, Federació SMC Salut Mental de Catalunya, Ferrer, Fundació Orienta, Fundació 
Marianao, Fundació Parc Taulí - Observatori de Salut Mental de Catalunya, Campus Health de 
la Universitat de Barcelona, Innobaix, Institució Balmes, Oryzon, Parc Sanitari de Sant Joan de 
Déu, Parc Científic de Barcelona, Lundbeck España, Miret Editorial, Starlab i UNED. 
 
Les principals línies de treball que s’han fixat per a l’any 2013 dins dels diferents àmbits són les 
següents:  

‐ Potenciar Catalunya com a referent internacional en salut mental 
‐ Activar projectes de recerca per afavorir les persones amb malalties mentals 
‐ Potenciar la cooperació publicoprivada 
‐ Promoure la formació: fomentar activitats de docència al CEISAM 

 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.santboi.cat 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE  
Jaume Bosch, alcalde de Sant Boi de Llobregat 
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