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La finalitat de l’Associació radica en promoure la salut mental de les persones i les 

comunitats mitjançant el desenvolupament d’un model d’atenció a la salut mental 

comunitària integral, duent a terme les activitats d’atenció, assistència, docència i 

recerca en el camp de la salut mental i les addiccions. 

 

Per a la consecució de la seva finalitat, l’Associació tindrà per objecte: 

 

a) Organitzar activitats i programes orientats a la promoció de la salut mental, a la 

prevenció de la malaltia mental i les addiccions i a l’educació per a la salut. 

 

b) Realitzar tasques d’assistència psiquiàtrica i a les addiccions mitjançant 

activitats d’acollida, diagnòstic, tractament, rehabilitació, inserció social i 

avaluació de la morbilitat aguda i persistent. 

 

c) Oferir activitats de coordinació i suport a l’assistència primària sanitària, serveis 

socials, recursos comunitaris i serveis d’ensenyament. 

 

d) Dur a terme activitats de formació, docència i recerca en salut mental i 

addiccions. 

 

e) Crear equips interdisciplinaris per a la realització de les activitats ressenyades 

en els apartats anteriors. 

 

f) Oferir serveis socials especialitzats adreçats a la infància, adolescència i 

joventut, persones grans i discapacitats amb risc social. 

 

g) Realitzar prestacions adreçades a persones amb problemàtica social derivada 

de trastorn mental, familiars i cuidadors. 

 

h) Promoure serveis adreçats a famílies amb problemàtica social i risc d’exclusió 

social, dones en situació de violència de gènere i els seus fills, així com 

víctimes de la violència o amb risc de patir-la. 

 

i) Oferir atenció a les persones amb drogodependències. 

 

j) Realitzar programes de suport a la criança saludable i positiva dels fills. 

 

k) Dur a terme programes d’atenció integral adreçats a la promoció de l’autonomia 

personal de les persones amb discapacitat. 
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l) Crear programes de suport i descans per familiars i cuidadors de persones amb 

discapacitat. 

 

m) Oferir programes d’atenció sociosanitària adreçada a joves. 

 

n) Desenvolupar programes de promoció de l’educació, salut i qualitat de vida 

infantil i juvenil. 

 

o) Dur a terme activitats de suport i formació a professionals de l’àmbit educatiu 

general i especialitzat com els centres educatius especials i les unitats mèdico-

educatives. 

 

p) Realitzar programes d’atenció integral educativa i sociosanitària per a menors 

en dificultat social i risc d’exclusió. 

 

q) Facilitar programes d’atenció integral educativa i sociolaboral per a persones 

amb discapacitat o risc d’exclusió social. 

 

r) Oferir intervencions adreçades a nens i adolescents amb dificultats 

d’aprenentatge i risc de fracàs escolar i foment de la seva inclusió en l’àmbit 

escolar i comunitari. 

 

s) Oferir programes d’atenció domiciliària, pisos assistits i d’atenció residencial 

per a persones amb trastorn mental i addiccions. 

 


