
Obertament 
Campanya de 

comunicació per la 

normalització de la 

salut mental 



1 de cada 4 
persones tindrem un diagnòstic de salut mental al 

llarg de la vida, segons l’OMS 

i tot i això… 



Discriminació en salut mental 

Ino, activista 

“Vaig amagar el meu 

diagnòstic a tot el món: 

amics, treball... En 

qualsevol àmbit on en 

mogués… Això m’ha fet 

sentir molt malament” 

42% 
de la població catalana creu 
que les persones amb 
problemes de salut mental 
tenim alguna cosa que ens 
fa fàcilment distingibles 



Discriminació en salut mental 

Ángel, activista 

“Jo he de cuidar-me, igual 

que ha de cuidar-se una 

persona que tingui 

diabetis o qualsevol altra 

malaltia” 

32% 
de la població catalana 
pensa que les malalties 
mentals no són com 
qualsevol altre malaltia. 



Cal unir-se per lluitar contra l’estigma! 

 

SOCIS FUNDADORS: aliança dels principals representats de la salut mental a Catalunya 

+ 

Associació de persones amb 

problemes de salut mental 
La federació d’entitats de 

familiars 

Les tres associacions d’empreses i entitats proveïdores de 

serveis de salut mental 

+ 

què fa Obertament?… 



Publicitat 

Campanyes per sensibilitzar a la societat 

Entrevistes en primera persona Notícies i reportatges 

Un 20% de la població catalana recorda les 
campanyes de publicitat d’Obertament 

Aquests tenen millors actituds i intencions 

de conducta envers les persones amb 
problemes de salut mental 



La campanya 2014-2015 

Del 10 al 28 de 

febrer 2015 



La col·laboració de Baix Bus 

Espais de publicitat a autobusos: 
 

-Vinilat de busos urbans 

-Vinilat exterior de busos inter-urbans 

-Cartells interiors a busos urbans  

-Cartells interioris a busos inter-urbans (cartells interiors)  

Les línies  vinculades a Sant Boi i L’Hospitalet són especialment importants pel projecte 

* als espais cedits apareixerà el seu logotip com a col·laborador 

Marquesines a: 
 

-Sant Boi 

-L’Hospitalet 

-Castelldefels 

-Gavà 

-El Prat de Llobregat 

-Viladecans 



Gràcies per donar la 

cara per nosaltres i 

amb nosaltres 

Sofia Fernandez 
Relacions institucionals i base 

social 

93 173 01 12 

sfernandez@obertament.org 

mailto:sfernandez@obertament.org

