
 

• Et sents malament, i no saps per 

què? 

• Estàs diagnosticat, tu o alguna 

persona propera a tu, d’alguna 

malaltia mental? 

• Et preocupa el tema de les malal-

ties mentals? 

• Vine a conèixer-nos, et volem 

ajudar i ens pots ajudar. 

Aj u d a ’ n s  a  c am i na r  

 
Apartat de correus  :  158   Berga  
Telèfon de contacte: 630 189 841 
a/e:     asfam.berga@gmail.com 
www.asfamberga.org  

Salut Mental 
Associació de familiars 

i amics 
(Berguedà) 

 
 

Tots som part del tractament  d' una  
malaltia  mental. 

“Starry Night” de Vincent Van Gogh 
La malaltia mental no és sinònim de debi-
litat ni de culpa. 
 
Una malaltia mental és igual que les al-
tres malalties, som la societat els qui la 
fem diferent. 

Titular del compte:  

Codi bancari (4 xifres)  

Codi Control (2 xifres)  

N. Compte (10 xifres)  

Adreça  

Població  

DP  

Domiciliació bancària 

Codi oficina (4 xifres)  

Senyors ,els agrairé que, amb càrrec al meu comp-
te/llibreta, atenguin fins a nova ordre el rebut que 
anualment els presentarà Salut Mental. Associació 
de familiars i amics (Berguedà) ASFAM, per al 
pagament de la nova inscripció. 
 
ASFAM és una associació sense ànim lucratiu. 
 
Reconeguda per la Generalitat de Catalunya  
NIF G-63997134 
 
 
Data: .....de......................de ............ 
 
Signatura 

Amb la col�laboració 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què és ASFAM ?  

Una entitat sense ànim de lucre creada l’any 

2005, a iniciativa dels familiars dels malalts 

mentals, que volem millorar la situació de les 

persones  afectades de trastorns mentals i les 

seves famílies. 

 

A qui està adreçada?  

A les persones que tenen un familiar o un  amic 

amb problemes de salut mental. A les persones 

o entitats que es preocupen pels malalts men-

tals, per les seves famílies i per la seva qualitat 

de vida. A les persones amb malalties mentals. 

 
Quins són els objectius de l’associació : 
 

• Proporcionar informació, orientació i suport als 
malalts mentals i als seus familiars. 

• Promoure i vetllar pels drets socials i civils de les 
persones amb malalties mentals i dels seus famili-
ars. 

• Proporcionar les activitats d’inserció, residència, 
de lleure i altres que contribueixin al ple desenvolu-
pament del malalt mental. 

• Contribuir tant a la millora de l’assistència sanità-
ria i social, a l’atenció i informació de les persones 
afectades i dels seus familiars, com  a la rehabilita-
ció, integració i reinserció social i laboral de les per-
sones amb malalties mentals. 

• Contribuir a la normalització de la situació de les 
persones amb malalties mentals i dels seus famili-
ars, i promoure la coordinació dels serveis en el 
àmbit territorial del Berguedà i de les entitats que hi 
intervenen. 

 

 

Fes-te’n soci. Omple les teves dades i 
envia-les a: 
 
Apartat de Correus 158– 08600 Berga 
 
 

“SALUT MENTAL. 
ASSOCIACIÓ DE 
FAMILIARS I AMICS 
(BERGUEDÀ)” 

NO ESTÀS SOL/A ! 
TOTS SOM PART DEL 
TRACTAMENT 

 

També pots fer una donació al següent 
compte de la 

Caixa de Terrassa: 
2070-0243-53-315-2981712   

                                          Formulari d’inscripció 

Nom: 

Cognoms: 

Adreça: 

Població: 

Província: 

Telèfons: 

Adreça electrònica : 

Quota anual :  30 € 

* Els jubilats i les persones afectades en mes d’un 
30% de disminució tenen  dret a fer l’aportació que 
creguin convenient, segons les seves possibilitats. 

NO ELS DISCRIMINIS!!   
La teva actitud és  una de les claus de la seva 
recuperació. 


