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L’Activa't per la salut mental està inclòs en la línia 4 del Pla Integral d'atenció a les
persones amb trastorn mental i addiccions
Web: presidencia.gencat.cat/pla_integral_trastorn_mental_addiccions

Al febrer del 2013 la presentació de l’estudi coordinat pel Departament
de Salut sobre les necessitats de les famílies i les persones amb
problemes de salut mental, posava les bases del que acabaria essent,
anys més tard, un projecte de país amb una finalitat ambiciosa:
transformar la realitat actual, en què la família i la persona afectada per
un trastorn mental actuen com a subjectes passius en el procés del seu
tractament, a subjectes actius i agents de salut en el seu propi procés de
recuperació.
Fa més de dos anys, ja sota el nom d’Activa’t per la salut mental, el
projecte va començar a caminar. Avui, sota la batuta de la Federació
Salut Mental Catalunya, la Federació Veus i la Generalitat de Catalunya,
tenim 12 territoris pilots en marxa a tot el país. Disposem de 14 Espais
Situa’t que ja han atès a més de 2.200 persones i més de 1.400
participants en un circuit que pretén aconseguir els objectius del
projecte. L’avaluació imprescindible d’Ivàlua ens aportarà, al final del
procés, les dades per valorar la utilitat del circuit mitjançant un disseny
experimental pioner a nivell europeu. Actualment, l’Activa’t per la salut
mental està inclòs com a línia estratègia en el Pla Integral d’Atenció a
les persones amb trastorn mental i addiccions, un pla interdepartamental
liderat pel Departament de la Presidència que proporciona una visió
transversal de la salut mental.
En aquests dos anys hem avançat molt, per això volem presentar la
feina feta i les novetats del projecte. En la jornada us presentarem
alguns materials que s'han elaborat i les primeres càpsules dels vídeos
Activa't, que tenen l'objectiu de donar eines per a la recuperació a través
del testimoni i les vivències dels seus protagonistes, i oferir consells i
respostes pràctiques per donar instruments a les persones que les
busquen.
Finalment, Ivàlua presentarà l'informe de caracterització de les famílies
participants a l'avaluació, el qual servirà per comparar la seva evolució
un cop acabin el circuit de l'Activa't per la salut mental.
L'acte serà presentat per representants d'algunes de les entitats
impulsores i col·laboradores del projecte, i clausurat per la consellera de
la Presidència, Neus Munté.

PROGRAMA
9.00 h. Arribada dels assistents
9.30 h. Benvinguda
 Marta Poll, directora de la Federació SMC
9.35 h. Vídeo 1
9.45 h. Representants institucionals
 Dolors Rusinés, coordinadora de les polítiques públiques
per a l'Estat del Benestar del Departament de
Presidència
 Pilar Magrinyà, directora general de Planificació en Salut
del Departament de Salut
 Roser Galí, directora general de Famílies del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
 Frederic Udina, president del Consell Rector d’Ivàlua
10.05 h. Vídeo 2
10.15 h. Presentació estat del projecte i informe de resultats
inicials
 Machús San Pío, directora de l’Activa’t per la salut
mental
 Emilio Rojo, director del comitè de lideratge assistencial
del projecte Activa’t per la salut mental
 Jordi Sanz, representant d’Ivàlua
11.00 h. Preguntes del públic
 Modera: Marta Poll, directora de la Federació SMC
11.15 h. Vídeo 3
11.25 h. Cloenda
 Neus Munté, consellera de Presidència de la Generalitat
de Catalunya
 Israel Molinero, president de la Federació Salut Mental
Catalunya
 Edgar Vinyals, president de la Federació Veus
 Marc Simón, director corporatiu de l'Àrea Social de la
Fundació la Caixa
11.40 h. Final de l’acte

