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Comunicar per
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Pretén aconseguir que persones amb problemes de salut mental, o risc de patir-ne, i els
seus familiars puguin esdevenir agents de salut, actius en el seu propi procés de 
recuperació, i millorar així la seva qualitat de vida.

És un projecte conjunt entre el Departament de Salut, Dpt de Treball, Affers Socials i 
Familia de la Generalitat, la Federació VEUS, i la Federació Salut Mental Catalunya, en el 
marc del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions, amb l’objectiu de valorar la seva 
inclusió a la cartera de serveis públics de Catalunya. 
En cada territori es realitza en aliança amb els serveis de salut mental i les associacions
locals de familiars i usuaris. 
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• Atendre demandes d’informació i 
assessorament en matèria de salut mental

• Desenvolupament del circuit Activa’t

• Reforç a la comunitat



• Servei d’Atenció a Famílies de la Federació SMC neix al 2003

• Fruit del gruix de demandes de families i persones amb experiència

pròpia sobre informació de serveis, circuits, suport entre iguals,…

• Els SAFE’s estan presents a la xarxa associativa des dels seus inicis,

alguns disposen de professionals o familiars voluntàris dedicats a oferir

informació sobre recursos.

• Degut al nombre creixent de demandes any rere any es planteja

incorporar-ho al projecte Activa’t, sent reorientat, sistematitzat i

desplegat en 12 territoris més, oferint un únic model.
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Ofereix informació, orientació i acompanyament sobre qualsevol

aspecte relacionat amb la salut mental tant per la població en general, com

per a persones amb un diagnòstic i/o els seus familiars.

Informació centralitzada temps per escolta    perspectiva ciutadana

Contacte directe, sense filtres.

Especialitzat en trastorn mental sever.

Complementa i es coordina amb serveis existents.

Complementat per un servei d’assessorament legal (JURIMM).
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La persona es el centre

Reforç al professional de referència

Implicació de la familia i/o entorn

Acompanyament i seguiment de processos

Informació i vincle a serveis comunitaris

Reorientació a vinculació a la xarxa sociosanitària de SM

Respectar les decisions preses

Informació i oferiment de mesures de protecció 
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Dades acumulades 
maig 2017



Demanda 1ª persona: Invalidesa laboral



”

Dades acumulades 
desembre 2016



Demanda pares: fill sense diagnòstic
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Dades acumulades 
desembre 2016



Demanda professional penitenciari: Serveis 
comunitaris
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Dades acumulades 
desembre 2016



”
Dades acumulades 

maig 2017



Demanda professional SS.SS: recurs habitatge



”
Dades acumulades 

desembre 2016



”

Dades acumulades 
desembre 2016
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Deriva, presenta,  
informa, facilita 
coordinació, facilita 
materials, seguiment 
assistència

Organitza la 
formació, 
coordina els 
voluntaris, difusió 
a diferents serveis

Forma voluntaris o 
gestiona la formació, 
acompanya i dona 
suport als 
dinamitzadors, facilita 
gestió conflictes, difon, 
vehicula relació amb 
associacions...

Administra 
enquestes, 
registra, 
codifica

Facilita la coordinació de tot el circuit a territori i com referent en 
aquest procés conjuntament amb serveis de salut mental, 
associacions, ajuntaments, regions sanitàries, direcció

Canalitza 
propostes, valida 
materials, implica 
a persones, difon 
materials



Orientació i suport per la vida associativa, difusió acompanyament..

SOCIO-SANITARI-EDUCATIVO-OCI-CULTURAL...

PARTICIPACIÓ ACTIVA EN ESPAIS DE COORDINACIÓ COMUNITARIA: 
Taules de salut mental, consells de Salut, taules de participació comunitària....

AFAVORIR LA COMUNICACIÓ I TROBADA ENTRE SERVEIS-ENTITATS QUE 
TREBALLEN AMB PERSONES O FAMILIES DE L’ÁMBIT DE LA SALUT 
MENTAL.
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Anàlisis quantitatiu per part d’una agencia externa Institut DEP.

Avaluació qualitativa per part de Ivalua del ús realitzat per les persones 
implicades al disseny experimental.

Anàlisis qualitatiu amb els agents implicats: jornada 30 de juny. Pla de 
Salut
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Anàlisi de l’homogeneïtat en la recollida 
d’informació de les demandes rebudes al 
servei

Anàlisi de la tipologia de resposta que 
s’ofereix a les persones usuàries del servei

Avaluació del grau de satisfacció i impacte 
del servei

1

2

3

Anàlisi quantitatiu de les 
1.354 demandes

Selecció de 400 
demandes i valoració de 
la informació recollida

Selecció de 400 
demandes i anàlisi del 

tipus de resposta

100 entrevistes 
telefòniques

1
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- Alguns casos buits i altres incomplets de informació 
rellevant del cas i pautes d’orientació.

- Manca d’homogeneïtat en la recollida Gènere i edat 
del demandant.

- Diagnòstic: codi “no especifica” poc aclaridor, pot 
significar tan “es desconeix” com “no pertinent”

Aspectes detectats de l’anàlisi de les 1.354 demandes (gener 
2016- març 2017):
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Pre-selecció de 100 demandes: Resultats provisionals 
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Perfil de la persona que realitza 
la demanda (a la mostra pre-

seleccionada)

Tipus de resposta Familiar Afectat/ada Professional
Tutor i 
altres

Informació 50,0 46,3 62,5 33,3

Derivació 58,3 31,7 12,5 100,0

Coordinació 6,3 26,8 0,0 33,3

Assessorament 18,8 9,8 12,5 0,0

Seguiment 12,5 14,6 0,0 0,0

Reforçament vincle/ús xarxa assistencial 14,6 9,8 12,5 0,0

Tràmits 10,4 9,8 0,0 0,0

Implicació de l’afectat/ada 16,7 0,0 0,0 0,0

Valoració del risc 8,3 0,0 0,0 0,0

Reforçament de conductes 0,0 2,4 0,0 0,0

Implicació de familiars 0,0 2,4 0,0 0,0

Altres 4,2 7,3 0,0 0,0

Resposta no registrada 0,0 12,2 12,5 0,0

Base 48 41 8 3

2

Tipologia de resposta des de l’Espai Situa’t 
segons el perfil del demandant (%)
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Inici de les entrevistes telefòniques al setembre

Passes prèvies completades:
- Recerca bibliogràfica
- 5 entrevistes a persones usuàries 
- Definició dels aspectes o dimensions a avaluar:

Accessibilitat

Tracte

Informació

Altres aspectes 
de l’atenció

Impacte i 
eficàcia

Satisfacció 
global
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Accessibilitat

Tracte

Informació
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Facilitat de contacte:
“Valoro l’accessibilitat fàcil” (professional)
“És molt fàcil contactar per telèfon“ (afectat/ada)
“A la setmana em van donar hora per una entrevista“ (familiar)

Dimensions
Principals idees (en negreta) i verbatims (en cursiva)

a partir de les entrevistes realitzades 

Amabilitat:
“Tracte admirable, molt interessant, va estar 45 minuts amb mi” (familiar)
“Cariñosa y atenta” (afectat/ada)

Utilitat i claredat de les explicacions:
“Útil i adequada tan la informació via telefònica com el material que van 
enviar per e-mail” (professional)
“Las explicaciones bien dadas a parte de la amabilidad” (familiar)
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Impacte i 
eficàcia

Satisfacció 
global
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Utilitat de la informació, orientació i coordinació
“No només m’han donat informació sinó també orientació” (professional)
“Me ha aportado información pero todavía no la he utilizado, estoy 
esperando a que mi hijo esté mejor” (familiar)
“Me ayudó mucho que contactaran directamente con la abogada, así luego 
fue más fácil para mí” (afectat/ada)

Satisfacció:
“No dubtaria a tornar a utilitzar el servei. Em vaig sentir ben tractada i ben 
informada” (professional)
“El recomanaria, explicaré la informació que m’han donat a la propera reunió 
de familiars” (familiar)
“Muy contenta con el servicio” (afectat/ada)
“Lo recomendaría depende para qué. La información me ha parecido útil, pero 
de momento yo no veo solución, estoy igual” (familiar)  
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Altres 
aspectes de 

l’atenció

Cura en relació a la protecció de dades i la confidencialitat:
“Em van demanar permís per posar-se en contacte amb l’advocada i
vaig signar un paper donant permís sobre la protecció de dades”
(afectat/ada)
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Federació Salut Mental Catalunya (SMC)

Carrer Nou de Sant Francesc, 42, local

08002 Barcelona

Tel. 93 272 14 51

federacio@salutmental.org

www.salutmental.org

www.activatperlasalutmental.org

info@activatperlasalutmental.org

mailto:federacio@salutmental.org
http://www.salutmental.org/

