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En col·laboració amb:

Un Projecte dintre del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions
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Salut: estat complet de benestar 
físic, psíquic i social

OMS, 1947



Promoció de la salut
Com puc enfortir la meva

Prevenció del trastorn
Què haig de fer per evitar els trastorns depressius als que soc procliu? 

Detecció del trastorn
Què em passa

Diagnòstic i tractament del trastorn
Pot ajudar-

Seguiment
Complicacions Pot fer una mica més

Preventiu: Com puc evitar que em torni a passar?
Recuperació Com puc recuperar-

Pal·liatiu Em poden cuidar?

Alta

Per què 
aquest 
projecte?



Per què aquest projecte?
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Per què 
aquest 
projecte?



Qui fa possible 
el projecte

Tot
de la salut 
mental a 
Catalunya

representat.

”
2.621
Persones beneficiàries

87
Persones voluntàries

107 Professionals

CSMA/SRCs com a 
formadors



Qui fa possible el projecte



Qui fa possible el projecte
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EINES MATERIALS i VIRTUALS: GUIES I MANUALS PER LES 

FORMACIONS, PÁGINA WEB, FULLETONS INFORMATIUS, 

VIDEOS 

AVALUACIÓ DEL CIRCUIT I ALTRES (ESPAIS SITUA’T, GAMs)

Espai 

Situa’t

Psicoeducació 

(programes 

formatius)

Apoderament 

(Prospect)

Suport Mutu

(Grups d’ajuda 

entre iguals)

Un circuit complet amb 
bones pràctiques



Existeixen 15 punts 

ubicats 14 
municipis a espais 
comunitaris (centres 

despatxos de serveis 
socials...).
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12 TERRITORIS PILOTS
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Per què i com es va dissenyar l’avaluació

del programa “Activa’t per la salut mental”
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#1 Assajar una política abans de 
que estigui a l’abast de tothom
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#2 Avaluar l’efecte implica 
determinar el valor afegit ‘net’ de 

la intervenció
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• El repte del ‘valor afegit net’: determinar si 
la millora d’una problemàtica és 
(únicament !) conseqüència d’haver 
participat en aquella intervenció que 
pretén mitigar-la

• Com ho fem? Creant dos grups iguals de 
característiques similars, la única diferència 
entre ells sigui que un grup pren part en 
una intervenció (grup de participants) i 
l’altre no (grup de comparació)

• Deixem que sigui l’atzar qui assigna les 
famílies elegibles a cadascun dels grups

Els avantatges d’una avaluació experimental
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El disseny genèric de l’experiment 

Línia de base
(Situació inicial)

Recollida de resultats als 6 
i 12 mesos acabada

la psicoeducació 
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#3 L’avaluació Activa’t: efecte del 
circuit integrat en la millora de la 

situació de la unitat familiar 
(persona afectada i cuidador)
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• Criteris diagnòstics com 
l’esquizofrènia, trastorns 
esquizoafectiu, delirants, 
bipolar i depressiu 
recurrent

• Temps superior a dos anys

• Entre 18 i 63 anys

• No haver rebut tractament 
similar a Activa’t en els 
darrers 12 mesos

• Persones de referència en 
la cura segons el criteris 
diagnòstics establerts 

• No haver rebut tractament 
similar a Activa’t en els 
darrers 12 mesos
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Tipus d’avaluació i preguntes nuclears

• Funciona: si o no? (avaluació d’impacte)

– El pas pel contínuum assistencial ofert pel programa 
Activa’t per la salut mental incrementa la capacitat 
individual de gestionar un trastorn mental sever?

– El programa Activa’t per la teva salut mental és capaç 
de reduir la càrrega de cura que implica vetllar per una 
persona amb un trastorn mental sever? 

– L’itinerari assistencial d’Activat és capaç de reduir l’ús de 
serveis sanitaris/socials i/o reduir la despesa 
farmacèutica destinada a les famílies (persona amb 
trastorn mental i cuidador) que han de tenir cura d’una 
persona amb un trastorn mental sever?

Recuperació
(STORI)

Càrrega de Cura
(ECFOS II i

DUKE)

Us de serveis 
intensius i/o 
consum de 

fàrmacs

Impactes 
(Instruments de

mesura)
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Tipus d’avaluació i preguntes nuclears

• Funciona: com i perquè? (avaluació de la 
implementació)

– El desplegament s’ha portat a terme tal i com estava 
previst? A quines dificultats s’ha hagut de fer front?

– Quina experiència tenen la persona amb trastorn 
mental i la seva família de l’orientació, la formació i 
els grups d’ajuda mútua? Quines dificultats 
pràctiques troben per fer-ne ús tal i com preveu 
inicialment el circuit integrat d’atenció?

– Metodologia: anàlisi de les dades d’activitat en els 
territoris de la fase I i tècniques qualitatives. 



2.315 demandes ateses des

de gener 2015

1.923 persones beneficiàries

Informació i orientació per a 
persones amb problemes de 
salut mental, familiars, 
professionals. Assessorament
en temes sanitaris i socials. 
Itineraris, recursos en salut 

.



El 38% de les demandes es fan en primera persona.
Al segon lloc de qui fa les demandes es troba la 
mare (23%).

Qui fa la demanda



Tipus de demandes rebudes i 
orientació realitzada

En una 
mateixa 
demanda hi 
poden haver 
diferents 
necessitats i 

oferir diferents 
línies 



La psicoeducació per 
persones amb experiència 
pròpia i per famílies, ofereix 
informació sobre els 
trastorns mentals greus i 
entrenament en habilitats i
estratègies que ajudin a 
abordar les situacions difícils 

als Serveis de Salut Mental 
amb els seus professionals



Psicoeducació Familiar
Proenfa: Coord. Emilio Rojo.

239

participants en 26 

edicions 

realitzades o en 

curs

75 professionals dels 

CSMA o SRC 

impartint la formació



Psicoeducació per a 
persones amb experiència pròpia

Klau de Re: Autors: Lidia Ugas i Joan Ribas.

228

participants en 25 

edicions 

realitzades o en 

curs

32 professionals dels 

CSMA o SRC impartint 

la formació



Ha estat una experiència 
de creixement i 
coneixement del meu 
trastorn i de mi mateixa.



PROSPECT és un programa 
de desenvolupament de 

que es duu a 
terme en 3 mòduls diferents, 
per a persones amb 
experiència pròpia, per a 
famílies i per a professionals, i 
un mòdul comú. Elaborat per 
EUFAMI, en coordinació amb 
Confederació Salud Mental 
España



PROSPECT

523

participants en 14 edicions

36 facilitadors i voluntaris 

impartint la formació

Celebrada una formació de 

facilitadors pels tres grups

153 persones amb 

experiencia propia

166 Familiars

204 professionals



PROSPECT



PROSPECT



Compartir les 
experiències de 
familiars, usuaris i 
professionals ha estat 
molt gratificant i ens 
ha donat esperança



Espais de suport i 
acompanyament continuat 
entre iguals, per lluitar 

enfortir la xarxa de suport 
social, així com per 
compartir estratègies de 
convivència amb els 
trastorns mentals.



151 148

participants en 15 GAMs 

realitzats o en curs

18 dinamitzadors

participants en 16 GAMs

realitzats o en curs

33 dinamitzadors

GAM en 
Primera persona

GAM de 
Familiars

Els GAM es fan a les associacions locals de persones 
amb problemes de salut mental i familiars.



Crec que és molt 
important saber ESCOLTAR 
els altres. M'ha agradat 
poder compartir moments 
amb persones que es 
trobaven en situacions 
iguals o similars a la meva. 



Per garantir el bon funcionament
dels GAMs, impartit 24 
formacions de Dinamitzadors de 
Grups Mútua per a
persones amb expèriencia propia 
(a carrec de Activament Catalunya 
Associació) i per a familiars, per 
part de de .

Formacions en 
dinamització de GAMs

222 Participants 
als cicles 
formatius

95 Familiars en 12 edicions

127 Persones en primera 
persona en 12 edicions



Participants als cursos 
dinamitzadors GAMs

Estic molt contenta, m'ha donat nous 
coneixaments que puc aportar i em poden 
aportar en la meva vida particular i col·lectiva. 
A la vegada, ajuda el nivell propi.
”
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EINES MATERIALS i VIRTUALS: GUIES I MANUALS PER LES 

FORMACIONS, PÁGINA WEB, FULLETONS INFORMATIUS, 

VIDEOS 

AVALUACIÓ DEL CIRCUIT I ALTRES (ESPAIS SITUA’T, GAMs)

Espai 

Situa’t

Psicoeducació 

(programes 

formatius)

Apoderament 

(Prospect)

Suport Mutu

(Grups d’ajuda 

entre iguals)

tothom



Necessitats informació: eines

Comité
format per persones 
amb problemes de 
salut mental, 
professionals, 
familiars. Dinamitzat 
per una entitat 
externa (Etcs).

Informe sobre 
de 

necessitats de 
informació en salut 
mental.

Continguts per la nova web. / Propostes pels vídeos del 
projecte / Com aprofitar millor la consulta / Com 
acompanyar en salut mental/ guia salut mental



Millora i edició de manuals

42

El·laboració i 
millora dels
continguts de 
manuals com el 
Klau de Re, el 
Proenfa, formació
de 
dinamitzadors
de GAMs i 
Prospect.



- Jornada de reflexió (30 maig 2017).
- Guia per a usuaris / Manual per a formadors.
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Manual per a la recuperació, 
comprensió del patiment, i millora del 
benestar 



- Diagnosis dels GAMs de familiars i usuaris
- Guies per donar suport al inici i funcionament dels 
GAMs de usuaris i familiars 
- El·laboració pels grups 44

Promoció dels GAMs



Activitats de difusió

Jornades de presentació / Materials corporatius  
Participació en fires i festes / Aparició als mitjans

45
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Caracterització inicial de les famílies participants 

en l’avaluació d’Activa’t per la salut mental
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El disseny genèric de l’experiment 

Línia de base
(Situació inicial)

Recollida de resultats als 6 
i 12 mesos acabat

el programa 
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Les característiques de les dades recollides

224 famílies afectades per un Trastorn Mental Sever

Informació 
Sociodemogràfica

Informació 
Sociodemogràfica

Càrrega de cura
ECFOS

Recuperació personal
Stori

Suport Social
Duke

Curador 
principal

Persona
afectada per

un TMS

Registres d’activitat 
sanitària

Registres d’activitat 
sanitària
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#1 La sociografia familiar



50
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La sociografia de la persona afectada per un TMS

• El 62, 5 % són homes.

• L’edat mitjana és de 42 anys  

• L’11,2 % han finalitzat els estudis universitaris, el 42,8 % 
secundaris i 42,9 % primaris.

• El 12,5 % estudiava i el 6,7 % treballava.

• El 63,78 % romanen solteres.

• El 52,23 % tenen esquizofrènia, un 20,09 % trastorn 
bipolar  i un 12,5 % un trastorn esquizoafectiu.
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La sociografia de la persona curadora

• El 70,98% són dones.

• L’edat mitjana és de 59 anys  (IQR: 52 i 67 anys).

• L’10,7 % han finalitzat els estudis universitaris, el 37,95 
% secundaris i 41,07 % primaris. Un 10,27 % afirmen no 
tenir estudis.

• El 5,8 % estudiava i el 36,61 % treballava. D’aquests, el 
65,85 % ho feia a temps complet. 

• El 71,43 % estan casades.
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La sociografia de la relació de cura

• Un 62,33 % dels 
curadors són 
pares/mares, mentre 
que el 22,87 % són 
cònjuges.

• El 80,18 % conviuen 
en la mateixa llar.

• Temps de convivència 
diari intens pel 70 % 
dels curadors 
enquestats
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<30  min/dia 1h-2h/dia 2h-3h/dia 2h-3h/dia 3h-4h/dia >4h/dia

Temps de convivència diària entre curador i persona amb TMS
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#2 La recuperació personal
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Moratòria

Consciència

Preparació

Reconstrucció

Creixement

22,32 %

24,11 %

12,95 %

18,75 %

21,88 %

Fase d’inactivitat – 59,38 % Fase d’activitat – 40,62 %

Desistiment 
personal

Incipient 
consciència 

personal

Balanç
pràctic

Fixar 
objectius 
assolibles

Pròpia 
gestió 

malaltia
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#3 Càrrega de cura objectiva i 
subjectiva
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56,19

45,54

17,41

21,88

43,3

55,36

30,36

33,48

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

No organitzar bé el temps

Administrar bé els diners

Acompanyament i transport

Horari dels àpats familiars

Suport en les compres

Tasques domèstiques

Medicació

Cura personal

Ajut en activitats de la vida diària

Si No
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9,46

7,17

55,36

31,25

19,64

32,74

50

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Abús de drogues

Abús d'alcohol

Idees de sucidi

Patir alguna agressió

Problemes nocturns

Cridar l'atenció

Conducta alterada

Supervisió de conducta

Si No
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80,36

51,79

56,25

51,34

62,50

30,80

43,75

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Futur

Diners

Vida quotidiana

Salut física

Vida social

Qualitat tractament

Seguretat

Preocupacions Generals

Freqüent o sempre Algunes vegades Mai o poques vegades
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El valor afegit d’una caracterització inicial

• Permet avançar en la generació 
sistemàtica de coneixement sobre les 
necessitats de les famílies afectades per 
un TMS.

• Elaborar una metodologia robusta per 
abordar l’estudi de tals necessitats.

• Articulació d’agents diversos per reeixir en 
aquesta fita.

• La caracterització inicial ja esdevé un tipus 
d’estudi en si mateix, encara que de caire 
transversal. 



TRASTORN MENTAL

AFECTAT EN PRIMERA PERSONA

FAMILIARS I CUIDADORS

ATENCIÓ PRIMARIA SISTEMA EDUCATIU

SALUT MENTAL COMUNITÀRIA

HOSPITALS

PARTICIPACIÓ EN LA SOCIETAT I LA COMUNITAT

SERVEIS SOCIALS



TRASTORN MENTAL

AFECTAT EN PRIMERA PERSONA

FAMILIARS I CUIDADORS

ATENCIÓ PRIMARIA SISTEMA EDUCATIU

SALUT MENTAL COMUNITÀRIA

HOSPITALS

PARTICIPACIÓ EN LA SOCIETAT I LA COMUNITAT

SALUT MENTAL EN TOTES LES POLÍTIQUES
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www.activatperlasalutmental.org

info@activatperlasalutmental.org

#ActivatPerLaSalutMental 
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