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Resposta a
diverses anàlisis de necessitats a Catalunya

una demanda històrica de les famílies

les recomanacions internacionals

Esforç de coordinació i participació dels sectors associatiu, sanitari i social.

Circuit que aprofita i millora pràctiques que ja s’estaven fent servir:



Servei d’informació 

i orientació sobre 

salut mental

psicoeducatius 

de familiars 

PROENFA i en 

primera persona 

KLAU DE RE

formacions 

Prospect per a 

familiars, persones 

amb experiència 

pròpia i 

professionals

Grups d’ajuda mútua 

de familiars i en 

primera persona, 

amb formació en 

moderació



Professional del 

projecte ubicat a 

associacions, 

centres cívics, 

hotels d’entitats

Psicoeducatius 

impartits per 

professionals 

dels serveis 

públics de 

salut mental 

Coordinat pel 

projecte amb 

voluntaris/es 

formats dels 

diferents territoris

Integrats en les 

associacions de 

familiars i en primera 

persona del territori, 

amb moderadors/es 

voluntaris/ies

Individual o familiar Intervencions i espais grupals



Professional del 

projecte ubicat a 

associacions, 

centres cívics, 

hotels d’entitats

Psicoeducatius 

impartits per 

professionals 

dels serveis 

públics de 

salut mental 

Coordinat pel 

projecte amb 

voluntaris/es 

formats dels 

diferents territoris

Integrats en les 

associacions de 

familiars i en primera 

persona del territori, 

amb moderadors/es 

voluntaris/ies

Individual o familiar Intervencions i espais grupals









Persones totals beneficiàries del projecte

Persones beneficiàries de l’Espai situa’t

Persones beneficiàries del circuit Activa’t

Persones participants a l’avaluació

Persones voluntàries (dinamitzadores GAM)

Professionals dels 

Serveis de salut (formadors 

psicoeducatius)

Associacions

Proveïdors sanitaris

Finançadors





 Des de 15 punts d’atenció  s’atenen demandes de tot 

Catalunya.

 demandes ateses.

 Sistematizació del servei:

• Base de dades compartida

• Treball de l’equip i a les reunions de coordinació 

territorial

• Avaluació per part de DEP INSTITUT

• Treball des del Pla de Salut conjuntament amb 

professionals de tots els àmbits i entitats 



Valoració de la utilitat del servei:

Entorn el 70-90% perceben canvis després de l’entrevista 

en l’Espai Situa’t en quant a:

 Estar millor informats

 Haver trobat el recurs amb més facilitat

 Saber millor com abordar la situació

 Sentir-se millor emocionalment

Satisfacció general: 9,0/10 

8,3/10 





edicions als 12

territoris

44 Professionals dels serveis de

salut mental (CSMA o SRC)
persones

 Elaborat per Lidia Ugas i Dr. Joan Ribas

 Revisat i actualitzat per un grup de professionals

 Maquetat i imprès en el marc del projecte.

 Valorat pels professionals que l’han impartit

 Valorat per les persones participants: satisfacció molt alta

2,63

2,98

2,94

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Interès

Continguts

Satisfacció

Satisfacció La Kalu de Re© 2015-
2018

3,34

3,29

3,31

3,27

3,24

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Adquisició coneixements

Prevenció recaigudes

Adherència tractament

Afrontament símptomes

Control malaltia

Satisfacció La Klau de Re 2018



edicions als 12

territoris

117 Professionals dels serveis de

salut mental (CSMA o SRC)

persones

 Coordinat pel Dr. Emilio Rojo

 Revisat i actualitzat per un grup de professionals

 Maquetat i imprès en el marc del projecte.

 Procès de validació amb la UB

 Reunions formatives amb professionals

 Valorat per les persones participants

 Reedició de vídeos

3,63

3,69

3,15

3,72

3,72

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Más información y estrategias

Claridad contenidos

Interés participación GAM

Utilidad

Satisfacción

Satisfacció PROENFA 2015-2018



ª

• 4 mòduls impartits en dinàmica de grup d’iguals

o 1ª persona

o familiars

o professionals

o Comú

• Elaborat per EUFAMI conjuntament amb entitats 

expertes de cada col·lectiu i de cada país, amb la 

participació de Confederación SME

• En procés de revisió dels materials

• Formació i coordinació de voluntaris facilitadors

edicions facilitadors







GAM 1ª persona

GAM familiars

moderadores GAM



“Veus com la teva” són un conjunt de 8 vídeos que mostren les vivències 
de persones que volen compartir la seva experiència: com estan fent el seu 
camí, què els ajuda i quin són els seus reptes.

Aquestes càpsules audiovisuals de testimonis són part del treball continuat 
d’un comitè d’experts per experiència que ha col·laborat per elaborar 
continguts i materials que et puguin ser útils si convius amb un problema 
de salut mental.

S’estructuren en 8 càpsules o eixos temàtics:
1. Què suposa tenir un problema de salut mental?
2. Què és la recuperació? I l’apoderament?
3. Què ajuda a la recuperació en salut mental?
4. Com acompanyar en salut mental?
5. Què ajuda a l’entorn?
6. Salut mental a la infància i la joventut
7. Les crisis (prèvia)
8. Les crisis (post)

http://activatperlasalutmental.org/vols-algun-suport/videos/

http://activatperlasalutmental.org/vols-algun-suport/videos/


http://activatperlasalutmental.org/recursos/

Fomenta una millor

comunicació entre la 

persona amb problemes

de salut mental, la família i 

els professionals.

Ofereix eines i consells

per a comunicar-se millor

amb una persona que 

està passant per un 

problema de salut mental, 

fer-li suport i acompanyar-

la.

Informació, recursos i eines
pràctiques. Està pensada per 
facilitar la comunicació i la 
presa de decisions sobre la 
salut mental, tant a nivell
personal, com familiar i 
comunitari.



http://activatperlasalutmental.org/vols-algun-suport/videos/

Manual de recuperació 

i autogestió del 

benestar
Sistematització de Grups d’Ajuda Mútua: en 

primera persona i per a persones familiars

http://activatperlasalutmental.org/vols-algun-suport/videos/
http://activatperlasalutmental.org/nou-manual-de-recuperacio-i-autogestio-del-benestar-disponible-online/
http://activatperlasalutmental.org/wp-content/uploads/2018/03/guia-1a-persona-21_03-1530.pdf
http://activatperlasalutmental.org/wp-content/uploads/2018/03/guia-familiars-21_03-1530.pdf


Dades 2017

Presentacions i coordinacions

amb altres serveis:

• Total: més de reunions

Amb Serveis de Salut mental, 

associacions, Taules de Salut 

mental, Serveis de Justícia, entre 

d’altres



Per saber-ho:

I TAMBÉ:
- Enquestes de valoració i satisfacció
- Reunions i espais de participació
- El congrés
- Escolta i observació...



“El GAM y el PROSPECT son un poco diferentes. La información 

del PROSPECT debería durar un poco más, por que recoge la 

información sobre los derechos que tenemos las personas con 

problemas mentales y los deberes.”

“El prospect es el punto de

partida para todo lo demás. El

GAM es la válvula de escape

para las personas para

cualquier tipo de enfermedad.

Se debería hacer más también

para los familiares.”

“He visto personas que han hecho grandes esfuerzos para ir (al 

GAM), después de un ingreso, entrar con una cara y salen con 

otra. “

“Todo esto hace que la persona se empodere. El 

empoderamiento es una palabra que he aprendido ahí. Vamos 

más allá de los límites que nosotros mismos nos planteamos. 

Nosotros mismos nos estigmatizamos muchas veces. En el 

prospect esto sale. Hay un antes y un después. No habría sido 

posible sin el Activa’t. “

“Nos ayuda a ver que no estamos solos. Eso es muy importante 

para una persona con enfermedad mental”



“Ara veig una llum al final que abans no la veia, 

havia llençat la tovallola, no sé si serà veritat o 

no, però com a mínim ara crec. M’heu ajudat 

a creure.”  

“Portem 13 anys. Ella era entrar i sortir. Ara 

hem arribat a poder tenir un diàleg tranquil, 

sense esverar-nos. Han passat coses i 

ningú ha cridat, ara entenem millor el que li 

passa. Sempre la psiquiatra ha sigut un 

gran suport però ara estem tots millor.”

“La classe de la treballadora social va ser 

magistral. Els professionals van ser molt 

didàctics, un 15 sobre 10. (excepte el 

professional que va llegir les diapositives, ja 

sabem llegir!).”

“Hem estat molt còmodes. Poder

expressar obertament els sentiments,

sense jutjar, ens ha servit molt. Seguim

en contacte amb les persones que hem

anat als grups.

Penses que el que t’ha passat a tu és lo

pitjor, i no. Agafes molta empatia. Ens

hem sentit escoltats, recolzats.”

“Ens heu donat les eines, amb un llenguatge planer. La meva filla 

diu que ara amb mi es pot parlar. “

“No a tothom li 

funciona tot de la 

mateixa manera, 

proves.”









www.activatperlasalutmental.org


