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PONENTS: 

Emilio Rojo: Director mèdic del complex assistencial de salut mental Benito Menni. Director 

del comitè de lideratge assistencial del projecte Activa’t.

Juana Gómez: Investigadora i catedràtica del Departament de Metodologia de les Ciències

del Comportament de la Universitat de Barcelona.

Anna Bové: Psicòloga clínica, responsable del SRC de l’Institut Pere Mata de Tarragona.

Vanessa Serrano de la Cruz: psicòloga del CSM de l’Hospital Santa Maria, GSS Lleida

Eduard Palomer: Psicòleg clínic, coordinador del SRC del Gironès-Pla de l'Estany

German Morente: President associació AMMAMME (Amics del Malalt Mental) de Santa 

Coloma de Gramenet.

Ángel Urbina: Vice-president segon de la Federació SMC i president associació la Muralla 

(Tarragona)

MODERADORA: Cecília Agramunt (Federació SMC)



És un projecte conjunt entre Federació Salut Mental Catalunya, la

Generalitat de Catalunya i la Federació VEUS.

En aliança amb els serveis de salut mental i les associacions locals

de familiars i usuaris.

El projecte 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.







edicions

professionals



PSICOEDUCATIUS Participants Finalitzen Nº abandonaments

ACTIVAT/KLAU DE RE 367 303 64 (17,43% abandonament)

ACTIVAT/PROENFA 399 367 29 (7,26% abandonament)

TOTAL PSICOED 766 673 93 (12,15% abandonament)

(*) Total psicoeducatius 783 = 367 KRE + 399 PFA + 17 multifamiliar

12 territoris Activa’t

assistència promig (total participants)

assistència promig (participants que finalitzen)



Variabilitat en funció del territori

• Derivació de persones ateses des de l’Espai Situa’t per

l’accessibilitat al programa.

• Facilitar la difusió del psicoeducatiu (presentacions, reunions,

fulletons i cartells).

• Ajudar a concretar calendari, reserves de sales, llistats.

• Seguiment de les assistències.

• Explicar el projecte Activa’t i ajudar a preparar presentació de les

entitats de territori.

• Vinculació a altres programes del Activa’t (PROSPECT i GAMS) i

apropament a les entitats.



Variabilitat en funció del territori

• Ajudar a preparar materials.

• Assistència freqüent a les sessions:

o Facilitar el vincle per la continuitat amb la resta del circuit.

o Suport individual a persones amb dificultats en exercicis.

o Suport a la professional per valorar com està funcionant el grup.

o Atenció a demandes individuals.

o Acompanyament a transicions de professionals.



Construcció, estructura i evolució del Proenfa

Emilio Rojo

Projecte de revisió i millora del Proenfa

Juana Gómez

Experiència amb el programa com a professionals

Anna Bové i Vanessa Serrano de la Cruz

Experiència amb grups multifamiliars

Eduard Palomer

Experiència com a participant familiar

German Morente

Reflexions des del punt de vista de la persona amb experiència pròpia

Ángel Urbina



Participants – valoració positiva 3 edicions del programa: satisfacció

global entre 3,6/4 i 3,8/4.

Promig d’assistència acceptable: 66’5% - 69’9%.

Taxa d’abandonament acceptable: 7,26%.



Propostes de millora (familiars):

- Més informació sobre recursos i estratègies

- Afegir temes que ara no apareixen al programa

- Vídeos actualitzats

- Sessions participatives.

Valoració molt positiva: la cohesió grupal, el sentiment de pertinença al

grup, compartir espais entre iguals i la implicació i suport dels

professionals.

Demanda compartida → replicació i accessibilitat per qui ho necessita.



- Com podem aconseguir que el psicoeducatiu Proenfa arribi a més

persones?

- Quin hauria de ser el format, la periodicitat, durada de les sessions i

número de sessions del programa?

- Quins criteris (diagnòstic, edat, moment del procés de recuperació,

servei on s’atenen...) hauríem de seguir per crear els grups?

- Quines qualitats i habilitats hauria de reunir un professional que

imparteix el Proenfa?
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