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#ActivatPerLaSalutMental



PONENTS: 

Autors del programa La Klau de Re©

Lídia Ugas (Psicòloga clínica; Responsable Psicologia àrea Hospitalet CASM Benito Menni) i 

Joan Ribas (Psiquiatre; Coordinador de la Unitat d’Aguts, Subaguts, Hospitalització parcial i 

Urgències Psiquiàtriques, Parc Sanitari St Joan de Déu)

Professionals de serveis de salut mental que han impartit La Klau de Re© 

Mònica Ortega (Psicòloga, CSMA Consorci Sanitari de l’Anoia) i Eva Miralles (Infermera, 

CSMA Nou Barris)

Participants en primera persona del programa La Klau de Re©

Marta Tubau (Associació Matisos, activista a la Federació Veus i moderadora GAM) i Arturo 

Bertrán (Associació La Muralla, activista Obertament i facilitador de PROSPECT)

MODERADORA: Bàrbara Mitats (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 (12,14% 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 psiecoeducatiu (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 continuïtat 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.



Presentació del programa La Klau de Re© 

Lídia Ugas, autora del programa La Klau de Re©

Aportacions dels professionals i satisfacció dels participants

Joan Ribas, autor del programa La Klau de Re©

Experiència amb el programa i reflexions

Mònica Ortega i Eva Miralles, professionals de serveis de salut mental

Experiència amb el programa i reflexions

Marta Tubau i Arturo Bertrán, participants en primera persona del 

programa La Klau de Re©



Participants – valoració positiva 3 edicions del programa: satisfacció

global entre 8,5/10 i 8’7/10.

Professionals - valoració positiva del programa: 85% dels enquestats

puntua satisfacció > 7/10.

Promig d’assistència acceptable: 65’5% - 74’1%.

Taxa d’abandonament acceptable: 17,43%.



Propostes de millora (persones amb experiència pròpia i professionals):

- Major incidència en intervencions psicosocials.

- Impartició flexible, donant espai al debat i les reflexions personals.

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 La Klau de Re© 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 La Klau de Re©?
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