




BREU RESUM: 

S’ha presentat la metodologia i els resultats de la implementació i impacte del projecte.

Els ponents han aportat la seva visió de les conclusions de l’avaluació. I s’ha pogut debatre i valorar els resultats 

i aprenentatges. 

CONCLUSIONS

Resultats de l’avaluació exposats per IVALUA

• L’ Activa’t és un exemple de com implementar i avaluar una política pública

• Millora la recuperació de la persona que pateix un problema de salut mental

• Millora la percepció de la tasca de curador per part del  familiar 

• No s´ha detectat canvis significatius en altres variables com l’ús de serveis sanitaris o la càrrega familiar 

• Baix percentatge d´unitats familiars que han finalitzat el circuit. 



Valoració de la metodologia i els resultats. Aprenentatges

• S’ha posat en valor l’esforç realitzat per a dur a terme l’avaluació i la complexitat d’avaluar un projecte d´aquestes 

característiques.

• El disseny de l’avaluació era molt ambiciós i rígid i ha condicionat la pròpia intervenció.

• La complexitat del disseny experimental i la llargada del circuit han minvat potència i efectivitat, i han dificultat 

l´obtenció de resultats significatius

• L’avaluació s’ha fet en paral·lel al desplegament del programa, en una fase molt inicial d’aquest. 

• Treballar amb unitats familiars ha deixat persones fora i ha esbiaixat la mostra perquè només han participat 

persones que tenen una relació familiar més o menys bona.

• Cal implementar el circuit de manera individualitzada sense requerir la participació com a unitat familiar 

• Necessitat de seleccionar escales l´avaluació més adients centrades en la funcionalitat.

• La pèrdua de participants sembla raonable en un circuit tan llarg i amb les restriccions de l’avaluació, si bé, cal 

analitzar millor les causes i com assolir una major participació.

• Un circuit més modular afavoriria la participació, donaria resposta a les necessitats del diferents perfils, i 

permetria avaluar l’efecte de les diferents etapes del circuit



Més enllà de l’avaluació

• Els resultats de l’avaluació ens conviden a veure altres necessitats a atendre i a millorar el programa

• Seria interessant fer anàlisis secundàries: analitzar la participació per territoris, per perfils i veure què 

afavoreix la participació.

• Caldrà seguir avaluant el programa ara que es troba en una fase més avançada d’implementació.

• Hi ha altres resultats i aportacions del projecte que no es reflecteixen en l’avaluació: 

• Ha “forçat” els proveïdors a posar-se d´acord i ha creat sinèrgies, coordinació i comunicació al 

territori. El treball en xarxa es destaca com un punt fort

• Facilita un treball col·laboratiu entre primera persona, familiars, professionals. 

• L’ Activa’t convida a treballar des del model de recuperació



BREU RESUM: Explicació de les funcions del Servei directament amb les persones i com agent de sinergia 
entre àmbit sanitari i comunitari. Explicació dels resultats de la comissió de seguiment “Revisant l’Espai 
Situa’t”, anàlisis dels resultats de l’avaluació realitzada per DEP, resultats dels tipus de demandes ateses, 
perfils, etc... Experiència pròpia de diferents agents en relació a l’Espai Situa’t

CONCLUSIONS: 

PUNTS FORTS DE L’E.S.
• Identificar necessitats d’informació en salut mental i 

elaboració de contingut i materials que en donen 
resposta

• Coordinació i punt de trobada d’allò que ens 
complementa

• Vinculació de les persones a la xarxa de salut mental
• Formacions del circuit Activa’t
• Servei d’assessorament jurídic
• Promoció de GAM
• Assessorament a professionals sobre recursos locals

REPENSANT EL FUTUR DE L’E.S.
• Encaix amb els SAF
• Adaptació a la realitat poblacional i de 

recursos del territori
• Reforçar l’apoderament de les persones
• Reforçar la coordinació amb xarxa sanitària i 

associativa
• Millorar la difusió local
• Mantenir l’E.S. Ubicats fora dels centres de 

salut
• Apropar-nos a la població general (no 

diagnosticada)



BREU RESUM:  Es comenten les raons de construcció, implementació i avaluació del psicoeducatiu PROENFA. 
Experiència de professionals impartint el Proenfa i d’altres opcions de formació grupal (format multifamiliar). 
Experiència i reflexions tant per part d’un familiar com d’una persona amb experiència pròpia.

CONCLUSIONS

• Es remarca la importància de crear consens i igualtat d’oportunitats en quant a la possibilitat d’accedir als 
programes psicoeducatius.

• Reconeixement de la utilitat del programa i els progressos que representa, tot i que s’ha de continuar  
avançant amb nova visió i canvi de paradigma.

Punts febles:
• dificultat per arribar a tothom: caldrà analitzar els perquè de les persones que no volen accedir-hi, l’inicien 

però no finalitzen i la davallada en la participació.
• es reconeixen mancances dels materials utilitzats i es recalca la necessitat de seguir amb el procés de 

validació i millora.



Punts forts:
- Afavoreix un canvi de visió que desculpabilitza a les famílies i permet, així, empatitzar amb els 

professionals i generar espais de col·laboració real entre els diferents agents implicats. Coresponsabilitat.
- Dóna la oportunitat d’oferir a tots els territoris la mateixa informació de manera generalitzada i 

consensuada.

Propostes de millora:
- Valorar la implicació de tot l’equip professional a l’hora d’impartir el psicoeducatiu.
- Possibilitat d’oferir formació als professionals implicats, més enllà dels continguts teòrics.
- Flexibilitzar les modalitats dels psicoeducatius:

 Sessions específiques 
 Multifamiliars
 Format online

- Possibilitat d’oferir espais formatius a persones amb d’altres característiques: diferents moments 
evolutius, altres diagnòstics no tinguts en compte fins ara.



BREU RESUM: Presentació del programa, dades generals, satisfacció dels participants i aportacions dels 
professionals sobre el desenvolupament del psicoeducatiu La Klau de Re en el marc del projecte Activa’t. 
Intervencions per part dels autors del programa, professionals que han impartit el psicoeducatiu i persones 
amb experiència pròpia que han explicat la seva experiència. 

CONCLUSIONS 

• La satisfacció global dels participants en totes les edicions del projecte són molt positives, amb un mínim 
de 8,5 sobre 10.

• La valoració per part dels professionals que han impartit el programa és molt positiva, el 85% dels 
enquestats puntua  el programa per sobre de 7 sobre 10.

• Beneficis  destacats de La Klau de Re©: autoconeixement, comprensió del problema, millor autogestió del 
benestar, proactivitat, cohesió grupal, compartir espais entre iguals i obrir camí cap a una vida plena.

• S’ha avançat en el pas d’un enfocament farmacològic a una intervenció psicoeducativa grupal, però cal 
seguir avançant.



CONCLUSIONS

• Necessitat de complementar La Klau de Re© amb altres programes que treballin aspectes com: sexualitat, 
suïcidi, aprofundiment en estratègies d’afrontament, estigma, associacionisme…

• Es destaca la importància de les habilitats i aptituds de la formadora en la tasca de dinamització: empatia, 
actitud motivadora i propera, impartició flexible, donant espai al debat i les reflexions personals.

• Importància d'homogeneïtzar grups en funció del moment del procés de recuperació de la persona .

• Implementació de La Klau de Re per oferir un marc teòric i homogeni per sistematitzar la oferta 
psicoeducativa a persones amb experiència pròpia que garantís l’accessibilitat i equitat territorial.

• Sorgeix la proposta de incloure de manera formal persones amb experiència pròpia en el disseny dels 
programes psicoeducatius.



BREU RESUM

• Els assistents han pogut conèixer els trets generals del programa i viure la seva metodologia amb dues 
dinàmiques grupals

• S'han desenvolupat 38 edicions i hi han participat 1353 persones

• Els resultats de satisfacció són en les valoracions generals de 2,5 sobre 3 i en la dels objectius de cada 
mòdul de 4,5 sobre 5

• Els comentaris recollits en els qüestionaris dels participants d'aquestes edicions aporten paraules 
d'agraïment per l'espai, per la tasca dels facilitadors i per la possibilitat de sortir de la soledat i 
compartir amb persones del mateix grup.

• Els participants han experimentat dues dinàmiques de la metodologia Prospect.

• Finalment els participants han expressat amb una dinàmica la necessitat de seguir amb el programa, i 
d'intercanvi de vivències amb esperança i il·lusió.



CONCLUSIONS
• Què significa/representa el Prospect? 

A nivell personal: Punt d’inflexió de canvi, autoestima, qualitat de vida, projecte vital, de 
mirada, oportunitat, autocura, aïllament, autonomia
A nivell grupal: “la veu de tots”, lluita contra l’estigma, exercici de la ciutadania, compartir 
experiències

• Quines necessitats cobreix en salut mental?
Situa a les persones en el mapa de serveis, informació, aporta altres mirades, contribueix en el 
procés de recuperació, millor relació entre els  tres agents de salut mental, suport a familiars i 
primeres persones, acompanyament, apoderament 

• Què desitges pel futur del Prospect?
Continuïtat, major freqüència, realitzar-lo en localitats més petites, que s’inclogui al CSMA



CONCLUSIONS
Com a fortaleses del programa destaquem: el canvi de mirada d'uns col·lectius vers els altres,
poder pensar i reflexionar junts, sortir dels processos d'estigmatització, crear lligams de confiança.

La implicació i la tasca dels voluntaris facilitadors és primordial i imprescindible per desenvolupar els mòduls

També hi ha àrees de millora o punts febles, apuntades pels participants, que hem treballat al taller:
• Temps de durada i distribució de les sessions: calen més sessions i més curtes
• Poder arribar a més professionals: sobretot ampliar a primària
• Continguts actualitzats disponibles pels participants
• Formació continuada
• Més Publicitat, difusió i divulgació dels cursos
• Estratègies practiques i no quedar-nos en teoria 
• Més interacció entre usuaris, familiars i professionals
• Cuidar a les persones voluntàries: facilitadores i testimonis





BREU RESUM: hem donat dades sobre el que s’ha fet a l’Activa’t respecte els GAMS
(número de GAMS, número de formacions i número de participants); s’ha presentat el
material de sistematització dels GAMS i de les formacions de moderadors de GAM; s’ha
donat l’espai per a que el públic conegui la part més experiencial dels GAM a través de
les preguntes a moderadors de GAM de familiars i de primera persona i a professionals
de la xarxa de salut mental. A partir d’aquí s’ha treballat sobre les següents preguntes:

1. Què fa que un GAM funcioni?
2. Com es pot millorar el funcionament dels GAM? 

3. Com es pot millorar la difusió dels GAM?



CONCLUSIONS

Què fa que un GAM funcioni?
Les persones
La voluntarietat
L’interès
Sentir-se recolzat 
Informació necessitat  formació

Incrementar la formació a moderadors. 
El compliment de les normes del grup: pedagogia

Crear un clima de confiança i seguretat
El Benestar de les persones que participen
Que hi hagi un procés d’apoderament i 
responsabilització d’un mateix. “Que el GAM tingui una 
repercussió positiva en la pròpia qualitat de vida. Això fa 
que el que succeeix al GAM transcendeixi el grup 
La utilitat

Com es pot millorar el funcionament 
del GAM?
Treballant contra l’estigma i autoestigma
Facilitant transports per arribar a zones de 
difícil accés.
Diversificant els grups de GAM: fer-los 
específics per trastorn o altres casuístiques? 
Estudi del valor afegit que els GAM 
incorporen a les associacions



CONCLUSIONS

Com es pot millorar la difusió dels GAM?
Donar accés a tot el territori de tot el que s’està fent.

Afegir al web de l’Activa’t els grups de GAM que funcionen a cada territori
Incloure tots els GAM, hagin nascut o no en el sí de l’Activa’t.
Descentralitzar els recursos més enllà de Barcelona

Que els professionals en salut mental coneguin de l’existència dels grups de GAM per poder-ne transmetre la 
informació
A través de l’Espai Situa’t
Mitjançant la proactivitat dels participants del GAM per explicar la seva experiència en el GAM
Desmitificant i promovent la informació de què és un GAM
Donar a conèixer la tasca de les associacions als professionals. 
Comptar amb el treball d’experts en comunicació.
No fer sistematització en paral·lel, continuar col·lectivament. 





BREU RESUM: Es fa una breu explicació del model i el perquè de la creació del nou manual de recuperació i 
autogestió del benestar. Es presenta el procés d’elaboració dels nous materials, la proposta de pilotatge i 
experiències de treball en el marc del model de recuperació en serveis de salut mental. Es reflexiona al 
voltant de l’acompanyament als familiars en aquest canvi de model.

CONCLUSIONS:
- El model de recuperació representa un nou paradigma: es tracta d’un procés reflexiu, subjectiu i 

idiosincràtic, basat en l’autodeterminació i l’esperança.
- Aquest canvi de paradigma genera situacions paradògiques en la implementació del model, per exemple: 

avaluar la recuperació en funció de la millora clínica, o implementar programes de recuperació en serveis 
comunitaris però no d’hospitalització o seguir aplicant mesures coercitives. 

- El nou model ha d’implicar un canvi en el suport que s’ofereix a les famílies per acompanyar-les en el 
procés de transformació i canvi d’objectius.



- Les experiències esmentades en serveis de salut mental evidencien la importància d’incloure persones amb 
problemes de salut mental en el disseny i la implementació de programes de recuperació.
- El moviment associatiu té un paper protagonista en la transformació del model, que no només ha de tenir 
lloc en l’àmbit sanitari, sinó també a nivell comunitari i social.
- El manual és un recurs per ajudar a assolir una bona salut mental i una vida més satisfactòria. Una eina 
pràctica que parteix de significats personals per afavorir l’autoconeixement i el benestar, que permet 
elaborar el propi pla de recuperació en base a l’experiència personal i que inclou recursos més enllà de 
l’àmbit assistencial.
- Els continguts  del manual legitimen el coneixement compartit del col·lectiu de les persones amb 

experiència pròpia. 
- El pilotatge del nou manual persegueix la implementació del mateix en els serveis de salut mental i el 
moviment associatiu.



BREU RESUM:

El paper de les taules de salut mental, els espais comunitaris, penitenciaris i la seva vinculació amb l’Activa’t: 
plans antiestigma, xarxa famílies cuidadores, plans de desenvolupament i integració comunitària. L’ Activa’t 
com a estimulador per apropar la salut mental a la població general i com a facilitador d’apropament entre 
serveis, en el marc de la importància de promoure la Salut Comunitària.

CONCLUSIONS

• Importància de les taules de salut mental com a eina de treball horitzontal (tècnics, 1a persona i 
associacions) amb funcions de coneixement i xarxa – educació i sensibilitat – promoció polítiques.

• Importància de la inclusió de l’ Activa’t a les taules: Forma part de les plenàries, tenen un paper actiu i 
generen sinèrgies i projectes comunitaris.

• En el marc dels Centres Penitenciaris es destaca la importància del suport de l’ Espai Situa’t a la creació de 
noves figures (PSI penitenciari / infermer comunitari) dintre de la transició de la sortida i integració 
comunitària per afavorir la vinculació a serveis de sociosanitaris i associatius a la comunitat. 



CONCLUSIONS

• Importància del recolzament de l’ Activa´t per impulsar el treball en Salut Comunitària: Espai Situa’t com a 
recurs d’ajuda a situar-se en el complex mapa de recursos sociosanitaris. Donar visibilitat veus silenciades.

• Afavorir la visibilitat de l’ Activa’t, les taules de salut mental i addiccions i les associacions als territoris.
• Importància de l’augment de polítiques que impulsin els recursos de salut mental (arrel del moviment 

associatiu)
• Incorporar la salut mental en procés de creixement de la salut comunitària (prevenció i promoció amb la 

participació de la ciutadania / afavorir treball conjunt agents de salut i moviment associatiu)
• S’han de compensar les desigualtats de cobertura sanitària en diferents territoris.
• Futur de l’Espai Situa’t a la comunitat: flexible, impulsor d’espais de trobada entre diferents agents en 

salut mental, han d’ubicar-se en espais comunitaris (fora de centres de salut), integrador en el territori, 
pot ajudar a establir ponts i vincles.



BREU RESUM: Hem parlat del CAMI a fer per les associacions per aconseguir actualitzar-nos i renovar-nos en 
les necessitats i mantenir una estructura estable. 

CONCLUSIONS:
- El moviment associatiu ha sigut valorat com a important per tots els agents . 
- Associacions en Salut Mental ,  moltes, petites i diferents.
- És necessari identificar les nostres necessitats i redefinir les nostres funcions : lluita contra   l’ 

estigma,etc.
- Hem d’identificar uns objectius de treball
- Reconèixer els nostres límits i saber demanar suport. 
-Els canvis son un procés : cal reconèixer les necessitats ,  tenir una bona predisposició a rebre ajuda i 
voluntat real per canviar.



EXPERIÈNCIA AMB L’ACTIVA’T

- S’ha millorat en la qualitat de les relacions i coordinacions, el procés d’implantació viscut com una 
amenaça hi ha mesura de que el procés ha madurat, s’ha convertit amb un suport i un complement.

- S’ha augment la participació dins les associacions, a la creació de noves delegacions i associacions.

- A tenir més contacte amb serveis i professionals.

- Tenir una figura de referència  .

- Intentar sumar forces , per treballar amb un objectiu comú.

- Capacitar i formar en dinamitzacions, etc.

- S’han creat espai de relació i coordinació periòdics.



PROPOSTES DE FUTUR :

-Treballar per unes relacions constructives i horitzontals.

- Reforçar la confiança mútua i la comunicació per dir-nos les coses.

- Definir uns objectius comuns .

- Obrir-se  a treballar amb la comunitat.

- Reforçar el treball en xarxa .

- Apostar per la formació dels membres de l’Associació:cerca de finanaçament, salut metal en 
possitiu,prejudicis, prevenció,etc.

- Comptar amb el suport profesional .

- Crear espais de reflexió des de l’horitzontalitat, per continuar treballant i millorant , PROSPECT, supervisions, 
etc.

- Poder dissenyar un pla estratègic ( i poder avaluar ).



BREU RESUM:
Representants de tots els territoris i de diversos perfils (gestors de serveis de salut mental, associació i 1ª persona) han 
compartit dades sobre els seus serveis i reflexions en referència a la repercussió que l’Activa’t ha tingut en els seus àmbits a 
nivell  personal i professional. En general, s’ha  compartit la satisfacció positiva del projecte i la incidència que té en un 
canvi de mirada sobre la salut mental, així com l’impacte del projecte sobre la vida de les persones.  

CONCLUSIONS
• Ha enfortit la interrelació entre professionals, 1a persona i familiars
• Visibilitza el paper i la funció de les associacions
• S’ha incrementat la creació de GAM’s en 1ª persona i familiars
• Està afavorint el canvi cap a un model basat en l’autonomia, i de paradigma, de subjecte pacient passiu a subjecte agent 

actiu
• Es dona resposta a les necessitats i coresponsabilitat de la família en el procés de recuperació
• Afavoreix la reflexió en el canvi de rols – professional/família/1ª persona (horitzontalitat)
• Visibilitza i reclama els drets i deures com a ciutadans de les persones amb una problemàtica en salut mental



Propostes per avançar en la generalització del model de recuperació en el sistema sanitari?

- Que des de les universitats es sensibilitzi des de la formació en la nova visió i el nou model d’atenció en les 
professions sanitàries i socials.

Quins mecanismes són necessaris per assegurar la participació de les persones amb experiència pròpia  i el seu 
entorn en el disseny i avaluació dels serveis en salut mental? 

- Educació i sensibilització en general, no només en els serveis i/o organitzacions especialitzades en salut mental 
- Difusió i col·laboració des dels serveis de salut mental dels recursos associatius. 
- Compromís de l’administració amb aquesta premissa. 

Quins objectius, indicadors i contractes poden empènyer el sistema a obtenir millors resultats en salut? 
- Augment de la inversió en programes específics
- Continuïtat i protecció de l’Activa’t
- Que el canvi de model fomenti el canvi en la manera d’intervenir i actuar dels professionals



BREU RESUM: Apropament a col·lectius a on l’Activa’t no ha pogut arribar, donat que la població principal 
destinatària han estat els adults amb trastorn mental i les seves famílies. Descripció de la situació actual del 
col·lectiu infanto-juvenil, les seves famílies, i breu apropament al col·lectiu de persones migrants. Dades 
d’interès. Projectes realitzats per entitats i serveis. Detecció de necessitats. Propostes de futur.

CONCLUSIONS: 

EXPERIÈNCIES
• Grup Smile, Kids Time, i Más

que abuelas
• Unitat funcional UniTEA
• Aprendre rol parental a través 

de la simulació
• Xarxa Joves i Programa de Joves
• Grup de suport familiar
• TEA Time
• Programa Welcome

NECESSITATS
• Apropament als adolescents: (a) 

apropar-nos o apropar-los? (b) Pas 
de CSMIJ a CSMA

• Poder practicar el fer de pares en 
situacions difícils

• Apoderament efectiu dels joves
• Suport i informació a famílies de 

joves
• Prevenció de bullying
• Manca de recursos formatius i 

laborals per joves
• Manca de serveis específics per a 

TEA

PROPOSTES DE FUTUR
• Atenció a nens amb TEA des de 

SEMSDI, i programes de suport per 
a pas CSMIJ-CSMA, CDIAP-CSMIJ

• Circuit Activa’t adaptat a infanto-
juvenil (p.e. PROSPECT amb 
docents, adolescents, pares 
d’infants i joves)

• Sortir del model d’acompanyament 
adulcentrista

• Equip ECID
• Presència d’infants i joves en 

espais de participació



BREU RESUM: 
Presentació de diferents àmbits de treball en relació als programes de suport entre iguals o Peer to 
peer. S’ha presentat el treball del pla director de salut mental en relació a el suport entre iguals i 
diferents experiències Hospital Sant Pau, a Lleida i formacions que ja s’estan portant a terme. 
(Associació Emilia) i la visió de les famílies.



CONCLUSIONS

• El suport entre iguals, a Catalunya es troba en fase molt incipient d’implantació. Ja s’han fets
molts avenços, materials, persones formades, experiències locals. També de cerca de recursos i
aliances entre tots els agents implicats per tal de garantir l'èxit.

• Cal un canvi de mentalitat dels professionals en relació al canvi de paradigma en Salut Mental,
partint de la base que l’ajuda mútua no és una amenaça per a la seva tasca, es un complement
indispensable per a la recuperació a tots nivells.

• S’ha de posar el focus en les relacions. Entenent el suport mutu com una xarxa nodridora. Un
valor.

• Es considera prioritari establir mecanismes per afavorir aquest canvi de cultura, des de la
confiança, l’acompanyament i el treball conjunt de tots els agents implicats. S’ha d’evitar que els
professionals de les institucions en SM sentin la pressió d’acceptar-ho a la força, trobant
l’equilibri entre la urgència per la necessitat de persones en 1ª persona i familiars i les
resistències d’alguns professionals i institucions.

• Els grups d’acompanyament poden donar suport als agents de suport mutu, i ser útils pel
acompanyament a les famílies.



PROPERS PASSOS

• Es proposa iniciar també aquest treball de suport entre iguals entre famílies.

• Des del Pla director esta previst activar el grup pedagògic i un mapa d’experiències. 

• S’ha parlat molt de la formació dels professionals en temes de suport entre iguals des de l’inici de 
la seva formació. I també del personal administratiu i d’atenció directa. 

• S’ha de valorar la implantació del Peer to peer a tots els dispositius en salut mental hospitalari, 
comunitari i primari.  

• Començar a fer coses amb els recursos que ja tenim tant amb famílies com en primera persona.

• Seguir generant espais de trobada i reflexió conjunta. 

COM POT AJUDAR L’ACTIVA’T?

• Posant el focus en les relacions

• Col·laborant en una jornada de Peer to peer

• Un cop implementat els espais Situa’t poden donar informació

• Es podria valorar dintre les activitats, les iniciatives del Peer to peer.



www.activatperlasalutmental.org


