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Els inicis de l’Espai Situa’t...

Els grups de supervisió del rol (2015-2016)

Gestionar les demandes (focus, ansietats...)

Donar respostes (quines?, recursos...)

Crear aliances en el territori



Jornada Situant l’Espai Situa’t (30/6/2017)

Els objectius

1. Compartir l’experiència de l’Espai Situa’t entre els diferents agents 

implicats.

2. Posar en comú els aspectes positius del projecte i identificar els 

punts de millora.

3. Proposar línies per seguir avançant en el desplegament del 

projecte.

La tasca: Explorar les fortaleses i les debilitats de l’Espai Situa’t fent 

èmfasi en les relacions amb els serveis i entitats de l’àmbit social i de la 

salut, amb l’objectiu d’identificar accions de millora que facilitin la 

consolidació d’aquest servei.

60 participants: 11 tècnics de l’Espai Situa’t, 21 professionals de la 

xarxa comunitària de salut mental, 14 primeres persones, associacions, 
14 tècnics municipals i territorials de salut i serveis socials i altres. 



Com es veu l’Espai Situa’t?



LES FORTALESES DE L’ESPAI SITUA’T

Accessible

Element de vinculació

Coneixement

Model d’atenció



LES DIFICULTATS DE L’ESPAI SITUA’T

Desconeixement del servei

Recels per part dels serveis de salut

Recels per part de l’Espai Situa’t

Encaix entre els serveis comunitaris

Implementació del model



CAMI

CONTINUAR: avançant en el model comunitari de 

recuperació.

ABANDONAR: actituds de recel i desconfiança.

MILLORAR: el coneixement del recurs i la 

coordinació entre recursos.

INICIAR: un treball de definició de funcions i 

estabilització del projecte.



Redefinint l’ES – Generar confiança

Grup de treball amb actors del territori (entre serveis de salut 

mental, serveis socials i Espai Situa’t)

ESPAI SITUA’T

 Circuït situacions 
risc

 Peticions que 
provoquen tensió 
entre serveis

 Donar a 
conèixer/divulgar 
la tasca concreta

SERVEIS SALUT I 
SOCIALS
ASSOCIACIONS

 Facilitar el 
coneixement ES a 
tots els 
professionals

 Establir sistema 
comunicació 
(referent?)

ESPAIS COMUNS

 Participació activa 
de l’ES  en taules
SM

 Comissió 
coordinació  
Activa’t al territori

Definir funcions és necessari però no suficient


