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• El model de suport entre iguals a Catalunya és un model basat en els
models d’atenció comunitària i de recuperació, on les persones que
estan afectades per un trastorn mental i/o addicció poden intervenir
mitjançant la seva experiència vital en l’assistència a d’altres persones
afectades.

• Les persones que desenvolupen aquest programa reben una formació
complementària, que les capacita per dur a terme intervencions
autònomes o de col·laboració amb els equips assistencials.

• L’agent de Suport entre iguals pren el rol de professional, remunerat i
incorporat als equips assistencials

• Les aportacions de l’agent de suport són complementàries a les
intervencions dels professionals dels serveis de salut i socials, en cap cas
són substitutives.

• És un programa que impulsa la lluita contra l’estigma i la inserció
laboral.

El Programa Suport entre Iguals



Principis i valors   

AUTODETERMINACIÓ ESPERANÇA RESPECTE

IGUALTAT DIGNITAT INCLUSIÓ SOCIAL

RECIPROCITAT CREIXEMENT PERSONAL SALUT

EMPATIA BENESTAR RECUPERACIÓ

APRENENTATGE AL LLARG DE TOTA LA VIDA

El Programa Suport entre Iguals



“El suport entre iguals és un

sistema que consisteix en

donar i rebre ajuda i que es

basa en els principis

fonamentals del respecte,

la responsabilitat i l’acord

mutu en allò que és útil.”

Defining Peer Support

(Mead, 2003)



PLA DE SALUT DE CATALUNYA 2016-2020

• Té com a fita aconseguir un sistema sanitari centrat en la persona: 
públic, universal i just, que promogui la participació en el disseny i en el 
desenvolupament de polítiques públiques. 

• L’adaptació dels serveis a les necessitats de les persones i la implicació 
en la cura del seu benestar i de la seva salut comporta un gir en 
l’orientació del model d’atenció ja que posa la persona com a nucli del 
sistema, i pren el respecte per la dignitat i l’autonomia com a pilars ètics 
fonamentals.

• Es copsa, així, l’opinió i la participació de les persones afectades i se 
n’introdueix la seva participació en la presa de decisions i en les 
polítiques de salut a través de la governança, cosa que suposa un gran 
canvi respecte a les actuacions anteriors, en què hi havia una separació 
estricta entre la direcció de les polítiques i la resta d’actors implicats



ESTRATÈGIES DE SALUT MENTAL I 
ADDICCIONS 2017-2020

Es basen en el desenvolupament de set línies
estratègiques de les quals es deriven accions
prioritàries per desenvolupar

Els objectius estan definits en funció de les
prioritats establertes, que abasten la totalitat
dels processos:

• promoció de la salut

• prevenció

• diagnòstic i tractaments

• rehabilitació i la inserció a la comunitat, en
concordança amb el paradigma de la
recuperació.



ESTRATÈGIES DE SALUT MENTAL I 
ADDICCIONS 2017-2020

La segona línia estratègica 

estableix la prioritat de 

“millorar les pràctiques 

assistencials en relació amb 

els drets de les persones i 

potenciar noves capacitats 

de participació i 

d’apoderament de les 

usuàries dels serveis”. 



Intervencions de lluita contra l’estigma  en els serveis sanitaris. 

Promoure els programes de suport entre iguals.

Desenvolupar les bones pràctiques  per tendir a la “contenció 0”.

Fomentar l’enfocament de l’Atenció Centrada en la Persona i 

document de Voluntats anticipades.

Fomentar la participació de les persones afectades  en el diferents 

òrgans  del Departament de Salut i territorials.

LE 2. 

Drets de les 

persones i 

participació

ESTRATÈGIES DE SALUT MENTAL I 
ADDICCIONS 2017-2020



GRUP DE TREBALL 

EN EL PROGRAMA 

SUPORT ENTRE 
IGUALS

MAIG 2017 – JULIOL 
2018



Des del Consell Assessor del Pla director de salut mental i addiccions,

conjuntament amb la Federació Veus- Entitats Catalanes de Salut Mental

en 1a Persona (Veus) es va constituir un grup de treball amb l’objectiu

d’elaborar el model del programa “Suport entre iguals” i impulsar la seva

implementació a Catalunya.

Es tracta d’iniciar aquesta tasca amb l’objectiu de definir el model marc

del programa “Suport entre iguals a Catalunya”, des d’una governança

compartida entre els professionals, les entitats proveïdores, els moviments

en primera persona i l’Administració.
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• Federació Veus. Entitats Catalanes de Salut mental en 1a persona

• Federació Salut Mental Catalunya

• Associació Benestar i desenvolupament

• Fundació Cassià Just

• Agrupació d’usuaris/es i professionals al voltant de l’Autobús de Metadona

• Associació Reus Som Útils i Xarxa de persones que usen drogues

• AUPA’M

• Energy Control

• Subdirecció General de Drogodependències

• Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions

• Grup impulsor estratègies SM i AD

• Programa Pacient Expert Catalunya

• Pla Director de Salut Mental i Addiccions
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OBJECTIUS ESPECÍFICS

• Consensuar aspectes funcionals

• facilitats i dificultats

• Proposar aspectes relacionats amb la formació dels agents de suport entre iguals.

• Proposar un model de programa de “Suport entre iguals” per a tot el territori català.

• Proposar accions per facilitar la integració del programa “Suport entre iguals” en el model 

d’atenció comunitària en l’àmbit de la salut mental durant els propers anys.

• Definir un comitè operatiu per a la implementació del model i una comissió pedagògica per 

al disseny de la formació.



ANÀLISI DAFO 
INICIAL

OPORTUNITATS 
I 

AMENACES

FORTALESES
I

FEBLESES

DIFICULTATS
I 

FACILITATS
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OBJECTIUS DAFO INICIAL

Objectiu Grup de Treball 
"Suport entre iguals": 

Com ha de ser el Model de 
Suport entre Iguals a 

Catalunya en l’àmbit de la 
Salut Mental i les 

Addiccions

Objectiu 1 DAFO:

Obtenir una visió compartida del 
model de suport entre iguals

Objectiu 2 DAFO:

Identificar les facilitats i els punts 
crítics per al seu desplegament a 

Catalunya 
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• Grups d’Ajuda Mútua (GAM): “són reunions de persones de forma voluntària amb
la finalitat d’ajudar-se mútuament i aconseguir un propòsit especial” (SMC).

• Agent de Salut: s’aplica als diferents nivells de prevenció en drogues, posant
especial atenció en la prevenció indicada i selectiva en adolescents i joves i en la
prevenció determinada en adults.

• Programa Pacient Expert: activitat comunitària d’aprenentatge entre iguals per a
formar grups de 10-12 persones amb un mateix problema de salut, per
intercanviar coneixements i experiències entre el pacient expert i els participants,
a fi de fomentar l’autocura, l’autonomia i millorar la seva qualitat de vida.

• Activa’t per la Salut Mental: és un projecte on es passa de la situació en “què la
família i la persona afectada per un trastorn mental actuen com a subjectes
passius en el procés de tractament” a que esdevinguin “subjectes actius i agents
de salut en el seu propi procés de recuperació” (SMC)

• Projectes en l’àmbit de les Drogues (AUPA’M, EC-ABD, CATNPUD): Autoajuda
entre persones implicades en la problemàtica relacionada amb les
drogodependències, en donar suport al desenvolupament de les possibilitats de
les persones usuàries i en donar informació i assessorar sobre el consum de
drogues.

AA Catalunya no 
partim de zero
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METODOLOGIA: Actors implicats

Persones implicades en el programa:

• Afectats i famílies amb experiència pròpia.

• Professionals de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Catalunya.

• Professionals dels serveis d’atenció de la Xarxa Social, Comunitària i Jove.

Les persones afectades en primera persona i les famílies estaran implicades en

la presa de decisions, en els aspectes relacionats amb el desenvolupament del

model, i en les funcions i la formació dels agents de suport entre iguals.

Com a la resta de programes i projectes definits i prioritzats pel Pla director de salut

mental i addiccions es treballarà de manera conjunta i col·laborativa amb la xarxa

d’atenció primària i la xarxa de salut mental, amb una visió i una implantació

territorials de manera coordinada i complementària, especialment amb els

models i projectes de suport pre-existents: Activa’t, Pacient- expert , GAMs, ,

Emilia, Energy Control i altres.
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METODOLOGIA: Actors implicats

Tots els serveis d’atenció de la xarxa social i comunitària (serveis socials, serveis

d’atenció a les famílies, tercer sector, espais adolescents-joves...) han d’estar

implicats en el programa i s’han d’interrelacionar directament amb els agents de

suport entre iguals.

És per això que l’àmbit on s’ha de desenvolupar el Programa serà

majoritàriament comunitari, amb relació i vinculació no només amb els serveis

comunitaris de salut, sinó també amb els serveis socials i d’oci, i amb els entorns

d’hospitalització i d’altres especialitats clíniques.



PROGRAMA MARC DE SUPORT ENTRE IGUALS
En el decurs de les sessions del Grup de Treball es 

van acabar determinant una sèrie d’aspectes que el 

programa “Suport entre iguals” a Catalunya havia 

de tenir com a base per al seu desenvolupament de 
forma satisfactòria

ASPECTES BÀSICS DEL PROGRAMA

• ÀMBIT COMUNITARI

• IMPLICACIÓ SERVEIS D’ATENCIÓ I XARXA SOCIAL I COMUNITÀRIA

• ABAST TERRITORIAL

• TRANSVERSALITAT AL SISTEMA - TREBALL COL·LABORATIU AP I SMiA

• INCLUSIÓ EN L’ÀMBIT DE CONDUCTES ADDICTIVES, DE RISC I 

REDUCCIÓ DE DANYS

• EXPERIÈNCIES PRÈVIES A CATALUNYA I INTERNACIONALS

• IMPLEMENTACIÓ GRADUAL

• LONGITUDINALITAT EN LA TRAJECTÒRIA VITAL DE LA PERSONA

• CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ PEDAGÒGICA

• ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ I FORMACIÓ ALS SERVEIS DE SALUT



PROGRAMA MARC DE SUPORT ENTRE IGUALS
ASPECTES BÀSICS DEL PROGRAMA

Abast territorial
El programa es desenvoluparà territorialment tenint com a referència les matrius de CSMA, CSMIJ i CAS. 
Les realitats de tot el territori català són força diferents, per això cal desenvolupar estratègies d’implementació territorial.
Els territoris han de desenvolupar els seus propis procediments per dur a terme el Programa, partint de les experiències i 
possibilitats de les seves xarxes d’integració social i laboral. 
Com a qualsevol servei comunitari, cal tenir molt present que hi donin suport totes les entitats territorials, tan socials com 
sanitàries (taules de salut mental, activitats de socialització, d’aprenentatge etc.).

Transversalitat en el sistema
El Programa ha de ser transversal en el sistema i ha d’arribar a tota la Xarxa d’Atenció Primària, a tota la Xarxa de Salut 
Mental i Addiccions, així com a tota la Xarxa de Serveis Socials
Ha d’establir els contactes pertinents amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Perdurabilitat en la trajectòria vital de la persona
El Programa ha de perdurar al llarg del període en què la persona afectada mantingui una vinculació activa als dispositius 
de salut mental i addiccions durant el seu procés.

Implementació gradual
S’iniciarà a l’àmbit comunitari i, posteriorment, s’ampliarà a l’hospitalització en la seva totalitat.

Comissió pedagògica
Es constituirà una comissió pedagògica per a la presa de decisions sobre la formació i el marc professional de la figura de 
l’agent de suport entre iguals a fi de garantir-ne el nivell normatiu i legal: contractació de serveis, externalització, regulació 
de la professió, marc competencial, etc.



Ha d’estar present en els àmbits d’actuació de la xarxa d’atenció

primària de salut i de la xarxa de salut mental i addiccions, i ha de ser

una part important de la cadena de transmissió entre les persones

afectades, les seves famílies i els professionals.

La tasca de l’agent de suport entre iguals s’ha de desenvolupar a

l’entorn de cinc eixos principals i no de manera voluntària, sinó com a

un professional remunerat incorporat en els equips assistencials:

1. Facilita la relació terapèutica i el procés de recuperació

2. Suport d’escolta en les activitats de la vida diària. 

3. Acompanyant en els àmbits sanitari, social, laboral i d’oci.

4. Educador. Aporta a la formació d’iguals, de les famílies i dels 

professionals la visió de la persona afectada en primera 

persona. Contribueix a l’educació en la lluita contra l’estigma. 

5. Mediador. Entre persones afectades i professionals/serveis.

L’agent de suport 
entre iguals



Governança i formació

La governança de la salut, en línia amb la governança democràtica global i dins del context de canvi actual, de

les noves concepcions polítiques i de govern d’allò públic, amplia la perspectiva cap a la realitat social i la

participació dels diferents actors i sectors que intervenen en el sistema de salut, amb un desplegament de

lideratges de qualitat i compartit.

Es tracta, doncs, de tornar a pensar en tota la seva complexitat el triangle format per les persones (la societat),

l’Administració pública (Innerarity, 2012) conjuntament amb els professionals de la salut, i actuar en

conseqüència.

S’ha proposat dissenyar una governança per al Programa que en dugui a terme el plantejament, implementació i

seguiment des d’una perspectiva igual d’innovadora pel que fa a l’articulació dels diversos actors implicats.



GOVERNANÇA

COMITÈ 

OPERATIU

• DGPS

• Secretaria de 

Participació

• CatSalut

• Mov. 1a persona

• Fed. SM Catalunya

• EEPP

• Líders assistencials 

en el model d’atenció 

comunitària centrada 

en la recuperació

COMISSIÓ 

PEDAGÒGICA

• Pla de Salut (DGPS)

• PDSMiA

• Catsalut

• Societats científiques

• Universitats

• Mov. 1a persona

• altres experts

• Disseny del programa formatiu (contingut, 

docents, accés, hores lectives, titulació, acreditació i 
re-acreditació, oferiment a centres docents, 
incorporació agents al sistema sanitari)

• Disseny operatiu del Programa de Suport 

entre Iguals a Catalunya 

• Planificació del desplegament 

d’experiències pilot territorials 

• Impuls, conjuntament amb les Regions 

Sanitàries del CatSalut, de les experiències 

en el territori.

• Constitució d’una Comissió Pedagògica.

• Treball amb les Universitats per a 

l’acreditació de la formació d’agents de 

suport entre iguals.

• Coordinació amb altres departaments de la 

Generalitat de Catalunya que puguin estar-

hi implicats, tals com els departaments 

d’Ensenyament, Universitats i Treball, Afers 

socials i Famílies. 

• Seguiment i avaluació del programa.

• Encarregar l’elaboració de materials 

divulgatius 

COMPOSICIÓ FUNCIONS

COMPOSICIÓ

FUNCIONS



FORMACIÓ
Tenint present que el desenvolupament del programa de formació estarà dissenyat per una 
comissió pedagògica, es proposen uns temes bàsics i uns altres de complementaris a fi que 
siguin tinguts en compte com a referència.

Quant a la llargada del curs, i prenent com a referència altres models que s’estan duent a terme 
a diferents països europeus i als Estats Units, es proposa que sigui d’aproximadament 75 hores. 

Temes bàsics:
• Definició del concepte suport entre iguals, tipologies, àmbits d’actuació i funcions. 
• Concepte de recuperació en salut mental i addiccions, com a procés individual, i utilitat de la 

història de vida com a eina per treballar-hi. 
• Concepte de reducció de danys en addiccions.
• Ús del llenguatge i de la comunicació. Els conceptes d’assertivitat, empatia i escolta activa.
• Drets en salut mental i addiccions: voluntats anticipades i altres eines.
• El risc i els límits: prevenció del suïcidi, principis ètics, confidencialitat, prevenció de 

contencions. 
• Grups d’acompanyament i grups d’ajuda mútua. 



FORMACIÓ
Temes complementaris:
• Història de la salut mental i les addiccions.
• Història del moviment de la recuperació i dels moviments associatius en salut mental en 

primera persona. 
• Història del moviment associatiu en addiccions.
• Coneixement del sistema assistencial socio-sanitari. 
• Coneixement de conceptes bàsics del llenguatge psiquiàtric i psicològic. 
• Estratègies de col·laboració en el treball amb equips multidisciplinaris. 
• Eines corporatives de la figura professional de l’agent de suport entre iguals.
• Estigma, auto-estigma i discriminació en salut mental i addiccions.
• Eines de planificació de benestar: autoajuda, auto-cura, prevenció de recaigudes i estrès.
• El trauma: detecció i reconeixement com a eines cap a l’empatia.
• Diversitat i perspectiva de gènere. 
• Suport entre iguals en la família i l’entorn. 

Recomanació:  incorporar un període pràctic amb un agent de suport entre iguals en una 
segona fase, és a dir, quan aquests tinguin ja experiència d’un cert temps treballant-hi.

.



CONCLUSIONS
La posada en funcionament del programa “Suport entre iguals” és una oportunitat perquè la 
xarxa de salut mental i addiccions posi en pràctica el nou paradigma comunitari i de recuperació.

Les persones que hi participin rebran una formació complementària a la seva pròpia 
experiència, que les haurà de capacitar per dur a terme intervencions autònomes o de 
col·laboració amb els equips assistencials.

La llarga trajectòria a Catalunya en l’experiència dels moviments associatius en primera persona i 
les seves famílies, i la seva participació en la definició de polítiques de salut mental i addiccions 
garanteixen el desenvolupament del Programa.

L’èxit en algunes experiències internacionals evidencia que aquest model està obtenint resultats 
positius.

La voluntat és dissenyar un programa des de la governança, amb la implicació de tots els sectors 
i actors implicats (Administració, persones amb trastorn mental i/o addiccions, famílies i 
professionals de la salut).



CONCLUSIONS
Calen accions prèvies i progressives de sensibilització als professionals de la xarxa de salut 
mental i addiccions, amb relació al desenvolupament del Programa i a la incorporació d’agents 
de suport entre iguals en els equips assistencials.

Les realitats del territori català són força diferents, per això cal desenvolupar estratègies 
d’implementació territorial.

La cartera de serveis del programa “Suport entre iguals” i la formació d’agents de suport entre 
iguals ha de ser homogènia a tot el territori català. 

És necessària la coordinació dels departaments de Salut, d’Ensenyament i de Treball, Afers 
Socials i Famílies per facilitar la possibilitat de sortides professionals i la implementació del 
Programa en la seva totalitat

L’acreditació i la re-acreditació d’agents de suport entre iguals es duran a terme per part de les 
universitats que es determinin des del PDSMiA, el qual ha d’oferir el suport tècnic necessari per 
al desenvolupament de la formació.



CONCLUSIONS
Es crearà un comitè operatiu per al Programa, que comptarà amb la presència del PDSMiA, del 
CatSalut i del moviment en primera persona, així com amb la participació de responsables del 
projecte d’atenció centrada en la persona, responsables de la secretaria de participació i 
referents professionals de salut mental i addiccions. 

Es constituirà la comissió pedagògica que haurà de prendre decisions sobre la formació i el marc 
professional de la figura de l’agent d’acompanyament i suport entre iguals, a fi de garantir-ne la 
figura en termes normatius i legals.
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Associació Benestar i Desenvolupament
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Fundació Gestió Sanitària. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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