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Estigma en l'usuari

Ignorància en la població

Coneixement tècnic poc estructurat Beneficis per a 

alguns

ASSUMPTE COMPLICAT per a polítics

POLÍTIQUES PÚBLIQUES FEBLES



Temporal Dimension  (Thornicroft i Tansella, 1999)

Geographic 

Dimension

Resources Phase Processes Phase Results Phase

State or 

regional level

MACRO

Budget, laws, policies 

and guidelines, 

educational programs, 

guides and protocols 

Activity indicators 

(discharges, high 

occupation rate)

Guidelines and protocols

Standard Care level

Suicide / homeless / 

diagnosed convict rates

Commissions and special 

investigations

Local level

MESO

Local Budget

Evaluate needs

Range of professionals & 

services

Coordination services

Pattern of use of services

Audit

Continuity of system

Special groups

Suicide-violence panel

Sickness level

Aggregated Results

Somatic morbidity

Emergencies

User level

MICRO

Needs, requests and

information (individual 

and family)

Ability and knowledge of 

health care professionals

Treatments and therapies

Perceived Quality

Treatments and therapies

Continuity care

Frequency of visits

Individual patterns

Decreased symptoms

Impact on caregivers

Satisfaction in services

Life Quality

Disability

Needs



Model mèdic-infermera

Hospital cèntric

Model comunitari

Model de recuperació

1970 1990 20302010



Salut: estat complet de benestar físic, psíquic i social

OMS, 1947



1. Cobertura sanitària universal
2. Drets humans
3. Pràctica basada en evidències
4. Enfoqui que abasti la totalitat del cicle vital
5. Enfocament multisectorial: la resposta integral i coordinada pel que fa a la

salut mental requereix aliances amb múltiples sectors públics, tals com els
de salut, educació, ocupació, justícia, habitatge, social i uns altres, així com
amb el sector privat.

6. Emancipació de les persones amb trastorns mentals i discapacitats
psicosocials: les persones amb trastorns mentals i discapacitats psicosocials
han d'emancipar-se i participar en la promoció, les polítiques, la
planificació, la legislació, la prestació de serveis, el seguiment, la recerca i
l'avaluació en matèria de salut mental

PLA D’ACCIÓ INTEGRAL PER LA SALUT- WHO 2013-2020 
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Informació, orientació i 

assessorament per entendre 

la naturalesa del problema

Coneixement sobre  el 

pronòstic i l’evolució

Estratègies de gestió quotidiana 

de la malaltia i entendre l'ús de 

les terapies

Trencar l’aïllament social en el 

qual es troben

Desenvolupament d’eines que 

els converteixin en agents actius 

en el procés de recuperació

Necessitats 

• Que les persones amb 

problemes de salut 

mental i les famílies 

disposin d’informació i 

eines per poder ser 

agents realment actius

en els procés de 

recuperació.

• La millora de 

l'apoderament de les 

persones amb problemes

de salut mental i les 

seves famílies..

• Afavorir la creació de 

xarxes de suport mutu.

• Generar eficiències en 

l’ús dels recursos 

afavorint el benestar dels 

individus.

Què es pretén aconseguir?
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Detectades a l’estudi “Itineraris en salut mental: les

necessitats dels usuaris i les seves famílies en el

procés terapèutic” (Gener 2010)



1. Lluita contra l’estigma
2. Millora de l’atenció a la població infantil i juvenil
3. Millora de l’atenció i promoció dels drets de les persones en entorns 

assistencials
4. Promoció de la participació i l’associacionisme
5. Suport a les famílies i a les persones amb problemàtiques de salut 

mental
6. Inclusió social i desplegament d’un nou model de prestació de serveis 

d’habitatge
7. Desenvolupament del model d’inserció sociolaboral
8. Suport en l’àmbit judicial i penal

Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions.
Departament de Presidència, 2014-





OBJECTIU SANITARI: 

Des de 
Símptomes, episodis o trastorns

a 
Funcionament i plenitud vital





Persones amb experiència pròpia 
i 

curadors 
com 

AGENTS DE SALUT
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PILOT Intervenció per territori. Revisió TMS i programes. Reclutament i 
selecció mostra. Reunions amb associacions

ESPAI SITUAT Integració xarxa i sistemas. Atenció personal. Agent per registres. 
Reunions i presentacions conjuntes. Taules de salut mental. Ajuda en 
la entrada i en la sortida. Recuperació de les persones

KLAU DE RE Generalització psicoeducatius comuns en tots els territoris. Espais i 
persones implicades. Reclutament i seguiment. Acció de territori

PROENFA Intervenció psicoeducativa cuidadors. Espais i persones.Reclutament i 
seguiment. Acció de territori

PROSPECT Acció de territori. Participació professionals. Aliançes, coneixements, 
competències, objectius i lideratges nous. Horaris

GAM Xarxa integrada. Drets i deures. Persones expertes i nous lideratges. 
Activisme. Incidència del pilot. 
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La política pública com a aprenentatge continu

....abans de fer-les extensibles a tota la ciutadania.





Eficacia

Eficiència

Efectivitat

Impacte



Construcció, estructura i evolució del programa PROENFA





Territori Programa Nº edicions Nº Sessions Abandons N total Nº prof x prog Horari

BCN Nou Barris KRE/BCN 4 18-22 5 37 1 16 a 17 h

BCN Nou Barris PFA/BCN 4 13-15 2 40 1 16 a 17 h

Girona MF/GIR 1 12 5 17 2 17 a 18:30h

Girona KRE/GIR 1 18 1 9 2 11 a 12:30h

Girona PFA/GIR 1 15 0 9 8 18 a 19:30h

Granollers KRE/GRA 4 22 6 31 1-2 11.15 a 12.30H

Granollers PFA/GRA 4 15 3 46 2-7 15.30-17h

Igualada KRE/IGU 3 21-22 4 26 1-3 10.30 - 11.30 

Igualada PFA/IGU 3 14 4 32 3-5 16:00-17:30

Lleida KRE/LLE 3 15-21 2 34 1-2 11:30 a 12:30

Lleida PFA/LLE 3 13-14 1 27 4-11 11:30- 13:00

Manresa KRE/MAN 3 17-22 1 33 1-2 11'00 a 12'30

Manresa PFA/MAN 3 14-15 1 44 4-14 17'00-18'30 h

Sabadell KRE/SBD 3 22 5 26 2-3 12 a 13h

Sabadell PFA/SBD 3 14 2 35 2-6 10:30 a 12h

Sant Boi KRE/SBO 3 15-22 17 32 4-5 12h-13'30h

Sant Boi PFA/SBO 3 14 4 30 9-10 16'30h a 18h

StaColom KRE/SCG 3 15-22 4 32 1-4 12.30 a 14 h

StaColom PFA/SCG 3 14 0 35 10 13:00h-14:30h

Tarragona KRE/TGN 3 22 4 36 2-6 10.30H A 12H

Tarragona PFA/TGN 3 14 1 45 3-4 15H-16H

Terres de l'Ebre KRE/AMP 3 22 7 27 1-2 12 a 13h

Terres de l'Ebre KRE/TOR 2 22 3 18 1 11 a 12h

Terres de l'Ebre PFA/AMP 3 14 6 15 1 18 a 19.30

Terres de l'Ebre PFA/TOR 3 14 3 30 4 15 a 16,30h

Vilanova Geltrú KRE/VLG 3 22 4 23 1-2 11h a 12h

Vilanova Geltrú PFA/VLG 3 14 1 24 1-9 16h30 a 18h



Persones amb TMS: fase activa de recuperació, 
edat <33, no treball o estudi actiu

Cuidadors: mare, nivell de estudis, edat > 40





Recuperació personal



Càrrega de Cura
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Apoderament com procès permanent: de la intervenció al
actor en primera persona com transformador reconegut pel
sistema per recuperar el paper de ciutadà: drets , deures i
relacions en i amb la societat.

Activa´t com cartera d’activitats: on l’elecció en primera
persona configuri el seu propi itinerari iintegrat segons les
seves necessitats, evitant discontinuitats entre fases i
multiplicant les vies i moments d’entrada, facilitant l’accès a
poblacions amb menys perspectives potencials de millora.

Espai Situ’at com agent territorial integrador de xarxes,
orientat a les persones amb menys potencial de millora i
orientació a la recuperació per la població amb TMS: Espai
Recupera´t.



Incentivar els GAMs des de la psicoeducació. Més
materials pels perfils que no acudeixen. Adaptar els
tallers als perfils de les persones sol·licitants.

Psicoeducació menys intensiva: màxim 16 horesen 8 a
24 setmanes. Repetició de sessions i oferir alternatives
no presencials, difussió dels programes i calendari
sessions amb els seus objectius. Sessions preparatòries
a les persones amb risc d’abandonament, formació
online

Les sessions Prospect haurien de incrementar-se i
lligar-se a les sessions i grups dels psicoeducatius i
facilitar la generació de GAM especifics
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Foro Esti(g)matización e Inserción Laboral en Salud Mental 35





SALUT MENTAL EN TOTES LES POLÍTIQUES
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