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22 de novembre, cap a les 5h del matí, algunes persones es preparen per agafar el cotxe a Tortosa i 
conduir fins al CosmoCaixa de Barcelona, s’han organitzat per venir en grup. Mitja hora més tard es 
repeteix una escena semblant a les comarques gironines, a la ciutat de Lleida i a altres municipis de 
la província. Arribar des de Manresa, Berga, o alguns municipis del Vallès també comporta un procés. 
Des de Barcelona i la resta de l’àrea metropolitana el transport és més ràpid, però també més intens. 

Així és com van anar aproximant-se les més de 400 persones que van participar al Congrés “Activa’t 
per la salut mental: Més enllà del pilotatge”. Més de 400 persones amb interès pel projecte i ganes 
de dedicar-hi temps. Algunes d’elles eren part de les més de 4.500 persones que havien participat al 
pilotatge fins el moment, altres, persones atretes per la iniciativa. Totes elles convocades a compartir 
les seves visions entorn als 4 anys de pilotatge del projecte Activa’t per la salut mental i debatre els 
reptes que l’haurien d’orientar en el futur.    

El projecte Activa’t per la salut mental, que es va iniciar al mes de gener de 2015, és un projecte 
pilot amb un objectiu d’empoderament: aconseguir que persones amb problemes de salut mental i 
les seves famílies puguin esdevenir agents de salut actius en els seus processos de recuperació i 
millora de la qualitat de vida. Va néixer com una iniciativa conjunta entre la Generalitat de Catalunya i 
la xarxa associativa en salut mental agrupada en les federacions Salut Mental Catalunya i Veus. Amb 
la implicació dels Departaments de Salut i de Treball, Afers Socials i Famílies,  el projecte és un dels 
eixos de treball del Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions 2014-2016 i 
2017-2019, liderat des del Departament de la Presidència de la Generalitat. Amb la intenció de valorar 
la inclusió dels serveis i les intervencions que s’inclouen al projecte, es va concebre com un projecte 
pilot que s’havia d’avaluar. El Congrés va servir, per tant, per difondre els resultats finals de l’avaluació 
i compartir públicament els compromisos polítics conseqüents. 

La conclusió del Congrés va ser clara, en paraules del secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc 
Iglesies, “ara el repte és integrar tot aquest patrimoni en un model de servei públic”. Després del 
Congrés, el projecte hauria de continuar i valorar-se la manera d’integrar-lo en la  cartera de serveis 
públics i estendre’l a tot el territori català.

Una altra conclusió resultant del Congrés, i així ho va reflectir la nota de premsa consensuada per les 
entitats impulsores del projecte, és que l’Activa’t ha estat possible gràcies a l’impuls i la implicació de 
la xarxa associativa de persones amb experiència en primera persona de problemes de salut mental 
i les seves famílies, i de la xarxa de serveis públics de salut mental dels 12 territoris pilots. I és que, 
efectivament, la gestió directa del projecte va realitzar-se des de la Federació Salut Mental Catalunya, 
gràcies al finançament de diferents entitats, però els espais de decisió i l’execució de les actuacions 
van ser compartits amb els serveis públics de salut mental i les associacions locals federades a Veus 
i a la Federació Salut Mental Catalunya, dels 12 territoris que abasten 14 municipis.

Als objectius i en el disseny del projecte, des del seus inicis, seguint les recomanacions per 
l’empoderament en salut mental de l’OMS, han estat claus els espais de diàleg i de col·laboració 
entre actors a tots els nivells: en accions de disseny del projecte, d’implementació i d’avaluació. El 
compromís ha estat treballar de manera conjunta les persones amb problemes de salut mental, les 
persones que les acompanyen com a familiars i els que ho fan com a  professionals. Aquesta mirada, 
també va impregnar el congrés “Activa’t per la salut mental: més enllà del pilotatge”. Va ser un Congrés 
gratuït pels participants i obert a tot tipus d’interessats.

IntroduccióI.
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Un centenar de ponents, entre els quals hi havia persones que han viscut problemes de salut mental, 
familiars i professionals de l’àmbit social o sanitari en salut mental, entre els quals tres ponents 
internacionals dels mateixos tres perfils, van exposar els seus punts de vista en ponències, i es van 
obrir espais de debat al públic. 

El Congrés va servir de trobada de les experiències que s’havien anat cuinant de manera paral·lela als 
12 territoris pilots, un punt de trobada de les persones que havien participat a les activitats del projecte, 
i que se n’havien beneficiat, i també per a qui havia col·laborat en la impartició de formacions, en 
l’avaluació, o simplement treballava a un servei col·laborador. Cadascú procedent d’un indret diferent 
de Catalunya, però aquells dies junts en un mateix espai.

En les pàgines següents, es recullen els resums de les diferents sessions plenàries i paral·leles, que 
presenten els resultats finals de l’avaluació i de la implementació, ofereixen mirades externes sobre el 
projecte, identifiquen reptes i línies d’acció futura i també posen sobre la taula algunes àrees de millora 
o limitacions. S’inclouen els articles redactats per la majoria dels ponents, i també les síntesis de les 
aportacions del públic i les conclusions de les sessions dels grups de treball paral·lels. 

La publicació segueix l’ordre del programa del Congrés. Les presentacions realitzades pels ponents, 
els seus currículums i les gravacions en vídeo de les sessions plenàries estan disponibles a l’apartat 
del congrés del web www.activatperlasalutmental.org 

Finalment, s’adjunten també en aquesta publicació unes reflexions de l’equip de professionals que 
van ser contractats en el marc del projecte i van articular les accions als diferents territoris. Aquestes 
persones no van tenir l’oportunitat d’expressar les seves visions al Congrés, però la seva perspectiva 
és clau per tenir una imatge completa del projecte. En son una part essencial també. 

L’equip de professionals ha impregnat també la seva marca al projecte, han donat vida a les idees, 
aportant les seves experiències prèvies, posant qualitat, excel·lència, dedicació, paciència, esforç, 
treball en equip, sense faltar els valors ètics, l’alegria i el caliu. Han fet que les persones es sentin 
acollides i acompanyades. Són el motor perquè el projecte Activa’t estigui veritablement activat.  

És un motor que actua de manera conjunta amb les persones voluntàries, en primera persona i 
familiars, aquelles que s’han format al llarg d’aquests anys en habilitats de dinamització de grups de 
suport mutu o com a facilitadores de les formacions d’empoderament Prospect, o les que van participar 
al comitè d’experts. Persones que dediquen el seu temps lliure, setmana darrera setmana a escoltar, 
compartir i acompanyar a persones que han viscut situacions semblants a la seva, enfrontant-se a les 
seves vivències difícils i reconvertint-les en un valor que els permet estar més a prop d’altres.

El projecte Activa’t per la salut mental és també una mostra del compromís dels diferents representats 
institucionals, dels Departament de Presidència, de Salut i de Treball Afers, Socials i Famílies, de 
les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, i dels municipis implicats, especialment 
l’Ajuntament de Barcelona. Molts d’ells van participar al Congrés, fent palès l’interès de les 
administracions a promoure l’empoderament en salut mental. 

Mereixen també un especial reconeixement la funció d’algunes persones claus en l’impuls del projecte.  
Cristina Molina i Emilio Rojo, van ser claus per liderar el projecte des de Salut. Amb els seus extensos 
coneixements i visions estratègiques, van permetre portar al terreny i aconseguir la implicació dels 
actors polítics i sanitaris, i articular l’encaix amb la xarxa de salut mental. Xavier Trabado, president 
de la Federació Salut Mental Catalunya, a l’inici del projecte, va fer els primers esborranys de la idea, 

http://www.activatperlasalutmental.org
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va il·lusionar-se i va contagiar l’equip tècnic i les entitats. Després va donar el relleu a Israel Molinero, 
qui va mantenir l’estusiasme fortament. Jesús Bernal, tècnic també de l’entitat, va acompanyar els 
primers passos del disseny del projecte com a continuïtat de la feina realitzada durant anys. El paper 
de la direcció a la Federació, tant de la direcció econòmica amb Carles Coarasa, com la direcció 
tècnica amb Marta Poll, com de la junta, ha estat imprescindible. Assumir, per part de una Federació, 
un projecte d’aquesta envergadura amb el volum de feina que comporta i el risc financer que suposa, 
ha estat una aposta i un exercici extraordinari de valentia i compromís amb l’empoderament de les 
persones. Edgar Vinyals va aportar la seva visió en primera persona des de la Federació Veus, des 
de la inclusió comunitària i la critica als paradigmes obsolets, obrint diàlegs difícils però necessaris i 
animant a reorientar accions i a vehicular el projecte al conjunt d’entitats membres de Veus en aquell 
moment. 

S’hauria de reconèixer a les altres persones que van participar en la implementació de l’Activa’t des 
de les associacions de persones amb experiència pròpia: a l’Hernán, a la Rosa, al Fran, a la Bea, al 
Josep, a la Laura, a la Marta, a la Teresa... I a les persones membres de les associacions federades o 
als qui van descobrir la xarxa associativa gràcies al projecte Activa’t. A la Marisa, la Susana, el Josep, 
el Carles, la Núria, el Carlos, la Marisol, el David i tants i tants més... Molts d’ells comparteixen les 
seves paraules en aquestes pàgines.  

És clar que si tantes persones s’han il·lusionat amb la idea i s’han esforçat perquè es portés a terme, 
és per què respon a una necessitat real, però també per la motivació i dedicació de moltes persones 
individuals. Seria impossible mencionar-les totes, des de les diferents administracions de la Generalitat, 
les diputacions i els ajuntaments, des dels serveis públics de salut mental, des dels centres cívics i els 
hotel d’entitats, i les associacions. 

Tot això tampoc hagués estat possible sense el compromís de tots els finançadors del projecte, 
especialment de l’Obra Social “La Caixa”. 

Aquestes pàgines recullen el bullici de coneixements, experiències i impressions que es van intercanviar 
els dies 23 i 24 de novembre de 2018, però són fruit del treball de molts mesos i de moltes persones, 
especialment dels professionals de l’Àrea de Comunicació de la Federació Salut Mental Catalunya, 
en aquell moment: Lydia Santín, Eva Campano i José Luis Gómez, amb l’orientació d’Elisenda Ferrer, 
que van aconseguir organitzar, amb molt pocs recursos i amb el suport de la resta de l’equip de la 
Federació, un congrés d’alta qualitat i avaluat de manera magnifica, i van demostrar la seva visió 
comunicativa i professionalitat. Gràcies a elles, i a les nostres famílies i companys i companyes, que 
van sostenir les absències i la tensió aquelles setmanes prèvies al Congrés ultimant tots els detalls.  

Esperem que el lector gaudeixi de la lectura i que hi trobi idees que ajudin al procés d’inclusió del 
projecte Activa’t per la salut mental a la cartera de serveis pública. Tant de bo també hi trobi inspiració 
qui la necessiti per a la realització d’altres projectes comunitaris o d’empoderament. 

Confiem que tants aprenentatges, esforços i il·lusions al llarg d’aquests anys, serveixin perquè el 
projecte continuï viu, perquè no es perdi la visió d’empoderament, recuperació i drets, perquè no es 
perdi l’esperit col·laboratiu i de dialeg entre els diferents actors i, sobretot, perquè l’Activa’t per la salut 
mental arribi a tothom.

Machús San Pío

Directora del projecte Activa’t per la Salut Mental

Gener 2020
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Conferència
internacional:

II.

‘Cap a l‘empoderament, la recuperació i la 
ciutadania en salut mental: la visió en primera 
persona i dels familiars’

1. ‘Cap a l’empoderament, la recuperació i la ciutadania en salut 
mental. L’empoderament i el poder del coneixement experiencial’

Posicionant-me

Tinc experiència tant com usuària de serveis de salut mental com investigadora. He fet servir els 
serveis de salut mental hospitalaris i tinc experiència en serveis d’atenció a les crisis, psicoteràpia i 
medicació. Aquestes experiències m’han conduït i donat energies per la meva feina. La majoria del 
meu treball en investigació ha estat desenvolupat al sector comunitari i de voluntariat al Regne Unit. 
Recentment, vaig realitzar el meu doctorat sobre el rol i el valor del coneixement experiencial en la 
investigació en salut mental. Va ser una gran oportunitat per integrar la meva feina de tres dècades i 
debatre-la de manera crítica. 

Què es l’empoderament?

“Empoderament” no es fàcil de definir. Es multi-dimensional, es un procés (no un resultat), pot ser 
fluctuant i contextual i està subjecte a restriccions estructurals o limitacions. Podem sentir-nos 
empoderats en alguns contextos i no en d’altres, i sempre som vulnerables al desempoderament, 
especialment en situacions de desigualtat on hi ha diferències de poder evidents, com les que hi ha als 
serveis de salut mental entre els usuaris dels serveis i els professionals. Moltes coses poden ajudar a 
crear condicions per a l’empoderament incloent: informació, recursos, respecte, habilitats, poder triar 
genuïnament, control o sentiment d’agència, ser escoltat, suport, igualtat de drets.

Malauradament, la noció d’ “empoderament” pot fàcilment esdevenir incorporada als serveis de 
tal manera que perdi el significat, formant part de declaracions polítiques buides, no realitzades 
en la pràctica. Les restriccions a l’empoderament inclouen: legislació i serveis de salut mental, i 

Aquesta sessió va ser moderada per Ángel Urbina, vicepresident de la Federació Salut Mental 
Catalunya i president de l’Associació La Muralla de Tarragona.

Alison Faulkner, doctora i investigadora del Projecte EURIKHA de 
recerca global en salut mental en primera persona i col·laboradora al 
grup de recerca liderada per usuaris del King’s College (Regne Unit)
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qüestions estructurals com la pobresa, el racisme, l’estigma i la discriminació. Una de les coses que 
desempoderen d’una manera més forta és la nostra “invalidació”. “La creença social que les persones 
amb diagnòstics psiquiàtrics o dificultats en la salut mental no som creïbles com a informants o 
testimonis de les nostres pròpies experiències. Quan parlem no se’ns creu...”1. No obstant, el nostre 
coneixement és vital per comprendre la salut mental i el malestar.

Coneixement Experiencial

El concepte tradicional de coneixement dintre de la comunitat d’investigació científica col·loca les 
històries de les persones al punt més baix de la jerarquia de l’evidència, en la qual les revisions 
sistemàtiques i els meta-anàlisis d’assajos clínics aleatoritzats estan al punt més alt. Això resulta 
en marcs de comprensió i recerca dominats pel coneixement psiquiàtric, blanc, euro-cèntric, que 
marginalitza i silencia l’experiència de les persones usuàries dels serveis i fonts alternatives de 
coneixement. Però, el nostre coneixement, les nostres històries són essencials per a nosaltres i 
les nostres identitats, la nostra pròpia comprensió de les nostres experiències. Explicar les nostres 
històries és central per a la història del moviment de persones usuàries / supervivents. Les narratives 
són un camí amb el que “donem sentit a les nostres vides, les nostres identitats, els nostres mons” 
(Morgan et al, 2016). 

Compartir les nostres històries entre nosaltres és el fonament del coneixement experiencial. El 
coneixement comença amb la historia individual, però “a mesura que descobrim com les nostres 
experiències particulars estan mediatitzades per relacions socials, podem connectar l’experiència 
“immediata” amb la que vam començar, amb una organització social més àmplia. (Gorman, 2013; 
p.274). “L’autoritat de l’experiència” pot ser entesa pel procés de legitimar o donar credibilitat al 
coneixement obtingut de l’experiència personal. El coneixement esdevé compartit, col·lectiu i assumeix 
autoritat dintre de les comunitats. 

Recerca liderada per supervivents2

La recerca liderada per supervivents és una de les maneres d’establir la credibilitat del coneixement 
experiencial. De fet el coneixement experiencial és la “pedra angular de la recerca liderada per 
supervivents” (Sweeney, 2013). Té el potencial de transformar el coneixement sobre salut mental 
(Beresford, 2013; Russo, 2013). Un exemple actual d’això és el projecte EURIKHA, liderat per la 
professora Diana Rose al Regne Unit, un projecte destinat a mapejar les històries, les configuracions 
actuals i els coneixements que s’originen per persones usuàries dels serveis /supervivents i amb 
discapacitat psicosocial al llarg del món (www.eurikha.org).

El paper del suport entre iguals i els espais d’ajuda mútua3.

Com a usuàries de serveis i supervivents, com a persones amb experiència de malestar mental, 
necessitem espais segurs on compartir les nostres històries. Massa sovint, les nostres històries 
queden tancades dintre del serveis pels intents de diagnòstic i tractament dels professionals de la salut 
mental. Explicar les nostres històries esdevé “tant una experiència rutinària com una impossibilitat” 

1   Wilda White, 2018 https://vimeo.com/286112464

2   Nota de la traducció: S’ha traduït d’aquesta manera més comprensible i utilitzada a Catalunya el concepte anglès “survivor research”, que va 
fer servir l’autora.

3   Nota de la traducció: en el context de les converses mantingudes amb l’autora, s’ha decidit traduir “self-help” per “suport mutu” enlloc d’”auto-
juda”. Donat que l’experiència de “self help grups” que descriu s’assembla molt més al que ara s’anomena a Catalunya “ajuda o suport mutu” 
que a dinàmiques individuals d’autoajuda. 

http://www.eurikha.org
https://vimeo.com/286112464
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(Morgan et al, 2016). El coneixement experiencial emergeix de les nostres relacions i connexions: dels 
espais de suport entre iguals i d’ajuda mútua que trobem i creem. És aquesta interconnexió la que 
forma la base del nostre moviment social, del nostre poder per transformar i crear: “...l’ajuda mútua pot 
ser, i és, un moviment social progressiu significatiu de drets socials i protesta” (Emerick, 1996, p.138).

Pensaments per concloure....

• Trobar les nostres veus i validar les nostres pròpies experiències és una base fonamental per 
l’empoderament: és un camí a la ciutadania.

• És necessari un canvi estructural per a un empoderament genuí que perduri: desafiar la pobresa, el 
racisme, l’estigma i la discriminació... però també la dominació de tipus particulars de coneixement.

• Necessitem preservar els espais de coneixement experiencial per créixer i desenvolupar-nos, 
mitjançant l’esforç comunitari i col·lectiu.

• La recerca liderada per supervivents (o liderada per usuaris) és una ruta clau cap a la validació 
dels nostres coneixements, no és però l’única via.

• Necessitem escoltar altres formes de coneixement: l’activisme, les campanyes, el treball de grups 
i d’organitzacions locals.

Referències
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21.
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Faulkner, A. (2017) Survivor research and Mad Studies: the role and value of experiential knowledge 
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2. ‘El canvi de perspectiva des de l’entorn familiar. Cap a 
l’empoderament, la plena ciutadania i la recuperació des del 
punt de vista de les persones amb experiència pròpia i de les 
seves famílies’

Les malalties mentals greus sempre són una crisi per a tota la família i, atès el seu caràcter interpersonal, 
afecta tots els membres de la família.

En aquest text, ens centrem en els processos de recuperació i empoderament dels cuidadors i 
concloem amb les seves experiències com a ciutadans de ple dret. La bona comunicació entre les 
persones que pateixen la malaltia, els cuidadors i els professionals és la clau per aconseguir exercir 
la plena ciutadania.

1.   Un exemple del procés d’empoderament dels cuidadors

Al principi, la família es passa anys sense entendre el comportament del seu ésser estimat i les 
seves reaccions emocionals desmesurades. Tot el que ocorre és estrany i nou per a nosaltres.

Passa molt de temps abans no es diagnostica la malaltia del nostre ésser estimat. De fet, el 
diagnòstic representa un alleujament per a nosaltres: ara sabem que aquest comportament 
estrany es deu a una malaltia i que el nostre ésser estimat no és una mala persona. A continuació, 
dediquem moltíssim temps a llegir sobre la malaltia i després comencem a entendre millor aquest 
comportament.

Al principi, el suport més gran que rebem nosaltres, els cuidadors, és que la unitat de salut mental 
de l’hospital ens proporciona el seu número de telèfon i ens donen permís per a trucar-los quan 
considerem que ens seria d’utilitat parlar-hi d’alguna cosa com a cuidadors.

A l’associació de familiars tenim l’oportunitat de parlar en més d’una ocasió amb personal 
professional i amb persones que estan passant pel mateix.

Assistim a cursos per a tota la família, passem per tot el procés de Prospect per a familiars i 
aprofitem alguns dels serveis d’alleujament que ofereix l’associació de familiars de la qual ens 
hem fet membres. Especialment, el curs Prospect és una enorme font d’informació i als familiars 
ens ensenya moltes habilitats de gran utilitat.

Al cap d’un temps, ens adonem que ja no reaccionem amb tanta vehemència com quan la salut 
del nostre ésser estimat va començar a deteriorar-se, perquè ja no ens desborden les emocions. 
Aprenem que la malaltia comporta alts i baixos a la vida i que, en última instància, el responsable 
del seu propi benestar és el nostre ésser estimat. I que la nostra responsabilitat és cuidar-nos.

A poc a poc, ens anem preparant per explicar les nostres històries com a cuidadors a un públic 
més ampli i per facilitar grups de suport entre afectats a les famílies. Finalment, ens adonem 
que la malaltia del nostre ésser estimat també ens aporta algunes experiències d’aprenentatge 
importants i bones experiències personals.

Miia Männikkö, presidenta d’EUFAMI (Federació Europea 
d’Associacions de Famílies de Persones amb Malalties Mentals)



18

Què és el que necessiten principalment els cuidadors?

• Accés als coneixements i a la informació sobre el problema de salut mental que pateix el seu 
ésser estimat per tal de comprendre’l.

• Ajuda per entendre millor les pròpies emocions.

• Saber on poden adreçar-se per rebre més informació i demanar ajuda.

2.   Els cuidadors i la seva percepció de la càrrega de la cura

A Europa, els cuidadors familiars continuen considerant que la càrrega de la cura és molt feixuga 
i tenen una enorme necessitat insatisfeta de trobar més suport i informació.

Per exemple, a l’enquesta de l’EUFAMI Caring for Carers (Cuidar dels cuidadors), que es va dur a 
terme fa tres anys, una tercera part dels enquestats considera que el paper de cuidador n’empitjora 
la salut física. Un de cada cinc se sent tan esgotat que és incapaç de funcionar correctament. Una 
tercera part van mancats de son a causa de la preocupació i l’estrès. Un de cada tres se sent 
deprimit i un de cada cinc és incapaç de trobar res de positiu a la seva vida.

Uns nou de cada deu enquestats agrairien tenir més oportunitats de conèixer cuidadors 
professionals i compartir-hi els seus coneixements i experiències (93%), així com poder compartir-
los amb altres membres de la família i cuidadors no professionals (90%)4. 

3.   Opcions dels cuidadors a l’hora d’ajudar el seu ésser estimat amb problemes de salut mental

Els cuidadors familiars tenen uns coneixements i una experiència especials que poden aportar a 
tot el procés de diagnòstic, tractament, atenció i recuperació del pacient.

En l’etapa de diagnòstic, normalment són els primers a detectar els possibles signes d’alerta i a 
disposar d’informació important per al cas.

També es converteixen en la principal, quan no l’única, font d’atenció al pacient, sovint a temps 
complet.

4.   Trialogue com a eina d’empoderament

Els usuaris, els cuidadors i els professionals de Trialogue tindrien la seva funció pròpia, equitativa 
i útil. Trialogue podria servir de marc per incloure-hi els tres components per treballar junts i en 
peu d’igualtat per tal d’aconseguir una bona salut mental i un empoderament. És important que 
tothom sigui escoltat.

5.   Com assolir un canvi real i fer que les famílies se sentin empoderades?

Cada vegada es parla més del suport centrat en la persona i el tractament centrat en la persona. 
Els familiars i els cuidadors haurien de tenir l’oportunitat de mantenir la seva posició independent i 
se’ls hauria de preguntar què necessiten per millorar el seu benestar i gaudir més de la vida.

4   Font: http://www.eufami.org/c4c/

http://www.eufami.org/c4c/
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La inauguració oficial del Congrés va comptar amb la participació de representants dels principals 
participants i col·laboradors del projecte, que van posar de relleu la importància i el caràcter innovador 
de l’Activa’t per la salut mental, com un exemple de coordinació i treball entre els diferents agents de 
l’àmbit de la salut mental a Catalunya. 

Les diferents intervencions van destacar la transversalitat del projecte pilot de l’Activa’t com un referent 
de polítiques públiques efectives, així com la necessitat d’assegurar la seva continuïtat com un recurs 
més de la cartera de serveis en salut mental. Altres aspectes destacats a la taula d’inauguració van 
ser l’avaluació del projecte a càrrec d’Ivàlua, l’alta participació i l’aposta per l’empoderament i la 
recuperació de les persones amb problemes de salut mental i de les seves famílies.

Marc Simón, subdirector general de Programes Socials de la Fundació Bancària “la Caixa”, va obrir 
la taula de la inauguració oficial del Congrés manifestant la voluntat de l’entitat de continuar donant 
suport al projecte Activa’t en el marc del suport de “la Caixa” en l’àmbit de la salut mental, tal com 
també fa amb Obertament i el programa Incorpora. Simón va mostrar el desig que les dues jornades 
del Congrés al CosmoCaixa ajudin a millorar l’estat de la salut mental a Catalunya.

A continuació, el president de la Federació VEUS, Edgar Vinyals, va destacar que un dels principals 
actius del projecte Activa’t és generar nous contextos per relacionar-se des de la solidaritat, i va afegir 
que no es tracta d’una política pública d’aparador, com es fa evident amb el Congrés. Vinyals també va 
assenyalar que l’Activa’t és un projecte consistent i que compta amb Ivàlua perquè quedi constància 
amb la seva avaluació.

Per la seva part, el president de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), Frederic 
Udina, va assenyalar la satisfacció per participar a l’Activa’t i fer-ho des de l’inici del projecte pilot, 
fet que fa més rellevant el procés d’avaluació que fa Ivàlua. Udina va posar èmfasi en la coordinació 
entre el tercer sector, administracions i altres entitats per definir polítiques públiques com en el cas de 
l’Activa’t per la salut mental.

En la seva intervenció, Israel Molinero, president de la Federació Salut Mental Catalunya (SMC), 
va explicar que la inauguració del Congrés era una gran fita, però que ha de ser un pas previ a 
la incorporació del projecte a la cartera de serveis de la Generalitat. Molinero va ressaltar que la 
posada en marxa de l’Activa’t ha obert ponts i nous camins per a un horitzó esperançador en la 
salut mental del nostre país. Molinero va explicar que l’empoderament i la recuperació són els eixos 
principals del projecte i es va mostrar molt orgullós perquè l’Activa’t és un bon exemple de com s’han 
de desenvolupar polítiques públiques. El president de la Federació Salut Mental Catalunya va finalitzar 
la seva intervenció destacant que l’administració ha demostrat que es poden portar a terme polítiques 
participatives.

Inauguració
institucional

III.
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La darrera intervenció de la taula d’inauguració va anar a càrrec de Víctor Cullell, secretari del Govern 
de la Generalitat de Catalunya, que va posar en valor que l’Activa’t per la salut mental ha millorat la 
transversalitat i la interrelació entre les diferents entitats de l’àmbit de la salut mental a Catalunya. 
Cullel va explicar que el Govern va decidir crear una comissió interdepartamental per poder fer el 
seguiment del projecte, i que ara cal decidir si aquesta comissió a d’anar més enllà del final del 
pilotatge. El representant de la Generalitat va finalitzar el seu parlament manifestant que la voluntat 
que ha de tenir un gestor públic és que les polítiques públiques que s’apliquen siguin efectives.
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ConferènciaIV.
‘4 anys d’Activa’t per la salut mental: 
recorregut i presentació de resultats avaluats’

La taula va acollir els quatre membres del comitè d’avaluació que s’han encarregat de fer el seguiment 
durant aquests 4 anys. Francisco José Eiroa-Orosa, qui va moderar la taula, va reconèixer que ha 
estat una tasca complexa perquè teníem diferents visions sobre què volíem explorar: per una banda la 
visió d’Ivàlua, com a agència d’avaluació de polítiques públiques, Emilio Rojo amb el seu punt de vista 
assistencial, María Jesús San Pío, qui ha fet el seguiment de la implementació del dia a dia, i el mateix 
Eiroa des de la Federació Veus. Segons Eiroa, “som aquí perquè hi ha hagut molt èxits, però també 
perquè abans hi ha hagut molts fracassos i hem cregut que calia canviar el paradigma i l’Activa’t per 
la salut mental ha donat el primer pas a Catalunya per fer-ho”.

María Jesús San Pío va explicar breument el projecte Activa’t per la salut mental, el qual va néixer 
per analitzar la situació a Catalunya i per donar resposta a una demanda històrica de les famílies i a 
les recomanacions internacionals. El projecte ha suposat un esforç de coordinació i de participació del 
moviment associatiu, dels serveis de salut mental i de molts agents socials que també ha comportat 
el diàleg i uns consensos de moltes persones: professionals, voluntaris... L’Activa’t per la salut mental 
és, també, un circuit que aprofita i millora pràctiques que ja es feien servir. Els 4 serveis del circuit 
de l’Activa’t són: l’Espai Situa’t, que és un servei d’informació i orientació en salut mental (que és 
una herència i una adaptació del servei que ja feien les associacions) ubicats en centres cívics, 
associacions, o altres; els programes de capacitació PROENFA i Klau de Re que es fan des dels 
serveis de salut mental, els programes d’empoderament (el Prospect) que organitza la Federació SMC 
i els grups de suport mutu tan en primera persona com de familiars (amb tota una tasca de formació en 
habilitats de moderació) que estan acollits per les associacions. A part hi ha tota una feina transversal 
d’elaboració de criteris comuns i d’eines per tal d’oferir una equitat al llarg de tot el territori català, i una 
revisió constant dels criteris per treballar per una millora continuada. Per fer-ho possible, hem creat 
múltiples espais de trobada i de reflexió conjuntes.

A nivell general les xifres del projecte són les següents: 4.630 persones beneficiàries de les quals 
3.252 han consultat l’Espai Situa’t i 2.013 són beneficiàries del circuit, 448 persones que han 
participat a l’avaluació, més de 90 persones voluntàries, 21 associacions, 15 finançadors diferents, 
140 professionals que han impartit les formacions i 11 entitats proveïdores de serveis de salut mental. 

En esta sessió van participar:
• María Jesús San Pío, directora del projecte Activa’t per la salut 

mental
• Jordi Sanz, analista de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques 

Públiques (Ivàlua)
• Emilio Rojo, director del Comitè de Lideratge Assistencial de 

l’Activa’t per la salut mental

Amb la moderació de Francisco José Eiroa-Orosa, vicepresident de 
la Federació Veus.
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Dins el circuit comptem 4.086 demandes a l’Espai Situa’t repartits en 15 llocs de Catalunya, 783 
participants als programes psicoeducatius, 1.353 al programa d’empoderament Prospect i 666 
persones vinculades als GAM.

L’Espai Situa’t ha creat una base de dades conjunta i ha fet una feina intensa de creació de protocols 
i unificació de maneres de treballar. L’avaluació externa que se n’ha fet ha recollit una satisfacció molt 
alta per part dels demandants. En el marc del projecte els programes psicoeducatius han estat revisats 
i també han estat molt ben valorats pels participants i els professionals. El programa Prospect, que 
també ha estat revisat, ha permès formar persones voluntàries facilitadores. El projecte ha promogut 
la creació de GAM i, alhora, ha fet formacions per a persones moderadores. Tots ells amb nivells de 
satisfacció mot alts.

També s’han fet vídeos i fulletons, un treball a l‘entorn del model de recuperació per anar una mica 
més enllà dels psicoeducatius. A part de tota la feina de donar a conèixer el projecte.

María Jesús San Pío va exposar el testimoni de dues persones implicades en l’Activa’t per la salut 
mental, com a exemples de la seva utilitat. Per una banda, una persona amb diagnòstic que està 
moderant un GAM i explica que l’Activa’t li ha permès anar més enllà del que ell mateix pensava; i, 
per l’altra, una mare d’una noia amb diagnòstic que, tot i estar satisfeta fins al moment de la feina de 
la seva doctora, creu que l’Activa’t els ha fet fer un salt endavant importantíssim en la seva relació 
generant esperança.

Finalment va repassar els col·laboradors que ho han fet possible, els qui han aportat finançament, 
i tots els agents involucrats. I va donar les gràcies a tots els implicats en la feina del dia a dia i en 
l’organització del Congrés.

Jordi Sanz començà dient que l’Activa’t per la salut mental pot ser un referent de com es podria 
dissenyar millor l’elaboració de les polítiques públiques. Ivàlua proposa avaluar les polítiques públiques 
de petit a gran, fent primer un pilot, testant, perfilant, tornant a testar i quan ja s’està segur que aquella 
política pública és adequada, ja es pot posar a l’abast de tota la ciutadania. Es tracta de veure si allò 
que inicialment ens sembla apropiat, ho és realment.

En els darrers anys s’ha viscut un canvi de model pel què fa a l’atenció a la salut mental. D’una atenció 
hospitalària i individual, a un acompanyament comunitari centrada en la relació metge-pacient, en 
activitats lúdiques, grups d’ajuda mútua, etc. que contribueixen a la recuperació de la persona. Aquest 
canvi de paradigma ha comportat una millora en la qualitat de vida. Així doncs, si som coherents amb 
aquest model, ja no ens centrarem només en l’individu, si no que haurem d’estar atents a la dinàmica 
familiar, i per tant proposar actuacions que suposin canvis tant a persones afectades com a curadors.

La innovació del programa rau en el fet que s’ofereix un itinerari integrat d’informació, psicoeducació, 
empoderament i GAM a nivell familiar, per la qual cosa l’avaluació es fa tan de la persona com del seu 
curador. Sanz repassa els criteris de participació en el programa pilot.

El repte és saber si les polítiques públiques són efectives, fet que implica saber afrontar el valor afegit 
net, o sigui, determinar si la millora d’una problemàtica concreta és conseqüència d’haver participat 
en la intervenció que pretén mitigar-la. Per descobrir-ho es creen dos grups iguals, un dels quals, 
de manera aleatòria, pren part a la nova intervenció i l’altre segueix el tractament habitual. Sanz va 
explicar els detalls del disseny metodològic. Les preguntes que es fa l’avaluació són si es millora 
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l’efectivitat i si la implementació del programa ha estat tal i com s’havia previst. Aquesta segona 
part que s’ha fet amb metodologia seguint mètodes més qualitatius tradicionals. Els outcomes són 
qüestions com ara el grau de recuperació personal, la càrrega del curador principal, les repercussions 
en l’ús de serveis sanitaris, entre altres.

Els principals resultats de l’avaluació han demostrat que les persones afectades han millorat la seva 
recuperació personal, i que els participants amb el rol de curadors han tingut una percepció que la 
càrrega de cura els ha suposat algun benefici i ha canviat el seu marc mental, en ambdós casos al 
cap de sis mesos. No s’han trobat millores en les xarxes socials del curador ni reducció en l’ús habitual 
dels serveis sanitaris per part dels implicats en el programa. Queda pendent l’anàlisi del consum de 
fàrmacs a nivell familiar. L’aspecte més qualitatiu de l’avaluació ens diu que hi ha una valoració molt 
positiva de totes les activitats, tot i que es percep com un itinerari massa llarg i intens. També s’ha 
avaluat la participació de les 448 persones participant a l’avaluació, on s’ha vist que la participació 
individual ha estat molt alta en els psicoeducatius i no tan alta en la resta de parts del circuit, i que 
la participació familiar (de la díade curador i persona afectada) ha estat molt baix. Els efectes de 
participar a nivell familiar en les activitats del circuit són positius, però perduren només al curt termini.

En quan als aprenentatges i reptes de futur es va dir que el repte és explorar si és l’individu la unitat 
mínima d’intervenció, i quin d’ells. I també cal valorar com es pot millorar l’adherència al programa. 
També es proposava explorar diferents disseny del circuit que siguin modulars i flexibles en funció de 
les necessitats de cada cas combinant tècniques presencials i no presencials. Es veu l’avaluació com 
un primer pas per generar coneixement que impliqui una visió més integral de les actuacions.

Emilio Rojo va començar destacant que s’ha vist que les decisions preses en comú són més 
efectives. Un model és un ideal i un país hauria de tenir un sol model, tot i que després hi hagin molt 
sistemes. Tenim unes polítiques públiques en salut mental febles a causa de la vergonya de qui pateix, 
la ignorància de la població que no la prioritza, el coneixement tècnic poc estructurat que fa que els 
professionals discutim sobre tècniques i no sobre els objectius, i en el fet que s’ha posat més interès 
en l’estructura sanitària que no pas en el creixement de tots perquè suposa beneficis per a alguns. 
L’existència d’associacions de familiar i d’usuaris obliga a plantejar-ho i canviar-ho. I per fer-ho cal que 
hi hagi acord conceptual i acord semàntic.

Actualment a Catalunya tenim tres models: un model hospitalo-cèntric basat en les cures, un model 
comunitari que s’està expandint i un model de recuperació on compta el paper de la persona. Hi ha 
molts plans a Europa i de l’OMS que apunten a una aliança entre els agents per apostar per la salut 
mental i no tant per l’assistència. Hi ha un canvi de rumb, on l’objectiu de la part sanitària ha de passar 
de tractar símptomes i episodis a ajudar a la recuperació. A l’Activa’t ja es va plantejar des de l’inici que 
la pròpia persona afectada i els seus familiars i cuidadors han de ser part activa com a agents de salut. 
Això s’ha aconseguit amb consensos i discussions des de visions diferents. La diversitat és un valor 
molt importat i jo he après molt, canviaria el primer capítol del PROENFA i enlloc de parlar del servei, 
parlaria dels drets humans, la societat i els deures. Destaca l’aprenentatge continu. A Catalunya tenim 
pilots que porten 20 anys com a pilots. Això no és just per l’equitat territorial, ja que tota la ciutadania 
té el mateixos drets.

L’avaluació d’Ivàlua ens ha ensenyat molt, perquè no hem fet només una enquesta de satisfacció, hem 
anat més enllà. No valorem només l’efectivitat, si no que ha de ser vàlid per a tothom. L’avaluació ha 
costat moltíssim, i ha estat un esforç de generositat per part de tothom, perquè també ha significat 
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un impacte sobre el mateix programa, però havíem de tenir dades. Tot i les pèrdues de participants, 
hem arribat a la conclusió que podem treballar junts. Hem vist quines persones es beneficien i quines 
no, per tant hem de fer un esforç per canviar l’Activa’t perquè arribi també a les persones que més i 
necessita i no se’n beneficien. L’impacte sobre l’ús de serveis no ha sigut molt gran, és lògic, perquè 
la idea del programa no és incidir en l’ús dels serveis, si no en la recuperació de les persones. I aquí 
sí que hem vist, malgrat la durada curta ja tenim alguna significació. També hem constatat que, tot 
i que la persona amb experiència pròpia millora, el familiar continua preocupat, punt on hem d’anar 
avançant.

Per concloure hi ha algunes qüestions que han anat sortint i durant el Congrés es podran discutir. 
Per una banda que l’empoderament és un procés permanent, per l’altra que l’Activa’t ha de ser més 
divers i senzill, que la persona pugui escollir les activitats, i per acabar que el paper de l’Espai Situa’t 
com a agent territorial i, no només com a agent d’entrada, si no també com a agent de sortida i de 
recuperació. A partir de l’Activa’t podem treballar perquè el model de recuperació es converteixi en el 
model de Catalunya i pugui avançar sobre els altres dos models. Perquè com a país puguem decidir 
quin model volem i avançar cap a ell en 5, 10 o 20 anys. En aquesta línia estem treballant, sobretot 
amb Activament, Veus i les persones afectades, amb noves eines, com el “Manual de recuperació de 
l’autogestió del benestar”. 

D’una situació d’on el trastorn mental danya tothom i tothom lluita, hem de buscar una aliança global 
perquè la participació en la societat i la comunitat augmenti.
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Sessió 1 de grups
de treball:
L’Activa’t fins avui

V.

Grup 1. L’Avaluació, al detall

En aquest taller es va presentar la metodologia i els resultats de l’avaluació de la implementació i 
l’impacte del projecte, realitzada per Ivàlua. Els ponents van aportar la seva visió sobre l’avaluació i la 
seva interpretació dels resultats, i van valorar-ne els aprenentatges extrets. Es van identificar millores 
a implementar i aspectes a considerar per seguir avaluant el programa. Finalment es van assenyalar 
altres aportacions i valors de l’Activa’t més enllà de les obtingudes en l’avaluació.

Conclusions del taller

Resultats de l’avaluació exposats per Ivàlua

• L’Activa’t per la salut mental 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´han 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 les dues persones de la unitat.

Moderació i relatoria
• Gemma Marcet, moderadora, responsable dels processos d’avaluació del projecte 

Activa’t per la salut mental a la Federació Salut Mental Catalunya
• Cristina Fernández, relatora, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de 

l’Activa’t per la salut mental a Lleida

Ponents 
• Jordi Sanz, analista de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) 
• Anna Segura, analista de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 

(Ivàlua)
• Diego Palau, director executiu de Salut Mental de l’Hospital Universitari Parc Taulí a 

Sabadell
• Francisco José Eiroa-Orosa, vicepresident i responsable de Recerca, 

Desenvolupament, Innovació i Relacions Internacionals de la Federació VEUS 
• Enriqueta Vidal, Associació Salut Mental Baix Llobregat i vocal de la junta de la 

Federació Salut Mental Catalunya
• Jordi Cid, coordinador de Programes, direcció assistencial de la Xarxa de Salut 

Mental i Addiccions de l’IAS (Institut Assistència Sanitària)
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Valoració de la metodologia i els resultats. Aprenentatges 

• S’ha posat en valor l’esforç realitzat per 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. 

• 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.

• Seria interessant seleccionar escales d’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 dels 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 fomentat que els proveïdors es posessin d´acord i ha creat sinèrgies, coordinació i 
comunicació al territori. El treball en xarxa es destaca com un punt fort del projecte.

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

 – L’ Activa’t per la salut mental convida a treballar des del model de recuperació.

Avaluació del circuit integrat Activa’t per la salut mental: principals resultats, 
conclusions i reptes

Aquest taller ha presentat els principals resultats de l’avaluació experimental i de la implementació del 
circuit integrat d’activitats de l’Activa’t per la salut mental. L’avaluació demostra que el programa ha 
estat efectiu en la recuperació personal de la persona afectada per trastorn mental sever i en el fet 
de conceptualitzar diferent la tasca familiar de cura. Per contra, no s’han pogut detectar efectes en 
d’altres dimensions com la càrrega de cura objectiva i subjectiva ni en l’ús de serveis sanitaris. 

Resums de les presentacions

Sanz, Jordi
Segura, Anna
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La avaluació al detall

El projecte Activa’t ha suposat un estímul a la superació de la dicotomia comunitària/hospitalària cap a 
una evolució real del sistema de salut mental català a un sistema basat en la recuperació. L’avaluació 
del projecte, dut a terme a través d’un disseny experimental amb grup control sense intervenció, va 
ser objecte de gran debat entre les entitats participants. A més del disseny, un altre aspecte polèmic 
va ser la consideració del circuit com un sol bloc d’intervenció (entès com una política pública) en 
contrast amb la possibilitat d’avaluar cada intervenció per separat (des d’una òptica més psicosocial), 
que va ser descartada. Aquestes dues decisions (disseny experimental amb grup control inactiu i 
consideració de totes les intervencions com un sol bloc) es van acompanyar de la circumstància que 
l’avaluació experimental es duia a terme al mateix temps que la pròpia infraestructura del projecte 
s’implementava. És a dir, la necessitat d’incorporar participants als processos d’aleatorització es 
donaven a la vegada que els/les tècnics/ques de l’Espai Situa’t començaven la seva activitat en els 
territoris, s’oferien per primer cop programes psicoeducatius oberts al públic, els GAM començaven 
a caminar, etc.

Des de la Federació Veus sempre vam defensar que dins del disseny experimental, ja que s’havia 
de donar, el braç control fos una llista d’espera que, un cop avaluat l’impacte en el grup intervenció, 
s’incorporés al circuit. Això no només hagués estat més ètic, sinó que hagués permès saber si 
l’impacte era el mateix en un grup control que hagués estat exposat a la intervenció en una fase 
d’implementació més avançada de l’estructura del circuit.

L’avaluació del projecte ens ha donat moltes lliçons i ens ha mostrat el camí per millorar el circuit, 
flexibilitzant-ho, escurçant algunes intervencions potser massa complexes i, en general, facilitant la 
participació de les persones en funció de les seves necessitats. Des del punt de vista de la primera 
persona, la principal lliçó creiem que ha de ser que la participació de les persones amb experiència de 

Eiroa-Orosa, Francisco José

De l’avaluació de la implementació se’n desprenen dos aspectes molt importants. Per una banda, 
la participació individual de persones afectades i curadors ha estat molt heterogènia, essent la 
psicoeducació on més s’ha participat i els grups d’ajuda mútua on menys. Per altra banda, molt poques 
famílies participants arriben al final de l’itinerari havent realitzat totes les activitats previstes, tant per 
la persona afectada com el respectiu curador a causa, principalment, de la seva intensitat i duració.

Finalment, destaquem quatre aspectes clau com a recomanacions i aprenentatges per futures 
edicions de l’Activa’t. En primer lloc, considerem que cal replantejar la família com la unitat mínima 
d’intervenció i no condicionar la participació de la persona afectada o del curador si no hi participa 
el respectiu familiar (o viceversa). En segon lloc, per tal que un programa meni als efectes desitjats, 
cal que els seus participants completin les activitats previstes. En aquest sentit caldrà dissenyar 
mesures per reduir la taxa d’abandonament dels participants. En tercer lloc, s’aconsella replantejar si 
cal que totes les famílies tinguin el mateix itinerari. De fet, l’avaluació de la implementació ressalta la 
importància que el disseny de l’itinerari d’activitats sigui modular i a elecció de les famílies segons les 
seves necessitats. Finalment, l’avaluació és un primer pas per tal de generar coneixement sòlid sobre 
com dissenyar itineraris integrats en política pública. La informació recollida en el marc de l’avaluació 
permet fer moltes més exploracions, ja que es disposa de dades sociodemogràfiques, enquestes de 
recuperació i càrrega de cura i, finalment, registres administratius dels usos familiars de recursos 
sanitaris.
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L’avaluació al detall. La visió des del moviment associatiu

Felicitar-vos per la magnífica feina feta i pels comentaris posteriors. Poc més puc aportar al que 
s’ha dit i al rigor amb què s’ha fet. Per això he pensat que el que m’agradaria és remarcar aspectes i 
elements que considero definitoris de l’Activa’t, que han contribuït al seu èxit i, per tant, considero que 
cal dir no perdre’ls de cara el futur.

En primer lloc el fet que hagi sigut fruit d’un treball de col·laboració entre associacions de persones 
amb experiència pròpia, associacions de familiars i professionals i, evidentment, de les seves 
organitzacions. I que aquesta tríada s’hagi vist imprescindible des del disseny del projecte.

Aquest enfocament implica un esperit de coordinació, no només entre els tres agents esmentats, 
si no que potencia la coordinació amb tots els agents del territori relacionats amb l’atenció a les 
persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. Aquest tret potencia la incorporació de 
la imprescindible dimensió de proximitat territorial. Hem vist que s’ha presentat als serveis de salut, 
però també als ajuntaments, serveis socials municipals, serveis d’orientació i atenció a les famílies, 
serveis d’habitatge, serveis laborals... El 2017 s’han fet 411 reunions de presentació i coordinació, 
d’aquestes 55 han sigut de coordinació territorial.

En tercer lloc destacaria que, també des del disseny, l’avaluació s’hagi contemplat com un 
imprescindible. Tant una  avaluació experimental com la que s’ha fet amb els agents participants al 
llarg de la implementació. Aquest enfocament assegura la qualitat i facilita el rendiment de comptes, 
que és el que s’està fent en aquest Congrés. En el propi document d’avaluació de la implementació 
d’Ivàlua es diu: “De fet és la primera avaluació experimental d’un programa liderat per una entitat del 
tercer sector social amb la col·laboració de la Generalitat”. 

Finalment destacaria un aspecte que és determinant, segons el meu parer, i que mantenir-lo en el 
futur. L’Activa’t assegura el coneixement directe de la realitat de les persones afectades i les seves 
famílies. Actualment tothom està fent un esforç important per aprofundir i tenir en compte aquesta 
realitat. En el cas de l’Activa’t aquest coneixement forma part intrínseca del projecte: els qui tenen el 
coneixement i l’experiència en són part activa. 

Aquest fet, juntament amb l’avaluació, permet la contínua actualització del projecte, l’arrelament a la 
realitat i incorpora la innovació que tot projecte ha de tenir. Permet redissenyar, crear noves eines, 
nous espais... i gestionar i compartir el coneixement que es genera. 

Vidal, Enriqueta

diversitat psicosocial no s’ha de limitar a les activitats, sinó que s’ha de fomentar la participació a nivell 
tècnic i de gestió. La priorització, per exemple, de la validesa interna versus l’externa que s’ha donat 
en l’avaluació d’aquest projecte, s’ha donat probablement a causa de la correlació de forces encara 
inclinada cap a la priorització de la visió experta externa enfront de la importància de la visió de les 
pròpies persones implicades.
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Grup 2. Missió, funcions, encaix i futur de 
l’Espai Situa’t

És va fer una explicació de les funcions del servei de l’Espai Situa’t, directament amb les persones 
i com a agent de sinergia entre àmbit sanitari i comunitari. També es van explicar els resultats de 
la comissió de seguiment “Revisant l’Espai Situa’t”, anàlisi dels resultats de l’avaluació realitzada 
per DEP, resultats dels tipus de demandes ateses, perfils, etc... també va haver torn per explicar 
l’experiència pròpia de diferents agents en relació a l’Espai Situa’t.

Moderació i relatoria
• Cisa Llopis, moderadora, responsable de serveis d’informació Espai Situa’t de 

l’Activa’t per la salut mental a Barcelona esquerra i litoral 
• Ona Yàñez, relatora, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de l’Activa’t per 

la salut mental al Vallès Occidental

Ponents 
• Eulàlia Masachs, coordinadora del grup de treball “Repensant l’Espai Situa’t”, 

dinamitzadora d’activitats de debat per a l’impuls i l’encaix de l’Espai Situa’t al 
territori, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

• Ana Belén Castellà, psiquiatra, cap de Servei de la Xarxa externa de salut mental 
(CSMA/CSMIJ) de la Fundació Pere Mata a Terres de l’Ebre

• Susanna Molina, membre del comitè d’experts de l’Activa’t per la salut mental, 
membre de la Junta Directiva de l’Associació Suport Castellar i activista i portaveu 
d’Obertament 

• Foix Sogas, diplomada en Treball Social i directora de serveis de “El Turó. Salut 
Mental. Associació de familiars i amics” de Vilafranca del Penedès

• Montserrat Carmona, diplomada en Treball Social i cap d’unitat de Treball Social del 
Consorci Corporació Sanitària del Parc Taulí de Sabadell

• Josep Aguilar, president d’AFEM Nou Barris, secretari de la Federació Salut 
Mental Catalunya, vicesecretari de Salud Mental España i facilitador de la formació 
Prospect de l’Activa’t per la salut mental

Conclusions del taller

PUNTS FORTS de l’Espai Situa’t

• Identifica necessitats d’informació en salut mental i elabora contingut i materials que en donen 
resposta a aquestes.

• Coordina i esdevé punt de trobada entre diferents agents del territori (xarxa sociosanitària, xarxa 
associativa, entitats socials...).

• Vincula les persones a la xarxa de salut mental: acompanya i assessora durant el circuit a seguir 
per vincular-se.

• Coordina i impulsa les accions del circuit Activa’t: els psicoeducatius (Klau de Re© i Proemfa, els 
Prospect i els GAM).

• És un servei valuós d’assessorament jurídic.
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• Promociona, difon i dona suport als GAM, i gestiona les formacions de dinamitzadors de GAM (de 
familiars i de primera persona).

• Assessora professionals sobre recursos locals i enfortiment de la xarxa. 

REPENSANT EL FUTUR de l’Espai Situa’t

Es van posar damunt la taula una pila de reptes de l’Espai Situa’t:

• Treballar sobre l’encaix de l’Espai Situa’t amb els SAFE (Servei d’Atenció a Famílies Especialitzat). 
Com poden complementar-se ambdós serveis i evitar els solapaments i les duplicitats.

• Adaptació a la realitat poblacional i de recursos del territori. Cada territori és diferent i cal adaptar-
se a les seves necessitats. 

• Seguir reforçant l’empoderament de les persones amb experiència pròpia.

• Reforçar la coordinació entre la xarxa sanitària i l’associativa, ja que és primordial per a una bona 
atenció a les persones.

• Millorar la difusió local per poder arribar a més població.

• Seguir mantenint els Espai Situa’t ubicats en espais comunitaris i fora dels centres de salut, ja que 
així es pot arribar a més població (major accessibilitat i reducció de l’estigma).

• Plantejar com apropar-nos més a la població general no diagnosticada.

L’Espai Situa’t. Dades d’actuació

L’Espai Situa’t es defineix com un servei d’informació i orientació sobre salut mental, on es fa una 
atenció individual o familiar. Es caracteritza per oferir atenció centrada en la persona, contacte 
directe i facilitat d’accés, complementant i coordinant-se amb el serveis ja existents al territori. També 
desenvolupa la resta del circuit d’atenció grupal de l’Activa’t, treballant en xarxa amb els serveis 
sociosanitaris, sociocomunitaris i entitats locals, i participa en l’elaboració de criteris comuns, eines i 
materials, i l’avaluació, revisió, ampliació i millora contínua del programa.

Actualment hi ha 12 territoris pilot amb 15 Espai Situa’t ubicats en espais comunitaris com centres 
culturals, seus d’associacions, etc. En aquests quatre anys de pilot s’han atès 4.086 consultes 
arribades via telèfon o correu electrònic, moltes també ateses de forma presencial. Acostumen a fer 
les consultes dones, familiars (mares) d’entre 46 i 60 anys. Per qüestions jurídiques (1.039 demandes), 
xarxa associativa, recursos sociosanitaris, i també necessitat d’escolta activa per part de la persona. 

Al llarg de 2017 s’ha incorporat al registre la detecció de casos complexes (situacions o demandes on 
hi ha dificultat de maneig de la simptomatologia i de la cura de la pròpia salut de la persona afectada, 
alhora que les seves necessitats no han estat resoltes pels diferents serveis). També s’han registrat 
situacions de vulneració de drets de les persones amb problemes de salut mental, en termes de la 
Convenció de Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides.

Durant tot el 2017 es va fer una avaluació de l’Espai Situa’t per part de l’Institut DEP, de la qual es van 
obtenir els següents resultats:

Resums de les presentacions

Llopis, Cisa
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• La xifra de demandes registrades amb algun camp incomplert és molt baixa, i es fan propostes 
per a homogeneïtzar-ne més el registre.

• En general es realitzen intervencions de tipus orientació/derivació, informació, seguiment, 
coordinació i assessorament, així com reforç de la vinculació amb la xarxa assistencial. 

• Es fa una molt bona valoració dels diferents aspectes del servei (tracte, respecte dels drets i 
confidencialitat, informació, adequació de la resposta i accessibilitat), amb puntuacions entre el 
8,8 i 9,5 (sobre 10). Les persones van valorar amb un 8,3 (sobre 10) la utilitat del servei, i amb un 
9,0 (sobre 10) el seu grau de satisfacció amb l’Espai Situa’t.

Missió, funcions, encaix i futur de l’Espai Situa’t. La visió des de l’àmbit 
professional

Després de més de dos anys de funcionament de l’Espai Situa’t, amb experiències pilot a 12 territoris 
de Catalunya, el comitè directiu de l’Activa’t, en col·laboració amb el Pla de Salut de Catalunya, va 
organitzar una jornada de treball el juny de 2017. Els objectius van ser: compartir l’experiència de 
l’Espai Situa’t, posar en comú aspectes positius, identificar punts de millora i proposar línies per 
avançar en el seu desplegament. L’exploració de fortaleses i dificultats va fer èmfasi en les relacions 
amb els serveis i les entitats (socials i de salut). Es va definir l’Espai Situa’t com un espai d’escolta, 
acollida, orientació i nexe entre recursos. Però també com un espai poc definit, poc conegut, que pot 
generar invasió de competències o donar informacions incoherents amb les d’altres serveis.

Les fortaleses identificades van ser: l’accessibilitat, ser element de connexió i dinamitzador comunitari, 
ser font de coneixement actiu dels recursos i serveis del territori, i contribuir a la detecció de necessitats 
de la població en salut mental (oferint atenció personalitzada). Les dificultats van ser definides com: 
el desconeixement dels  potencials usuaris i professionals, les diferents percepcions per part d’altres 
actors (imposició, competència i solapament de funcions), la duplicitat de funcions i la manca de 
coordinació.

Com a conclusió dir que cal continuar avançant en el model comunitari de recuperació, abandonar 
actituds de recel i desconfiança, millorar el coneixement i la coordinació entre recursos, i iniciar un 
treball de definició de funcions i estabilització del projecte. Com a conseqüència es va crear el grup 
de treball “Redefinint l’Espai Situa’t” per respondre a les necessitats identificades, posar especial 
èmfasi en els punts de fricció i fer propostes d’abordatge. Es vol donar resposta als casos complexos, 
establir circuits i espais de cooperació, implementar criteris concrets de priorització sanitària i social, i 
proposar models de bones pràctiques entre serveis del territori. L’objectiu final és enriquir el document 
base elaborat per la Federació Salut Mental Catalunya i el consens sobre les funcions de l’Espai 
Situa’t.

Masachs, Eulàlia

Missió, funcions, encaix i futur de l’Espai Situa’t. La visió des del moviment 
associatiu

Com a membre del Comitè d’Experts del projecte Activa’t, la nostra tasca va ser la d’identificar les 
necessitats d’informació en salut mental i l’elaboració de tots els continguts necessaris, mitjançant 

Molina, Susanna
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diferents dinàmiques de treball entre tots el components del Comitè, format per familiars, professionals 
i membres en primera persona.

Un cop consensuats aquests continguts, es van escollir els formats i materials, com ara guies, 
prospectes, web, audiovisuals, etc. i que són els que s’utilitzen com a instrument de comunicació i 
d’informació del programa Activa’t i l’Espai Situa’t, per garantir que la informació arriba a tothom.

En el redactat dels documents vam tractar de fer servir un llenguatge el més entenedor possible, fugint 
de tecnicismes. Volíem  que la informació i el missatge a transmetre fossin prou clars, cuidant molt les 
paraules i les expressions emprades.

Vam realitzar un diagnòstic sobre les necessitats d’informació en salut mental. Aspectes que han 
ajudat en el procés:

• Els professionals apareixen com a elements claus en el moment d’entendre la malaltia, canal més 
freqüent, i, finalment, com l’aspecte que més ha ajudat en el procés de recuperació.

• Persones amb la mateixa experiència, els “iguals” apareixen com a factors que han ajudat a 
entendre i conviure amb la malaltia.

• Coneixements sobre la malaltia i eines personals, aquests dos grups apareixen com a factors 
que han ajudat a entendre la malaltia però són el primer grup quan preguntem sobre la informació 
important en el debut en salut mental i en els aspectes assolits útils per la resta del procés.

• Tractament i medicació. És el darrer grup nombrós de respostes en quant a factors que han ajudat 
a conviure amb el problema de salut mental. 

• La família apareix amb menys intensitat, en un tercer lloc, com a factor que ha ajudat a entendre 
la malaltia i pren més força com a tipus suport rebut.

Aquest són els punts més importants a l’hora de recollir la informació en primera persona.

En quan a la proposta de materials, es va fer segons els formats:

• Materials escrits i divulgatius: perquè és una font d’accés a la informació útil, destacada pels 
diferents col·lectius però sobretot pels familiars. Molt generalitzable i accessible online i offline.

• Testimonis: perquè és rellevant l’expertesa de la pròpia experiència i perquè compartir l’experiència 
és una forma de donar suport mutu i transmetre la informació molt accessible i útil.

• Web: com a continent de més informació, recursos, testimonis, etc. A la qual poder adreçar des 
dels materials impresos.

Un punt fort de l’Espai situa’t o per a què t´ha servit a tu. La visió des del 
Treball Social

Nosaltres, els treballadors socials, vam rebre l’Espai Situa’t una mica d’esquena. No n’enteníem 
l’objectiu i, fins i tot, vam pensar en un intrusisme laboral, donat que el professional referent no era 
treballador social.

Carmona, Montserrat



33

Missió, funcions, encaix i futur de l’Espai Situa’t. La visió des de les famílies

Del taller destaco la intervenció d’una persona que sense tenir l’Activa’t per la salut mental instaurat al 
seu territori criticava l’Espai Situa’t. El considera una competència del què fa la seva associació (una 
associació que, per cert, fa moltes coses).

Tenint en compte que no hi ha associacions a tots els territoris, l’Espai Situa’t suma, mai resta, ni 
tampoc iguala altres recursos. Als territoris on hi ha associacions, l’Activa’t també suma. Raons? Les 
persones dels equipaments sanitaris no solen informar adequadament de l’existència d’associacions 
en el territori ni tampoc de l’Espai Situa’t. Els centres sanitaris centren la seva tasca en els seus 
serveis i obvien el paper de qui no consideren ser de la seva incumbència. A les jornades, xerrades, 
conferències s’omplen la boca dient que col·laboren amb les associacions, però en realitat no ho fan 
tant com diuen. 

En l’aspecte positiu destaco la professional que va parlar de persones que mai s’havien acostat a un 
recurs de salut mental fins que va acostar-se a l’Espai Situa’t i es va vincular.

Aguilar, Josep

Des de l’Espai es parla d’orientació, d’informació, d’espai d’escolta, i tot això ja està cobert per nosaltres 
des del Centre de Salut Mental, on tenim tres treballadors socials dedicats a l’atenció a pacients i 
famílies amb  trastorn mental sever… d’aquí venia el malestar. Davant d’una consulta d’habitatge, per 
exemple, és fàcil conèixer les característiques dels recursos, els perfils i els criteris per accedir-hi, 
però el mes important és conèixer l’evolució de la persona, si hi ha una bona adherència al tractament, 
si té consciència de malaltia, si necessita el suport o no de terceres persones... i això només és 
possible des dels serveis especialitzats.

De mica en mica la nostra mirada va anar canviant i vam començar a veure tot allò que ens  
complementava i que donava espai a tot el que no quedava cobert. Hem pogut  treballar conjuntament 
temes jurídics, tant important per al pacient i les famílies, i vam participar en activitats formatives 
conjuntament. Faig una menció especial al Prospect, que permet situar afectats, famílies i professionals 
en la mateixa línia, fora del despatx. Per a mi va ser una experiència molt enriquidora que em va 
permetre escoltar opinions i valoracions en primera persona que difícilment sortirien a la consulta.

El futur de l’Espai Situa’t el veig en dues línies:

• Una, com a facilitador, com a eix entre la població general i els serveis especialitzats. Si tal com 
diu l’OMS, el 25% de la població tindrà un trastorn mental durant la seva vida, és evident que 
tots no són atesos per l’atenció especialitzada. Penso sobretot en la població jove, en les seves 
famílies, que estan començant a identificar dificultats, símptomes i que no saben on dirigir-se. És 
una tasca d’acompanyament, d’escolta activa, que difícilment es pot fer des d’altres dispositius, 
per no estar vinculats.

• Una altra, per treballar l’empoderament a les persones, per fer-los  protagonistes de la seva 
vida, amb la formació i la preparació necessàries. És un salt  qualitatiu, del paternalisme i la 
sobreprotecció, a la participació en primera persona en la presa de decisions de tot allò que els 
afecta. Com diu Alison Faulkner, investigadora del projecte EURIKHA, “el coneixement basat en 
l’experiència fa evidenciar que no estàs sol, que la teva veu és important”.
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En el taller, hi havia força professionals que valoraven molt positivament la tasca dels Espais Situa’t, 
sobretot, una persona de l’administració.

En general, llevat de la persona de la que he parlat al principi, tothom augurava un futur prou 
esperançador i amb molt bones perspectives a l’Espai Situa’t.



35

Grup 3. Formació psicoeducativa a les 
families: com es pot millorar?

Aquest taller va tractar sobre la formació psicoeducativa a familiars. Es va iniciar amb una presentació 
del programa PROENFA, comentant les raons de construcció, implementació i avaluació del 
psicoeducatiu. Es va parlar sobre la satisfacció dels participants, l’experiència de les persones que 
han participat com a familiars, la perspectiva de la primera persona al respecte, així com sobre 
l’experiència de professionals impartint el PROENFA i d’altres opcions de formació grupal (format 
multifamiliar). Finalment, es va realitzar una dinàmica participativa amb les persones assistents per tal 
de recollir propostes de millora.

Conclusions del taller

• 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 una nova visió i un canvi de paradigma.

Punts febles:

• Dificultat per arribar a tothom: caldrà analitzar perquè hi ha persones que no volen accedir-hi, 
altres que l’inicien però no finalitzen i la davallada en la participació.

Moderació i relatoria
• Cecília Agramunt, moderadora, tècnica referent de Activa’t per la salut mental a 

Terres de l’Ebre
• Ruth Soriano, relatora, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de l’Activa’t per 

la salut mental al Barcelonès nord

Ponents 
• Emilio Rojo, director mèdic del Complex Assistencial Salut Mental Benito Menni, 

director del comitè assistencial de l’Activa’t per la salut mental 
• Eduard Palomer, coordinador del Centre de Recursos Pedagògics de l’IAS del 

Gironès
• Anna Bové, coordinadora del Centre de Dia de l’Hospital Universitari Institut Pere 

Mata de Tarragona
• Germán Morente, president de l’associació AMMAME (Amics dels Malalts Mentals) 

de Santa Coloma de Gramenet
• Vanessa Serrano, Centre de Salut Mental de l’Hospital de Sant Maria (GSS) de 

Lleida
• Ángel Urbina, president de l’Associació la Muralla de Tarragona i vicepresident 

segon de la Federació Salut Mental Catalunya 
• Juana Gómez, investigadora reponsable del Grup d’Estudis d’Invariància dels 

Instruments de Mesura i Anàlisi del Canvi, catedràtica del Departament de 
Metodologia de les Ciències del Comportament de la Universitat de Barcelona. 
Responsable del projecte de revisió i validació del programa PROENFA
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Formació psicoeducativa a les famílies: com es pot millorar? La visió des dels 
professionals de Girona

S’exposen el procés a través de qual s’ha passat d’una intervenció familiar sense el pacient identificat 
(PI) a una intervenció multifamiliar. S’analitzen els elements claus per fer efectiva la intervenció i els 
riscos de no atendre’ls. Aquests elements són els següents: la denominació del taller (de psicoeducació 
a intervenció familiar), la convocatòria (de tancada als familiars sense el PI a oberta a “tots”), el model 
de salut-malaltia (de centrat en allò biològic a incorporar allò social i psicològic), al model a l’hora de 
desenvolupar-lo (d’instructiu a no directiu) i per últim, els mapes mentals per entendre la relació entre 
les dinàmiques familiars i els problemes de salut mental (de models lineals o models circulars).

Resums de les presentacions

Palomer, Eduard

• 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 les famílies i permet, així, empatitzar amb 
els professionals i generar espais de col·laboració real entre els diferents agents implicats. 
Corresponsabilitat.

• Dona l’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.

Formació psicoeducativa a les famílies: com es pot millorar? La visió des dels 
professionals de Tarragona

Després de la posada en marxa del PROENFA a Tarragona podem analitzar una sèrie de factors que 
ens ajudaran a millorar.

Bové, Anna
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Debilitats:

• 14 sessions requereixen un gran compromís per part dels participants i cal fer una bona intervenció 
de motivació i seguiment per tal d’evitar perdre assistents. 

• 14 sessions suposa un important esforç dels professionals i serveis que intervenen. A Tarragona 
ho hem desenvolupat al Servei de Rehabilitació Comunitària per facilitar l’espai i la disponibilitat 
de professionals. 

• Hauríem de contemplar la flexibilitat per allargar les sessions. 

• En els tallers s’han rebut moltes crítiques dels vídeos. 

Amenaces:

• Hauríem d’evitar convertir el taller en un contenidor de queixes.

• Si no es segueix algun criteri de selecció per formar part del grup, o que sigui el moment oportú 
per participar-hi, podem caure en l’error d’ “espantar” o catastrofitzar, o impactar negativament. 

• Les dificultats perquè el psicoeducatiu arribi a totes les famílies. De vegades el psicoeducatiu no 
és una prioritat per ells i no poden seguir totes les sessions.  

Fortaleses:

• El plantejament de les primeres sessions, amb explicacions des de la perspectiva neurofisiològica 
o biologicista, ens aporta una visió que afavoreix la comprensió i la desculpabilització. 

• El plantejament de les sessions facilita que la família pugui arribar a entendre el difícil procés de 
fer un diagnòstic i facilita l’empatia amb la tasca del professional i dels serveis. Evitem només la 
crítica.

• El taller ofereix un espai d’intercanvi, aprenentatge, comprensió i solidaritat: més enllà de rebre 
informació.

• El taller també ofereix estratègies per aconseguir que el discurs de la família sigui més positiu i 
sumi en la recuperació i la rehabilitació de les persones.

• Fomenta la coresponsabilitat, més suport i un paper més actiu de les persones afectades.

Oportunitats:

• La informació que es facilita permet una comprensió de tota la situació, no només de l’usuari, sinó 
també del procés rehabilitador i terapèutic. 

• El format dels tallers afavoreixen la participació i implicació en el procés terapèutic.

Formació psicoeducativa a les famílies: com es pot millorar? La visió des del 
moviment associatiu

Mi intervención versó sobre la importancia de la información y el empoderamiento en la familia para 
gozar de estabilidad emocional y así poder ayudar a tu familiar.

Morente, Germán
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Formació psicoeducativa a les famílies: com es pot millorar? La visió des dels 
professionals de Lleida

L’HUSM de Lleida col·labora amb el projecte Activa’t per la salut mental des del 2015, essent un dels 
sis territoris que s’inclou en el pilotatge inicial. L’estructura del circuït ha permès dinamitzar processos, 
entre ells la derivació a GAM. Tot i que ja es realitzaven psicoeducatius per a famílies al nostre 
servei, el fet que hagi estat creada de manera unificada, permet que tots els usuaris rebin la mateixa 
informació, independentment del territori, i ens aporta un valor afegit. El canvi de model que implica 
un projecte com l’Activa’t ha estat el més complex i, alhora, el més enriquidor.

Una de les dificultats que s’han observat al llarg de les edicions realitzades, ha estat la d’entendre que 
l’assistència al psicoeducatiu, per part de les famílies, també forma part del tractament del pacient, ja 
que també són part activa i altament significativa. S’observa que l’edició actual del PROENFA és una 
mica llarga, agrupar les sessions permet que sigui més flexible. 

El canvi de model també és un element a valorar en un servei, a nivell intern, aquest procés duu temps 
i necessita fer-se progressivament, per arribar  tenir equilibri en el sistema.

Serrano, Vanessa

Formació psicoeducativa a les famílies: com es pot millorar? La visió des del 
moviment associatiu i la Federació SMC

Los talleres PROENFA permiten que los familiares/cuidadores puedan tener una visión de conjunto 
sobre la enfermedad mental. Es una herramienta útil y valorada por los participantes (sobre todo los 
talleres prácticos). El objetivo de mi intervención es atreverse a repensar todo el marco conceptual del 
PROENFA. Se habla de paradigma como el modo de conocimiento científico de la realidad. De él se 
construyen los modelos que nos permiten abordar la realidad.

¿Nos hemos parado a cuestionar las bases conceptuales de la visión actual del PROENFA? 
Actualmente, en discapacidad hay dos marcos mentales principales. El paradigma rehabilitador, que 
se marca el objetivo de que la persona se ha de adaptar al medio y la discapacidad se ve como un 
hecho biológico. En él la persona se aborda en función de sus limitaciones. La acción que se ha de 
realizar sobre ella es la rehabilitación tanto médica como asistencial. Otra visión es el paradigma de 
la autonomía personal, en la que se plantea la existencia de barreras en el entorno social que han 
de ser eliminadas. La posible discapacidad de una persona tiene dos raíces principales, un sustrato 

Urbina, Ángel

El psicoeducativo PROENFA te da las herramientas para poder entender y ayudar a tu familiar en el 
día a día. En las 14 sesiones que dura el curso se ven diferentes enfermedades, posibles causas y 
diferentes tratamientos, con videos se ven ejemplos prácticos de cómo debe comportarse la familia 
ante un episodio alto de la enfermedad.

Soy un defensor de que la salud mental se tiene que apoyar entre tres pilares:  profesionales, primera 
persona y familia, cada uno con su cometido, para poder llegar a la plena incorporación a la sociedad 
de una persona con problemas de salud mental.
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social y otro fisiológico. Por tanto, la acción que se ha de realizar sobre la persona y su entorno ha de 
ser de base social. Simultáneamente se plantea la necesidad de que la sociedad ha de ser capaz de 
aceptar la diversidad.

Surgen las preguntas: ¿Cuál es la visión que tenemos sobre discapacidad y enfermedad mental? 
¿Podemos ofrecer a los cuidadores un nuevo marco conceptual para comprender a la persona que 
cuidan? ¿Que necesitan las personas y los cuidadores para iniciar un proceso de recuperación? 
Al responder a esas preguntas, surgen nuevas necesidades, tanto para personas con experiencia 
propia como para las persones cuidadoras. Autoconfianza, participación en las decisiones, dignidad 
y respeto, ser capaz de contribuir a una sociedad más plural, esperanza y respeto, reclamación de 
la vida propia, sentimiento de conexión con los demás (no estoy sola/o), entender que las personas 
tienen derechos y obligaciones, desarrollo de las aptitudes que la persona define como importantes, 
pasar del secretismo a la transparencia, comprender que el crecimiento y el cambio no terminan 
nunca, ni empiezan solos. 

Vemos que una nueva aproximación al PROENFA, aún más próxima al marco de la Convención de 
las persones con discapacidad de la ONU, permitiría enriquecer los aspectos positivos que ya tienen 
estos talleres y abrir nuevos marcos mentales para iniciar caminos de recuperación, tanto para los 
cuidadores como para las persones con experiencia propia.
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Grup 4. Formació psicoeducativa a 
persones amb èxperiencia pròpia: 
aprenentatges de la Klau de Re©

Es va parlar de la formació psicoeducativa a usuaris/es i els aprenentatges de La Klau de Re© amb 
les intervencions dels ponents, entre els quals hi havia els autors del programa, professionals que 
l’han impartit i persones amb experiència pròpia. Es va iniciar amb una presentació del programa, 
es va parlar sobre les aportacions dels professionals i la satisfacció dels participants, així com sobre 
l’experiència amb el programa i les reflexions tant dels professionals que han impartit el programa 
com les persones que han participat en primera persona. Finalment, es va realitzar una dinàmica 
participativa amb les persones assistent per tal de recollir propostes de millora. 

Moderació i relatoria
• Bàrbara Mitats, moderadora, responsable de Programes de recuperació i 

psicoeducatius de l’Activa’t per la salut mental 
• Alba de la Torre, relatora, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de l’Activa’t 

per la salut mental a Tarragona

Ponents 
• Lídia Ugas, psicòloga clínica, responsable de psicologia de l’àrea de l’Hospitalet 

CASM Benito Menni i autora del Klau de Re©
• Joan Ribas, psiquiatre, coordinador de la Unitat d’Aguts, Subaguts, Hospitalització 

parcial i Urgències Psiquiàtriques del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i autor del Klau 
de Re©

• Mònica Ortega, psicòloga del Centre de Salut Mental d’Adults del Consorci Sanitari 
de l’Anoia

• Marta Tubau, sòcia de l’Associació Matissos, activista a la Federació Veus i 
moderadora del GAM de Matissos

• Eva Miralles, infermera al Centre de Salut Mental d’Adults de Nou Barris de Barcelona
• Arturo Bertrán, membre de l’Associació La Muralla de Tarragona, activista 

d’Obertament i facilitador de Prospect

Conclusions del taller

• La satisfacció global dels participants en totes les edicions del projecte és molt positiva, 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.
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Formació psicoeducativa a persones amb experiència pròpia: aprenentatges 
de La Klau de Re©. La visió des del projecte Activa’t

En el marc del projecte Activa’t per la salut mental s’han desenvolupat tres programes grupals 
(psicoeducatius, empoderament i Grups d’Ajuda Mútua) en què s’ha impartit un psicoeducatiu per a 
persones amb experiència pròpia: “La Klau de Re©”.

Durant els quasi bé quatre anys de recorregut del pilotatge, s’ha fet una tasca molt important d’avaluació 
de tot el circuit Activa’t per valorar, revisar i millorar la implementació dels diferents programes que 
formen el circuit. Entre el 2015 i el 2018 s’han realitzat 38 edicions del programa “La Klau de Re©” 
als 12 territoris pilot, en què han participat 44 professionals dels serveis de salut mental impartint les 
sessions.

L’assistència mitjana del total de participants (incloent aquells que han abandonat el programa abans 
d’acabar) ha estat del 65,5% i del 74,1% si tenim en compte exclusivament aquells que han finalitzat 
el psicoeducatiu. La taxa d’abandonament no ha estat gaire elevada: dels 367 participants l’han 
finalitzada 303, dada que representa un 17,43%. Tot i que la taxa d’abandonament està per sobre de 
la registrada en el cas del psicoeducatiu PROENFA per a familiars, es considera acceptable.

Pel què fa referència al rol de la persona que desenvolupa les tasques de tècnica referent del projecte 
Activa’t, ens hem trobat amb molta variabilitat en funció del territori. Tanmateix, resumim les principals 
funcions que la tècnica ha desenvolupat en relació al psicoeducatiu per persones amb experiència 
pròpia:

• Derivar les persones ateses des de l’Espai Situa’t per l’accessibilitat al programa.

• Facilitar la difusió del psiecoeducatiu (presentacions, reunions, fulletons i cartells).

• Ajudar en qüestions logístiques per concretar calendari, reserves de sales, llistes i preparació dels 
materials.

• Seguiment de les assistències.

• Explicar el projecte Activa’t i ajudar a preparar la presentació de les entitats del territori.

• Vinculació a altres programes de l’Activa’t (Prospect i GAM) i apropament a les entitats.

Resums de les presentacions

Mitats, Bàrbara

• Caldria 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, flexibilitat, donant espai al debat i a 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 l’oferta 
psicoeducativa a persones amb experiència pròpia que garantís l’accessibilitat i l’equitat territorial.

• Sorgeix la proposta d’incloure de manera formal persones amb experiència pròpia en el disseny 
dels programes psicoeducatius.
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• Assistència freqüent a les sessions per:

 –  Facilitar el vincle per la continuïtat amb la resta del circuit.
 –  Suport individual a persones amb dificultats en els exercicis.
 –  Suport a la professional per valorar com està funcionant el grup.
 –  Atenció a demandes individuals.
 –  Acompanyament a transicions de professionals.

Formació psicoeducativa a persones amb experiència pròpia: aprenentatges 
de La Klau de Re©. La visió dels autors

La Klau de Re © es va dissenyar inicialment com un programa psicoeducatiu i teràpia cognitiva per al 
tractament grupal de persones afectades d’esquizofrènia i per a les seves famílies. Recentment, s’ha 
revisat i adaptat per a l’abordatge psicoterapèutic d’altres trastorns mentals greus, (depressió i trastorn 
bipolar) a partir de la necessitat d’un programa paral·lel, l’Activa’t per la salut mental. 

Aquest programa està pensat com a coadjuvant i complementari al tractament psicològic dels 
usuaris afectats d’esquizofrènia, trastorn bipolar i trastorn depressiu major. Es tracta d’un programa 
fonamentalment psicoeducatiu, que inclou una introducció a les teràpies psicològiques que han 
demostrat la major eficàcia: psicoeducació (Merinder & Mr, 2013; Stafford N, 2013; Donker T, 2009), 
teràpia cognitiva de Beck (Stangier, 2013), teràpia conductual de Lewinsohn ((Dobson KS, 2008) i, 
estratègies d’afrontament a l’estrès i mindfulness (Williams, Teasdale, Segal, & Kabat Zinn, 2010). 

Es tracta d’un programa manualitzat de 22 sessions que té com a objectius principals: major comprensió 
del maneig del trastorn, prevenció de recaigudes i capacitació en estratègies que permetin a les 
persones la seva recuperació.

El material s’estructura en un manual per al terapeuta i un quadern per a cada usuari. El manual 
del terapeuta (75 pàgines) descriu la fonamentació teòrica dels blocs terapèutics, els objectius, la 
metodologia i la bibliografia. Posteriorment, detalla per a cada sessió, els continguts a treballar, 
objectius, metodologia, solucions als exercicis i respostes als fulls d’avaluació. El quadern per a 
l’usuari (86 pàgines), conté les fitxes de treball de les diferents sessions dels 4 mòduls d’intervenció 
(psicoeducació, teràpia cognitiva, estratègies d’afrontament a l’estrès i activació conductual).

Com a conclusions, es remarca la necessitat de poder implementar tractaments psicosocials per a la 
millora de l’evolució de pacients amb trastorns mentals greus, així com la importància de la implicació 
dels propis afectats i les seves famílies en el seu procés terapèutic.

Ugas, Lídia

Formació psicoeducativa a persones amb experiència pròpia: aprenentatges 
de La Klau de Re©. La visió dels autors

S’aporten dades de satisfacció dels usuaris que han participat en “La Klau de Re©” i aportacions dels 
professionals que l’han impartit.

Ribas, Joan
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1.   Dades de satisfacció dels usuaris:

S’han analitzat les valoracions realitzades pels usuaris que han participat en “La Klau de Re©”, en 
el marc del Projecte Activa’t per la salut mental, entre 2015 i 2018. S’han contestat un total de 218 
enquestes en els 12 territoris on s’està pilotant el projecte Activa’t. En general les valoracions són 
molt positives, destacant que la mitja de puntuació global és de 8,7 sobre 10.

En una escala de 1 a 3, els pacients valoren de “La Klau de Re©”:

• Satisfacció: 2,94

• Continguts: 2,98

• Interès: 2,63

I els ha servit per millorar, en una escala de 1 a 4:

• Control de la malaltia: 3,24

• Afrontament de símptomes: 3,27

• Adherència al tractament: 3,31

• Prevenció de recaigudes: 3,29

• Adquisició de coneixements: 3,34

2.   Aportacions dels professionals

Han respost al qüestionari 28 persones: 19 professionals de serveis de salut mental i 9 
responsables dels Espai Situa’t dels 12 territoris on s’està pilotant el projecte Activa’t i que han 
participat organitzant i/o impartit el programa “La Klau de Re©”.

Respecte al manual del terapeuta:

• El 96,4% considera que el contingut a nivell general és entre molt necessari i adequat.

• El 57,1% considera que la informació i documentació és adequada, i el 39,3% considera que 
és excessiva.

• El 96,4% considera que els temes són entre interessants i molt interessants.

Respecte al manual de l’usuari:

A nivell general, el 92,8% considera que el contingut del quadern és entre adequat i molt necessari.

• El 78,6% considera que la quantitat d’informació i documentació és adequada.

• El 92,9% consideren que les tasques són entre interessants i molt interessants.

• El 89,3% considera que la metodologia del programa ha permès la implicació i motivació dels 
usuaris entre bastant i molt. 

• El 89,3% considera que el programa facilita la tasca del terapeuta per aconseguir el compliment 
dels objectius.

• El 60,7% considera que la freqüència (22 sessions) és excessiva.
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Formació psicoeducativa a persones amb experiència pròpia: aprenentatges 
de La Klau de Re©. La visió des dels professionals

En el CSMA de Igualada se han realizado tres ciclos de la aplicación del Klau de Re©. La valoración 
del programa la baso en la experiencia de haberlo aplicado a usuarios del Centre de Dia de Salut 
Mental de l’Anoia en las últimas sesiones de la primera promoción y posteriormente en dos ciclos más.

Destacaría que en general mi experiencia en la aplicación de la Klau de Re© es muy satisfactoria. 
Considero muy buena iniciativa valorar la eficiencia de tratamientos psicológicos dentro de lo que 
nos lo permite el método científico, a fin de poder ofrecer herramientas contrastadas para mejorar 
la gestión de la enfermedad (en este caso hablamos de esquizofrenia, trastorno bipolar y trastorno 
depresivo mayor). 

Pienso que esta iniciativa, con las intervenciones que plantea a nivel familiar, con grupos de ayuda 
mutua y, en específico, la Klau de Re©, han posibilitado a algunos servicios como el nuestro aportar 
un plus a la intervención habitual que se ofrecía a los usuarios.

Destacaría los objetivos de la intervención psicológica y el formato de su aplicación. La potencia 
terapéutica de realizar intervenciones grupales es muy positiva y, especialmente en el perfil de 
usuarios al que se ha destinado. Inicialmente aumentar el nivel de actividad para la asistencia a las 
sesiones, identificar síntomas y emociones desagradables y compartirlas en grupo, tener un espacio 
donde relacionarse con personas que han pasado y están pasando por experiencias similares, 
entrenamiento de habilidades sociales y de comunicación, exponerse a situaciones percibidas como 
amenazantes, suelen ser aspectos que los usuarios que han participado en la Klau de Re© han 
valorado como positivas. Añadiría, las oportunidades que la intervención grupal ofrece para aumentar 
la red social. 

Los resultados de la eficacia de la Klau de Re© deberían servir para seguir el camino, dar respuesta 
a las necesidades asistenciales de los afectados de forma consciente (de los recursos) y responsable 
(con tratamientos que han mostrado su eficacia).

En conclusión, pienso que es de agradecer la creación de material Klau de Re©, ha tratado de 
estandarizar tratamientos psicológicos de eficacia probada.

Pienso que es un muy buen comienzo para seguir investigando y trabajando con el objetivo de ajustar 
las intervenciones a los objetivos terapéuticos lo más individualizados posible.

Además de la motivación y predisposición compartida con otros profesionales, considero que han de 
haber políticas sanitarias que faciliten seguir trabajando en pro de la mayor calidad asistencial posible.

Ortega, Mónica

A nivell general, el 85,5% han puntuat el programa per damunt de 7. De les persones enquestades, 
22 estan interessades en seguir contribuint a millorar el programa.



45

Formació psicoeducativa a persones amb experiència pròpia: aprenentatges 
de La Klau de Re©. La visió des de l’experiència pròpia

Corria l’any 1967, tenia quatre anyets, quan el meu oncle em va posar una cançó, millor dit, la cançó de 
la meva vida (llavors és clar): The Good Vibrations (https://youtu.be/kyWs8EiZv3). Li demanava que 
me la posés una vegada i una altra. Experimentava les meves primeres sensacions de benestar en el 
meva pàrvula formació emocional.

En la meva vida sempre he buscat les bones vibracions, emocions, sensacions positives, alegria. 
Resumeixo la meva intervenció al Congrés en el mòdul 4 sobre La Klau de Re © en tres paraules: 
“touchdown Good Vibrations”.

Si parlem de la meva experiència, literalment dic que em va canviar la vida. No només a nivell educatiu/
formatiu, si no que vaig recopilar tot una sèrie d’eines per poder controlar la meva ansietat i les meves 
fòbies. Des d’aleshores no he pres més pal·liatius. 

Crec fermament que el meu empoderament va començar a partir d’aquest psicoeducatiu, com a mínim 
el nivell de consciència, em va fer creure en les meves possibilitats de poder recuperar la meva vida.

No voldria oblidar-me de l’alimentació equilibrada i l’exercici físic, ja que fins aleshores pensava que 
eren assignatures prescindibles. Ara rendeixo millor i em sento més actiu.

Sobre les meves addiccions? Estan més o menys controlades, unes erradicades i amb d’altres encara 
hi lluito. Afortunadament els tòxics es troben fora de la meva vida gràcies a les tècniques apreses.

Com a suggeriment m’agradaria dir que trobo a faltar més amplitud d’informació sobre problemes 
de salut mental a part de l’esquizofrènia, com ara el trastorn bipolar, el TLP, el TOC, l’Asperger o la 
depressió, entre d’altres. 

M’agradaria una exploració de la via telemàtica grupal, penso es podrien beneficiar moltes més 
persones que no poden accedir físicament el projecte. Val la pena. Al segle XXI existeixen eines 
per gaudir de sessions de grup on es monitoritzen i es controlen amb seguretat la privacitat. Caldrà 
explorar aquesta via.

Beltrán, Arturo

https://youtu.be/kyWs8EiZv3
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Grup 5. Prospect: un espai de reflexió 
conjunta, trobada i aprenentatge

El taller es va desenvolupar en tres parts. Primerament es va explicar el programa i es donaren xifres 
corresponents a l’avaluació quantitativa de la satisfacció vers la formació. També es van reportar 
comentaris de l’avaluació qualitativa de la satisfacció. Els ponents van centrar el seu discurs entorn 
a què significa per a mi el Prospect, quina necessitat cobreix en salut mental i el seu desig pel futur 
del Prospect. Es van treballar les àrees de millora mitjançant una dinàmica per grups on es van fer 
propostes per a cadascuna de les vuit àrees i els participants van votar aquelles que consideraven 
més rellevant. Com a cloenda, els participants van compartir allò que s’emportaven i desitjaven pel 
Prospect. 

Conclusions del taller

Què significa/representa el Prospect?

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

Quines necessitats cobreix en salut mental?

Situa les persones en el mapa de serveis, dona informació, aporta altres mirades, contribueix al 
procés de recuperació, millora la relació entre els  tres agents de salut mental, suport a familiars i a 
primeres persones, acompanyament, empoderament.

Moderació i relatoria
• Miquel Miranda, moderador, coordinador de programes d’empoderament Prospect 

de l’Activa’t per la salut mental
• Mireia Ribas, relatora, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de l’Activa’t per 

la salut mental a Catalunya Central

Ponents 
• Gisela Serena, treballadora social del Servei de Rehabilitació Comunitària de 

Tortosa
• Gerard Agea, vocal territorial en primera persona a la Delegació de Girona 

d’Activament Associació
• Marisol Garcia, facilitadora de Prospect i voluntària a l’associació AFEM de Nou 

Barris de Barcelona
• Marisa Blanco, facilitadora de Prospect i vocal de la junta de govern de l’associació 

AREP de Barcelona
• Sara Lubián, facilitadora de Prospect del projecte Activa’t per la salut mental 

d’Igualada
• Marta Borge, facilitadora de Prospect del projecte Activa’t per la salut mental de les 

Terres de l’Ebre
• David Muñoz, facilitador de Prospect del projecte Activa’t per la salut mental de 

Barcelona
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Què desitges per al futur del Prospect?

Continuïtat, major freqüència, realitzar-lo en localitats més petites, que s’inclogui als Centres de Salut 
Mental d’Adults.

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 i 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 en el taller:

• Temps de durada i distribució de les sessions: calen més sessions i més curtes.

• Poder arribar a més professionals: sobretot ampliar a l’atenció primària.

• Continguts actualitzats disponibles pels participants

• Formació continuada

• Més publicitat, difusió i divulgació dels cursos

• Estratègies practiques i no quedar-nos en la teoria.

• Més interacció entre usuaris, familiars i professionals

• Cuidar les persones voluntàries: facilitadores i testimonis

Prospect: un espai de reflexió conjunta, trobada i aprenentatge. La visió des 
del treball social

Per a mi, el Prospect significa escoltar quina és la vida de les persones, acompanyar en el procés 
de recuperació. Cadascú és l’expert en la seva pròpia vida. És una formació que ofereix un espai de 
diàleg per compartir experiències, dubtes que ens són comuns, i la lluita contra l’estigma. El meu desig 
per al futur del Prospect és que continuï durant molts anys i que esdevingui universal, per a tota la 
població. 

Resums de les presentacions

Serena, Gisela

Prospect: un espai de reflexió conjunta, trobada i aprenentatge. La visió des 
del moviment associatiu en primer persona

El Prospect per a mi significa aprenentatge, connexió amb els participants, empatia, enfortir-se i 
fortalesa. Crec que contribueix a la recuperació dels usuaris i dels familiars. Dona orientació sobre els 
recursos existents, per exemple en l’àmbit de l’ocupació. El meu desig per al Prospect és que segueixi 
igual, amb força i solidesa. La societat no és conscient i coneixedora del que s’està fent. Un 10 per a 
mi. 

Agea, Gerard
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Prospect: un espai de reflexió conjunta, trobada i aprenentatge. La visió del 
moviment associatiu i la facilitació

Quan em van parlar del projecte Activa’t per la salut mental, em vaig sentir obligada a col·laborar, ja 
que jo i la meva família vam tenir excepcionalment, l’any 2010, des del primer dia del diagnòstic del 
nostre familiar, la sort de ser atesos en un programa de famílies similar.

En descobrir que això no era el protocol, dins el pla de recuperació en salut mental, vaig sentir que havia 
de contribuir d’alguna manera per què ho fos, perquè estic convençuda que és el suport necessari a 
totes les famílies i, per descomptat, per als protagonistes en primera persona.

Crec que amb el Prospect es cobreixen les necessitats que tenim, tant els familiars/cuidadors com 
les persones amb un problema de salut mental.  Dona informació, empodera i ensenya a tenir més 
coneixement de la nova situació que hem de viure, que a causa dels grans tabús en la societat, 
desconeixem totalment.

En definitiva, el Prospect ens ajuda a entendre-ho millor tot, a portar una vida més tranquil·la, a 
saber una mica més quan es parla amb els professionals i no semblar “intrusos” i per descomptat a 
interpretar les necessitats del nostre familiar en un ambient més relaxat i comprensiu.

A mi m’ha donat, des del primer moment, com a participant i després com a facilitadora, grans 
satisfaccions reflectides en els comentaris rebuts dels participants, que són sempre de gratitud i 
suport perquè el projecte segueixi endavant, arribi a totes les persones amb problemes de salut 
mental i les seves famílies, sense oblidar l’ajuda que també representa per els professionals.

Per això seria necessari que des de tots els centres de salut mental públics, associacions, hospitals 
etc. s’informés àmpliament del benefici que és per a tots (gairebé necessitat), ja que, insisteixo, és una 
ajuda al professional als cuidadors i a les persones amb problemes de salut mental.

Gracia, Marisol

Prospect: un espai de reflexió conjunta, trobada i aprenentatge. La visió del 
moviment associatiu i la facilitació

Soy familiar y facilitadora de Prospect. Estoy aquí para explicar mi visión personal sobre esta formación. 
Lo que es y cómo me gustaría que fueran las cosas de ahora en adelante.

Asistí al primer Prospect que se llevó a cabo en Catalunya, concretamente en Badalona, como 
participante del grupo de familias. Para mí, aquella experiencia podríamos decir que representó un 
antes y un después en mi vida. Fui allá como la mayoría, sin saber en qué consistía, y encontré algo 
que me abrió los ojos y me hizo comprender varias cosas.

Primera, que la vida sigue a pesar de tener un hijo con un trastorno mental. Tanto para él como para 
mí.

Segunda, que hemos de llevar una vida paralela con dicho hijo. Y digo paralela porqué él tiene que 
hacer su vida y yo la mía. No puedo hacer que nuestra vidas sean convergentes porqué caería en el 

Blanco, Marisa
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error (desde el cariño) de superprotegerle tanto que terminaríamos ahogándonos mutuamente. Pero 
tampoco pueden ser divergentes, abandonándolo a su suerte. Nos ha de tener a su alcance para lo 
que necesite, pero (repito) con dos vidas propias: la suya y la mía.

Por todo el beneficio que encontré en el Prospect, y a petición de algunos profesionales, decidí 
colaborar y me preparé para ser facilitadora, con la firme idea de poder ayudar a otras familias a salir 
del laberinto de dolor en el que están inmersas.

Durante les múltiples Propect que he facilitado por gran parte de la geografía catalana, he podido 
comprobar que a la mayoría de participantes (por no decir a todos) les ha sido muy, muy beneficioso. 
Siendo una necesidad importantísima en la sanidad catalana.

Yo desearía que, en el futuro, se impartieran tanto en los Centros de Salud Mental de Adultos como en 
las asociaciones y fundaciones de salud mental, y no solo en unas cuantas ciudades de comarca, sino 
también en sitios más pequeños para llegar al mayor número de personas posibles ¡Lo necesitamos!

Prospect: un espai de reflexió conjunta, trobada i aprenentatge. La visió des 
de la facilitació

Què significa el Prospect per a mi? Despertar de la situació d’aïllament de les primeres persones. És 
la guspira que ha de servir per encendre la metxa de la recuperació. Conèixer recursos per trencar 
l’aïllament. És una experiència gratificant caminar junt cap a un objectiu comú. Significa recórrer el 
propi camí. 

Quina necessitat cobreix en salut mental? Omple un buit en el recorregut de la salut mental, el fet de 
no sentir-se sol, oblidat pel sistema. Sentir-se acompanyat i que pots compartir experiències. 

El meu desig per al futur del Prospect és que es segueixi fent, que s’implantin als Centres de Salut 
Mental d’Adults, que en donin més informació i difusió, que es faci a pobles més petits i amb més 
freqüència (un cop a l’any és poc), que creixi tot el possible. És una eina de millora per als tres 
col·lectius en salut mental.

Lubián, Sara

Prospect: un espai de reflexió conjunta, trobada i aprenentatge. La visió des 
de la facilitació

El Prospect ha representat la possibilitat de prendre les regnes de la meva vida i poder donar-li un nou 
enfoc d’utilitat. Fins fa poc, jo només era una pacient amb un trastorn mental que vivia la seva vida 
en funció dels seus alts i baixos i intentava suportar-los omplint aquests espais amb activitats d’oci, 
que augmentessin la meva autoestima. Ara, a més a més de ser facilitadora en primera persona del 
Prospect a Terres de l’Ebre, formo part d’un Grup d’Ajuda Mútua. Per primer cop en molts anys. sento 
que la meva vida em pertany i que puc compartir-la amb tots vosaltres amb tota la normalitat del món. 

El Prospect és un projecte d’empoderament en el qual participen activament els usuaris en primera 
persona, com jo mateixa, els familiars, o persones properes al pacient, i els mateixos professionals. 

Borge, Marta
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Sense la cohesió d’aquests tres grups no seria possible la lluita contra l’estigma, que gira entorn a 
la persona afectada d’una malaltia mental. Gràcies al nexe que es dona entre ells, podem fer front a 
diferents barreres de comunicació i trobar possibles solucions. El camí que recorrem dia rere dia no té 
perquè ser fàcil, però si la informació ens acompanya, potser tindrem menys obstacles per aconseguir 
el nostre objectiu. Es tracta de recuperar un sector de la població desafavorida per a la societat i 
donar-li el lloc que es mereix per dret. 

El meu desig per al Prospect és de continuïtat i la seva propagació territorial, ja que són necessaris 
per a una major implicació i sensibilització de la societat envers l’àrea de salut mental. No obstant, fa 
falta actualitzar els continguts del manual amb aportacions dels col·laboradors per poder estar al dia 
en tot moment. La veu de tots plegats, així ho crec jo, és important. 

Prospect: un espai de reflexió conjunta, trobada i aprenentatge. La visió des 
de la facilitació

El Propect es una herramienta donde la persona puede tener información sobre recursos del sistema, 
pero también la oportunidad de empoderarse, a crecer sobre si mismo, tener una nueva orientación y 
un retomar de su confianza y creencia de que, por medio de las diferentes aportaciones y necesidad 
personales, puede tener una oportunidad de tener un valor añadido de autoestima, creer en si mismo. 
Significa, un cambio de estado, de mirada a si mismo y sobre todo una oportunidad de ver que no solo 
está el diagnóstico y el desánimo de una visión catastrofista. Representa, sobre todo, una alternativa 
que estaba como alejada o pensada de forma abstracta, sin objetivo claro, es un antes y un después, 
un retomar lo perdido, reprimido por las circunstancias.

El Prospect cubre la necesidad de la posibilidad de cambio, de llegar a un estatus de una mayor 
autonomía, retomar la iniciativa personal, trabajar las herramientas y no ser tan dependientes de los 
demás. Hace que en salud mental sea posible trabajar en aspectos más complejos, dada la autonomía 
de la persona. Que la persona sepa qué recursos tiene dentro de sus posibilidades y centralizar las 
necesidades del mismo genera la eficacia y eficiencia del recurso necesario.

Uno mis múltiples deseos para el futuro del Prospect es que quede en vigor, que pueda mantenerse 
como una herramienta fundamental, que sea un paso voluntario y necesario donde la persona pueda 
encontrar y aportar su experiencia, donde la sinergia de la formación pueda hacer posible la alternativa 
del cambio, de reencuentro con sigo mismo y que el propio Prospect evolucione sobre si mismo y su 
proyecto esencial, y pueda mantenerse en auge y no en decaimiento.

Muñoz, David

Buidatge de la dinàmica “Àrees de millora”

A continuació es presenten les taules que recullen les propostes de millora aportades pels participants 
per a cada una de les àrees treballades. El número entre parèntesis correspon al nombre de persones 
que van votar aquella solució com a útil o rellevant per a l’àrea de millora en qüestió.

Recollida de les aportacions de la dinàmica
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Temps de durada i distribució de les sessions
Recuperar els Prospects de caps de setmana (5)
Unificar els mòdul el mateix cap de setmana (5)
Més sessions, més curtes (1)

Poder arribar a més professionals
Pressupostos +professionals
Arribar a totes les disciplines tant sanitàries com socials (2)
Cerca entitats recursos, treball interdisciplinari
Estratègies de comunicació (conferències) (1)
Espais de trobada
Memòria/Manifest (1)
Compartir el llenguatge amb professionals per facilitar l’empoderament (1)
Creant webs, ús tecnologies
Punts d’informació dins la xarxa sanitària (2)

Continguts actualitzats disponibles per als participants
Actualització dels recursos disponibles a la zona per part de l’Activa’t (1)
Fer xarxa amb la Federació SMC (3)
Xarxa amb iniciatives a nivell de territori fora de Catalunya, Espanya, Europa (1)
Fer arribar informació a les empreses (pública i privada) (1)
Fer arribar informació als mitjans de comunicació (2)
Donar informació per part dels centres hospitalaris (2)
Informació a les àrees bàsiques de salut (1)
Informació als instituts (2)

Formació continuada
Difusió a tots els Centres de Salut Mental (4)
Que s’imparteixi en centres educatius, etc. (1)
Compartir més espais comuns (mòdul comú) (4)
Mòduls d’actualització (reciclatge en formació Prospect) (3)
Més protagonisme de les entitats públiques (1)

Publicitat, difusió i divulgació
Difusió a tota la comunitat
Mitjans de comunicació: ràdio, TV i premsa (4)
Població d’atenció primària (4)
Població de serveis socials
Difusió al Centre de Salut Mental (3)
Difusió Generalitat (Diputació, ajuntaments) (1)
Difusió local i «boca-orella» (2)
Organització de jornades i activitats socials i lúdiques (cursa, dinar, etc.)
Xarxes socials
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Estratègies pràctiques
Millorar/augmentar la difusió sobre la realització del Prospect (a tota la població), ràdio local, prem-
sa, xarxes socials (2)
Més treball al mòdul comú, més sessions i més diverses (2)
Més assessorament a entitats (públiques i privades)
Més difusió a les institucions (exemple: Generalitat)
Fer un retorn a les entitats participants i a les que no han participat per motivar-les a fer-ho
Crear com un “segell” de reconeixement a les entitats que hi participen
Que la realització del Prospect estigui recomanada pel metge de capçalera / atenció primària (so-
bretot per a les famílies) (1)

Més interacció entre usuaris, familiars i professionals
Més recursos de comunicació virtual
Potenciar més la comunicació en l’àmbit local, promoure trobades a l’àmbit comunitari, desvincula-
des de l’àmbit assistencial (3)
Més informació sobre la salut mental des de: escoles, centres cívics, casals de gent gran, centres 
comunitaris (5)
Potenciar la informació conjunta i el treball per contrarestar l’estigma (1)

Cuidar a les persones voluntàries
Adaptar, facilitar horaris
Reconèixer la tasca realitzada (2)
Bon tracte, sentir-se cuidat (3)
Més reunions de facilitadors (5)
Més formació (4)
Des de la sistèmica (1)
Suport en els seves vivències personals (2)

Buidatge de la dinàmica “Què m’emporto del Prospect?”

En aquesta taula es recullen les paraules que els participants del taller van llançar a l’aire contestant 
a la pregunta Què m’emporto del Prospect?

Què m’emporto del Prospect?
Aprenentatge Compartir
Informació Afecte, bon humor
Il·lusió Solidaritat
Superació Curiositat
Esperança Llibertat
Recuperació Oportunitats
Inclusió
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Grup 6. Com continua el suport a la 
comunitat: els Grups d’Ajuda Mútua

Prèvia presentació dels i les ponents es va proposar dinàmica. Es van exposar tres murals amb les 
següents qüestions:

• Com es pot millorar el funcionament d’un GAM? 

• Què fa que un GAM funcioni? 

• Com es pot millorar la difusió dels GAM? 

Cada participant va fer les seves aportacions en forma de propostes, dubtes, suggeriments de 
cadascuna de les tres qüestions exposades. Un cop recollides les aportacions es van posar en comú 
per elaborar les conclusions.

Conclusions del taller

Moderació i relatoria
• Cristina Conejo, moderadora, Espai Situa’t de Barcelona ciutat (dreta nord) i 

responsable del programes de suport mutu de l’Activa’t per la salut mental 
• Eva Fernández i Alícia de Maya, relatores, coresponsables de l’Espai Situa’t i 

referents tècniques de l’Activa’t per la salut mental a Girona 

Ponents 
• Laura Sicilia, tècnica de projectes i formació d’Activament Catalunya Associació
• Carme Luna, moderadora de GAM de familiars de Salut Mental Ponent a Lleida
• Jorge D. Castilla, soci i activista de l’associació La Muralla de Tarragona
• Rosa Garcia, presidenta d’Activament Catalunya Associació
• Maite Martos, psicòloga i coordinadora dels Serveis de Rehabilitació Comunitària de 

la Fundació Pere Mata de les Terres de l’Ebre

Com es pot millorar el funcionament del GAM?

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

Què fa que un GAM funcioni?

Les persones, la voluntarietat, l’interès, el fet de sentir-se recolzat. Neix a partir d’una necessitat 
d’informació i una necessitat de formació. Cal incrementar la formació als moderadors i fer més  
pedagogia per al compliment de les normes del grup. Cal crear un clima de confiança i seguretat 
i treballar pel Benestar de les persones que hi participen. És necessari que hi hagi un procés 
d’empoderament 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.
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Com continua el suport a la comunitat: els Grups d’Ajuda Mútua. La visió des 
del projecte Activa’t

El projecte Activa’t per la salut mental consta d’un circuit de capacitació, empoderament i suport mutu 
per a persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, amb intervencions individuals i 
grupals, en el que la porta d’entrada és l’Espai Situa’t, punt d’informació i assessorament sobre temes 
de salut mental. Els Grups d’Ajuda Mútua formen part d’aquest circuit, com a intervenció grupal de 
suport mutu. Hi ha GAM per a primera persona i per a familiars. Fins a la data del congrés hi hagut 
666 persones participants als GAM. El projecte compta amb mecanismes de coordinació amb la xarxa 
sociosanitària i les associacions, així com d’una avaluació continua dels continguts i la satisfacció de 
les persones que hi participen, i uns criteris compartits als diferents territoris on s’ha implementat el 
projecte. 

Dels 666 participants a GAM, 369 han sigut en primera persona i 297 familiars. També hi hagut 312 
persones participants a les formacions per a persones moderadores de GAM, en 33 edicions, 136 
primera persona i 176 familiars. S’han engegat 66 GAM, 30 de familiars i 36 de primera persona, 
comptant amb 92 persones moderadores de GAM i en col·laboració amb 21 associacions.

Des del projecte Activa’t hem ofert acompanyament durant 12 sessions a aquests GAM, que després 
han passat a formar part dels serveis que ofereixen  les associacions. Aquest acompanyament ha 
constat principalment de reforçar l’assistència al grup i fer suport a les persones moderadores a les 
possibles dificultats que poguessin sortir, així com a recollir les opinions de les persones participants. 
També hem organitzat trobades amb les persones moderadores de GAM dels diferents territoris on 
es fa l’Activa’t, i hem generat un material de sistematització del model de GAM que hem difós i és de 
lliure accés al web del projecte (manuals de formació, guies i càpsules formatives, així com un estudi 
de l’estat dels GAM a Catalunya).

Les dades de satisfacció de les persones participants als GAM del 2018 són altes, dels aspectes: el 
fet d’assistir, les persones moderadores i l’organització, no n’hi ha cap que sigui més baixa del 4,2 
sobre 5.

Resums de les presentacions

Conejo, Cristina

Com es pot millorar la difusió dels GAM?

Donant accés a tot el territori de tot el que s’està fent a través dels GAM. Afegint al web de l’Activa’t per 
la salut mental els grups de GAM que funcionen a cada territori. Incloent tots els GAM (hagin nascut o 
no en el si de l’Activa’t). Descentralitzant els recursos més enllà de Barcelona. Que els professionals 
en salut mental coneguin l’existència dels GAM per poder informar-ne. Que l’Espai Situa’t també 
en faci difusió. Mitjançant la proactivitat dels participants del GAM per explicar la seva experiència 
dins el grup. Desmitificant i promovent la informació sobre què és un GAM. Donant a conèixer la 
tasca de les associacions als professionals. Comptant amb el treball d’experts en comunicació. No fer 
sistematització en paral·lel, continuar col·lectivament.
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Es va oferir una breu explicació teòrica sobre què suposa el model de recuperació, fent èmfasi en el 
caràcter reflexiu, subjectiu i d’autodeterminació del model per aconseguir una vida més satisfactòria. 
També es va donar informació sobre el procés de creació, els objectius i la utilitat del “Manual de 
recuperació i gestió del benestar”. A més, es va reflexionar sobre la necessitat de canvi d’algunes 
institucions i de l’administració per tal de promoure un empoderament real, i es van recollir algunes 
experiències que s’han portat a terme en serveis de salut mental afins a aquesta nova mirada. 
Finalment es va recollir el testimoni d’una familiar en relació al seu rol en el canvi de model.

Moderació i relatoria
• Bàrbara Mitats, moderadora, responsable de Programes de recuperació i suport 

mutu i referent tècnic de l’Activa’t per la salut mental al Baix Llobregat
• Cecília Agramunt, relatora, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de 

l’Activa’t per la salut mental a Terres de l’Ebre

Ponents 
• Edgar Vinyals, president de la Federació Veus, d’Obertament i director de Saräu
• Luis Miguel Martín, director d’atenció comunitària i programes especials de l’Institut 

de Neuropsiquiatria i Addiccions de l’Hospital del Mar de Barcelona (Parc de Salut 
Mar)

• Hernán Sampietro, coordinador de projectes d’Activament Catalunya Associació
• Belén Gías, coordinadora de la unitat d’aguts de psiquiatria de l’Hospital General de 

Granollers, coordinadora del Servei de Rehabilitació Comunitària de Granollers
• Montserrat Toribio, terapeuta ocupacional de les unitats d’hospitalització psiquiàtrica 

d’aguts i subaguts del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i presidenta de la Comissió 
d’Empoderament del Parc Sanitari de Sant Joan de Déui Addiccions de l’IAS (Institut 
Assistència Sanitària)

• Susana Plasencia, presidenta i coordinadora de l’Associació Salut Mental Mataró-
Maresme i vicesecretària de la Federació Salut Mental Catalunya

Grup 7. Treballant el model de recuperació 
als serveis

Sessió 2 de grups
de treball:
L’Activa’t demà

VI.
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Procés d’elaboració i materials del nou Manual de Recuperació

Les característiques de l’encàrrec rebut a l’equip de recerca d’ActivaMent per produir una nova eina 
de suport a l’autoconeixement i la recuperació en salut mental: havia d’estar basada en el Model de 
Recuperació, elaborada a partir d’un procés participatiu i estar orientada a la implementació pràctica. 

Es va dissenyar i implementar una recerca de passos successius, que va incloure: una recerca 
bibliogràfica, un estudi qualitatiu (amb grups focals), una jornada de debat i un estudi quantitatiu (amb 
una enquesta a 200 persones). En total, més de 300 persones han participat de la recerca. A cada 
fase es va produir un document que presenta els resultats. Aquests documents són:

• Informe previ per a l’elaboració d’un manual de recuperació.

• Estudi qualitatiu de conceptes i eines per a la recuperació i el benestar.

• Informe d’avaluació i síntesi de la jornada de debat: “La recuperació i autogestió del benestar en 
salut mental”.

• Estudi quantitatiu de l’ús i priorització d’eines i recursos per a la recuperació i autogestió del 
benestar.

Resums de les presentacions realitzades

Sampietro, Hernán

Conclusions del taller

Resultats de l’avaluació exposats per Ivàlua

• 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 paradoxals 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.
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Es presenta qui han participat en l’elaboració dels nous materials:

• Autoria: equip de recerca d’ActivaMent

• Coordinació del projecte: direcció de l’Activa’t

• Comitè de redacció: 10 professionals de diferent perfil (psiquiatria, psicologia i treball social), 
serveis (CSMA, PSI, SRC, etc.) i entitats.

Es presenten els productes del projecte i el seu contingut:

• Manual per a la recuperació i autogestió del benestar

 – Introducció al Model de Recuperació
 – Recull d’eines que tenim al nostre abast
 – Indicacions de com elaborar el nostre pla

• Quadern de treball personal: mapejant el meu benestar

 – Presentació i explicació del seu ús
 – Organització de les eines d’acord a la seva funció

• Guia per a la implementació de tallers amb el Manual 

 – Estructura, materials i metodologia de la formació
 – Objectius, dinàmiques i contingut de les sessions

A més a més, es presenta com estan estructurats els apartats del Manual:

• Jo amb mi mateixa

• Jo amb el meu entorn proper

• Jo amb la meva comunitat

• Jo amb el meu entorn de suport mutu

• Jo amb els professionals que m’acompanyen

I com estan estructurats els apartats del Quadern:

• Caixa de Benestar

• Pla de Creixement Personal

• Eines de Manteniment

• Mirall de les Recaigudes

• Pla de Crisi

• Agenda d’Aprenentatge

Pilotatge del Manual de Recuperació

El Manual de Recuperació en Salut Mental és una eina que ha estat dissenyada per Activament dins 
de les accions del programa Activa’t per la salut mental. Per poder validar la seva utilització i analitzar 
com funciona, s’ha dissenyat un programa pilot que comprendrà diferents territoris de Catalunya i que 
mirarà de respondre a diferents qüestions sobre la seva eficàcia.

Gías, Belén
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En aquest pilotatge participaran 13 territoris i 15 dispositius, i s’aplicarà a Serveis de Rehabilitació 
Comunitària, unitats de subaguts, PSI i Grups d’Ajuda Mútua.

Metodologia:

La mostra estarà constituïda per un nombre suficient d’individus adults (unes 450 persones) dins de 
l’àmbit territorial assignat, que presenten qualsevol trastorn mental sever. 

Els criteris d’inclusió seran els següents:

• Major de 16 anys i menor de 65.

• Diagnosticat amb qualsevol categoria inclosa com trastorn mental sever.

• Consentiment informat i compromís de participació de la persona i del seu tutor si cal.

• Acceptació del tractament i cessió de dades.

Els criteris d’exclusió seran els següents:

• Presència d’afectació cognitiva rellevant amb afectació per comprendre.

• Presència de malaltia somàtica greu o desestabilitzada.

Desenvolupament del programa:

• Cada dispositiu haurà de dur a terme dos grups amb dos conductors per grup (professional sanitari 
i activista guia). En aquests grups es donaran als usuaris les eines necessàries per poder elaborar 
el seu pla de recuperació.

• Cada grup té una capacitat per 12 a 15 participants, una durada per sessió de 90 minuts i un total 
de 12 sessions (6 o 12 setmanes). 

• Es recomana que a cada àrea hi hagi 2 professionals sanitaris i 2 activistes guia per poder fer 
substitucions si cal.

• Cada dispositiu disposarà d’una sala condicionada per grups, preferiblement en un centre cívic, 
ateneu o dispositiu similar.

• Es recolliran dades en línia base i tres mesures posteriors a les 12, a les 24 i a les 36 setmanes 
(Stori, Ryff, WHODAS, SCL90) i dades respecte l’ús de l’eina per part dels participants.

Les qüestions que es volen esbrinar són:

• L’oferta als participants del Manual és acceptada i factible?

• Els participants obtenen el mapeig actual del seu propi benestar?

• Els participants completen el pla de recuperació i propi benestar?

• Els participants executen el pla de recuperació i propi benestar?

• L’accés a l’eina de recuperació oferta pel programa Activa’t per la salut mental avança el nivell de 
recuperació de les persones amb trastorn mental sever?

• L’accés a l’eina de recuperació millora el benestar psicològic de les persones amb trastorn mental 
sever? 
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Treballant el model de recuperació als serveis. La visió des dels professionals

Las intervenciones realizadas desde el Modelo de Recuperación (MR) son una alternativa a las 
intervenciones tradicionales basadas en el conocimiento experto del profesional. Las intervenciones 
desde el MR, ponen énfasis en la autoayuda, se basan en el conocimiento experto del usuario y en un 
enfoque centrado en lo que las personas pueden hacer (Rapp & Goscha, 2006). La idea fundamental 
consiste en que la persona puede sentirse “recuperada” con síntomas. La recuperación desde el MR 
es un proceso personal frente a la visión tradicional centrada en el resultado. Las intervenciones van 
dirigidas a trabajar la conexión con otros, la esperanza, identidad, significado de vida y empoderamiento, 
así como las etapas del proceso. Es necesario negociar planes personalizados (necesidades, valores, 
ocupaciones significativas y metas de vida). Se evitan medidas coercitivas, facilitando técnicas y 
cambios estructurales. El trabajo en equipo es clave, la persona en recuperación es parte de él. 
Desde el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, gradualmente, se van orientando algunos servicios 
desde el MR. En esta iniciativa participa la Comisión de Empoderamiento del Parc Sanitari de Sant 
Joan de Déu, formada por profesionales y usuarios. Uno sus proyectos, el Grupo de Recuperación, es 
un proyecto piloto, de co-creación entre profesionales y usuarios expertos por experiencia. En abril de 
2017 se realiza una primera fase con usuarios de agudos y subagudos. En el grupo es fundamental 
generar esperanza compartiendo narrativas personales y aportando testimonios de recuperación. 
Durante estos dos años han pasado por el grupo 22 usuarios. Los resultados de satisfacción han sido 
muy favorables: la media ha sido un 9/10 (SRS). Como sugerencias se propone adaptar la herramienta 
de evaluación utilizada, STORI. La traducción del cuestionario no está bien realizada y los usuarios 
del grupo no están familiarizados con algunos términos utilizados.

Toribio, Montserrat

• L’accés a l’eina de recuperació millora la capacitat funcional i l’autonomia de les persones amb 
trastorn mental sever? 

• L’accés a l’eina de recuperació disminueix el nivell de simptomatologia associada al trastorn 
mental sever?

Aquest programa pilot s’iniciarà durant l’any 2019.

Treballant el model de recuperació als serveis. La visió des de les famílies

Plasencia, Susana

Relat de l’experiència (a través de la lectura d’una carta) com a familiar d’una persona amb problemes 
de salut mental, recalcant la necessitat de recursos i suports que són necessaris per poder parlar 
vertaderament de recuperació, tant pel que fa a la persona afectada com als familiars. Aquí es 
transcriu literalment la carta:

“Por un momento pensé que mis deseos se podrían cumplir y que mi hijo iba a ser independiente, 
autónomo y feliz.

Que yo me limitaría a ser su madre, una madre pesada y mimosa que le cargaría de tuppers 
cuando viniera a comer los domingos, que le insistiría en que ¡cuando me iba a hacer abuela! 
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Que sus amigos y su chica seguirían ahí. Qué él tendría un trabajo adecuado o unos ingresos 
económicos que le permitirían vivir dignamente. Que aceptaría que de vez en cuando, tendría un 
sufrimiento psicológico y se dejaría ayudar por las personas que le quieren y que él libremente habría 
escogido. 

Que yo dejaría de ser su terapeuta, su casera, su contable y la mayoría de las veces su única compañía.

Y me sentí feliz. Pero también triste y preocupada. 

Porqué por ahora la realidad es que por mucho que yo esté dispuesta a formarme e informarme, a 
participar en programas de Prospect y en GAM, y que acepte su voluntad aunque me duela. Si está 
administración no dota de recursos adecuados a cada una de las personas con un problema de salud 
mental, teniendo en cuenta sus necesidades y sus capacidades. Si esta sociedad no asume que la 
salud mental es un problema de todos. Que todos debemos ser agentes de salud y de cambio. Si no 
es así, difícilmente mi hijo podrá tener una vida digna y feliz. Y que sin esos recursos y ese cambio 
de mirada solo tiene dos salidas, y que ninguna de las dos le ayudarán a ser un ciudadano de pleno 
derecho autónomo y libre. 

¡Solo dos: mi casa o la calle!

Con la reforma psiquiátrica tuvimos que asumir el rol de cuidadores sin tener ni la más mínima idea y sin 
recursos. Y ahora, con el nuevo paradigma de la recuperación y la autodeterminación de las personas 
con problemas de salud mental. Sentimos que de nuevo la responsabilidad recae en nosotros, y que 
solo con que nos informemos, nos formemos y recibamos apoyo todo será posible. 

Pero, señoras y señores del gobierno, asuman su responsabilidad, y esta vez que todas las personas 
que tenga un problema de salud mental obtengan los recursos suficientes para ocuparse de su 
recuperación y de tener una vida digna. 

Nosotros, las familias, gracias a programas como el Activa’t dedicaremos nuestro tiempo a tener una 
vida paralela plena y feliz ¡que ya nos toca! Gracias.”
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Grup 8. Activació de la comunitat: efectes i 
expectatives envers l’Activa’t

En aquest taller es va valorar el paper de 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. Després de presentar breument la dinàmica del taller, cada ponent va 
desenvolupar la seva ponència, des de diferents perspectives i vinculades amb l’Activa’t. Va destacar 
la importància de les Taules de Salut Mental com a mètode per facilitar el treball en xarxa, el treball 
comunitari en el procés de reinserció social de persones amb problemes de salut mental en tercer 
grau de tractament, la promoció i la prevenció comunitària, les necessitats de la comunitat des de la 
visió de la xarxa sociosanitària de salut mental i des de la xarxa associativa de familiars i en primera 
persona. Es va tancar amb un espai de debat i una dinàmica en la que es demanava als participants 
com creien que hauria de ser en el futur el paper dels Espais Situa’t en la comunitat.

Moderació i relatoria
• Ona Yàñez, moderadora, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de l’Activa’t 

per la salut mental al Vallès Occidental
• Cristian Vinagre, relator, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de l’Activa’t 

per la salut mental al Garraf

Ponents 
• Mònica Carrilero, tècnica d’incidència política de la Federació Salut Mental 

Catalunya
• Pilar Casaus, psiquiatra, Centre de Salut Mental de Valls i Centre Penitenciari de 

Tarragona de l’Institut Pere Mata
• Raquel Róbalo, treballadora social i jurista, tècnica del Servei de Medi Obert i 

Serveis Socials de la Subdirecció General de Programes de Rehabilitació i Sanitat 
de la Direcció general de Serveis Penitenciaris del Departament de Justícia

• Josep Aguilar, president de l’Associació AFEM Nou Barris de Barcelona, secretaria 
de la junta executiva de la Federació Salut Mental Catalunya i vicesecretari de Salut 
Mental España

• Rosa García, presidenta d’Activament Catalunya Associació
• Carme Palma, cap de servei de Salut Pública als consumidors de la Regidoria de 

Salut i Acció Social de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Conclusions del taller

• La 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.

• La 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 i infermer comunitari) dintre de la transició de la sortida 
i la integració comunitària per afavorir la vinculació a serveis de sociosanitaris i associatius a la 
comunitat. 



62

Activació comunitària des de la perspectiva de la xarxa de salut mental

Cal consolidar l’impuls donat a la salut mental i al moviment associatiu com a elements claus. 
Disposar d’una cartera de serveis de caràcter clarament comunitari i d’equitat territorial. La priorització 
de processos assistencials de gran rellevància com els trastorns psicòtics incipients, trastorns de 
l’espectre autista, la gestió de casos (PSI), la rehabilitació comunitària, l’atenció a la salut mental a 
l’àmbit penitenciari. La integració dels professionals de salut mental en l’atenció primària facilita la 
resolució dels problemes de salut mental amb més prevalença i de baixa complexitat sense necessitat 
de derivar a l’especialitzada i millora la intensitat d’atenció als trastorns mentals greus. La creació de 
les Taules de Salut Mental als territoris, la implementació del projecte Activa’t i la consolidació del 
moviment de lluita contra l’estigma, constitueixen elements claus per consolidar una cultura compartida 
des de la informació, la formació, la participació i els espais de debat. 

Cal avançar i potenciar en la incorporació de la salut mental a la salut comunitària comptant amb 
la presència i la participació del moviment associatiu. Els programes d’informació, psicoeducació, 
empoderament i Grups d’Ajuts Mútua, toquen de ple amb aquestes necessitats. Actualment, a tots 
els territoris hi ha iniciatives en curs com xerrades als instituts, tallers amb la policia local, programes 
amb fills de progenitors amb trastorn mental, escoles per a curadors. Però aquestes iniciatives ni són 
suficients ni estan generalitzades, ni totes incorporen el moviment associatiu. Cal també fomentar 
l’actitud d’implicació i compromís dels responsables polítics i dels gestors en el treball de les Taules 
de Salut Mental.

Resums de les presentacions

Casaus, Pilar

• La importància del suport a l’Activa´t per impulsar el treball en salut comunitària: l’Espai Situa’t 
com a recurs d’ajuda a situar-se en el complex mapa de recursos sociosanitaris. Donar visibilitat 
a les veus silenciades.

• Afavorir la visibilitat de l’Activa’t, les Taules de Salut Mental i les addiccions i les associacions als 
territoris.

• La importància de l’augment de polítiques que impulsin els recursos de salut mental (arrel del 
moviment associatiu).

• Incorporar la salut mental en un procés de creixement de la salut comunitària (prevenció i promoció 
amb la participació de la ciutadania i afavorir treball conjunt dels agents de salut i el moviment 
associatiu).

• S’han de compensar les desigualtats de cobertura sanitària en els diferents territoris.

• El 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 dels centres de salut), integrador en 
el territori, pot ajudar a establir ponts i vincles.
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Activació de la comunitat: efectes i expectatives envers l’Activa’t. La visió des 
del treball social i la justícia

El juliol de 2017 es va signar un conveni entre els Departaments de Salut i de Justícia que ha suposat 
una important millora en molts aspectes. Atorga competències departamentals i garanteix el dret a 
l’assistència sanitària com un dels drets més importants que tenen les persones internes. 

L’atenció psiquiàtrica en els centres penitenciaris té tres nivells diferents d’intervenció amb diferents 
dispositius: Unitat Hospitalària Psiquiàtrica Penitenciària (UHPP) adreçada a persones amb problemes 
de salut mental greu aguda; Unitats de Mitja i Llarga Estada per a persones que necessiten una 
rehabilitació durant un temps concret; Atenció ambulatòria dintre dels mòduls residencials ordinaris, 
són serveis de suport que funcionen com els Centres de Salut Mental de la comunitat. 

La resta de persones que es troben en un règim de medi obert, són derivades i ateses per la xarxa 
pública. Aquest fet té, entre d’altres, un objectiu clarament normalitzador de la situació alhora que de 
coresponsabilitat de la xarxa comunitària. 

També ha estat un avenç important la compartimentació de la història clínica, de manera que tot el 
tractament que la persona ha fet durant el període que ha romàs tancat al centre penitenciari pot ser 
consultat pel facultatiu en el moment de la sortida. 

Fruit també del conveni del 2017, s’han creat dues figures que han millorat la coordinació entre 
professionals especialment en el desinternament de la persona. El Pla de Serveis Individualitats (PSI) 
i la figura de l’infermer/a d’enllaç. El PSI assigna un professional responsable del cas encarregat 
d’avaluar les necessitats d’atenció, prioritzant els objectius terapèutics i de rehabilitació, es coordina 
amb els diferents agents i és una figura que dona suport al centre penitenciari. L’infermer d’enllaç actua 
en el moment en el qual una persona accedeix a la llibertat definitiva i té una problemàtica de salut que 
pot ser orgànica i/o psiquiàtrica. La seva funció és vincular l’usuari/a al seu Centre d’Atenció Primària, 
als Serveis Socials d’Atenció Primària, al Centre de Salut Mental, al Centre Atenció Seguiment, etc. 

Malauradament la població que pateix trastorns mentals són víctimes de l’estigmatització i l’etiquetatge 
en relació a la seva perillositat vers la societat. Però no hi ha dades que demostrin que les persones 
que pateixen malalties psiquiàtriques tinguin índexs de criminalitat més elevats. 

Finalment destacar que sovint existeixen dificultats per vincular les persones que surten dels centres 
penitenciaris atès el seu perfil però també perquè no acostumen a voler cap tipus de seguiment ni 
d’ajuda que provingui dels professionals d’aquesta institució. Durant el temps que la persona es troba 
en el centre privada de llibertat és més fàcil que es puguin adherir als programes de tractament, malgrat 
la no obligatorietat, perquè existeixen uns beneficis segons si els realitzen o no. Un cop es troben en 
llibertat és més difícil que no vulguin tenir contacte amb professionals de la institució penitenciària. 
Per aquest motiu és molt necessari el treball en xarxa i serveis com l’Activa’t que faciliten aquesta 
reinserció a la comunitat. Serveis com aquests han de fomentar una cultura compartida entre tots els 
actors implicats i millorar la participació comunitària.

Robalo, Raquel
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Necessitats de la comunitat des de la visió de la xarxa associativa de familiars

El futur dels Espais Situa’t passa per mantenir la ubicació  fora dels equipaments sanitaris i, fins i tot, 
fora de les instal·lacions on hi hagi consultes que tinguin a veure amb especialitats mèdiques. Cal 
separar-los completament de res que pugui associar-los amb la salut. Els Espais Situa’t han de ser 
espais còmodes on les persones se sentin acollides, amb professionals competents com fins ara, 
àgil d’idees i amb molta capacitat d’organització. El reclutament de participants als PROENFA i als 
Prospect requereixen de professionals molt competents.

Destaco la necessitat d’una major promoció a nivell de territori. L’Activa’t i els Espais Situa’t es coneixen 
d’una manera global dins del camp de la salut mental, però no tant a nivell d’entitats de barri.

I per damunt de tot, els Espais Situa’t no han de perdre la funció de dur persones als GAM de les 
associacions. Els Centres de Salut Mental d’Adults no els envien pas per més que participin del 
projecte.

Aguilar, Josep

Activació de la comunitat: un exemple a Santa Coloma de Gramenet

Des del servei de salut pública municipal es dinamitza des de l’any 2012 la Taula de Salut Mental 
i Addiccions. Durant aquest temps hem aprés, de la mà de tots els membres que la configuren, a 
dinamitzar aquest espai i aprofundir en la potencialitat de treballar des de la comunitat.

En el context actual de canvi continu, complexitat de les situacions i a una velocitat a vegades 
exasperant, el treball comunitari esdevé una oportunitat per donar la resposta que les persones 
necessiten: els i les professionals, les persones afectades, les seves famílies i la pròpia administració.

Un dels primers problemes als quals ens enfrontem quan ens posem a treballar és definir el concepte 
treball comunitari o comunitat. Sovint des de diferents disciplines s’entén aquest terme de maneres molt 
diferents. El repte està a tenir presents totes les definicions, totes les mirades i poder desenvolupar-se 
en aquest marc.

Un aspecte que cal destacar és la importància de no perdre de vista l’objectiu pel qual estem convocats 
i no demanar al treball comunitari la resolució de problemes que queden fora de la seva competència 
(resolució de problemes particulars, incidència a nivells d’alta responsabilitat). Cal aclarir des de l’inici 
quins són els objectius del grup, quina serà la metodologia de treball i fer avaluació del procés. Tot i 
això, res ha de ser inamovible sinó que ha de donar resposta a les necessitats i, per tant, revisar de 
manera continuada qualsevol canvi ja sigui d’objectius com de metodologia de treball.

El treball amb la comunitat significa respecte, responsabilitat i, en salut mental, guanyen especial 
interès els valors i l’ètica de les accions que estem desenvolupant. Per guanyar en accions comunitàries 
també s’ha de rendir comptes i explicar allò que es fa: els compromisos i les mancances.

En aquest context els i les professionals no som protagonistes, som facilitadors i hem de ser un 
suport que transfereixi coneixement i que també es nodreixi de l’aprenentatge de les persones que 
configuren les entitats.

Palma, Carme
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Respecte a l’experiència de l’Activa’t a Santa Coloma de Gramenet els aspectes que penso que 
s’han de millorar serien lligats a la seva consolidació com un actiu imprescindible pels equips de 
professionals socials i sanitaris. Caldria continuar invertint per millorar la comunicació del projecte al 
territori, ampliar el seu desplegament i no descuidar l’avaluació.

Respecte als aspectes que destacaria és que durant el seu desenvolupament ha estat una experiència 
que s’ha situat al costat de les persones afectades i les seves famílies. Ha fet de pont efectiu entre el 
sistema de salut general i especialitzat. En definitiva ha posat a la persona al centre de l’interès de 
les seves accions. Voldria destacar el paper que l’Activa’t ha tingut i té de visibilització de les veus 
silenciades i un plantejament de treball horitzontal que ens encoratja a la resta dels professionals del 
territori en el treball comunitari.

Dinàmica final del taller: es va demanar als participants que escrivissin en una targeta de forma 
anònima com creien que hauria de ser en el futur el paper dels Espais Situa’t a la comunitat. Es van 
recollir les aportacions en una capsa. Aquesta és la transcripció de les aportacions: 

• Participació universal en els Prospect (a tota la població / ciutadania)

• Dotació de més recursos. Apropament dels Espais Situa’t i l’Activa’t a tots els territoris.

• No hauria de ser un bolet, hauria de “fusionar-se” amb els serveis o actors que ja existeixen al 
territori.

• Continuar incloent les persones a les formacions i a les associacions per a fer GAM.

• Que estiguin més propers a la ciutadania amb més centres.

• L’Activat com a espai de prevenció de salut mental i de sensibilització de la societat.

Recollida de les aportacions de la dinàmica
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En aquests taller és va valorar el Suport  del projecte Activa’t per la salut mental a les associacions on 
s’està realitzant el pilotatge, valorant des de la implantació fins a la maduració del projecte.

Es va iniciar amb una presentació breu de la dinàmica del taller, on la primera part hi hauria una sèrie 
de preguntes dirigides a la taula per tal de generar debat i punts de reflexió per tal de que sorgeixin 
nous reptes a abordar des del moviment associatiu en salut mental. El taller va finalitzar amb una 
dinàmica amb petits grups on es van treballar quines actituds hem de mantenir, quines abandonar, 
quines millorar i quines iniciar.

Conclusions del taller

• El moviment associatiu ha sigut valorat com a important per tots els agents. 

• D’associacions de salut mental n’hi ha 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.

• Cal que reconeguem els nostres límits i saber demanar suport. 

• Els canvis són un procés: cal reconèixer les necessitats, tenir una bona predisposició a rebre 
ajuda i voluntat real per canviar.

Moderació i relatoria
• Raquel Ariza, moderadora, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de 

l’Activa’t per la salut mental al Vallès Oriental 
• Elisabet Pérez, relatora, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de l’Activa’t 

per la salut mental a Catalunya Central – Anoia

Ponents 
• Laura Pellissé, responsable de l’Àrea de Participació i Dinamització de la Federació 

Salut Mental Catalunya
• Laura Jareño, tècnica de l’àrea de suport territorial a les delegacions i 

subdelegacions d’ActivaMent Catalunya Associació i representant de la delegació de 
Santa Coloma de Gramenet  

• Cristina Vila, directora mèdica dels recursos assistencials de salut mental a les 
Terres de l’Ebre de la Fundació Pere Mata

• Juliana Santa María, presidenta Salut Mental Catalunya Bages (Associació de 
Familiars de Malalts Mentals del Bages) 

• Luisa Baladón, coordinadora de salut mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Grup 9. El suport de l’Activa’t a les 
associacions de persones amb 
problemes de salut mental i les 
seves famílies
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Experiència amb l’Activa’t:

• S’ha millorat en la qualitat de les relacions i coordinacions. El procés d’implantació s’havia viscut 
inicialment com una amenaça i, a mesura que el procés ha madurat, s’ha convertit en un suport i 
un complement.

• S’ha augmentat la participació dins les associacions, la creació de noves delegacions i associacions.

• Ha ajudat a tenir més contacte amb serveis i professionals. 

• Ara es té una figura de referència. Cal intentar sumar forces, per treballar amb un objectiu comú.

• És necessari capacitar i formar en dinamitzacions, etc.

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

Propostes de futur:

• Treballar per a unes relacions constructives i horitzontals.

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

• Definir uns objectius comuns (per superar diferències i sumar esforços).

• Obrir-se a treballar amb la comunitat.

• Reforçar el treball en xarxa (treballar “amb” i no “per”).

• Apostar per la formació dels membres de l’associació: cerca de finançament, salut mental en 
positiu, prejudicis, prevenció, etc.

• Comptar amb el suport professional.

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

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

El suport de l’Activa’t a les associacions de persones amb problemes de salut 
mental i les seves famílies. La visió des del projecte

Actualment el moviment associatiu es fa present al territori amb moltes, petites i diferents associacions. 
Són moments de canvi on les necessitats són diferents i els reptes són nous. Les associacions en 
salut mental denoten cansament i volen canvis: des de la filosofia de l’entitat i com ens anomenem, a 
les actituds i activitats que volen promoure. Per garantir la supervivència i creixement de les nostres 
associacions cal reconèixer les noves necessitats, demanar suport, acceptar i respondre als canvis 
del present. Les necessitats actuals són: captació, dinamització i participació dels socis; i la formació 
i professionalització. 

L’Activa’t ha actuat com a figura frontissa, situant-se a prop del territori per conèixer les necessitats 
particulars i com a figura experta, sabent com abordar-les. En aquest moment de transició, el projecte 
Activa’t ha promogut que les coses passin. Ha estat un procés, des de la implantació fins la maduració 

Resums de les presentacions realitzades

Ariza, Raquel
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del projecte al territori. Un camí que inicia amb una fase viscuda des de l’amenaça, les dificultats i les 
resistències, avançant cap a una visió més integrada que dona suport i complementa. El suport de 
l’Activa’t a les associacions ha estat:

• Donar validesa a l’associacionisme i promocionar-lo com una eina d’empoderament. 

• Generar espais de coordinació i contacte periòdic entre serveis i nous interlocutors. 

• Sumar esforços; enfocar objectius comuns per treballar tots en una mateixa línia; aprofitar la 
riquesa de la diversitat de mirades, perspectives i potencialitats. 

• Renovar com miren les associacions i com les mirem. 

Les associacions necessiten suport i per rebre’l cal obrir-se. Des de l’Activa’t s’han escoltat i promogut 
que les associacions generin idees i iniciatives de millora, les quals  s’han elevat als espais de reflexió 
i decisió per implicar els agents de reflexió i execució i que la iniciativa fos possible. I el tercer pas 
ha estat baixar al terreny per desenvolupar la idea madurada concretada en una proposta o activitat 
determinada. Cal preguntar-se cap on volem anar i com ho volem aconseguir. 

El gran repte del moviment associatiu en salut mental són les relacions humanes. Com ser acollidores 
de les diferents mirades i necessitats de les persones i interconnectar-nos. Aquest procés té a veure 
amb conèixer-nos i reconèixer-nos. Cal tenir present la horitzontalitat i superar jerarquies. Cal definir 
objectius comuns, pensar també com a moviment per superar les diferències i sumar esforços. 
Veure’ns i sentir-nos propers, amb confiança mútua per poder dir-nos les coses. Treballar en xarxa 
amb una metodologia inclusiva que fomenti treballar “amb” i no “per”. Comprendre que la implicació 
i la vinculació en una associació és també un procés. Cal anar a poc a poc i trobar noves formes. 
Començar detectant les noves necessitats (diverses) per pensar com donar-hi resposta.  

El suport de l’Activa’t a les associacions de persones amb problemes de salut 
mental i les seves famílies. La visió des de la Federació SMC

La Federació Salut Mental Catalunya actualment està formada per més de 70 entitats de primer 
nivell de familiars, mixtes o en primera persona, així com d’entitats proveïdores de serveis i dues 
coordinadores territorials. Aquestes entitats són actors imprescindibles per garantir una participació 
activa i importants eixos vertebradors al territori. 

Malgrat això, la gran atomització i heterogeneïtat del nostre moviment associatiu fa que trobem entitats 
grans molt professionalitzades i entitats petites amb pocs recursos i amb dificultats per garantir-los. 
Aquest fet comporta una feblesa i dificultats per posar en marxa molts projectes, així com la necessitat 
d’acompanyament i suport continu per a la seva consolidació i/o supervivència. 

Per tant, per portar a terme les seves funcions i acomplir amb la seva missió, les entitats necessiten: 
compartir recursos i comptar amb suport extern d’entitats de segon nivell, així com de l’administració 
pública o el mateix Activa’t. Però, per poder fer efectiu de forma exitosa aquest suport i acompanyament, 
és imprescindible comptar amb el reconeixement de la necessitat de suport per part de les pròpies 
entitats i una voluntat real de canvi. 

Pellisé, Laura
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Actualment, el moviment associatiu en salut mental està immers en un procés de canvi, davant la 
inexorable necessitat d’adaptar-se als nous temps i a la realitat que l’envolta. Els principals canvis que 
afronta són:

• La incorporació de les persones amb experiència pròpia al capdavant de les entitats, convertint-se 
en agents actius, com a part del necessari procés d’empoderament.

• Ampliar el públic diana de la seva acció a nous àmbits (infantojuvenil) i treballant la salut mental 
en positiu i des de la prevenció. 

• Obrir-se a noves formes de participació més informals, molt activistes i deixant de banda la fins 
ara institucionalitzada visió legalista o més limitada de la participació (restringida a socis) i adoptar 
una visió més extensa.

Els reptes que se li plantegen són:

• Gestionar el relleu generacional de socis i juntes directives, que cal treballar amb previsió.

• Treballar de forma participativa.

• Dedicar-se activament a la captació, acollida i fidelització de nous actius per a l’entitat (socis, 
col·laboradors, voluntaris, etc.). 

Com contribueix l’Activa’t en tot això?

• És l’aliat natural de l’associació al territori.

• Ajuda a la dinamització i a la captació d’actius per a les entitats.

• Facilita l’acompanyament a les juntes directives.

• Apropa la Federació a les entitats, facilitant-ne el suport.

• Promou el treball en xarxa al territori.

• Treballa per a l’empoderament de familiars i persones amb experiència pròpia  amb la seva 
formació.

El suport de l’Activa’t a les associacions de persones amb problemes de salut 
mental i les seves famílies. La visió des dels professionals

L’associacionisme és la capacitat d’un col·lectiu que té les seves pròpies necessitats per organitzar-se. 
En salut mental, a més, ajuda a considerar l’impacte global que té en les persones patir un problema 
de salut mental, sense centrar-se exclusivament en les necessitat sanitàries, sinó en l’afectació en 
aspectes socials, econòmics, relacionals, familiars, laborals..., i com donar resposta on no arriben les 
institucions, reivindicant recursos, donant a conèixer la realitat del col·lectiu de persones afectades i 
fer front a nous reptes. És una eina d’ajuda i un element de constant presència i promoció de reflexions 
assistencials i socials per millorar l’atenció en salut mental i ajuda a empoderar les persones afectades 
i les seves famílies.

En cada associació preval una funció determinada, segons els objectius que tenen establerts i altres 
circumstàncies de l’entorn i, a més, durant la seva evolució passen per diferents etapes i objectius 
com a associació.

Vila, Cristina
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Considero que les funcions principals són: satisfer necessitats emocionals, de relació i de comunicació 
entre els seus membres, buscar una millora de l’atenció pública del territori cobrint necessitats no 
ateses, defensar els interessos comuns com un altaveu de situacions deficients i aspectes a millorar, i 
facilitar la cohesió (ja que coneixen i conviuen amb la realitat dels problemes de salut mental i fan un 
paper mitjancer entre la societat i l’administració).

L’aportació fonamental de l’Activa’t ha estat la capacitat d’empoderar els membres de les associacions 
respectant la seva idiosincràsia.

Per treballar conjuntament en un territori seria necessari tenir en compte dos conceptes: responsabilitat 
compartida per consensuar i seguir objectius comuns i confiança mútua per evitar el recel i temor.

L’Activa’t ha estat un bon eix vertebrador en la comunicació i treball conjunt entre l’associacionisme i 
els diferents agents del territori.

Per a què tot plegat funcioni es necessari compartir objectius, amb una bona comunicació, triant 
persones que puguin ser bons interlocutors i capaços de tirar endavant els projectes (lideratge i 
capacitació per ambdues parts). Cal deixar de banda actituds personalistes i afrontar els reptes amb 
un treball cooperatiu, facilitant l’intercanvi d’informació, el diàleg i explicant clarament el paper de 
cadascú, tasques a realitzar i quins recursos pot aportar, evitar la competència i buscar formes de 
suport.

El què ha suposat conviure amb l’Activa’t, ha estat a l’inici veure’l com una amenaça en relació al 
sistema ja establert de relacions al territori. Però clarament ha estat una forma d’empoderament per 
l’associacionisme. Ha potenciat les relacions i ha facilitat la comunicació al territori entre associacions 
i la resta de la xarxa sanitària i altres xarxes, potenciadora del treball comunitari i, el més important, 
és que ha generat espais de trobada i reflexió entre tots, constituint-se com un projecte necessari a 
llarg termini.

Finalitat i objectius de les associacions de salut mental per als usuaris i 
familiars

Santa María, Juliana

1.   Presentació i Evolució de l’associació abans i després de l’Activa’t

El programa Activa’t ens ha fet més visibles i útils a la societat. Els socis són conscients que 
pertànyer a l’associació els aporta beneficis. Aquest programa ens permet fer més activitats, tant 
per als socis com per la ciutadania en general. Actualment fem conferències, teràpies en grup 
GAM, sessions de Prospect, teràpies amb psicòleg i activitats diverses.

2.   Finalitat i objectius de la nostra associació

Acompanyem els familiars i afectats en moments de crisis. Compartim experiències i aprenem 
col·lectivament, en un espai on ens podem expressar lliurement. 

El fet que una família comenci a ser conscient del canvi que genera en si mateixa un diagnòstic 
d’aquesta naturalesa, fa que es porti la malaltia del familiar molt millor i que siguin més conscients 
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de la necessitat d’una medicació adequada i també del canvi tan dràstic que suposa per a la 
persona afectada i per a la seva família en la vida diària. La conscienciació fa que les visites 
periòdiques a les consultes amb els professionals siguin més tranquil·les i que es pugui parlar amb 
naturalitat, així com exposar l’actitud i la convivència amb el pacient i la pròpia família.

Podem dir que l’associació facilita la relació entre els socis i promou activitats participatives.

3.   Expansió.

El programa Activa’t ens ha facilitat donar-nos a conèixer, establir contacte amb altres entitats i 
serveis, tenir-hi més contacte i poder col·laborar tots junts per a una mateixa causa.

• Participem cada any en el Dia Mundial de la Salut Mental que organitza la Federació Salut 
Mental Catalunya.

• El mes d’octubre també hem celebrat el Dia Mundial a Manresa amb xerrades i vam ser a la 
taula informativa situada al Passeig Pere III. 

• El programa ens ha permès elaborar projectes amb l’Ajuntament i altres entitats del territori. 
Aquest any s’ha impulsat la Taula de Salut Mental a nivell de Manresa i comarca.

4.   Reptes de Futur

Ens agradaria tenir una relació més propera amb els professionals del Centre de Salut Mental i 
poder aportar els nostres suggeriments i preocupacions.

Amb l’esperança d’anar creixent com a entitat i així fer-nos més visibles dins la societat, amb la 
finalitat que vegi que la salut mental és cosa de tots.

És desig nostre i de totes les associacions, que l’Activa’t sigui un programa que les administracions 
se’l facin seu i el posin a la cartera de serveis de salut.

És un treball del que ens sentim molt orgullosos. La Federació Salut Mental Catalunya s’ha esforçat 
moltíssim perquè els resultats siguin visibles a tots els territoris en els quals s’ha implantat.

El suport de l’Activa’t a les associacions de persones amb problemes de salut 
mental i les seves famílies. La visió des dels professionals

El movimiento asociativo ha sido y es un referente para la defensa de los derechos civiles de las 
personas y, entre ellas, las que experimentan un problema de salud mental, siendo además un 
magnífico instrumento para mejorar y promover el desarrollo y la calidad de los servicios de salud 
mental, y la lucha contra el estigma. 

Desde los servicios públicos, y más concretamente desde salud, no se pueden cubrir todas las áreas 
de necesidades que los usuarios de los servicios y familiares precisan y que, por supuesto, no se 
limitan únicamente al abordaje de la sintomatología, sino que debe incluir áreas como la laboral, la 
formativa, la participación social en la comunidad, las diversas modalidades de ocio activo (solidario, 
deportivo, recreativo…).  

Baladón, Luisa
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Pero es que además, se considera importante que la persona, el entorno afectivo y la comunidad, 
puedan participar de forma activa y decisiva en el proceso de recuperación, adquiriendo cada vez 
mayores niveles de responsabilidad en la toma de decisiones. Así con el movimiento en primera 
persona, sobre todo, se está promoviendo el empoderamiento, y creo que estamos en el camino, pero 
todavía queda recorrido.

Consideramos que nuestro territorio desde el inicio del proyecto “ha crecido, ha madurado” y ahora 
el territorio cuenta con más recursos que aportan valor a las personas con una enfermedad mental y 
a sus familias. Se ha colaborado con las asociaciones en el desarrollo de los psicoeducativos, se ha 
compartido el Prospect, muy bien valorado por todos los profesionales del territorio y en el marco del 
proyecto, se ha establecido un espacio de encuentro bimensual/trimestral con el Espai Situa’t y con 
las asociaciones del territorio para realizar seguimiento del proyecto, que también consideramos que 
ayuda a mejorar la relación y la comunicación. 

Por tanto, para nosotros no hay duda del papel del movimiento asociativo y todo lo que aporta y puede 
llegar a aportar, pero también tenemos claro que tenemos algunos retos por delante:

• Mejorar la comunicación y establecer una comunicación más sana, sin perder de vista que todos 
compartimos un mismo objetivo. 

• En nuestra experiencia, en algunas asociaciones, debería ganar importancia el papel de las 
propias personas afectadas, y no tanto el del “técnico”.

• Que el “personalismo”, los “casos propios” o concretos, no eviten avanzar hacia objetivo conjunto.

Els participants van realitzar petits grups, on van reflexionar sobre el CAMÍ a fer per les associacions, 
per aconseguir actualitzar- se i renovar-se en les necessitats i mantenir una estructura estable, 
identificant amb quines actituds cal continuar, quines abandonar, quines millorar i finalment quines 
iniciar. 

Actituds a continuar: 

• Treball en xarxa amb entitats i professionals. Establir reunions cada cert temps amb un moderador 
i amb uns objectius clars. 

• Fer formacions des del projecte, fer reciclatge a persones que ja l’han fet.

• Continuar amb els grups de treball i suport a famílies diferents del GAM.

• Continuar amb la participació a les Taules de Salut Mental, fent treball en xarxa i vetllant perquè 
participin totes les entitats vinculades a la salut mental, a nivell municipal i comarcal.

• Continuar amb l’Espai Situa’t.

• Continuar els GAM de germans, ja que la vivència és diferent.

• És necessari obrir-nos a la comunitat amb la comunitat.

• Continuar realitzant activitats de lluita contra l’estigma.

• Parlar de salut mental.

• Professionalització dels membres de les entitats quan es necessari, horitzontalment.

Recollida de les aportacions de la dinàmica
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• Formació de portaveus.

• Treballar amb objectius, missió i visió.

Actituds a abandonar:

• Perjudicis i crítiques amb formacions.

• Passar de ser passius per ser actius.

• Abandonar la confortació , la jerarquia

• Abandonar la desconfiança i aprendre dels errors.

• Abandonar la zona de confort.

• Abandonar els mal rotllos.

• Abandonar la centralització dels poders a les juntes.

• Deixar de parlar de malaltia i parlar de prevenció. 

• Les entitats s’han despendre del nom que inclou malalt, com ens anomenem? 

Actituds a millorar:

• La comunicació entre professionals i entitats, establir espais de diàleg. 

• Crear espais de reflexió compartida.

• Formació per fomentar la implicació i trobar relleus a les juntes.

• Millorar la confiança. 

• La participació dels socis i la junta.

• Captar nous socis.

• Formació de junta amb la Fundació Pere Tarrés, com captar i com donar protagonisme als socis. 

• Cercar com captar nous recursos econòmics.

• Millorar la relació amb entitats.

• Hi ha persones formades per fer de moderadors de GAM, però no ho volen dur a terme, per 
sobrecàrrega.

• Coordinació entre tots els actors del territori.

• Millorar la relació entre les famílies, els professionals i els tècnics.

• Conscienciar dels rol dels familiars i de les entitats.

• Ampliar el temps del Prospect del mòdul comú.

• Millorar l’acollida dels participants del GAM a l’associació.

• Prospect com a una eina de relació per canviar mirades.

Que iniciar:

• Importància d’avaluar i d’avaluar l’Activa’t, i que s’ampliï a la majoria dels territoris

• Espais compartits de reflexió.

• Fomentar projectes compartits entre entitats. 
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• Crear Taules de Salut Mental en els territoris que no n’hi ha. 

• Promoure la creació de GAM on no es fan.

• Relacionar entitats de familiars i d’usuaris.

• Fer un pla estratègic per saber cap on ha de tirar l’entitat. 

Com a moviment hem d’estar en contacte i poder anar tots a una. 
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En aquest taller es va reflexionar sobre quin ha estat l’impacte i els canvis que han sorgit arran de la 
implementació del projecte des de diferents perspectives (associació en primera persona, familiar, 
serveis de salut...) amb representants de cada territori. Es va destacar com l’Activa’t ha impulsat 
la recuperació i la integració de xarxes, com dona visibilitat al canvi de paradigma cap al model de 
recuperació, com promou la participació en primera persona i de familiars, i com ha creat sinergies 
entre recursos, apropant les associacions dins els serveis de salut mental. Es va considerar un impacte 
subtil, però transformador, que inclou professionals, primera persona i familiars.

Moderació i relatoria
• Ruth Soriano, moderadora, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de 

l’Activa’t per la salut mental al Barcelonès nord 
• Jèssica Pérez, relatora, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de l’Activa’t 

per la salut mental a Barcelona ciutat

Ponents 
• Emilio Rojo, director mèdic del Complex Assistencial Salut Mental Benito Menni i 

Director del Comitè de Lideratge Assistencial del projecte Activa’t per la salut mental
• Belén Escalada, referent de salut mental de la Regió Sanitària del Camp de 

Tarragona, Servei Català de la Salut 
• Josep Pifarré, director de salut mental de GSS i de Sant Joan de Déu de Terres de 

Lleida 
• Claudi Camps, director assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de 

Girona (Institut d’Assistència Sanitària) 
• Paloma Lago, directora CSMA de Nou Barris Nord i Sud, associació Centre 

d’Higiene Mental  Nou Barris
• Eva Barta, presidenta de l’Associació Salut Mental Ponent i membre de la Junta 

Executiva de la Federació Salut Mental Catalunya
• Esperanza Jurado, responsable del projecte d’enfortiment del teixit associatiu de la 

Federació Veus

Grup 10. Les repercurssions de l’Activa’t als 
serveis de salut mental, dispositius i 
professionals sanitaris

Conclusions del taller

En general, es va compartir 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.  Es van 
destacar els següents aspectes importants: 

• 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 en 1a persona i familiars

• Està afavorint el canvi cap a un model basat en l’autonomia, i un canvi de paradigma, de subjecte 
pacient passiu a subjecte agent actiu.
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L’Activa’t: empoderament participatiu i comunitari per la recuperació

La importància de la salut mental en el desenvolupament i el benestar de qualsevol país és evident. En 
moltes ocasions les polítiques públiques s’han enfocat més cap al reforç de l’assistència sanitària que 
no cap a mantenir i millorar la salut mental de la població. Aquest factor, al costat del poderós estigma 
associat al trastorn mental, la ignorància general de la població sobre les conseqüències d’una mala 
salut mental, el coneixement tècnic poc estructurat, un baix acord semàntic entre els diferents agents 
i un model productiu i econòmic basat en el paradigma ja existent han afeblit l’impacte real de les 
polítiques. No obstant això, els organismes internacionals i les nostres institucions aposten per un 
model que promocioni la salut mental, previngui l’aparició del trastorn i el detecti de la forma més 
precoç, alhora que cuida i tracta el trastorn existent i es focalitza cap a la recuperació de les persones: 
els seus projectes personals i la seva plenitud vital. Per aconseguir aquest objectiu, el model actual ha 
d’apostar definitivament per la comunitat i la recuperació, i disminuir el protagonisme dels símptomes, 
els episodis i els trastorns. 

És la persona el principal protagonista i amb ella el seu funcionament, el seu projecte i la seva plenitud 
vital. Per tant, és recomanable apostar per la International Clasification of Disfunctionality (ICF) i per 
la participació de les persones afectades com a agents de salut del sistema. Aquesta ha estat la raó 
principal de l’Activat, que ha estat avaluat no només en el grau de satisfacció dels participants, molt alt, 
sinó en l’efectivitat i impacte del programa. Es demostra una incidència sobre la recuperació personal 
de l’usuari i una millor tolerància en alguns aspectes de la càrrega del cuidador no professional, però 
també proposa millores ineludibles en la flexibilitat i la personalització de la cartera de serveis, de 
manera que l’impacte sigui encara major. En definitiva, es tracta d’una peça bàsica per millorar la 
salut, perquè fa avançar el model comunitari i de recuperació d’una manera col·laborativa i extensible 
a tota la població del país.

Resums de les presentacions realitzades

Rojo, Emilio

Construcció d’un model d’atenció integral i comunitària en salut mental, 
centrada en la persona i respectuosa amb els seus drets. El valor del projecte 
Activa’t en l’encaix d’aquest model

L’Associació Salut Mental Ponent, com altres entitats de persones amb trastorn mental i familiars, va 
néixer de la mà d’unes famílies que es van unir per fer front a les greus mancances que hi havia en 
l’atenció a la salut mental.

Barta, Eva

• Es dona resposta a les necessitats i coresponsabilitat de la família en el procés de recuperació.

• Afavoreix la reflexió en el canvi de rols, l’horitzontalitat entre professional, família i 1a persona.

• Visibilitza i reclama els drets i deures com a ciutadans de les persones amb una problemàtica en 
salut mental.
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En aquell moment, la salut mental no era una prioritat. El no tractament o un tractament inadequat era 
habitual. Aquest fet comportava nous trastorns o cronicitats. Era un model que no estava orientat a la 
prevenció. 

Els recursos eren molt insuficients i les famílies ens sentíem molt abandonades a la nostra sort. Això 
va fer que ens veiéssim en la necessitat d’unir-nos per tal d’ajudar-nos mútuament, així vam crear el 
nostre primer Grup d’Ajuda Mútua.

Més endavant es va poder aconseguir algun ajut que va permetre contractar professionals, la qual 
cosa va millorar molt l’atenció a les famílies. Rebre assessorament, suport, formació i orientació és 
fonamental, sobretot en situacions de crisi.

Gràcies a la professionalització, l’entitat disposava d’un Servei d’Atenció a Famílies (SAF) estructurat 
i va poder iniciar la gestió de serveis dirigits a persones amb trastorn mental com el Club Social la 
Brúixola, programes d’inserció laboral o de suport a l’autonomia a la pròpia llar, entre d’altres.

Com ha estat l’encaix del projecte Activa’t en una entitat de persones afectades de trastorn mental 
i familiars, que disposava d’un SAF i que es trobava en procés de construcció d’un model d’atenció 
integral i comunitària, centrada en la persona i respectuosa amb els seus drets? Què hem d’agrair a 
l’Activa’t? Quins inconvenients hem patit? Quin canvi significatiu important hem detectat o hem rebut 
com a persones afectades o com a cuidadores?

Tot i patir alguns inconvenients, com ara una certa duplicitat, en general la valoració és positiva.

Per una banda, ha permès una major implicació, empoderament i protagonisme de les persones que 
pateixen en primera persona el trastorn mental. Per altra, ha permès visualitzar tota la feina que fèiem 
i que no estava reconeguda.

I finalment, ha fet possible que hi hagi una molt millor coordinació amb els professionals de la salut, 
ja que abans estàvem treballant per separat, amb una certa desconfiança. Ara, totes les parts, anem 
més a la una: persona afectada, familiar cuidador i professional.

El futur passa per corregir les mancances que pugui presentar i per protegir la millor atenció que 
necessitem les persones que tenen un problema de salut mental i les seves famílies.

Les repercussions de l’Activa’t als serveis de salut mental, dispositius i 
professionals sanitaris. La visió des del moviment associatiu en primera 
persona

El Activa’t es un proyecto ambicioso que está cambiando la visión que tienen sobre la salud mental 
todos los agentes de salud que pueden estar involucrados en los procesos de recuperación. Esto quiere 
decir que está cambiando en la persona que se está recuperando, como centro de su recuperación, en 
las familias y personas allegadas y en los profesionales que han participado en la sesión del Prospect. 

También está implicando un cambio en los roles que hasta ahora han tenido cada uno de estos 
agentes, ya que de cada persona con un problema de salud mental que ha participado, ha tenido 
un rol activo sobre su propia salud. En este sentido, el Activa’t ya hace una clara declaración de 

Jurado, Esperanza
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Es va facilitar una petita bústia amb tres preguntes en concret, per què les persones que volguessin, 
poguessin incloure les seves respostes i/o suggeriments. Les preguntes i els resultats recollits van ser 
els següents: 

1.   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 les professions sanitàries i socials 
en la nova visió i el nou model d’atenció.

2.   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.

3.    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.

Recollida de les aportacions de la dinàmica

intenciones conectando sus objetivos con el nombre del programa. Pero también está facilitando que 
las personas integren conocimientos para ejercer su vida en la comunidad y su ciudadanía. Además, 
mediante el impulso de los GAMs, se está haciendo que las personas en proceso de recuperación se 
impliquen en la recuperación de otros compañeros, aportando así a la comunidad. Este hecho, es en 
sí recuperador. 

Esta aportación a la comunidad, en primera persona, ha posibilitado un cambio que va mucho más 
allá de la que es la identidad, de enfermo o enferma, usuaria o usuario, de paciente. Posibilita que la 
persona pueda desarrollarse de un papel de crecer con los demás y de apoyar a los demás en sus 
procesos particulares de recuperación, desarrollando cada uno un sentido más amplio del sí mismo, 
de la autoestima, de la esperanza, mediante el desarrollo de nuevas actividades, del refuerzo de las 
capacidades y habilidades donde la mirada externa de las familias y el sistema sanitario y político 
te reconoce como sujeto ejerciente de su ciudadanía plena de derechos y deberes. Entonces eso 
también es un cambio muy importante en cómo percibe la sociedad la salud mental y sobre las 
perspectivas más estigmatizantes de la sociedad. Lo que tiene un impacto directo en el bienestar de 
las personas, impulsando el activismo, sienta bien y genera salud. Aporta la conciencia de derechos 
y de deberes, con ejemplos cotidianos, y permite pasar de ser sujeto de cuidados y de usuario de 
servicios a ser sujeto contribuyente, participante y reivindicante del derecho a la salud. E incluso 
sujeto conocedor que traslada desde la experiencia propia esos conocimientos que pueden aportar a 
otras personas. Y en ese gesto hacia fuera para ofrecer a otras personas se está volviendo a aportar 
a la sociedad y a crear lazos de participación que nos benefician a todos como sociedad.
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L’objectiu del taller era plantejar l’apropament a col·lectius 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. Es va 
iniciar amb una descripció de la situació actual del col·lectiu infantojuvenil, el de les seves famílies 
i, de forma breu, la del col·lectiu de persones migrants. Els ponents presentaren projectes dirigits a 
aquest col·lectiu, tot senyalant les necessitats que trobaven. El taller va finalitzar amb tot un seguit de 
propostes de futur i debat amb els assistents.

Moderació i relatoria
• Cristina Conejo, moderadora, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de 

l’Activa’t per la salut mental a Barcelona dreta i nord, responsable de programes de 
suport mutu de l’Activa’t per la salut mental

• Cisa Llopis, relatora, responsable de serveis d’informació Espai Situa’t de l’Activa’t 
per la salut mental a Barcelona esquerra i litoral

Ponents 
• Silvia Pérez, psiquiatra al CSMIJ Granollers de l’Hospital Sant Joan de Déu, 

vicepresidenta de l’Associació Catalana de Professionals de la Salut Mental 
(ACPSM – AEN)

• Josep Checa, psiquiatra, director de l’Àrea de Salut Mental i Addiccions al Consorci 
Sanitari de l’Anoia

• Susi Cordón, terapeuta familiar i treballadora Social, directora adjunta d’Aprenem, 
associació per la inclusió de persones amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista)

• Anna Salla, psicòloga, coordinadora del Club Social la Bruixola i del projecte Joves 
de l’Associació Salut Mental Ponent de Lleida

• Gemma Descarrega, participant al grup de XarXaJoves de Lleida de la Federació 
Salut Mental Catalunya

• Jacqueline Alicia Alcorce, participant del Projecte Welcome, acollida per a persones 
nouvingudes, de l’associació AREP de Barcelona

• Verónica Méndez, terapeuta ocupacional, responsable del projecte XarXaJoves al 
Barcelonès nord de la Fundació Salut Mental Catalunya

Grup 11. Propostes per a l’empoderament 
d’infants i joves, i les seves famílies,    
i l’apropament a d’altres grups

Conclusions del taller

Experiències presentades en el taller: 

• Grup Smile i Kids Time adreçats a fills/es de persones que tenen problemes de salut mental.

• “Más que abuelas” desenvolupat des del propi ambulatori, pretén ajudar a assumir la cura dels 
nets quan els pares, afectats per algun problema de salut mental, no poden.

• Unitat funcional UniTEA, de l’hospital Sant Joan de Déu, especialitzada a atendre a població 
infantil amb trastorn de l’espectre autista, potenciant els abordatges grupals i les visites individuals 
més freqüents.

• A l’antic hospital d’Igualada, actualment hi ha l’hospital de simulació d’actes mèdics. Es planteja la 
possibilitat d’aprendre el rol parental a través de la simulació.
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• Programa  XarXaJoves, dirigit a joves de 16 a 25 anys, i Programa de Joves, de 26 a 35 anys. 
Ambdós es desenvolupen a Lleida, amb la finalitat d’oferir un espai de suport integral i comunitari.

• Grup de suport per a familiars de persones amb TEA, dinamitzat per familiars experts, i projecte 
TEA-Time, acompanyament individual d’un a un per part de familiars experts.

• Programa Welcome, d’acollida i atenció a persones migrades.

Entre les necessitats del col·lectiu assenyalades al taller destaquen:

• Millorar l’apropament als joves i adolescents:

 –  Hem d’apropar-nos nosaltres, o fer que ells s’apropin als programes i serveis?
 –  Millorar l’acompanyament al jove en el moment de passar de ser atès al Centre de Salut 

Mental Infantil i Juvenil al Centre de Salut mental d’Adults.

• Manca de recursos formatius i laborals per joves.

• Empoderament efectiu dels joves.

• Prevenció de bullying.

• Suport i informació a famílies de joves.

• Poder practicar el fer de pares en situacions difícils.

• Manca de serveis específics per a TEA.

Algunes propostes de futur per tal de millorar l’atenció a infants i joves, les seves famílies, i a les 
persones migrades que van sorgir al taller:

• Atendre infants amb TEA des del SEMS-DI (Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat 
Intel·lectual) 

• Crear / potenciar programes de suport per acompanyar el pas del CDIAP (Centre de 
desenvolupament infantil i atenció precoç) al CSMIJ, i del CSMIJ al CSMA.

• Adaptar el circuit Activa’t també per a població infantojuvenil (com ara el Prospect amb docents, 
adolescents, pares d’infants i joves).

• Sortir del model d’acompanyament “adultocentrista”.

• Desplegar la bona experiència de l’equip ECID (Equip Clínic d’Intervenció Domiciliària).

• Potenciar la presència d’infants i joves en els espais de participació.

Propostes per a l’empoderament d’infants i joves, i les seves famílies, i 
l’apropament a d’altres grups. La visió des del projecte Activa’t

Destaquem el que s’ha pogut fer respecte al tema que ens ocupa en aquesta taula dintre del projecte 
Activa’t per la salut mental:

• Promoure els Grups d’Ajuda Mútua de familiars d’infants i joves, així com la formació per moderar 
aquests grups.

Resums de les presentacions realitzades

Conejo, Cristina
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• Impulsar un curs psicoeducatiu per als familiars i professionals que treballen amb aquest col·lectiu.

• I obrir les portes de l’Espai Situa’t tant als familiars com als infants i joves amb problemes de salut 
mental.

Presentem dades per contextualitzar la situació de la salut mental infantojuvenil a Catalunya i tenir un 
punt de partida per pensar possibles actuacions i reptes dintre del projecte Activa’t:

• L’informe Atenció a la salut mental infantil i adolescent a Catalunya, de la Fundació Pere Tarrés i la 
Federació Salut Mental Catalunya del maig de 2016, posa els infants i joves al centre de l’atenció, 
i planteja modificar el model d’atenció que té la persona adulta com a referència. 

• Algunes dades quantitatives: 

 –  58 CSMIJ a Catalunya tenen assignada una població d’1.370.872 persones. 
 –  La mitjana de visites anuals de la població atesa va ser de 6,3. 
 –  El tractament familiar és molt variable, depenent del CSMIJ de referència. 
 –  4 de cada 10 pacients amb trastorn mental greu no realitzen la transició de CSMIJ a CSMA 

en assolir l’edat adulta. 

• A nivell de diagnòstic:

 –  En  les nenes, destaca el trastorn d’adaptació, 25,8% i en els nens, el TDAH és el diagnòstic 
més habitual, 32,3%. 

• Al 2017 van haver-hi 1.864 hospitalitzacions d’aguts d’aquest col·lectiu. Entre les nenes, el 
diagnòstics d’hospitalització més freqüent són els trastorns de conducta alimentària. Entre els 
nens ho són els ingressos per trastorn mental greu. També es van atendre 211 hospitalitzacions 
a les unitats de subaguts. 

El 24,7% de les persones ateses han tornat a ingressar durant els 90 dies posterior a l’alta en un 
centre d’aguts o de subaguts.

La salut mental està influenciada pels atributs i circumstàncies socials en què es troben les persones. 
S’han de reforçar els factors de protecció en tots aquests àmbits, ja que són els que donen suport a 
un desenvolupament psíquic equilibrat i autònom. 

I, per acabar, esmentar que la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) va presentar a la Comissió 
d’Infància del Parlament de Catalunya al novembre del 2018 el dossier “L’atenció en salut mental dels 
infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un repte creixent” on apareixen diferents qüestions 
interessants.

Propostes per a l’empoderament d’infants i joves, i les seves famílies, i 
l’apropament a d’altres grups. La visió des dels professionals

Mi ámbito de trabajo es a nivel comunitario, se centra en la atención directa de niños y adolescentes 
y sus familias que presentan un problema de salud mental, en un Centro de Salud Mental Infanto-
Juvenil (CSMIJ). En mi lugar de trabajo no he tenido la suerte de poder conocer la experiencia Activa’t, 
no se ha desplegado todavía en mi territorio.

Pérez, Silvia
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Una proposta de simulació en salut mental infantojuvenil

Presentem una proposta preventiva en salut mental, per ajudar els adults a reaccionar, de forma 
constructiva i educativa, davant les conductes dels adolescents arriscades o provocadores de danys.

Un vincle segur a la infància afavoreix la vida adulta amb millors guies de conducta i expectatives 
relacionals més sanes. L’adolescència tensa el vincle, en aparèixer noves necessitats d’autoafirmació 
i d’adquisició progressiva d’autonomia. En aquesta etapa, les actituds i reaccions dels adults més 
significatius segueixen influint, afavorint o pertorbant el procés de maduració emocional i social.

Proposem una dinàmica grupal, amb l’objectiu de millorar l’exercici de la parentalitat. S’inspira en 
el model de simulació usat en docència sanitària. La simulació mèdica exercita els alumnes en 
situacions clíniques difícils o tècniques noves, sense arriscar la seguretat dels pacients. Augmenta 
l’expertesa i prevé errors futurs. Ofereix espais físics que imiten contextos sanitaris, amb ninos i actors 
fent de pacients i amb tecnologia audiovisual per supervisar i per gravar les escenes triades. Els 
alumnes participen activament, contrasten el resultat de les seves actuacions amb el grup i estudien 
les gravacions que protagonitzen.   

Checa, Josep

Ante la invitación de participar y de poder pensar juntos en las necesidades detectadas en la infancia y 
adolescencia, me venían a la cabeza muchas necesidades: como sería poder disponer de tratamientos 
más intensivos, poder realizar abordajes en el domicilio, conseguir acercar la salud mental a los 
jóvenes, atender mejor a las familias, realizar intervenciones precoces en grupos de riesgo, etc… Y 
también no puedo dejar de nombrar las diferentes iniciativas que a lo largo de los años, en mi centro 
de trabajo, hemos podido realizar con poblaciones más vulnerables como son: los hijos de padres que 
tienen una enfermedad mental, ser sensibles a la violencia machista e intentar visibilizar a los hijos que 
la sufren y hacer programas para estas pacientes, intentar cuidar a los/as abuelas que se convierten 
en los principales cuidadores de los nietos supliendo carencias parentales  y convirtiéndose en  “Más 
que abuelas”… como veis, me cuesta centrarme en sólo una iniciativa.

Pero dándole vueltas he pensado en compartir una iniciativa. En los últimos años hemos detectado 
un incremento en el diagnóstico del Trastorno del Espectro Autista, pienso que hemos mejorado en 
el diagnóstico y detección de estos pacientes. Y ya desde hace tiempo detectamos una necesidad 
de recibir más atención en los padres de estos pacientes; al principio cuando reciben el diagnóstico 
y también a lo largo del desarrollo de sus hijos, sobre todo en situaciones de cambio. Algunos de 
estos padres acuden a asociaciones, pero otros no. Pensamos sobre todo en estos que no van, en la 
creación de un grupo de apoyo para padres, para atender esta necesidad que detectamos. Por este 
motivo hemos empezado hace poco un grupo abierto para padres cuyos hijos tienen un diagnóstico 
de TEA, acuden a escuela ordinaria y son atendidos en el CSMIJ. Este grupo pensamos que les 
puede facilitar que conozcan otros padres de hijos con el mismo diagnóstico, y también la presencia 
de profesionales de la salud mental podría ayudar a compartir entre ellos sus preocupaciones, activar 
sus recursos y experiencias, sus dudas…

Llevamos pocas sesiones realizando este grupo, pero ha sido muy bien acogido por los usuarios y por 
los compañeros del CSMIJ.
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GAM Aprenem. Un espai de famílies per famílies

Des de fa més de 8 anys, des de l’Associació Aprenem organitzem Grup d’Ajuda Mútua (GAM) per 
a famílies que tenen un fill/a amb autisme. La finalitat d’aquest espai és la de compartir vivències, 
experiències, dubtes, avanços, informació, etc. que poden anar sorgint a través de situacions 
complexes o difícils de gestionar en el dia a dia.

Els GAM són suports específics que acompanyen les famílies en les diferents etapes del seu cicle vital 
i permeten poder compartir amb algú que ha passat per una situació similar a la seva. Aquest suport 
entre iguals es basa en una relació personal que facilita l’intercanvi i l’escolta.

Tot i que cada família processa aquesta situació de manera única i personal, compartir amb una altra 
família que comprèn i empatitza amb la seva situació fa que se senti més acompanyada.

El primer GAM es va posar en marxa l’any 2011 on participaven unes 20 famílies i estava dinamitzat 
per un professional que dirigia i planificava les sessions.

L’any 2014, aquest grup va passar a ser liderat per una mare de l’associació, i va passar a constituir-se 
com a un grup d’ajuda mútua.

Actualment, derivat del creixement de les persones sòcies a la nostra entitat s’han creat dos GAM 
més, un d’ells dirigit a famílies amb fills/es amb TEA d’alt funcionament.

Aquests tres grups estan dinamitzats per mares sòcies de l’associació i són considerades com a 
“dinamitzadores GAM Aprenem” i que compten, alhora, amb el suport d’una mare coordinadora que 
les acompanya i els dona suport.

Aquests GAM s’obren anualment per incorporar noves famílies que acaben de conèixer el diagnòstic 
de TEA del seu fill/a fet que ha implicat un repte per aquest espai grupal, donat que aquestes famílies 
requereixen d’un suport addicional més intens i personalitzat que donades les característiques pròpies 
de l’activitat GAM no s’arriba a produir.

Per aquest motiu, es va posar en marxa el projecte “TEA Time”, amb la finalitat de proporcionar suport 
emocional i acompanyament “un a un” per part de famílies “veteranes” a famílies que acaben de 

Cordón, Susi

De forma similar, convidem un grup d’adults (familiars i/o professionals) a simular que afronten 
situacions complexes, difícils de gestionar, imitant la realitat al màxim. Per exemple: recollir un fill 
d’un servei d’urgències després d’un coma etílic o d’un accident provocat per actes temeraris. Els 
adults participants es troben amb actors fent de fills i d’altres figurants, en escenaris pertinents a les 
situacions triades. Donen resposta, mentre el grup els observa. 

A través de la dinàmica es reflexiona activament sobre el rol responsable i formatiu dels adults. Es 
pren més consciència de les pròpies emocions i automatismes davant situacions crítiques o de difícil 
maneig. Es practica amb xarxa de seguretat, s’aprèn pel mètode d’assaig-error. Es poden revisar 
les pròpies actuacions, presenciar les dels altres, discutir-les i millorar-les. En definitiva, s’obté una 
experiència viva, sense risc, que permet incorporar recursos pertinents en moments avançats de la 
criança.
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Propostes per a l’empoderament d’infants i joves, i les seves famílies, i 
l’apropament a d’altres grups. La visió des dels professionals del teixit 
associatiu

El projecte amb joves s’inicia a la nostra entitat el 2016 atenent de manera específica a joves de 18 a 
30 anys. Sorgeix davant la necessitat de donar resposta des del servei de Club Social a la població 
jove, ja que s’observa que la majoria de persones usuàries del Club tenen de 40 a 60 anys, de mitja, 
i quan un jove s’incorpora no troba un grup d’iguals amb el qual vincular-se (a part de la diferència 
d’interessos en quant a activitats).

Aquesta és una necessitat que comparteixen diferents Clubs Socials federats a Salut Mental Catalunya. 
És per això que, conjuntament, es comença a treballar en aspectes d’intervenció diferenciadors que 
s’adeqüin més a la realitat de la població jove. L’objectiu inicial del nostre projecte és augmentar 
la participació i fomentar la vinculació a la comunitat a traves d’activitats de lleure dels joves amb 
alguna problemàtica de salut mental. Inicialment la intervenció es centra en activitats grupals a la 
comunitat que fomentin l’autogestió i la participació activa en el seu desenvolupament, i vetlli per 
l’acompanyament individualitzat en tot el procés de vinculació al projecte.

A finals del 2017 el projecte es redefineix: s’inicia el programa pilot XarXaJoves i s’integra al projecte 
desenvolupat fins al moment. XarXaJoves és un programa d’acompanyament integral per a joves amb 
problemes de salut mental de 16 a 25 anys i les seves famílies. Es tracta de tres experiències pilot 
impulsades des de la Federació Salut Mental Catalunya i que es desplega a Barcelona, Barcelonès 
Nord i Lleida, a través de diferents entitats federades. És un projecte pilot amb la finalitat que s’incorpori 
a la cartera de serveis de la Generalitat.

La integració dels dos programes ens ha permès:

• Ampliar la franja d’atenció a joves de 16 a 35 anys.

• Ampliar la intervenció no centrant-nos únicament en l’àmbit del lleure i els beneficis de l’activitat 
grupal.

• Ampliar l’acompanyament individual ampliant els àmbits de suport (laboral, formatiu, de salut, 
d’oci...).

El nostre repte és contribuir en l’empoderament efectiu dels joves a través de 3 eixos:

• Oferir eines personals als/les joves per desenvolupar-se amb la màxima autonomia.

• Conèixer els diferents recursos i entitats juvenils del territori als quals puguin accedir els/les joves 
i fomentar-ne el seu ús en la mesura que cobreixin les necessitats de cada jove. I, alhora, oferir 
suports a les entitats en referència  a la salut mental.

Salla, Anna

conèixer el diagnòstic de TEA  del seu fill/a o que es troben amb una situació de transició evolutiva 
que requereix del suport d’un igual.

En general, aquestes activitats autogestionades per famílies amb el suport dels professionals ens 
permeten detectar les necessitats reals i elaborar projectes que en donin resposta.
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• Oferir suport i informació a les famílies del joves entenent la importància del seu paper en 
l’acompanyament del jove.

Acompanyant processos de vida

El projecte XarXaJoves consisteix en la creació, al 2017, de tres experiències pilot d’un programa 
d’acompanyament a joves de 16 a 25 anys amb problemes de salut mental. Aquests pilots estan 
ubicats a Barcelona ciutat, Lleida i el Barcelonès Nord (Santa Coloma de Gramenet-Badalona-Sant 
Adrià del Besòs).

XarXaJoves vol donar resposta a les necessitats de les persones joves amb problemes de salut 
mental configurant-se com un servei d’acompanyament comunitari en salut mental que actua de forma 
transversal, establint-se com un pont que ajuda a, entre d’altres aspectes, superar la bretxa existent 
entre la xarxa sanitària infantojuvenil i la d’adults. 

Metodologia: 

1.   Acompanyament en l’itinerari individual. XarXaJoves té com a finalitat tractar de minimitzar totes 
les situacions de desconnexió de la persona jove amb trastorn mental, mantenint la vinculació 
sanitària, però també tractant d’orientar i acompanyar a les persones joves en itineraris educatius, 
formatius o d’inserció laboral, en el món del lleure, o en d’altres aspectes de la vida de la persona 
jove.

2.  Activitats grupals decidides per les persones destinatàries del servei a través d’un sistema 
assembleari. Responen directament als seus interessos i motivacions i tenen com a objectiu 
treballar el vincle i les xarxes de suport mutu des d’una perspectiva informal i que permet treballar 
el funcionament social i l’empoderament.

3.  Intervenció amb les famílies: individual i grupal. En ambdues modalitats l’objectiu final de la 
intervenció familiar sempre serà l’empoderament del jove així com aconseguir que la família 
esdevingui un suport adequat per al jove.

4.  Acompanyament a les entitats juvenils del territori per tal d’oferir enfocaments i perspectives 
inclusives que incorporin la realitat de la salut mental dels joves.

A continuació adjuntem uns enllaços a un programa de ràdio que s’ha fet durant aquest 2018 en 
col·laboració amb Self Educacion dintre de les activitats grupals que es fan al programa: 

https://www.youtube.com/watch?v=TAZFC_go-1s&t=21s 

https://www.youtube.com/watch?v=gNQg4M2P0NU 

https://www.youtube.com/watch?v=ayWyX5gI2pM 

Méndez, Verónica

https://www.youtube.com/watch?v=TAZFC_go-1s&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=gNQg4M2P0NU
https://www.youtube.com/watch?v=ayWyX5gI2pM
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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 al suport entre iguals i 
diferents experiències: a l’Hospital Sant Pau, a Lleida i formacions que ja s’estan portant a terme per 
l’Associació Emilia i la visió de les famílies.

Moderació i relatoria
• María Jesús San Pío, moderadora, directora de l’Activa’t per la salut mental
• Alícia de Maya, relatora, responsable de l’Espai Situa’t i referent tècnic de l’Activa’t 

per la salut mental a Girona

Ponents 
• Eulalia Porta, tècnica del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya
• Francisco José Eiroa-Orosa, vicepresident i responsable de Recerca, 

Desenvolupament, Innovació i Relacions Internacionals de la Federació Veus, 
Universitats de Barcelona i de Yale

• Santi Casacuberta, membre de l’Associació Emilia i participant al projecte Activa’t 
per la salut mental

• Mercè Torrentallé, presidenta de l’Associació Salut Mental La Noguera, vocal de la 
junta executiva de la Federació Salut Mental Catalunya

• Carlos Giménez, facilitador de Prospect i dinamitzador de GAM de l’Activa’t per la 
salut mental, membre el grup de teràpia familiar a l’Hospital de Mataró (GAM derivat 
de l’Hospital Clínic)

Grup 12. Més enllà dels Grups d’Ajuda Mútua: 
la promoció del suport entre iguals

Conclusions del taller

• 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, és 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 salut mental 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.

PROPERS PASSOS

Es proposa iniciar també aquest treball de suport entre iguals entre famílies.
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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, dins de les activitats que incorpora el projecte Activa’t, les iniciatives del Peer to 
peer.

El Programa Suport entre Iguals en el Pla director de salut mental i addiccions

En línia amb les estratègies en salut mental i addiccions pel període 2017-2020, des del Consell 
Assessor del Pla director de salut mental i addiccions, conjuntament amb la Federació Veus d’entitats 
catalanes del moviment en primera persona en salut mental, 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. Aquest grup va estar treballant des de maig del 2017 fins a juliol 2018 per elaborar un 
document on s’establí el marc del que ha de ser el programa model en el nostre país, duent a terme 
el disseny i la implementació d’experiències de suport entre iguals a Catalunya, des d’una governança 
compartida entre els professionals, les entitats proveïdores, els moviments en primera persona i 
l’administració. 

Es van consensuar aspectes funcionals en relació al desenvolupament del programa i es van proposar 
aspectes relacionats amb la formació dels agents de suport entre iguals i un marc per al model del 
programa per a tot el territori català. També es van proposar accions per facilitar la integració del 
programa a la xarxa sanitària de salut mental i addiccions durant els propers anys, així com la definició 
d’un comitè operatiu per a la implementació del model i una comissió pedagògica per al disseny de 
la formació.

El marc defineix un model basat en els models 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 model reben una formació 
complementària a la seva experiència pròpia, que les capacita per dur a terme intervencions autònomes 
o de col·laboració amb els equips assistencials, acreditats, contractats i amb remuneració econòmica. 
Les aportacions de l’agent de suport són complementàries a les intervencions dels professionals de 
salut. Contempla, així mateix, la formació als professionals de salut que han d’integrar i coordinar-se 
amb aquests agents i al conjunt de professionals de salut mental i addiccions.

Porta, Eulàlia

Resums de les presentacions realitzades
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Més enllà dels Grups d’Ajuda Mútua: la promoció del suport entre iguals. La 
visió des del moviment associatiu en primera persona

El suport entre iguals professionalitzat, característica distintiva del moviment de la recuperació, es 
basa a compartir de manera intencionada i apropiada l’experiència personal per transmetre esperança, 
desenvolupar relacions d’enfortiment i oferir ajuda i suport des de la perspectiva d’una persona que 
ha passat pel mateix. Per tal de professionalitzar aquesta figura i dotar-la d’habilitats, competències 
i eines adequades, els tècnics i les tècniques han de formar-se a través d’activitats específicament 
dissenyades per desenvolupar aquestes funcions. Encara que l’origen del moviment i de les activitats 
de suport entre iguals es va donar en l’àmbit autogestionari, l’impacte positiu d’aquestes activitats va 
facilitar que les formacions i la figura professional s’hagi oficialitzat en diversos països. Això ha passat 
en primer lloc a Amèrica del Nord i la resta d’òrbita anglosaxona, seguint per països germanoparlants, 
escandinaus i el Benelux.

El suport entre iguals desenvolupa un paper important en la recuperació, però també ofereix 
oportunitats d’ocupació i promou la independència i l’esperança en les persones amb problemes de 
salut mental. El recent projecte “peer2peer”, ha suposat la primera introducció d’un model de formació 
professional que integra una formació completa en suport entre iguals a l’estat espanyol. En aquest 
projecte, a més d’Espanya, van participar socis d’Àustria, Bulgària, Itàlia, Romania, Països Baixos 
i el Regne Unit. Per posar a prova la seva viabilitat, cadascun dels socis va organitzar aquest curs 
a nivell local, i uns 125 estudiants el van completar en quatre països diferents de la Unió Europea 
mostrant excel·lents resultats. A nivell català, el projecte europeu EMILIA, va suposar un primer pas 
en aquest sentit, potenciant la figura del pacient com a expert en la seva condició i possible facilitador 
de processos d’acompanyament. Actualment l’associació EMILIA, així com la Federació Veus on 
s’integra, promouen la introducció de la figura de tècnic de suport entre iguals a Catalunya.

En l’àmbit de Catalunya, s’ha començat per capacitar facilitadors que siguin capaços d’implementar en 
el futur formacions a tècnics de suport entre iguals que permeti professionalitzar la figura. En aquest 
programa es van incloure cinc blocs entre els quals destaquen, el pedagògic (necessari en ser una 
formació de formadors), el de conceptes i temes bàsics de l’acompanyament entre iguals, i sobretot, 
les sessions dedicades al fet que els participants del curs contribueixin a la selecció i creació de 
continguts que suposaran el model “Veus” de formació de tècnics de suport entre iguals.

Eiroa-Orosa, Francisco José

Caminant cap a la presa de decisions conjunta

El projecte aprofita l’experiència d’ambdues entitats i també l’experiència obtinguda de diversos 
recursos existents, entre ells la formació Prospect de la Federació Salut Mental Catalunya. Aquestes 
bones pràctiques es consoliden en un circuit d’atenció i formació que vol esdevenir un model pioner de 
presa de decisions conjunta a l’Hospital Sant Joan de Déu de Lleida. Aquest model busca involucrar 
els pacients, posant-los al centre de la seva salut i la seva autocuració. Això es construeix a través 
del treball col·laboratiu entre les persones, els familiars i els professionals que permet als pacients 
guanyar control en la seva salut i prendre decisions conscients per la seva recuperació. 

Torrentallé, Mercè
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Més enllà dels Grups d’Ajuda Mútua: la promoció del suport entre iguals. La 
visió des de l’experiència del familiar

Després d’un llarg i turbulent període, on ningú sabíem què passava, va arribar un diagnòstic. 
Problemes de salut mental greus. La nostra ignorància era total. Des del primer moment ens van oferir 
ajudes de tot tipus, individuals, col·lectius, amb terapeuta, reunions obertes als tres col·lectius i GAM. 
Un GAM que encara dura avui en dia. 

Penso que la informació és molt important, que tots els familiars comparteixen la necessitat d’entendre 
els problemes de salut mental. Sense cap dubte, l’ajuda entre iguals m’ha ajudat a aconseguir una 
millor convivència amb la meva família i, encara ara, cada dia que hi participo, aprenc alguna cosa 
nova. Al principi jo em creia que tothom tenia la mateixa ajuda (per protocol). Amb el temps, vaig veure 
que no era així, ni de bon tros.

Quan vaig tenir la possibilitat de col·laborar amb el projecte Activa’t, facilitant el Prospect i dinamitzant 
GAM, no m’ho vaig pensar. Moralment em sentia obligat a posar la meva experiència personal al 
servei de l’ajuda mútua entre iguals. Ara ja no em sento obligat, em sento encantat, sí, quan veus que 
algú et diu que el GAM l’ha ajuda tant, o que ha millorat molt la convivència amb el seu familiar, o que 
un professional diu que ha de recapacitar com treballa. 

En aquest taller estem tractant el tema dels agents de suport entre iguals. A les famílies diria que 
encara no s’està fent, però que la idea ja ha començat. Perquè no fer vestits a mida. Perquè no acudir 
a parlar d’igual a igual amb famílies que es troben ens primers episodis, ingressos hospitalaris de 
curta o més llarga durada, hospitals de dia etc. Perquè no anar a prendre cafè amb persones que no 
accepten altres tipus d’ajuda, potser ens escoltarien i podríem escoltar-los. Hi ha gent que es troba 
perduda i necessita que algú li doni un cop de mà. Penso que es podria començar poc a poc i anar 
veient com funciona. 

Aquí l’Activa’t tindria molt a dir. La seva implantació seria una innovació que permetria que familiars 
veterans o experts en ajuda mútua es poguessin convertir, en un moment donat, en agents d’ajuda per 
a persones que està passant moments molt durs i complicats. Jo ho veig com una espècie d’atenció 
individualitzada, sense cap guió, que es basa a donar i rebre ajuda, a compartir experiències entre 
iguals i empatitzar.

Giménez, Carlos

Aquest projecte pretén transformar la realitat actual en què la família i la persona afectada actuen com 
a subjectes passius en el procés de tractament, on no disposen d’eines, formació i suports adients, a 
ser subjectes actius, agents de salut en el seu propi procés de recuperació. 

La metodologia d’intervenció preveu posar a disposició dels pacients i familiars un circuit estructurat 
que els permeti l’accés a la informació, a la formació i el foment de l’empoderament.
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ConferènciaVII.
‘Serveis per a la recuperació i l’empoderament: 
aprenentatges des de l’Activa’t per al futur’

Anna Figueras va introduir la taula destacant la implicació de les diferents administracions en l’Activa’t 
per la salut mental.

La primera intervenció va ser la de Mercè Martín, qui va explicar que l’aposta del projecte per un 
model de base comunitària és una necessitat expressada pels municipis. En clau de futur, va destacar 
la importància de reforçar les xarxes de treball, els processos de formació, així com de l’aportació 
econòmica per desenvolupar plans d’acció als municipis i fer-ne el seguiment.

Per la seva part, Ramon Lamiel va remarcar la importància de dotar d’eines les persones i les famílies 
per al seu empoderament, alhora que va defensar la idea de subjecte de dret per a les persones amb 
problemes de salut mental. Lamiel va defensar també la necessitat de col·laborar i compartir recursos 
en salut mental i de connectar l’Activa’t amb altres serveis del territori, com és el cas de l’àmbit laboral 
i de les entitats de lleure, i afavorir així la inclusió.

Al seu torn de paraula, Roger Cuscó, va destacar el model de salut mental comunitària que defensa 
l’Activa’t amb un treball en xarxa gestionat des del territori. Cuscó va afegir que l’Activa’t ha de ser un 
recurs connectat amb la resta de recursos del territori i que després del projecte pilot ha de passar a 
ser un servei públic amb finançament propi, per posar-lo al servei de les persones amb problemes de 
salut i de les seves famílies.

Per últim, Cristina Molina, directora del Pla director de salut mental i addiccions del Departament 
de Salut, va explicar que l’Activa’t va sorgir de les necessitats compartides de les persones amb 
problemes de salut mental i de les seves famílies, i que durant els tres anys de pilotatge ha esdevingut 
un projecte de país. Molina va destacar també l’avaluació d’un projecte de polítiques públiques com 
és l’Activa’t i va posar en valor la feina del comitè de direcció així com dels materials elaborats. La 
directora del Pla director de salut mental i addiccions va defensar el canvi de paradigma que proposa 
l’Activa’t i va destacar la participació activa de tots els agents de l’àmbit de la salut mental manifestant 
que “no hi ha cap projecte igual d’àmbit europeu amb aquest nivell de complicitat”. Molina va ressaltar 
que l’Activa’t i els seus serveis són imprescindibles per seguir avançant en la millora de la recuperació i 
l’empoderament de les persones i en la coordinació dels diferents serveis de salut mental a Catalunya.

En aquesta sessió van participar:
• Mercè Martín, cap de secció de Recursos per a l’Autonomia Personal de la 

Diputació de Barcelona   
• Ramon Lamiel, gerent de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de 

l’Ajuntament de Barcelona
• Roger Cuscó, cap de servei de Programes sectorials del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies
• Cristina Molina, directora del Pla director de salut mental i addiccions del 

Departament de Salut

Amb la moderació de l’Anna Figueras, assessora en l’àmbit social del Gabinet de la 
consellera de la Presidència, Pla Integral de salut mental i addiccions.
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La Diputació de Barcelona i, en concret, la Secció de Recursos per a l’Autonomia Personal, acompanya 
els ens locals en la implementació de polítiques –plans i projectes- que millorin l’autonomia i augmentin 
la qualitat de vida de les persones grans, les persones amb discapacitats i les persones amb problemes 
de salut mental. La major part dels esforços s’adrecen a fer arribar al món local instruments, eines, 
metodologies... que els siguin útils.

Paral·lelament, la Diputació dona suport a les entitats per contribuir a que puguin desenvolupar les 
seves activitats i projectes, i per posar-les en relació amb els ens locals, de manera que es creïn 
sinèrgies que beneficiïn totes les parts.

En el cas de la Federació de Salut Mental Catalunya, aquesta col·laboració es remunta a l’any 2009 
i 2010, amb la dinamització dels Clubs socials i, posteriorment, amb el programa de Respir per les 
famílies i l’impuls de les Taules de Salut Mental. Més recentment, l’any 2016, s’inicia la col·laboració 
amb la Federació Veus per donar suport als seus projectes de lluita contra l’estigma. 

El 2014, quan es presenta l’Activa’t, la Diputació signa un conveni de col·laboració per donar suport 
econòmic a la seva implementació, ja que es tracta d’un projecte que respon a les necessitats 
expressades pels municipis, pel canvi de paradigma que suposa en l’abordatge de la salut mental, 
perquè es tracta d’un projecte de base comunitària (metodologia per la qual la Diputació sempre 
aposta), integral (que contempla persones afectades, famílies i professionals) i perquè representa 
una oportunitat pels municipis de dotar-se d’espais de referència com els Situa’t, a través dels quals 
vehicular l’atenció i l’accés a un circuit coordinat i promocionar la salut mental de la seva ciutadania.

Els municipis de la província participants en aquest pilot han manifestat la seva satisfacció i han deixat 
palesa la voluntat de seguir treballant en aquesta línia. 

La Diputació de Barcelona també vol seguir impulsant polítiques proactives com la que promou el 
projecte Activa’t, capaces d’avançar en les metodologies de treball en xarxa, per generar aliances 
entre els diferents àmbits, serveis i institucions, i definir i desenvolupar estratègies compartides. 

És cabdal seguir facilitant i ampliant els espais per visibilitzar i donar veu a la ciutadania, en tota la 
seva diversitat, tot copsant les especificitats, del jovent, de les persones grans, de les dones... perquè 
les persones amb problemes de salut mental no són un col·lectiu homogeni. Igualment, cal seguir 
oferint espais de suport a les famílies, flexibles i adaptats a les diferents situacions i necessitats. 

És important també facilitar la capacitació i formació dels i de les professionals, sobretot d’aquells que 
es troben en primera línia d’atenció, perquè reconeguin els processos que viuen les persones amb 
problemes de salut mental, perquè puguin detectar precoçment situacions de risc i, sobretot, perquè 
es situïn en el paradigma de la persona com a part activa del seu procés de recuperació i perquè 
contribueixin, amb les seves actuacions, a potenciar les capacitats i l’empoderament. 

Per això, és imprescindible que seguim potenciant la col·laboració entre les diferents administracions, 
perquè cadascuna, des dels respectius nivells de competència, contribueixi a estendre, ampliar i 
millorar aquest projecte. I tot això, sense deixar mai de banda les entitats i persones directament 
implicades, perquè, sens dubte, aquest ha de ser el model a seguir per dissenyar polítiques públiques 
eficients.

Visió des de la Diputació de Barcelona

Martin, Mercè
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Taula rodona:VIII.
‘Altres mirades a l’Activa’t’

Narcís Cardoner destacà l’Activa’t com a impulsor del gran canvi d’un paradigma basat en el model 
biomèdic del professional com a expert, a un model de recuperació. L’Activa’t té eines com el Prospect 
que provoquen intercanvis de perspectives que resulten molt importants per generar canvis. També 
ha creat eines molt interessants, com el manual de recuperació que fa un critica molt profunda i 
necessària a l’actuació dels professionals. Comptar amb la visió de les persones afectades i les 
famílies des de l’inici és essencial. Cardoner va explicar que ja s’incorporava en la formació dels 
residents la perspectiva de les persones amb problemes de salut mental i també la de la lluita contra 
l’estigma. Des de fa un temps ja s’incorpora habitualment la visió de les persones i les famílies a les 
seves formació.

Des de l’àmbit de la recerca, Iria Grandes, va explicar que també es fa molta recerca en l’àmbit 
comunitari des d’una visió clínica, per la qual és molt interessant tenir en compte les preguntes de 
les persones amb problemes de salut mental. Grandes va explicar, entre altres, el treball fet a partir 
de l’enquesta Voz, que va recollir les opinions sobre què era el més important a les persones que 
havien viscut un episodi psicòtic, i va ajudar a dissenyar diferents recerques.  Va acabar dient que és 
important recordar que tots anem en la mateixa línia.

Jordina Capella va destacar els aspectes de l‘Activa’t que tenen relació amb els temes de salut 
pública, com el Pla Interdepartamental i intersectorial de salut pública, PINSAP, que suposà la 
implementació a Catalunya de l’estratègia de salut en totes les polítiques, o el Pla Integral. Aquest 
Pla Interdepartamental té uns objectius instrumentals, entre els quals hi ha la potenciació d’un 
enfocament salutogènic, l’empoderament de les persones i la potenciació de la generació de salut 
a través dels actius comunitaris, tots ells clarament vinculats a l’Activa’t. El programa de prescripció 
social inclou l’elaboració d’un mapa d’actius que recull els recursos que generen benestar. És una eina 
molt innovadora i molt eficient per abordar les desigualtats socials. Capella va destacar com l’Activa’t 
proporciona un canvi de model i com hi ha línies directes de col·laboració i retroalimentació entre la 
salut pública i el programa Activa’t.

Marta Poll va obrir les paraules als assistents per tal que poguessin fer aportacions i preguntes5. 

5   El debat íntegre es pot seguir en un dels vídeos del Congrés: https://activatperlasalutmental.org/congres-2018/#videos

En aquesta sessió van participar:
• Narcís Cardoner, director de l’Observatori de Salut Mental Comunitària de Catalunya
• Iria Grande, psiquiatra i investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red 

Salud Mental (CIBERSAM)
• Jordina Capella, coordinadora del Programa de Prescripció Social i Salut, 

subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya   

• Josep Gomà, coordinador del Grup de Salut Mental de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC)

• Isabel Morales, comissionada del III Congrés de Serveis Socials Bàsics

Amb la moderació de Marta Poll, directora de la Federació Salut Mental Catalunya.

https://activatperlasalutmental.org/congres-2018/#videos
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Generalment, en totes les formacions que fa el nostre grup, la primera diapositiva és: creieu que una 
persona en trastorn mental pot tenir salut mental? Els assistents triguen una estona a respondre i 
molts responen que no.

El nostre grup des de fa molts anys sempre ha apostat per l’orientació bio-psico-social. Des de fa poc 
estem seguint l’orientació salut mental comunitària. Tots els presents hi estem d’acord, en aquesta 
línia, però crec que cal anar una mica més enllà d’aquestes frases, paraules que en ocasions sonen 
més a eslògan. 

Per exemple el nostre grup va ser invitat, com a representant de la Camfic, a participar en la creació 
d’un protocol de formació de lluita contra l’estigma amb l’associació Obertament, dirigida a l’Atenció 
Primària. La raó era una enquesta feta als professionals de salut i on es demostrava que entre un 
20 i 24% de les persones amb problemes de salut mental, havien estat maltractades per aquests 
professionals. Això ens va tocar molt en dintre, perquè ens va fer pensar i repensar que, tot i que en 
les nostres formacions anem predicant, el model biopsicosocial tornava a ser un eslògan per alguns 
i a la pràctica poca utilitat. 

També ens vam adonar que els primers a autoestigmatitzar-nos érem els propis professionals, doncs 
quan volem parlar de nosaltres i salut mental a la feina, parlem de burnout, parauleta per evitar dir 
que tenim trastorn d’ansietat o una depressió. És com si dir burnout o cremat en situés en un altra 
dimensió. 

També el nostre grup ha participat en el Pla de Salut Mental de Barcelona amb una orientació clarament 
comunitària. 

Després des de Activa’t i el seu programa Prospect ens van fer veure que el nostre missatge d’atenció 
que havíem de donar era totalment diferent. La formació que alguns vam rebre, ens va fer tocar de 
peus a terra i ens portar a reflexions profundes. El fet d’estar junts amb pacients i famílies, no sols 
ens va fer veure el sofriment psíquic, sinó molts tipus de patiment, manca recursos, treball, ser mares, 
tenir la regla, no rebre informació, etiquetes, por a la recaiguda, no poder decidir, subjeccions... això 
no s’arregla amb una pastilla. Una manera és fer un abordatge familiar des de l’atenció primària, 
paraula que està en el nom de la nostra especialitat Medicina Familiar i Comunitària, donant sentit a 
la “familiar”. Vull dir asseure a la consulta família, pacient, metge, infermera i, si cal, assistent social i, 
si pot, el psiquiatra, per informar, rebre i ajudar a decidir el que es pot fer i vol fer.

Per aquest motiu la Camfic i el nostre grup farà un taller de tot un dia sobre abordatge familiar a l’atenció 
primària amb la col·laboració de l’Escola de Teràpia Familiar de Sant Pau, on tenim depositades 
moltes il·lusions per canviar l’abordatge de la salut mental.

Per fer-ho s’ha de comptar amb recursos, en aquests cas no milions, només formació i temps. Aquest 
temps utilitzat, vol dir deixar la consulta i carregar-la a un altre company que pot ser que ja porti a 
l’esquena un altra consulta, i que l’endemà l’agenda estigui tant plena que necessitem els informàtics 
perquè  l’ordinador no exploti. Tot i aquestes dificultats seguim il·lusionats. 

Visió des de l’Atenció Primària

Gomà, Josep
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Des de fa més d’una dècada, amb la Llei 12/2007 de Serveis Socials, els Serveis Socials Bàsics (SSB) 
esdevenim un sistema amb una sèrie de funcions i una cartera de serveis associada que ens marca el 
camí i ens situa com un dels pilars de l’estat de benestar. Els SSB som serveis pròxims a la ciutadania, 
el primer accés al sistema, amb la capacitat d’acompanyar les persones en els processos de canvi, 
desenvolupament o promoció de la seva autonomia. La creixent complexitat social requereix d’una 
nova empenta i les institucions hi han de prendre partit per millorar la intervenció en la realitat social 
de forma conjunta, amb l’articulació i la complementarietat de les diferents perspectives.

Sota el lema “Acompanyament professional, transformació col·lectiva”, el IIICSSB18 ha girat entorn de 
4 eixos: la fortalesa del professional al servei de les persones; la ciutadania, protagonista dels SSB; 
altres serveis en interacció amb els SSB; i les polítiques socials en relació als 10 anys de la Llei de 
Serveis Socials. I precisament en l’eix d’altres serveis en interacció amb els SSB és on hem volgut 
pretendre abordar els àmbits de: treball en xarxa i la xarxa de serveis; coresponsabilitat dels serveis; 
i la relació dels SSB amb altres serveis (justícia, educació, salut…).

Tenim davant ciutadans amb drets i deures, i la nostra missió és que s’acompleixin: que els drets 
es facin efectius perquè tothom pugui exercir també els seus deures. En aquest sentit, el treball 
en xarxa, en co-referència entre SSB, educació, salut, agents comunitaris… aporta noves visions i 
conceptualitzacions sobre les capacitats i oportunitats. Permet la intervenció amb noves metodologies, 
millora la qualitat de l’atenció i minimitza la vulnerabilitat per mitjà del treball interdisciplinari que és 
indispensable. Per tant, és imprescindible un treball en xarxa interdepartamental. No només podem 
relegar aquest fet a la voluntat dels professionals dels serveis que ja fan la coordinació de casos, 
d’accions i desenvolupen projectes comunitaris de proximitat, sinó que cal l’establiment d’estratègies 
i accions coordinades en el marc de plans integrals d’acció comunitària que vetllin per l’atenció, la 
prevenció, la promoció de l’autonomia de la persona i de l’entorn. Parlem d’estratègies compartides: 
professionals-serveis-ciutadania. En aquesta línia, l’objectiu de l’Activa’t ja té un camí de recorregut 
en els SSB, i ens ve marcat per la llei. L’Activa’t parteix de la voluntat de formar part de la cartera de 
serveis. Trenca el plantejament i tractament individual de la persona/pacient i que els sistemes formin 
part de l’articulació en l’atenció, aportant una visió comunitària, interdisciplinària i corresponsable, que 
flueix com a agent del propi sistema de serveis socials. 

Visió des dels Serveis Socials

Morales, Isabel
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Conferència
internacional

IX.

‘Com s’aborda l’empoderament des de les 
polítiques i els sistemes de salut mental a 
Europa?’

Roberto Mezzina, director del Departament de Salut Mental de Trieste i director del 
Centre Col·laborador de l’OMS per a la Recerca i la Formació

Aquesta sessió va ser moderada per Enriqueta Vidal, membre de l’Associació Salut Mental 
Baix Llobregat i vocal de la junta executiva de la Federació Salut Mental Catalunya.

1.   Els diversos nivells implicats en la qüestió de l’empoderament són:

• Els drets humans, per exemple, el Programa QualityRights de l’OMS (Convenció sobre els 
drets de les persones amb discapacitat)

• Els determinants socials de la salut, per exemple, la participació social

• El capital social

• La xarxa i el suport socials

• La coproducció, per exemple, les cooperatives socials

• El desenvolupament comunitari.

El pas de la psiquiatria a la salut mental es caracteritza, de fet, per l’aparició de diferents subjectes 
socials, ja siguin considerats individualment o col·lectivament. El procés d’empoderament va 
desencadenar moltes estratègies diferents per restablir els drets dels pacients i reintegrar-los 
en els intercanvis socials. Això està relacionat amb la participació social. En diverses situacions, 
grups i moviments de pacients o de familiars i d’altres ciutadans no entesos en la matèria han 
emprès diverses formes de negociació, d’intercanvi de treballs o de cooperació amb els serveis. 
En altres situacions, són els professionals els que han promogut activament la participació de les 
parts interessades en els serveis d’atenció.

2.   Qüestions bàsiques relacionades amb el sistema i la pràctica psiquiàtrics

Hem de plantejar-nos fins a quin punt l’empoderament està condicionat o limitat per:

•  La possibilitat d’utilitzar l’aïllament i la coacció

•  La presència d’unitats tancades

•  La manca d’una política clara de portes obertes

•  La manca d’un accés fàcil, senzill i poc restrictiu als serveis

•  La manca de drets, per exemple, de drets socials

•  La manca d’un discurs basat en la negociació, en unes relacions terapèutiques de confiança.
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L’atenció i la pràctica comunitàries van derivar de la desinstitucionalització, com a alternatives 
a la institucionalització, començant pels hospitals de salut mental, per acabar amb la separació 
imperant entre la “malaltia” i l’existència integral dels usuaris a la comunitat. Amb aquesta finalitat, 
es va intentar fer un canvi profund de tots els sistemes científics, jurídics i administratius que es 
basaven en aquesta separació.

3.   Noves aliances per a l’emancipació

Una de les peculiaritats d’aquestes situacions rau en les interaccions reals i en les noves aliances 
possibles entre els serveis i els consumidors promogudes per la desinstitucionalització. Durant 
els darrers anys, molts serveis comunitaris innovadors han tingut com a objectiu desenvolupar-
ne la vida social, l’organització de la feina i els contactes amb la comunitat de tal manera que 
s’optimitzessin els intercanvis i les relacions entre els treballadors de l’atenció a la salut mental 
i els afectats (pacients, familiars, persones no enteses, serveis socials, juntes i associacions, 
voluntaris, etc.) i “tota la comunitat”.

El fet d’empoderar els afectats mitjançant la seva participació activa en la salut mental també 
significa acceptar la seva contribució per continuar fent canvis als serveis d’atenció a la salut 
mental de manera conjunta, contra la inèrcia i els vincles de dependència passiva, contra la 
medicalització general de les necessitats individuals i socials i dels problemes de la vida quotidiana 
i contra les noves formes d’institucionalització.

4.   Canvi de poder per donar pas a la democràcia i els drets

Per aconseguir aquest canvi, també cal treballar les relacions institucionals. La possibilitat del 
pacient de fer grans avanços va de la mà de la modificació de la funció del treballador de l’atenció 
a la salut mental: desinstitucionalitzar el seu coneixement i els seus actes i desmitificar el seu 
poder o utilitzar-lo en altres direccions diferents del “control del pacient”, per exemple, afavorint 
l’enfocament global dels problemes del pacient cap a un enfocament vital integral, satisfent les 
necessitats i recuperant uns drets, els de la plena ciutadania. Es tracta d’un empoderament 
paral·lel.

Per a aquesta forma de democràcia aplicada a la salut mental, necessitem:

• Un canvi de poder, del poder exercit sobre algú, en què una persona està sotmesa a un poder, 
cap a l’empoderament, és a dir, de baix a dalt, o el poder compartit, el poder dels subjectes, 
mitjançant la pedagogia del poder (Basaglia).

• Passar del tancament i la restricció a la llibertat primer! Com a moviment fonamental de la 
desinstitucionalització. Rebre una atenció acceptable és el primer pas per aconseguir una 
atenció accessible i consumar el dret a gaudir del més alt grau de salut assolible.

• Passar dels drets individuals als drets col·lectius: consciència del que significa la plena 
ciutadania, reflexió personal sobre la vida social d’un mateix. La ciutadania comporta l’exercici 
d’uns drets, no és només una condició, sinó una actuació, i inclou drets civils i socials (feina, 
casa, rols socials).



97

• Passar de les necessitats (no satisfetes) als drets (afirmats, declarats), mitjançant lleis. Aquest 
punt està relacionat amb el fet de tenir en compte els determinants socials de la salut, és a dir, 
“la manera de viure de les persones”, la seva qualitat de vida, que ara s’aborda de diverses 
maneres, per exemple, mitjançant pressupostos personals.

• El canvi de paradigma de la malaltia a la persona, en una concepció integral de la vida (el tipus 
de vida que volem) i amb un sistema d’atenció i suport integral, amb tots els agents implicats 
i la comunitat.
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Conclusions dels 12 
tallers: reflexions i 
propostes de futur

X.

Aquesta sessió va recollir les conclusions extretes dels 12 tallers que es van fer de forma paral·lela 
durant la primera jornada del Congrés. Es poden consultar en cada un dels corresponents apartats de 
cada taller d’aquesta mateixa publicació i també en format power point al web de l’Activa’t6.

Les conclusions de cada un dels tallers van ser explicades pels seus relators i relatores:

• Cristina Fernàndez, relatora del Grup 1: L’avaluació al detall 

• Ona Yàñez, relatora del Grup 2: Missió, funcions, encaix i futur de l’Espai Situa’t 

• Ruth Soriano, relatora del Grup 3: Formació psicoeducativa a les famílies: com es pot millorar? 

• Alba de la Torre, relatora del Grup 4: Formació psicoeducativa a persones amb experiència pròpia: 
aprenentatges del Klau de Re©

• Mireia Ribas, relatora del Grup 5: Prospect: un espai de reflexió conjunta, trobada i aprenentatge 

• Eva Fernàndez, relatora Grup 6: Com continua el suport a la comunitat: els Grups d’Ajuda Mútua 

• Cecília Agramunt, relatora del Grup 7: Treballant el model de recuperació als serveis 

• Cristian Vinagre, relator del Grup 8: Activació de la comunitat: efectes i expectatives envers 
l’Activa’t 

• Raquel Ariza, moderadora del Grup 9: El suport de l’Activa’t a les associacions de persones amb 
problemes de salut mental i les seves famílies 

• Jèssica Pérez, relatora del Grup 10: Les repercussions de l’Activa’t als serveis de salut mental, 
dispositius i professionals sanitaris 

• Cisa Llopis, relatora del Grup 11: Propostes per a l’empoderament a infants i joves, i les seves 
famílies, i l’apropament a d’altres grups 

• Alícia de Maya, relatora del Grup 12: Més enllà dels Grups d’Ajuda Mútua: la promoció del suport 
entre iguals 

Amb la moderació de Micaela Mahi Cuyami, vocal de la Federació Veus.

6   Es pot consultar el ppt de les conclusions dels tallers al web del Congrés: http://activatperlasalutmental.org/congres-2018/#tallers1

http://activatperlasalutmental.org/congres-2018/#tallers1
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Cloenda institucionalXI.
La taula de tancament del Congrés va començar amb la intervenció del president de la Federació 
Salut Mental Catalunya (SMC), Israel Molinero, que va qualificar l’Activa’t com un projecte referent, 
alhora que va mostrar la necessitat de treballar per la continuïtat del projecte més enllà del pilotatge. 
Molinero va ser clar alhora de dir que “l’Activa’t ha vingut per quedar-se. Hem somiat que arriba a 
tothom i a tot arreu”, alhora que va afegir que el bagatge de l’equip del projecte no es pot perdre.

A continuació va intervenir el president de la Federació Veus, Edgar Vinyals, per qui l’Activa’t és 
un projecte “resistent i insistent” que ha de permetre un canvi anhelat en el model d’atenció i de 
recuperació de les persones amb problemes de salut mental. Vinyals creu que l’Activa’t és una aposta 
per les persones i per unes relacions lliures de violència, silenci, por i desconfiança. El president de 
Veus va explicar que amb el projecte la salut mental entra en el territori del sentit comú i promou un 
espai per assegurar el benestar de la societat.

La representació del Departament de Salut va anar a càrrec de Carme Bertral, secretària d’Atenció 
Sanitària i Participació, que va destacar que l’Activa’t és un projecte pioner i no només en l’àmbit de 
la salut mental. Bertral va evidenciar el canvi de mirada que suposa el projecte i va afegir que “no es 
pot perdre aquest model”.

Bertral va convidar a pujar a la taula a Cristina Molina, directora del Pla director de salut mental i 
addiccions del Departament de Salut durant els tres anys del projecte pilot, i que deixava el càrrec 
coincidint amb la celebració del Congrés. Molina va explicar que la seva vinculació amb l’Activa’t l’ha 
convertit en una “activista del projecte perquè me’l crec” i va afegir que el canvi de paradigma que 
proposa es basa en la humilitat i l’empatia, i ajuda a entendre la mirada de l’altre. Molina va finalitzar 
assegurant que “no podem desenvolupar un nou model comunitari sense projectes com l’Activa’t”.

La cloenda institucional va finalitzar amb la participació de Francesc Iglesies, secretari d’Afers 
Socials i Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En la seva intervenció, va 
explicar que l’Activa’t comença una nova etapa perquè ja no és un projecte sinó una realitat. Iglesies 
va destacar el canvi de mirada que suposa l’Activa’t i va posar de relleu l’aposta per la prevenció, la 
recuperació i l’empoderament, així com el paper del teixit associatiu. L’etapa de transició del projecte 
al 2019, segons Iglesies, ha de passar per veure com s’integren els recursos que ofereix l’Activa’t amb 
la dotació d’un finançament propi com a servei públic.



100

Reflexions finals
de l‘equip

XII.

L’equip tècnic del projecte Activa’t per la salut mental volem escriure unes línies per expressar les 
nostres experiències des de dins del projecte. Començarem pel que va ser l’inici, el 2015, per la 
major part de l’equip. Era l’oportunitat de participar en un projecte innovador, que promou el treball 
col·laboratiu entre els diferents col·lectius implicats en la salut mental: les persones amb problemes 
de salut mental, les seves famílies, i els i les professionals. El projecte proposa que aquests tres 
col·lectius es relacionin de manera horitzontal, pensin junts, comparteixin les seves preocupacions, 
els seus anhels i es generi un espai d’aprenentatge mutu; dona també impuls a un major coneixement, 
una major informació en salut mental, de les famílies i les persones diagnosticades; es promouen 
espais de trobada entre els tres col·lectius, així com espais entre iguals en la línia de l’empoderament, 
tot sistematitzat i compartit en 12 territoris pilot que es van ampliar a 15 punts d’atenció arreu del 
territori català.

La il·lusió era molta, però també les dificultats. Els canvis no són fàcils i hi havia resistències, falta 
de costum, pors, aspectes que no acabaven de funcionar... Però l’avaluació es va poder fer, amb 224 
famílies que es van voler implicar en el projecte i l’aventura: 111 famílies van formar part de l’Activa’t 
per la salut mental i 113 del grup control (a aquestes famílies, un cop passat el pilotatge, se’ls va oferir 
passar pel circuit de l’Activa’t). Era important poder mostrar que el projecte funciona, que promou 
canvis i millores. Aturant-nos un moment en l’avaluació, volem destacar que es va voler avaluar la 
millora en la recuperació de les persones diagnosticades, una millora en l’ús de la medicació i una 
millora en la percepció de la cura dels familiars.

Però, com a equip tècnic, volem anar més enllà. Ens plantegem altres aspectes que la metodologia 
de l’avaluació no va arribar a mesurar, probablement per l’amplitud i l’impacte de l’Activa’t per la salut 
mental durant aquests tres anys. Professionalment, fem referència al funcionament del treball en 
xarxa: la mediació entre la xarxa associativa i la sociosanitària; la creació, visibilitat i connexió d’un 
teixit de vincles i sinergies als territoris; de la promoció de bones pràctiques; el treball cooperatiu, etc. 
Respecte les famílies i les persones amb experiència pròpia en salut mental, parlem de l’acollida, de 
ser una referència, del reforç a les associacions, del canvi de mirades, d’un model d’atenció des de les 
persones, la promoció de l’empoderament, etc. Poder fer una avaluació continuada del projecte també 
ens ha permès introduir alguns canvis per millorar el seu impacte. Estem orgulloses de formar part 
d’un projecte que es revisa, que és participatiu sense complexos, que s’exposa fins a fer un congrés, 
on totes les persones que hi participaven podien aportar idees, suggeriments i crítiques. 

Considerem important fer menció a la part grupal del projecte: els psicoeducatius, el Prospect, 
i els Grups d’Ajuda Mútua (GAM). Les tres parts del circuit que l’Activa’t per la salut mental et 
convida a transitar. Els psicoeducatius se’ns plantejaven com un primer pas, una entrada al món de 
l’empoderament en salut mental per part de les persones diagnosticades i dels familiars, de començar 
a compartir, d’agafar les regnes del seu procés de recuperació i, alhora, un repte: havíem de treballar 
amb els serveis de salut mental. En general, ha sigut una gran experiència, amb alts i baixos, que 
conclou amb la necessitat ineludible de continuar treballant conjuntament. 
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El Prospect ha sigut tota una experiència, els facilitadors i facilitadores estan al mateix nivell, per tant, 
ja s’aporta un aspecte diferencial, persones que han pogut fer un procés de recuperació, que fan 
activisme, s’associen, treballen per la salut mental de tothom. I el mòdul comú, aquell espai de trobada, 
dels tres col·lectius, de treball horitzontal, en grups mixtes, sobre la comunicació. El mòdul comú, 
especialment, rep molt bones crítiques per l’innovador de la situació i pel què aporta a cada participant. 
Aquest és un programa europeu que ha estat introduït a l’Estat espanyol per la Confederació Salud 
Mental España. L’Activa’t per la salut mental ha proporcionat la possibilitat d’estendre’l i replicar-lo a 
diferents territoris, amb un creixement exponencial. Considerem que és una formació molt potent, 
que el programa ha permès que moltes persones afectades, famílies i professionals se n’hagin pogut 
beneficiar. 

Els GAM són espais autogestionats per les persones amb problemàtica de salut mental o els seus 
familiars. Són espais per compartir experiències i empoderar-se, són llocs on trobar el suport de qui 
ha viscut o viu una situació molt semblant a la teva, i són grups lliures de judicis. Des de l’Activa’t per la 
salut mental s’ofereix formació per moderar aquests grups, així com suport posterior perquè els grups 
es consolidin i es quedin en el si de les associacions. El projecte ha estat un motor que ha impulsat la 
creació de molts GAM arreu del territori català i ha creat, així, una xarxa d´espais d´acollida i suport 
mutu a la comunitat vinculats a les entitats socials, però també entre ells. Destaquem la importància 
d´aquests espais, sobretot, en territoris d´alta dispersió i baix índex de recursos.

Pel que fa a l’Espai Situa’t, que coordina cadascuna de les parts del circuit anteriorment esmentades 
i, a més, actua com a punt d’informació i assessorament en salut mental, les experiències també han 
estat diverses. Malgrat les distàncies físiques, la xarxa d’Espais Situa’t ha anat guanyant solidesa amb 
el temps i, actualment, gaudim d’un vertader treball en equip, que s’alimenta i consolida a través de 
la visió general de què disposa la Federació Salut Mental Catalunya. Sense dubte, aquest és l’únic 
model d’Espai Situa’t que valorem funcional: un model en el qual els diferents Espais Situa’t estiguin 
gestionats per la mateixa entitat, i que aquesta sigui capaç de mantenir una visió global i objectiva, amb 
capacitat de sistematitzar les seves accions, garantint les mateixes possibilitats d’accés i participació 
a tots els territoris, alhora que s’adapta a les seves diferents necessitats particulars. 

Així mateix, aprofitem per comunicar també la nostra enorme satisfacció entorn al funcionament en si 
mateix del servei d’Espai Situa’t. Considerem que és absolutament clau per poder complir l’objectiu 
primer de promoure que les persones amb experiència pròpia i els seus familiars esdevinguin 
agents actius en el seu propi procés de recuperació. Dels molts d’exemples dels casos atesos als 
Espais Situa’t, ens agradaria posar èmfasi en el fet que s’ha treballat amb persones que no estaven 
tenint cap altre tipus de seguiment (o bé per desvinculació dels serveis o bé per d’altres motius), el 
punt d’informació i assessorament ha generat l’oportunitat i han acabat sent casos d’èxit en quant 
a avançar en el seu procés de recuperació i empoderament. L’Espai Situa’t ha sigut i és un espai 
sense precedents que facilita el vincle i la confiança per poder abordar, assessorar i acompanyar 
en situacions molt complexes que actualment la xarxa sociosanitària, per funcionament i/o falta 
d’estructura, no pot assumir.  

En definitiva, per els i les professionals del projecte Activa’t per la salut mental ha sigut un gran repte i 
un motiu d’orgull treballar-hi. Conèixer totes les persones que hem conegut, amb les seves històries de 
lluita i superació, les seves ganes de millorar, en diferents àmbits, la seva empatia, la seva humanitat... 
ens ha fet créixer com a persones i com a professionals. 
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Volem fer un agraïment final a la Junta de la Federació Salut Mental Catalunya, a tot el seu equip 
tècnic, a les persones participants al projecte en les seves diferents versions (demandes a l’Espai 
Situa’t, participació en algun dels grups, voluntaris i voluntàries...), als professionals amb qui ens hem 
coordinat, i enorgullir-nos del grandíssim equip cohesionat que hem pogut formar. 





Un projecte de:


