Iniciatives de promoció de la
salut mental en temps de la
COVID-19
En moments difícils com els actuals, i davant la incertesa de quan podrem
recuperar la normalitat, és important que com a moviment associatiu ens
reorganitzem, adoptem noves formes de treball, d’atendre les persones i
sobretot ens animem a ser creatius i emprendre nous projectes, dins de les
nostres possibilitats, per continuar amb la nostra tasca d’atenció i promoció de
la salut mental entre la població.
És per aquest motiu, que hem volgut recopilar les diferents iniciatives de treball,
activitats, organització, atenció i formació, entre altres, iniciades per les entitats,
clubs socials, serveis i programes de la nostra xarxa associativa.
L’objectiu d’aquesta guia és doble:
● compartir aquestes iniciatives perquè ens serveixin com a inspiració per
impulsar i crear noves propostes d’actuació
● donar a conèixer a les institucions, administracions i ciutadania la funció i
tasca que estem desenvolupant en el context actual de suport a les
persones des del moviment associatiu, per tal de poder ampliar la
cobertura i atendre a les persones que ho puguin necessitar.
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Associacions
Com podem continuar amb l’atenció a les
persones en la distància?
La situació actual de confinament ens ha obligat a reorientar les nostres
intervencions, els nostres centres i entitats, per tal de seguir donant suport i
atenció a les persones. És important, i més en aquest context on sorgeixen
noves situacions, estats emocionals i necessitats, acompanyar i continuar
donant suport com hem fet des de l’inici des del moviment associatiu a
familiars, les primeres persones i la població en general.
1. Atenció i suport via telemàtica a familiars, primeres persones i
població en general:
a. At. Telefònica
b. At. via whatsapp
c. At. Online (videoconferència, etc)
⮚ Les noves tecnologies ens permeten, amb pocs recursos, continuar amb
els serveis d’atenció i informació a les persones en la distància, ara més
necessari que mai.
Entitats: Salut Mental Ponent, SM Nou Barris, El Turó, SM Baix Llobregat, Ass.
Positiva del Delta del Tordera, ASFAM Berguedà, AREP, APSAS, Aurora,
Terrassa, Salut Mental Garraf | Afammg, SM Pallars, AFAMMCA, ACFAMES,
AFMME Terres Ebre, Ondara Sió, SM Baix Llobregat Nord, SMC Anoia.
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És possible coordinar equips i formar-nos des
de casa?
Davant aquest context la necessitat de coordinar-se de forma interna resulta
més essencial que mai, per tal que les nostres accions siguin efectives i
rellevants per a les persones. Les noves tecnologies ens possibiliten poder
treballar en equip, determinant les línies d’acció, assignant tasques als
membres de l’equip i fer-ne el seu seguiment. Així mateix, els plans formatius i
l’oferta formativa previstos per les nostres entitats, no tenen perquè aturar-se.
Actualment hi ha una àmplia oferta on-line de cursos i formacions pels nostres
professionals. De la mateixa forma, molts dels cursos que oferim com a
entitats, podem realitzar-los, prèvia adaptació, en format digital.

2. Formació i treball online:
a. Webinars (cursos impartits online) per a famílies
b. Jornades tècniques per videoconferència
c. Cursos online per als professionals de les entitats
d. Reunions de treball i coordinació virtual
⮚ Podem aprofitar el confinament per formar-nos i pensar en nous
projectes i activitats.
Entitats: Perspectivamente, Coordinadora Terres de Lleida, AFAMMCA,
ACFAMES, El Turó, AREP, La Muralla, ASFAMMG Garraf, Salut Mental
Pallars, SMC Anoia.
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El treball en xarxa més important que mai?
El treball en xarxa resulta una eina indispensable per les nostres entitats, ja que
com a agents comunitaris ens nodrim i participem activament amb
associacions, serveis, institucions i altres entitats del nostre territori. Com en la
coordinació d’equip, és important mantenir el contacte i valorar les possibilitats
de col·laboració amb altres agents, per tal de sumar esforços, detectar
necessitats i establir estratègies d’acció conjuntes.
3. Treball en xarxa amb els recursos de salut mental, entitats i
institucions del territori per coordinar les noves necessitats
d’atenció
⮚ Com a entitats podem col·laborar a donar resposta de forma coordinada
a les necessitats del territori i aportar valor
Entitats: Sol del Solsonès, Grup Horitzó, SM Baix Llobregat, DARUMA, AREP,
ASFAM Berguedà, SM Baix Llobregat Nord, SMC Anoia.
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Aprofitem les xarxes socials i les nostres webs
per comunicar en temps de coronavirus?
La presència a les xarxes socials ens permet arribar a un major públic sense la
necessitat de desplaçar-nos ni fer grans inversions. En les nostres XXSS,
podem incloure informació rellevant de la nostre entitat arran de la situació
actual, horaris d’atenció i telèfons de contacte, així com informació d’utilitat
sobre la cura de la pròpia salut mental, recomanacions, rutines, entre d’altres.
4. Compartim informació d’interès (notícies, agenda activitats,
propostes per fer a casa….), noves activitats en directe i obertes.
a. Activitats/sessions obertes a través de Facebook, Instagram,
Youtube...
b. Agenda, activitats i propostes a la pàgina web de l’entitat, grups
de WhatsApp o xarxes socials.
⮚ Les xarxes socials i les nostres pàgines web com un portal a l’exterior
Entitats: AFAMMCA-ACFAMES, SM Baix Llobregat, AREP, ASFAMMG Garraf,
AFATRAC, ASM La Noguera, SM Baix Llobregat Nord, El Turó, SMC Anoia.
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Què podem fer amb tota la informació que ens
arriba i amb els nostres coneixements?
5. Elaboració i difusió de material per a familiars, primeres persones i
població en general via mail, whatsapp, pàgina web, xarxes socials.
a. Revista interactiva
b. Material audiovisual (vídeos…)
c. Activitats col·lectives (programes de ràdio…)
d. Agenda de propostes, notícies d’interès, necessitats de l’entorn.
⮚ Contribuir amb propostes i informació seleccionada per cuidar la salut
mental de la població, cobrir necessitats sobrevingudes i evitar la
infoxicació dels nostres públics
Entitats: AREP, DARUMA, AFATRAC, ASM La Noguera, Ràdio Nikosia, El
Turó, SMC Anoia.
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Invertim esforços per continuar amb els llaços
creats de suport entre iguals i amb les activitats
grupals?
6. GAMs, psicoeducatius, Grups Amb Experiència Pròpia, Grups de
dones i tallers telemàtics diversos via telemàtica (zoom, Skype, Jitsi
Meet, whatsapp…)
⮚ Podem donar continuïtat a les activitats grupals, ara més necessàries
que mai.
Entitats: AFAMMCA-ACFAMES, AFMMTE, El Turó, La Muralla, SM Baix
Llobregat, AREP, APSAS, Assoc. SM Dr Tosquelles, AFATRAC, SM Pallars,
Assoc. Positiva Delta del Tordera, Aprenem, AFMME Terres Ebre, ASM La
Noguera, Assoc. Emilia Barcelona, SMC Anoia.
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Hi ha altres formes de contribuir?
Com a entitats, el nostre objectiu en el context actual és seguir oferint una
atenció de qualitat a les persones beneficiàries. Però, en moments com els
actuals, si tenim la possibilitat i la capacitat d’adaptar-nos a altres necessitats
que van més enllà de la salut mental, podem trobar la forma de col·laborar amb
agents rellevants en la lluita contra el COVID-19.

7. Producció material sanitari
⮚ Redescrobir capacitats per ajudar a pal·liar les necessitats més urgents i
sentir-nos útils.
Entitats: Fundació Horitzó del Berguedà

www.salutmental.org

Clubs Socials
Espais d’intervenció, atenció i suports telemàtics
i virtuals
El context de confinament que estem vivint generat per l’alarma sanitària arran
del COVID19, ha obligat als serveis de Club Social tancar els seus centres i per
tant, no poder proporcionar una atenció directa i presencial. Aquest recurs es
caracteritza per aquesta modalitat d’atenció, de forma conjunta amb els
equipaments de la xarxa de salut, social i comunitària, amb un perfil de
persones participants que, de forma general, acudeixen amb una alta
freqüència al llarg de la setmana. Des dels clubs socials, es segueix realitzant
l’atenció a les persones, adaptant aquesta tasca a la situació de confinament
actual, principalment, utilitzant les TIC:
● Comunicació mitjançant trucades telefòniques.
● La comunicació quotidiana, els seguiments a les persones participants i
● la possibilitat d’oferir suport emocional es pot realitzar per mitjans com
● What’s App (trucades, missatges i videotrucades), Skype, Jitsi
● Meet, Zoom (trucades i videotrucades). Hi ha una gran varietat
● d’aplicacions, senzilles, que faciliten la comunicació i el contacte.
● No tant sols s’ofereix atenció a les persones actualment vinculades al
● recurs, sinó aquelles que fa poc temps s’han desvinculat , en especial
● aquelles que viuen soles i /o tenen una xarxa de relacions feble.
● Alguns clubs socials disposen d’un telèfon d’atenció durant tota la
● setmana , inclosos diumenges i festius.
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Adaptació de tallers, activitats i dinàmiques a la
situació de confinament
Tal i com ha succeït amb l’atenció i el suport, els diversos tallers, activitats i
dinàmiques s’han hagut d’adaptar i re-orientar a la situació excepcional que
vivim. Per fer-ho, altre cop s’utilitzen les diverses plataformes que faciliten el
contacte entre les persones, sent de gran utilitat les videotrucades o
videoconferències. Els professionals de les entitats mantenen, de forma
setmanal, aquestes activitats amb l’objectiu de poder oferir l’atenció que es
dona presencialment i evitant, d’aquesta forma, l’aïllament de la persona i la
desvinculació del servei:
● Realització d’activitats i tallers: dibuix, relaxació, tertúlies, anglès,
fotografia, música, jocs de resolució d’enigmes, entre d’altres.
● Reptes setmanals: dinàmiques i reptes que pot realitzar cadascú a casa
seva i posteriorment es comenten en grup, com per exemple cuina un plat
determinat, que després es compartirà amb la resta de companys.
● Activitats obertes a tothom: activitats que, per les seves
característiques, hi pot participar qualsevol persona. Per exemple, un
concurs fotogràfic.
Els mitjans per realitzar aquestes activitats de forma adaptada són,
principalment els que permeten una connexió visual i auditiva , com són
Skype, Zoom i Jitsi Meet.

Una de les principals dificultats amb la que es troben els equips
professionals és que part de les persones participants en els clubs socials
desconeix o té molt poc domini de les TIC i les xarxes socials, així que, part
de l’adaptació de les activitats del club a la situació de confinament passa
per ensenyar a com utilitzar aquestes eines.
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Presència a les xarxes socials i mitjans de
comunicació
Tal i com succeeix amb l’atenció a les persones i les activitats del Club Social,
la necessitat d’utilitzar les xarxes socials per estar en contacte amb la població
atesa, les famílies, professionals i la ciutadania en general resulten
determinants. Les més comuns són Facebook, Twitter i Instagram.
Mitjançant aquestes xarxes, des del Club es pot informar a la població en
general sobre:
● Horaris d’atenció i contactes per comunicar-s’hi
● Activitat que s’ofereix
● Promoció d’aspectes relacionats amb la pròpia cura de la salut mental i
● física
Altres exemples els trobem en la participació en mitjans de comunicació locals,
com per exemple el CS Esquima, que ha col·laborat amb Ràdio Premià a partir
d’audios i podcasts, tot i la situació de confinament.
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Cuidar la salut mental i física
A banda de les activitats de club relacionades amb aquests aspectes, els clubs
socials també treballen per poder oferir, de forma general a la ciutadania,
recomanacions i orientacions específiques per poder cuidar la salut mental
com la salut física , algunes accions poden ser:
● Creació de material de suport per a sessions grupals de familiars i en
primera persona
● Webinar (cursos impartits en online) amb recomanacions i rutines, com
han realitzat des de Perspectivamente.
Alguns clubs, que en la seva oferta inclouen l’activitat física i l’esport , han
re-orientat la seva intervenció, de forma coordinada amb els talleristes, oferint
sessions d’entrenament físic telemàtic mitjançant propostes i plans d’exercicis,
amb el seu corresponent seguiment i atenció.

Voluntariat i col·laboració ciutadana
Diversos clubs socials realitzen una tasca molt rellevant per la seva localitat
propera mitjançant els programes de voluntariat que ells mateixos impulsen, ja
sigui amb les persones participants dels clubs com d’altres que coneixen la
iniciativa i volen col·laborar.
Amb aquesta situació de confinament no s’ha aturat la seva tasca, sinó que, com
tot, s’ha hagut d’adaptar i re-orientar. Un exemple el trobem l’Associació Salut
Mental Barcelonès Nord (que incorpora el CS El Badiu), on el seu programa
“Voluntaris Activament” ha re-orientat la seva tasca d’acompanyament reforçant
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el vincle de les persones voluntàries amb les persones beneficiàries del
programa, enviant cartes de suport i d’estima, per tal que es sentin
acompanyades en aquesta situació de confinament en els seus domicilis,
residències o persones que es troben ingressades a hospitals.

Oci i cultura
L’oci i la cultura formen part del dia a dia dels clubs socials, ja que l’accés a
aquest àmbit de la vida resulta rellevant i important per estar connectat amb la
comunitat, amb la ciutadania en general alhora que és un canal idoni per explorar
i treballar les emocions, els sentiments i l’expressió personal.
Algunes opcions, entre moltes altres que es poden impulsar a través del club
social:
● Efilm ( https://efilm.online/ ): cinema gratuït, accés amb carnet de
biblioteca
● Teatroteca: accés a obres teatrals
● Museusvirtuals: https://surtdecasa.cat/barcelona/arts/10-museus-visitesvirtuals

www.salutmental.org

Coordinacions internes i externes
Els clubs socials treballen en constant coordinació en dos nivells: interna i
externa. A nivell intern, entre les professionals dels clubs socials, no s’observa
una diferència entre la situació de confinament i la situació normalitzada, ja que
la feina quotidiana sempre es realitza de forma coordinada entre els membres
de l’equip.
En referència a la coordinació externa, els clubs socials segueixen treballant de
forma conjunta amb la xarxa de salut mental com amb la xarxa comunitària,
principalment per poder seguir oferint, dins les possibilitats que ofereix aquest
context, un acompanyament de qualitat i significatiu per a la persona.
Els mitjans de comunicació utilitzats, com s’ha descrit anteriorment:
● Correus electrònics i trucades telefòniques
● Whats’App (missatges, trucades i videotrucades)
● Skype, Zoom, Jitsi Meet (recomanat per fer videotrucades en grup)
On si que podem trobar la diferència és que, derivat d’aquesta situació
d’alarma, els clubs socials també estan mantenint contacte amb els agents de
salut pública dels ajuntaments, amb diverses regidories i, de forma general,
amb administracions i institucions públiques per tal de detectar i abordar
situacions de necessitat tant del recurs, de l’entitat i de les persones
participants.
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Formació als professionals
La formació contínua també forma part del dia a dia de les professionals dels
Clubs Socials. Aquest aspecte s’ha vist molt compromès amb la situació de
confinament ja que els plans formatius dels treballadors com els diversos
esdeveniments que s’havien de portar a terme durant aquests mesos s’han
cancel·lat, aplaçat i posposat.
No obstant, diversos clubs i entitats han apostat per la formació de les seves
professionals de forma telemàtica, oferint cursos on-line i participant, amb altres
professionals, familiars i primera persona en conferències, xerrades, tertúlies i
jornades acadèmiques relacionades amb la promoció de la salut mental,
l’assoliment d’eines i estratègies per la intervenció i, com resulta evident,
estratègies per afrontar aquesta situació d’excepcionalitat.

Joves
Espais d’atenció i suport telemàtics i virtuals
D’igual forma que els clubs socials, aquelles entitats que disposen de recursos
específics, comunitaris, orientats al col·lectiu de joves, segueixen realitzant la
seva tasca de forma adaptada a la situació de confinament, ja sigui per realitzar
seguiments, intervencions concretes o donar suport emocional en aquests
temps.
Per realitzar-ho, utilitzen diversos mitjans:
● Comunicació mitjançant trucades telefòniques
● Comunicació mitjançant eines audiovisuals com What’s App, Skype, Jitsi
Meet, Zoom, entre d’altres.
En aquest cas, els professionals detecten que hi ha una major adaptació i
major facilitat per contactar i realitzar els seguiments i les intervencions,
mitjançant aquests canals, amb la població jove, doncs està més familiaritzada
en el seu ús.
De forma general, en aquests grups de joves es treballen, de forma més
específica i particular, objectius concrets de vinculació a la comunitat i recursos
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formatius i laborals. Aquesta tasca tampoc s’atura i, tot i les dificultats que
deriven de la situació actual, es segueixen treballant aquests objectius de forma
telemàtica dins de les possibilitats de cada jove i cada pla d’intervenció.

Adaptació de les activitats
Utilitzant les eines anteriorment nombrades, les professionals d’aquests grups
de joves han adaptat les activitats per tal que tinguin una continuïtat durant
aquest temps. Com en el cas dels clubs socials, les activitats van orientades a
que els i les joves no perdin el contacte amb el recurs:
● Realització de tallers i activitats: cuina, ràdio, vídeo, tertúlies, idiomes,
scape room, entre d’altres. Per aquestes activitats són de gran utilitat les
videotrucades o videoconferències.
● Reptes setmanals: dinàmiques i petites proves que pot realitzar cada
jove a casa seva i posteriorment es comparteixen amb el grup.
En aquest últim cas, us deixem per una banda l’exemple de reptes setmanals
que es realitza des del XarXaJoves de Barcelona (Federació SMC i Arep), on
cada dia de la setmana es proposen activitats, petits reptes i accions a realitzar;
per altra banda, un exemple de calendari del programa Joves Actius del Turó
Salut Mental.
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Coordinacions internes i externes
Igual que en els clubs socials, els clubs / grups /espais de joves treballen en
constant coordinació en dos nivells: interna i externa. A nivell intern, entre
l’equip professional, no s’observa una diferència entre la situació de
confinament i la situació normalitzada, ja que la feina quotidiana sempre es
realitza de forma coordinada entre els membres de l’equip.
En referència a la coordinació externa, segueixen treballant de forma conjunta
amb la xarxa de salut mental com amb la xarxa comunitària, principalment per
poder seguir oferint, dins les possibilitats que ofereix aquest context, un
acompanyament de qualitat i significatiu per a la persona.
Els mitjans de comunicació utilitzats, com s’ha descrit anteriorment:
● Correus electrònics i trucades telefòniques
● Whats’App (missatges, trucades i videotrucades)
Skype, Zoom, Jitsi Meet (recomanat per fer videotrucades amb un grup
de persones)

Dificultats
Les principals dificultats amb les que s’han trobat les professionals que atenen
a la població més jove, van en el sentit de la dificultat que suposa, a vegades,
poder trobar espais comuns per contactar, el manteniment d’un horari i d’una
rutina, un ús excessiu de les pantalles (tasca complicada en un moment on la
comunicació és telemàtica), i l’aïllament dins la llar amb les seves afectacions a
la convivència a la llar.
Precisament per aquests punts gran part de la tasca de les professionals
d’aquests grups és la d’acompanyar als joves i oferir suport emocional davant les
situacions que es produeixen arran d’aquest nou context.

Intervenció Centres Penitenciaris
En l’àmbit penitenciari, trobem moltes entitats del tercer sector que, a causa de
l’estat d’alarma, no poden acudir als centres penitenciaris a realitzar les seves
activitats amb la població reclusa, en concret aquella que conviu amb un
problema de salut mental. Moltes vegades, aquestes activitats són cabdals per
aquesta població, ja que acostumen a ser l’oferta educativa, lúdica i esportiva
dels CP.
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Com en altres àmbits, aquesta intervenció s’ha re-orientat. Un exemple és el de
l’Associació Salut Mental Ponent. En col·laboració amb l’equip de psicologia dels
mòduls on donen atenció, segueixen en contacte amb la població interna, fent
arribar, setmanalment, missatges personalitzats de suport i material en relació al
benestar emocional que els pugui ser d’utilitat, per tal que el grup beneficiari
mantingui el contacte amb les professionals externes.
En aquests casos, i donat el caràcter aïllant dels CP, qualsevol activitat o acció
que es vulgui mantenir haurà d’anar molt ben coordinada amb les professionals
referents del centre penitenciari.
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