Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Diagnòstic de la situació de la salut mental i de les
necessitats existents i previstes a la comarca de l’Alt
Penedès
Taula: Taula de Salut Mental de l’Alt Penedès
Àmbit: Coneixement i xarxa i promoció de polítiques.
Públic diana: Població amb problemes de salut mental,
famílies i professionals dels diferents àmbits que atenen a
persones amb problemes de salut mental.
Entitats que participen:
• Grup d’Investigació PRISMA (Institut de Recerca
Sant Joan de Déu, CIBERESP i redIAPP)
• Diputació de Barcelona
• Consell Comarcal de l’Alt Penedès
• Ajuntament de Vilafranca del Penedès
• Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
• El Turó. Salut mental. Associació de familiars i amics
• Germanes Hospitalàries, Sagrat Cor. Serveis Salut
Mental Alt Penedès Salut Mental Adults
• Hospital Sant Joan de Déu. Salut mental
Infantojuvenil
• Institut Català de la Salut, servei d’Atenció Primària
Alt Penedès-Garraf-Llobregat Nord
• Consorci Sanitari de l’Alt Penedès (Hospital Comarcal
de l’Alt Penedès)
• Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès.
Centre Ricard Fortuny
• Fundació Pro-Penedès
• Entrem-hi. Grup cooperatiu d’entitats i empreses
socials
• Fundació Mas Albornà
• Fundació Amàlia Soler
• EAP (equip d’assessorament psicopedagògic) Alt
Penedès
Durada de l’acció: Un any
Objectiu de l’acció:
• Elaborar un diagnòstic de la situació de la salut
mental a la comarca de l’Alt Penedès, incloent
l’organització dels serveis, equipaments i
professionals, per tal de proposar accions de millora
dels serveis i de la salut mental a la comarca.
•

Prioritzar línies estratègiques d’actuació de la taula

Comarca Alt Penedès

amb la concreció de les actuacions necessàries per
donar resposta a les necessitats actuals i futures
sobre la salut mental a la comarca de l’Alt Penedès.
I paral·lelament, permetre el coneixement mutu de
les parts i les seves intervencions sobre els diferents
circuits d’atenció.
Descripció:
El projecte es desenvoluparà en 4 fases, que són:
1. Obtenir les dades i la informació necessària per tal
de fer un diagnòstic de la situació i de les necessitats
existents i previstes.
2. Avaluar el nivell de desplegament de recursos i serveis
per determinació geogràfica.
3. Facilitar la concreció de les actuacions necessàries per
donar resposta a les necessitats actuals i futures.
4. Establir un decàleg de recomanacions per millorar
l’atenció a les persones amb problemes de salut mental
greu.
Resultats:
• Presentació de la diagnosi en plenària per la seva
aprovació.
•

Revisió anual d’objectius amb l’emissió d’un informe
anual.
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Retroba’t amb la feina i amb l’empresa (GAM)
Taula: Taula de Salut Mental de Badia del Vallès
Àmbit: Coneixement i xarxa
Públic diana: Persones aturades de llarga durada: igual
o majors de 45 anys, a partir de 2 anys a l’atur, afectats
a nivell d’estat d’ànim/ a nivell emocional / amb falta de
motivació per la situació de trobar-se desocupats.
Entitats que participen: Ajuntament de Badia del
Vallès: Serveis Socials, Voluntariat i Servei Municipal
d’Ocupació; Creu Roja Sabadell i Unitat de Salut Mental
de Badia del Vallès

Badia del Vallès

Durada de l’acció: 3 mesos (de gener a març 2018)
Objectiu de l’acció:
Prevenir i promoure la salut mental en persones aturades
de llarga durada a partir de Grups d’Ajuda Mútua (GAM)
(experiències comunes, comprensió de la influència entre
desocupació i salut mental, foment de treball en equip i
networking).

Resultats:
Indicadors treballats a partir de la plantilla de recollida de
dades en l’avaluació inicial i el qüestionari emocional.

Concretament: millorar l’ocupabilitat, treballar el
desenvolupament personal i promocionar l’estabilitat
laboral en aspectes que depenen d’un mateix.
Descripció:
A partir d’una metodologia participativa es realitzaran
12 sessions, amb periodicitat setmanal, dividides en tres
tipologies:
• 4 sessions d’orientació laboral per treballar
l’ocupabilitat i l’estabilitat laboral.
• 6 sessions de visites a empreses per treballar
l’ocupabilitat, l’estabilitat laboral i el networking.
• 2 sessions de gestió i suport emocional per treballar
la prevenció en salut mental i el desenvolupament
personal.

Membres de la Taula de Salut Mental de Badia del Vallès.
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Recorregut prelaboral
Taula: Taula de Salut Mental de Badia del Vallès
Àmbit: Coneixement i xarxa i Educació i sensibillització
Públic diana: Persones que es visiten en la Unitat de
Salut Mental de Badia del Vallès que siguin majors
d’edat (preferentment joves) i amb motivació per poder
desenvolupar un recorregut prelaboral.
Entitats que participen: La Unitat de Salut Mental
de Badia del Vallès, Creu Roja, Fundació Tallers de
Catalunya, Ajuntament de Badia del Vallès (com a
programa pilot està definit que tots els espais que
pertanyin a l’Ajuntament de Badia del Vallès són
susceptibles de rebre a una persona en aquest projecte de
recorregut prelaboral).
Durada de l’acció: Perfil A: 1 mes; Perfil B: 1 mes; Perfil
C: 3 mesos.
Objectiu de l’acció:
Ofertar espais del municipi de Badia on la població diana
pugui desenvolupar un recorregut prelaboral.
Concretament:
• Configurar tipologies de perfils prelaborals:
•

Perfil A (preprelaboral): persona sense hàbits
laborals (higiene, horaris, etc.). Treballar per
assolir-los.

•

Perfil B (prelaboral): la persona ha assumit el
perfil A, inicia contacte amb un espai prelaboral.
L’objectiu és desenvolupar tasques prelaborals.

•

Perfil C (pràctiques d’inserció): la persona ha
assumit els perfils A i B, inicia un conveni de
pràctiques en espai laboral.

•

Dissenyar protocols de seguiment.

•

Establir una xarxa col·laborativa en el municipi de
Badia del Vallès en l’àmbit de la inserció laboral i un
apropament d’aquestes persones per trencar idees
preconcebudes així com l’estigma en salut mental.

Badia del Vallès

Descripció:
El professional de referència (treballador/a social de la
Unitat de Salut Mental de Badia del Vallès) designarà
persones candidates que poden ser perfils A, B o C i se’ls
ofertarà els espais adequats al perfil que prèviament s’ha
valorat, per poder iniciar un recorregut prelaboral.
El seguiment de la persona que durà a terme les tasques
prelaborals es realitzarà passats els primers 15 dies de
l’inici de l’acció i posteriorment un mes després. Si les
valoracions són favorables seguirà el recorregut a un nou
perfil més avançat (d’A a B, de B a C).
Resultats:
L’avaluació serà progressiva en funció del recorregut
que la persona faci. Es realitzaran conjuntament entre el
referent de l’espai on la persona porti a terme les tasques
prelaborals, el referent de la Unitat de Salut Mental
(treballador/a social) i la pròpia persona. Es valorarà la
quantitat de casos que han avançat d’un perfil a l’altre.
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Diagnosi de l’abordatge de l’atenció en salut mental a
Vilanova i la Geltrú

Un estudi sobre l’estat de la coordinació dels serveis i les necessitats psicosocials de les persones
amb problemes de salut mental i les seves famílies

Taula: Taula de Salut Mental del Garraf
Àmbit: Coneixement i xarxa
Públic diana: Professionals de la xarxa d’atenció de
la salut mental que fan prevenció, detecció, atenció i
recuperació
Entitats que participen:
• Representant de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona
• La consultora contractada per desenvolupar la
diagnosi i el treball de camp: Spora Sinergies –
Consultoria Social
• L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú: vng[in]clusió,
Oficina Tècnica d’Inclusió social, el Servei de Salut, i
Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
• Associació de familiars i amics de persones amb
malaltia mental del Garraf (AFAMMG), entitat que
coordina la Taula de Salut Mental del Garraf i que ve
com a representant d’aquesta.
• La Federació Salut Mental Catalunya
Durada de l’acció: Un any i mig. Des de març del 2015
a l’octubre del 2016 (quan es va presentar públicament la
diagnosi).

Objectiu de l’acció:
Amb aquesta diagnosi es vol conèixer, de manera
rigorosa, l’abast i la coordinació de l’atenció en la salut
mental a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, i les necessitats
de les famílies i persones que conviuen amb un problema
de salut mental.
Aquesta diagnosi ens ha d’orientar i poder treballar en una
priorització d’accions per pal·liar els factors socials causals
dels problemes de salut mental (prevenció), estudiar els
nous reptes de l’atenció sociosanitària (acció) i tractar de
preveure’n l’evolució (previsió).

Garraf

Descripció:
• Realitzar una breu anàlisi quantitativa sobre la salut
mental del Garraf.
• Detectar les estratègies de coordinació i col·laboració
entre els serveis sociosanitaris que participen en
l’abordatge de la salut mental a Vilanova i la Geltrú.
• Recollir les opinions, valoracions i propostes de
millora respecte l’atenció a les persones amb una
problemàtica de salut mental i les seves famílies.
Resultats:
• Un dels resultats arran d’aquest estudi és la creació
d’una Comissió de Seguiment dins la Taula de Salut
Mental del Garraf que treballa en les necessitats
detectades en la diagnosi.
• Una de les dificultats detectades en la diagnosi és la
manca de formació en l’àmbit de salut mental dels
serveis no especialitzats. Arran d’això, i gràcies al
suport d’un ajut a l’accessibilitat de la Diputació de
Barcelona, des de vng[in]clusió de l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú s’ha organitzat una formació
bàsica sobre salut mental per a professionals de
l’Ajuntament que fan atenció a la ciutadania, amb la
col·laboració de la Federació Salut Mental Catalunya.
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Acció:

Implementació del programa pilot del pla local
antiestigma a Granollers
Taula: Taula de Salut Mental de Granollers
Àmbit: Educació i sensibilització
Públic diana: Població que viu i/o treballa a Granollers
Entitats que participen: Obertament, Ajuntament de
Granollers, Benito Menni Complex Assistencial en
Salut Mental (Centre Salut Mental d’Adults i Servei
Rehabilitació Comunitària de Granollers), Fundació Lar,
Activament, Activa’t per la salut mental, Federació Salut
Mental Catalunya

Granollers

Durada de l’acció: 2 anys
Objectiu de l’acció:
Lluitar contra l’estigma en salut mental a Granollers i la
seva àrea d’influència.
Descripció:
En col·laboració amb l’associació Obertament s’ha iniciat
la implementació d’un programa pilot de lluita local
contra l’estigma a Granollers i àrea d’influència.

Resultats:
Un cop finalitzada la implementació del programa
pilot s’avaluaran els resultats del pla local antiestigma a
Granollers i àrea d’influència.

S’ha creat un grup motor antiestigma en salut mental i
s’encetà en la fase de diagnòstic de la situació al territori.
Han començat les formacions en lluita contra l’estigma
tant a professionals com a persones que han passat per un
problema de salut mental.
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Organització de la jornada sobre la incorporació al
món laboral de les persones amb problemes de salut
mental al Vallès Oriental
Taula: Taula de Salut Mental de Granollers
Àmbit: Educació i sensibilització / Promoció de polítiques
Públic diana: Professionals i usuaris dels serveis de salut
mental de la comarca
Entitats que participen: Vivers de Bell-Lloc, Oficina
Tècnica Laboral (OTL) de Granollers, Servei Prelaboral de
Granollers (Intress), Benito Menni Complex Assistencial
en Salut Mental (Centre Salut Mental Adults, CSMA),
Sant Joan de Déu (Centre Salut Mental Infantojuvenil),
CSMA de Mollet

Granollers

Durada de l’acció: 2 anys
Objectiu de l’acció:
Fer una anàlisi de la situació actual d’integració laboral de
les persones amb problemes de salut mental a la comarca.
Descripció:
Es va fer una anàlisi de la situació d’integració laboral i es
va fer una jornada sobre la integració al món laboral a la
comarca de les persones amb problemes de salut mental.

Resultats:
Es va fer la jornada a la qual van assistir un centenar de
persones, en la qual es va presentar l’anàlisi de la situació
actual.
Les conclusions es faran arribar al Consell Comarcal i a
l’alcalde de Granollers.
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Acció:

Circuit d’urgències psiquiàtriques
Taula: Taula de Salut Mental d’Igualada
Àmbit: Coneixement i xarxa
Públic diana: Professionals de l’àmbit de la salut mental i
persones que fan atenció directa
Entitats que participen: Ajuntament d’Igualada;
CatSalut; Consorci Sanitari de l’Anoia; Fundació Tutelar
Anoia; Fundació Sanitària Sant Josep; Fundació Privada
Àuria; ICS-SAP Anoia; Hospital Sagrat Cor; Salut Mental
Catalunya-Anoia; APINAS

Igualada

Durada de l’acció: Permanent

Objectiu de l’acció:
• Donar una resposta immediata i efectiva davant d’una
urgència psiquiàtrica
• Assegurar l’accessibilitat dels pacients a rebre una
atenció eficient i efectiva, amb una organització
integrada que compti amb tots els dispositius i nivells
assistencials

Resultats:
S’han realitzat dues trobades posteriors a la implantació
del circuit per avaluar el seu funcionament i debatre quins
punts cal millorar.

Descripció:
Elaboració del “Circuit d’urgències psiquiàtriques”
Redacció de dos circuits d’actuació per fer front de
manera coordinada a situacions d’urgència psiquiàtrica.
- El “Circuit A” fa referència a les urgències de pacients no
col·laboradors que es neguen a ser visitats o traslladats
- El “Circuit B” aborda les urgències de pacients
col·laboradors que accepten ser visitats
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Acció:

Jornada formativa “El pacient agitat”
Taula: Taula de Salut Mental d’Igualada
Àmbit: Coneixement i xarxa / Promoció de polítiques
Públic diana: Professionals de l’àmbit de la salut mental i
persones que fan atenció directa
Entitats que participen:
Organitzen: SEM; Mossos d’Esquadra
Participen en la formació: Ajuntament d’Igualada (Serveis
Socials); SEM; Mossos d’Esquadra

Igualada

Durada de l’acció: 3 dies
Objectiu de l’acció:
• Capacitar i dotar de majors recursos als professionals
que en algun moment poguessin trobar-se davant
d’una situació crítica

Resultats:
Van assistir un total de 300 persones.

Descripció:
Preparació de la Jornada “El pacient agitat: estratègies
d’abordatge i coordinació entre cossos d’emergències”
A l’abril del 2015 es va fer la formació “El pacient agitat:
estratègies d’abordatge i coordinació entre cossos
d’emergències”. En aquesta jornada formativa, de 3 dies de
durada, hi van assistir gairebé 300 professionals de l’àmbit
sanitari, social i de seguretat (CAPs, tècnics de serveis
socials, de salut pública, Mossos d’Esquadra, professionals
del CSMIJ Anoia...).
Durant la Jornada es van realitzar  tallers per donar eines
que facilitin el maneig de situacions que requereixen
contenció verbal, terapèutica, etc.
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Concurs literari contra l’estigma en salut mental
i per la inclusió social
Taula: Taula de Salut Mental de Mollet del Vallès
Àmbit: Educació i sensibilització
Públic diana: Obert a qualsevol ciutadà/na major d’edat
Entitats que participen: Fundació Sanitària Mollet,
Ajuntament de Mollet, Club Social la Llum, Federació
Salut Mental Catalunya, Centre de Salut Mental
Infantojuvenil de Sant Joan de Déu

Mollet del Vallès

Durada de l’acció:
• Difusió de les bases del concurs (2-3 mesos)
• 1 dia per l’acte d’entrega de premis
Objectiu de l’acció:
A través del relat breu, la poesia, el conte, l’article d’opinió
i les experiències s’intenta sensibilitzar i promocionar
la salut mental, així com lluitar contra l’estigma en salut
mental i fomentar la inclusió social.
Descripció:
Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental cada
any es convoca un concurs literari amb una temàtica
relacionada amb el lema i manifest publicat.
Està obert a qualsevol ciutadà. La modalitat pot ser relat
breu, poesia, conte, etc. Posteriorment es fa un acte de
lliurament de premis i lectura de textos guanyadors en un
espai públic de Mollet del Vallès.
Resultats:
• Concurs àmpliament consolidat en el territori.
• Augment progressiu del nombre i perfil de
participants (de 20 a 30 relats anuals enviats des
de persones sense experiència en l’escriptura fins
a un col·lectiu més expert, on aquest premi està
aconseguint ser reconegut com a fita important)
• Jurat de prestigi vinculat al món de la literatura i
de la salut mental (periodistes, llibreters, filòlegs,
escriptors, professors)
• Visibilització en un acte d’entrega de premis on

•

•

cada any assisteixen representants institucionals
municipals, i de la xarxa de salut mental sanitària i
social per donar la benvinguda i obrir l’acte. El públic
està format per diferents persones del poble, usuaris,
familiars, professionals, etc.
Durant l’acte d’entrega de premis s’incorporen altres
actuacions artístiques fomentant la salut mental.
S’ha convertit en un espai on l’Escola Municipal de
Música sempre participa amb actuacions dels seus
alumnes (interpretacions musicals, danses...). També
es presenten altres experiències relacionades amb l’art
que s’han dut a terme al territori, com pot ser obres de
teatre o creació de Lipdubs.
S’atorguen tres premis als textos seleccionats en
base a la seva originalitat, qualitat del missatge i al
que millor reculli els valors del concurs. Difusió de
tot l’acte amb les persones guanyadores i els textos
premiats en premsa escrita, webs, intranets...

Participants a la novena edició del concurs literari a Mollet del Vallès
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Guia de recursos de salut mental
Taula: Taula de Salut Mental del Pallars Jussà
Àmbit: Coneixement i xarxa
Públic diana: Tota la ciutadania

Pallars Jussà

Entitats que participen:
• Consell Comarcal del Pallars Jussà
• Delegació Territorial de l’Alt Pirineu i Aran
• Catsalut
• Federació Salut Mental Catalunya
• Gestió de Serveis Sanitaris
• Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies
• ICS
• Departament d’Ensenyament
• Associació APROP
• Fundació INTRESS
• Associació Alba
• Coordinadora de Salut Mental Lleida
• Projecte Home
• Alter Civites
• Reintegra Lleida
• Sant Joan de Déu Lleida
• Mossos d’Esquadra
• Casal cívic de la Pobla de Segur

Resultats:
Probablement es passaran qüestionaris de satisfacció
al final de vàries de les activitats. Es valorarà també el
nombre de persones assistents.

Durada de l’acció: sis mesos
Objectiu de l’acció:
Donar a conèixer a tota la ciutadania els recursos en salut
mental que hi ha a l’Alt Pirineu i Aran.

Presentació a la sala de plens del Consell Comarcal.
(Foto: Consell Comarcal Pallars Jussà)

Descripció:
Elaboració d’una guia dels recursos existents en el camp
de la salut mental a la pròpia comarca i en les d’influència
per tal que tothom que ho necessiti pugui accedir
directament a la informació.
Es planteja que la guia sigui dinàmica i es pugui anar
actualitzant a mesura que es vagin creant nous recursos.
És per aquest motiu que, a més de realitzar-se en format
paper, estarà també disponible online.
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Horts socials
Taula: Taula de Salut Mental del Pallars Jussà
Àmbit: Coneixement i xarxa i Educació i sensibilització
Públic diana: Adreçat a persones amb problemes de
salut mental de més de 18 anys que poden estar en risc
d’exclusió social.

Pallars Jussà

Entitats que participen: Alba Jussà i APROP (Associació
del Pallars Jussà Oberta al Poble)
Durada de l’acció: Tot l’any
Objectiu de l’acció:
Oferir un espai d’activitat cívica, social i ecològica per a
persones amb problemes de salut mental.
Descripció:
Es posa a disposició d’un grup de persones amb
problemes de salut mental un terreny destinat al conreu
d’un hort, amb l’acompanyament de professionals i de
voluntaris que van guiant i orientant tot el procés.

Resultats:
Es realitza una avaluació qualitativa i quantitativa amb els
participants, els voluntaris i els professionals del projecte
dels horts socials.

L’hort té finalitats educatives i terapèutiques i està
concebut com un espai de teràpia social, d’educació i de
formació.
Aquest hort de teràpia social es cultivarà sota els criteris
del projecte d’horts socials existent al Consell Comarcal
del Pallars Jussà, d’agricultura ecològica i respecte pel
medi ambient, i la seva producció anirà destinada a
l’autoconsum.
És un projecte d’horticultura ecològica vinculat a la
teràpia social, ja que s’ha demostrat que l’horticultura
com a teràpia té nombrosos beneficis cognitius,
psicològics, físics i socials.
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Participants treballant a l’hort social.

Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Activitats de lleure per a persones amb problemes de
salut mental
Taula: Taula de Salut Mental del Pallars Jussà
Àmbit: Coneixement i xarxa i Educació i sensibilització
Públic diana: Adreçat a persones amb problemes de salut
mental de més de 18 anys

Pallars Jussà

Entitats que participen: Alba Jussà i APROP (Associació
del Pallars Jussà Oberta al Poble)
Durada de l’acció: Tot l’any
Objectiu de l’acció:
Oferir suport social a través d’activitats de lleure,
promovent l’autonomia personal i l’elecció tot facilitant
oportunitats de participació en la comunitat que
promoguin la inclusió social.
Descripció:
Es proporciona una estructura i motivació per la
realització d’activitats de lleure, aquestes es basen en
coneixement de l’entorn, potenciació de la xarxa relacional
i apoderament de la persona, entre d’altres.

Resultats:
Es realitza una avaluació qualitativa i quantitativa amb els
participants i els professionals del club de lleure.

Participants en una de les activitats de lleure
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Programa a les biblioteques: Sentir Salut Mental
Taula: Taula de Salut Mental de Santa Coloma de Gramenet
Àmbit: Educació i sensibilització i Coneixement i xarxa
Públic diana: Tota la ciutadania
Entitats que participen: ActivaMent Gramenet, Xarxa
de Biblioteques de Santa Coloma, Departament de Salut
Pública de l’Ajuntament de Santa Coloma, Fundació Salut
Mental Catalunya i Federació Salut Mental Catalunya
Santa Coloma de Gramenet

Durada de l’acció: Des d’octubre 2017 fins juny 2018
Objectiu de l’acció:
Tractar la salut mental amb naturalitat des de tots els
nostres sentits i acostar-nos a aquesta realitat, informarnos dels recursos i aprendre des de vivències en primera
persona i punt de vista professional.
Descripció:
A través de la Xarxa de Biblioteques de Santa Coloma
de Gramenet s’oferirà una oferta comunitària d’activitats
inclusives (xerrades, vivències en primera persona,
cinema, documentals, contes, club de lectura i certamen
literari) oberta a tota la població i desenvolupada per tota
la xarxa de biblioteques del territori.

Resultats:
Probablement es passaran qüestionaris de satisfacció
al final de vàries de les activitats. Es valorarà també el
nombre de persones assistents.

Imatge del tríptic del cicle d’activitats

Federació Salut Mental Catalunya | Projecte Taules de Salut Mental
www.salutmental.org

Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Cadena humana «Units per la Salut Mental» amb
motiu del Dia Mundial de la Salut Mental
Taula: Taula de Salut Mental de Sant Adrià de Besòs
Àmbit: Educació i sensibilització
Públic diana: Població de Sant Adrià de Besòs
Entitats que participen: Escola Sant Gabriel, Escola
Amor de Déu, IES Vázquez Montalbán, Institut Escola,
Aprodisa, Consorci de la Mina, Tallers Guinardó,
Normalització Lingüística, Gent gran gimnàstica,
Prelaboral de JOIA, CRC Sant Martí JOIA, Situa’t Centre
Fòrum, Pre-laboral Bètula, CAEMIL, Adrianes, CAS
Delta, Femarec, Fem família, Salut Mental Barcelonès
Nord, CSMA La Mina, CAP La Mina.

Sant Adrià de Besòs

Durada de l’acció: Un matí
Objectiu de l’acció:
• Fer present i visible la temàtica de la salut mental en el
Dia Mundial de la Salut Mental.

Resultats:
• Nombre de participants: 1.250 persones.

•

•

Representació heterogènia de col·lectius: instituts,
entitats socials i no socials, serveis municipals i de
salut, usuaris de salut mental, ciutadania de Sant
Adrià, gent gran, professionals i tècnics...

•

Es valora molt positivament la implicació dels
diferents departaments i tècnics municipals
(participació ciutadana, ensenyament, guàrdia
urbana, joventut, comunicació), doncs va ser un acte
transversal i no només de la Taula de Salut Mental.

Sensibilitzar la població entorn la salut mental.

Descripció:
Cada any des de la Taula es celebra el Dia Mundial de la
Salut Mental amb alguna acció, entorn al 10 d’octubre.
Enguany s’ha format una cadena humana d’1 km de llarg
que ha unit els dos marges del riu Besòs amb l’objectiu
d’unir els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Adrià
en pro de la salut mental.
A les 12h del migdia  es va formar la cadena humana
i es va fer una enlairada de globus amb el lema “Units
per la Salut Mental”. Tots els participants duien, a més,
una samarreta amb el lema. Després es va fer una marxa
fins a la plaça de la Vila on es va llegir un manifest i els
participants van poder escriure el seu desig i penjar-lo a
l’arbre dels desitjos realitzat pel Servei Prelaboral de Salut
Mental Barcelonès Nord.
L’acció va comptar amb el patrocini de l’Obra Social “la
Caixa”.

Participants a la cadena humana.
Federació Salut Mental Catalunya | Projecte Taules de Salut Mental
www.salutmental.org

Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Mapa i guia de recursos i web de salut
Taula: Taula de Salut Mental de Sant Boi de Llobregat
Àmbit: Coneixement i xarxa
Públic diana: Ciutadania del municipi de Sant Boi,
professionals de la salut, famílies, persones amb
problemes de salut mental, agents de salut, entitats, etc.
Entitats que participen: Ajuntament de Sant Boi,
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Consell
Comarcal del Baix Llobregat, Benito Menni CASM
(Complex Assistencial Salut Mental), Parc Sanitari Sant
Joan de Déu, Fundació Marianao, Associació Equilibri,
Fundació Orienta, Creu Roja Local, CDIAP (Centre
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) Sant Boi,
Institució Balmes, Clúster de Salut Mental de Catalunya,
Plataforma TDAH, AMMFEINA SMC, AFA (Associació
Familiars Alzheimer) Baix Llobregat, Fundació Apado,
Fundació Cassià Just, Asociación Grupo Teatro Imagina,
Crearte Asociación, UPA Divers, Junta Comarcal del
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Servei d’Atenció
Primària Baix Llobregat, Centre de l’Institut Català de la
Salut

Descripció:
Crear una base de dades amb format de fitxes on es
recullin totes les accions, serveis i recursos que tenim al
municipi sobre salut mental.

Durada de l’acció: 1 any per a la confecció i difusió de la
guia i mapa

Traslladar-ho a una plànol de la ciutat per fer més visual el
mapa de recursos.

Objectiu de l’acció:
• Elaborar una guia de recursos de salut mental del
municipi.
• Elaborar un mapa visual dels recursos de salut mental
a territori. (Crear format fitxa descarreglable)
• Crear un espai de salut mental al web municipal que
reculli tota la informació.
• Actualitzar periòdicament aquesta informació.

Sant Boi

Allotjar al web municipal tota la informació de la guia
i mapa de recursos de forma permanent, perquè la
ciutadania o professionals puguin trobar la informació
que necessiten (Espai de Salut Mental).
Resultats:
S’avaluaran els resultats a través d’una enquesta de
satisfacció de les entitats participants.
Es farà la difusió de la guia a les xarxes socials i als centres
de salut, recursos i entitats del municipi.
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Programa de salut pública per millorar el benestar
Taula: Taula de Salut Mental de Sant Boi (Comissió d’atenció integrada)
Àmbit: Promoció de polítiques
Públic diana: Tota la comunitat de Sant Boi (totes les
franges d’edat), però es pretén començar pel barri de
Camps Blancs
Entitats que participen: Germanes Hospitalàries Sagrat
Cor de Jesús, Oficina Tècnica Laboral (OTL) de Sant
Boi, Fundació Orienta, Fundació Marianao, Serveis
Socials Sant Boi de Llobregat, Institut Català de la Salut,
Associació Equilibri, Federació Salut Mental Catalunya

Sant Boi

Durada de l’acció: 2017-2019
Objectiu de l’acció:
Millora del benestar mental de la comunitat de Sant Boi
de Llobregat
Descripció:
Temes o àrees d’intervenció:
1. Promoció de la salut mental en població
infantojuvenil. Recollir programes existents, dissenyar
propostes i implementar mesures de promoció de la
salut mental. Cal tenir en compte que s’està duent ja a
terme per integrar-ho i/o afegir noves propostes.
2. Impulsar la detecció precoç de problemes de salut
mental (població infantojuvenil i adulta).
3. Gestionar la recuperació de persones afectades
(població infantojuvenil i adulta) per a la seva inclusió
com a ciutadans de ple dret. És necessari un mapa
de recursos i una ruta/model de treball en xarxa per
a l’atenció integrada en relació a la recuperació de
persones amb problemes de salut mental.

Resultats:
1. Identificació del barri més adient per començar a
implementar una experiència pilot de promoció de la
salut mental.
2. Diagnòstic participatiu de la situació del barri escollit.
En aquest diagnòstic es faran entrevistes als agents
clau (Centres Atenció Primària, Escoles, Centres
Cívics...).
3. Disseny d’una experiència pilot de promoció de la
salut mental.
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Acció de sensibilització en salut mental als Centres Cívics
Taula: Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona
Àmbit: Educació i sensibilització
Públic diana: Entitats organitzadores i responsables de
les activitats esportives i lúdic culturals (Reus, Tarragona i
Falset). Altres entitats i associacions de territori
Entitats que participen: Reus Esport i Lleure, Centres
Cívics Tarragona i Reus, Ajuntament de Tarragona,
Regidoria de Participació Ajuntament de Reus, Joventut
Reus, Patronat Esports Tarragona, Regidor Cultura i
Esports de Falset, Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat, La Muralla Associació Ment
i Salut, Associació de Familiars de Malalts Mentals Dr.
Tosquelles i Federació Salut Mental Catalunya

Falset

Reus

Tarragona

Durada de l’acció: d’octubre 2017 a juny 2018
Objectiu de l’acció:
• Sensibilitzar les entitats culturals, esportives, de lleure
i espais lúdics en matèria de salut mental i lluita
contra l’estigma.
• Detecció de les necessitats.
• Millora de l’acollida per part de les entitats.
• Distribuir informació.
• Promoure l’acceptació i normalització de persones
amb problemes de salut mental.
• Reforçar el treball específic amb els tècnics de les
entitats com a figura clau.
Descripció:
“Videofòrum: #VeusComLaTeva” del projecte Activa’t
per la salut mental. Consisteix en una sessió-taller
de dues hores en la que els professionals dels centres
cívics i esportius visualitzen la col·lecció de vídeos Veus
com la teva del projecte Activa’t per la salut mental i
reben informació del projecte a càrrec d’una tècnica.
Posteriorment es realitza un debat on participen els
protagonistes dels vídeos. En total es realitzaran tres
sessions de dues hores.

Resultats:
Es tindran en compte com a possibles resultats:
• Nombre d’assistents a l’acte
• Objectius assolits
• Nombre de nous participants a la comissió
• Nous contactes

Marina i Esther, protagonistes del vídeo “Com acompanyar una persona
en salut mental” de la col·lecció Veus com la teva
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Mentalitza’t: la perspectiva dels familiars en salut mental
Taula: Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona
Àmbit: Educació i sensibilització
Públic diana: professionals socials d’atenció primària i
especialitzada
Entitats que participen: Àrea Bàsica de Serveis Socials
(ABSS) del Priorat, ABSS Alt Camp, ABSS Baix Camp,
Consell Comarcal Priorat, Servei Català de la Salut (Regió
Sanitària), Serveis Socials Primària Tarragona, Consell
Comarcal Conca de Barberà, PASDR (Servei d’Addicions i
Salut Mental de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus),
La Muralla Associació Ment i Salut, Institut Pere Mata

Camp de Tarragona

Durada de l’acció: Una sessió de dues hores
Objectiu de l’acció:
• Potenciar la formació i sensibilització en l’àmbit de
la salut mental dels professionals dels serveis socials
(primaris i especialitzats).
• Tenir en compte la perspectiva dels familiars per tal
de millorar la sensibilització dels professionals.
Descripció:
Sessió de treball “Mentalitza’t: perspectiva dels familiars
davant d’un problema de salut mental”, destinada als
professionals dels serveis socials bàsics.

Resultats:
S’avaluaran aspectes com:
• Assistents a l’acte
• Objectius assolits
• Nous participants a la comissió
• Nous contactes
• Recull d’idees per tal de millorar l’assistència

Sessió a càrrec de dos familiars que explicaran les seves
vivències en el seu recorregut pel món de la salut mental,
destacant allò negatiu per tal de millorar i proposar
canvis, i donant suport a tot allò amb què s’han trobat per
part dels treballadors/es socials.
Debat posterior amb intercanvi d’opinions i punts de vista.
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Salut, Ment i Tal, programa de sensibilització a l’aula
Taula: Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona
Àmbit: Educació i sensibilització
Públic diana: Alumnes de 4t ESO escolaritzats en centres
educatius de Tarragona i Reus dins del programa Salut i
Escola
Entitats que participen: Departament d’Ensenyament,
Ajuntament de Tarragona, Ajuntament de Reus, Institut
Pere Mata, associacions, Col·legi Oficial de Psicologia
de Catalunya, Centre de Salut Mental Infantojuvenil
(CSMIJ), Fundació Pere Mata, Unitat de Rehabilitació
Hospitalària Pere Mata

Reus i Tarragona

Durada de l’acció: Un curs escolar. Des del mes d’octubre
fins el mes de maig. 1 hora de taller.
Objectiu de l’acció:
• Promoure un coneixement més adequat sobre la salut
mental.
• Contribuir a promoure la lluita contra l’estigma i la
discriminació associats als problemes de salut mental.
• Afavorir la integració en la societat de les persones
afectades amb problemes de salut mental.
• Sensibilitzar sobre la importància que té la pròpia
salut mental i el benestar emocional.
• Afavorir sinèrgies entre els recursos de l’àmbit
d’ensenyament, l’àmbit social i l’àmbit de la salut
mental.
• Treballar per evitar comportaments de rebuig o
discriminació amb les persones amb problemes de
salut mental en l’àmbit educatiu i social.

Resultats:
Abans i després de cada taller es passa una enquesta de
la qual tenim recollits els resultats en memòries de cada
curs. Les enquestes serveixen per demostrar com els
alumnes canvien la percepció que tenen d’una persona
amb un problema de salut mental després del taller.
S’avaluen aspectes com:
• Coneixements previs sobre els problemes de salut
mental per part dels alumnes
• Nivell de satisfacció amb l’activitat per part dels
alumnes
• La millora en els coneixements sobre la salut mental
• Eliminació de mites
• Disminució de l’estigma.

Descripció:
Tallers d’una hora de durada portats a terme per persones
en primera persona i amb un tècnic d’acompanyament.
Mai s’ identificarà el rol de tècnic o de primera persona
fins al final de la xerrada en la que explicaran les seves
històries de vida.
El taller té un suport de plantilles amb les que es fan
dinàmiques com “1 de cada 4” o “quin famós té trastorn
mental” així com visionat de vídeos i campanyes antiestigma.
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Suport a les intervencions en moments de crisis
Taula: Taula de Salut Mental del Camp de Tarragona
Àmbit: Educació i sensibilització
Públic diana: La formació s’ha realitzat a professionals de
la Guàrdia Urbana de Reus i als voluntaris de l’Associació
de Protecció Civil de l’Ajuntament de Reus.
Entitats que participen: Hospital Universitari Institut
Pere Mata, Associació Ment i Salut La Muralla, Mossos
d’Esquadra, PASDR (Servei d’Addiccions i Salut Mental de
l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus), Associació de
Familiars de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles i la
Federació Salut Mental Catalunya
Durada de l’acció: La formació s’ha realitzat en 8 hores
dividides en dues jornades de 4 hores, durant tres
setmanes al mes de setembre. Donada la bona rebuda, es
preveu arribar a altres cossos de la Guàrdia Urbana i més
voluntaris de Protecció Civil.
Objectiu de l’acció:
Promocionar la integració de la salut mental en el Cossos
de Seguretat i Protecció Civil mitjançant estratègies de:
Sensibilització:
• Promocionar la salut mental en positiu.
• Treballar per la dignitat de la persona.
• Donar visibilitat a la problemàtica sobre la
discriminació en l’àmbit de la salut mental.
• Treballar sobre l’estigma i autoestigma.
• Ampliar el concepte de salut mental des dels experts:
persona amb problemes de salut mental, familiar i
professional.
Informació i formació:
• Facilitar coneixements bàsics de salut mental.
• Fomentar estratègies de treball basades en la
col·laboració i participació comunitària.
• Treballar en l’àmbit de les habilitats interpersonals
facilitadores d’una bona pràctica.
Descripció:
L’acció formativa titulada “Suport a les intervencions en
moments de crisis” s’ha realitzat del 12 al 29 de setembre

Reus

de 2017 a la seu de la Guàrdia Urbana de Reus.
El contingut de la formació ha estat elaborat pel Grup
de Treball Informació i Sensibilització –Comissió de les
Forces de l’Ordre Públic i Protecció Civil- iniciat el mes de
maig de 2016. S’ha impartit per professionals de l’Hospital
Universitari Institut Pere Mata, de l’Hospital Universitari
Sant Joan de Reus –serveis d’addiccions i de salut mentali de la Federació Salut Mental Catalunya. Com a experts
hi han participat també una persona amb experiència
pròpia en problemes de salut mental i familiars de
persones amb problemes de salut mental.
Resultats:
Per avaluar els resultats s’ha passat una enquesta abans i
després de la formació sobre salut mental i una enquesta
de satisfacció de la formació rebuda per avaluar les
expectatives assolides.
Han participat a la formació 99 agents de la Guàrdia
Urbana de Reus i 10 voluntaris de Protecció Civil.

Mònica Aresté, de la Federació Salut Mental Catalunya, durant la formació
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Comissió d’habitatge
Taula: Taula de Salut Mental de Terrassa
Àmbit: Coneixement i xarxa - Promoció de polítiques
Públic diana: Persones amb trastorn mental sever amb
necessitat d’habitatge a Terrassa
Entitats que participen: Salut Mental Terrassa, Fundació
Vallparadís, Centre Salut Mental Adults (CSMA),
Consorci Sanitari de Terrassa (CST), Centre Especial de
Treball Jardineria, Federació Salut Mental Catalunya.

Terrassa

Durada de l’acció: En curs
Objectiu de l’acció:
• Fer un estudi de les necessitats d’habitatge per a
persones amb trastorn mental sever a Terrassa.
• Fer un estudi de viabilitat de projecte de pisos amb
suport per aquest perfil.
• Reivindicar la creació de places públiques d’habitatge
amb suport a Terrassa.
Descripció:
Fer recollida d’informació que permeti identificar
necessitats i proposar acció concreta i execució d’aquesta.

Resultats:
En curs. S’ha aconseguit la cessió d’un habitatge per part
de l’Ajuntament que serà gestionat per la Fundació Salut
Mental Catalunya, en coordinació amb aquesta Comissió.
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Comissió de salut mental infantojuvenil de Terrassa
Taula: Taula de Salut Mental de Terrassa
Àmbit: Coneixement i xarxa - Promoció de polítiques
Públic diana: Població infantojuvenil de la ciutat de
Terrassa
Entitats que participen: Serveis municipals de Salut,
Lleure, Ocupació, Serveis Socials i Capacitats Diverses;
EAP (Equip Assessorament i Orientació Pedagògica),
CSMIJ (Centre Salut Mental Infantojuvenil), Teacció,
Main, Club Social Egara, EAIA (Equip Atenció Infància i
Adolescència), Associació ALBA Terrassa, Federació Salut
Mental Catalunya, CDIAP (Centre Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç), SRC (Servei Rehabilitació
Comunitàrtia), Salut Mental Terrassa
Durada de l’acció:
1. La presentació de l’informe diagnòstic està prevista
dins del primer trimestre de l’any 2018.
2. S’aconsegueix la Oficina Tècnica Laboral (OTL).
Seguiment de la posada en marxa del recurs.
Objectiu de l’acció:
1. Dimensionar quina és la foto de la ciutat de Terrassa,
respecte a la població infantojuvenil amb problemes
de salut mental i fer propostes de millora per
implementar en el futur el diagnòstic resultant.
2. Reivindicar la necessitat d’un recurs específic
d’inserció laboral i formació prelaboral per
a persones amb problemes de salut mental,
especialment per als joves.

Terrassa

Descripció:
La Taula treballa fa un any de forma transversal amb
els diferents agents del territori a l’àmbit social, sanitari,
d’educació, de lleure i d’inserció laboral, i amb l’Oficina de
Capacitats Diverses com a membre facilitador.
Es detecta una manca de recursos i dèficit en el
contínuum assistencial, envers l’augment de la demanda
de serveis de suport en diferents àmbits d’intervenció.
Es demana suport tècnic a la Diputació de Barcelona en
el treball de camp per conèixer l’estat de situació de les
necessitats de la població infantojuvenil amb problemes
de salut mental en els àmbits social, sanitari, educació,
de lleure i d’inserció laboral a la ciutat (encàrrec al grup
PRISMA).
Resultats:
Avaluació en curs
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Conta Contes a les biblioteques
Taula: Taula de Salut Mental de les Terres de l’Ebre
Àmbit: Educació i sensibilització
Públic diana: La població diana són els usuaris i familiars
de l’àrea infantil de les biblioteques de les Terres de l’Ebre
Entitats que participen:
• Taula de Salut Mental de les Terres de l’Ebre
• Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre
• Departament de Cultura de les Terres de l’Ebre
Durada de l’acció: Octubre i novembre de 2017
Objectiu de l’acció:
L’objectiu de l’activitat és apropar el concepte de salut,
trastorn mental i de les emocions des d’una perspectiva
realista i fugint de mites i estereotips.

Terres de l’Ebre

Descripció:
Realització de 7 sessions de conta contes a les diferents
biblioteques de les Terres de l’Ebre (Tortosa, Amposta,
Deltebre, Sant Carles de La Ràpita, Flix, Mora d’Ebre i
Gandesa).
La sessió consisteix en la lectura del conte “Els dimarts,
el meu tiet i els extraterrestres” i la realització d’un taller
sobre les emocions a continuació del conte. A través
d’activitats de manualitats s’identifiquen les emocions i el
seu sentit.
Resultats:
En les sessions realitzades durant el mes d’Octubre
han assistit una mitjana de 15 infants usuaris de les
biblioteques d’entre 4 i 8 anys amb les seves famílies.
Un cop finalitzada l’activitat es realitzarà una coordinació
amb el personal de l’àrea infantil de les biblioteques per
valorar l’activitat.

Cartell de l’activitat
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Taules de salut mental, experiències d’èxit
Acció:

Guia de recursos de salut mental Urgell-Segarra
Taula: Taula de Salut Mental Urgell-Segarra
Àmbit: Coneixement i xarxa
Públic diana: Població general de les comarques de
l’Urgell i de la Segarra
Entitats que participen: Centre d’Atenció Primària de
Salut (CAP), Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA),
Centre de Dia de Salut Mental, Centre de Salut Mental
Infantil i Juvenil (CSMIJ), Centre de Desenvolupament
Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), Serveis Socials Bàsics,
Aspid, Càritas, Creu Roja, Associació de Salut Mental
Ondara-Sió, Associació Alba, Federació Salut Mental
Catalunya
Durada de l’acció: S’inicia amb la idea al 2013.
Finalitza amb la impressió i distribució de la Guia, que es
fa entre l’últim trimestre 2016 i primer de 2017
Objectiu de l’acció:
Augmentar la informació sobre recursos de salut mental a
la comunitat.
Descripció:
Crear una guia sobre els recursos de salut mental existents
al territori, als quals es poden adreçar les persones amb
necessitat de suport per problemes de salut mental, i
posar aquesta informació a disposició de tota la població,
difonent-la a través de centres públics d’atenció a les
persones, siguin de l’àmbit de la salut mental o de l’àmbit
general (Centre Atenció Primària, Ajuntament, Consell
Comarcal, entitats, etc.)

Urgell - Segarra

Resultats:
• Número d’exemplars impresos de la Guia
• Serveis on s’ha distribuït
• Número d’exemplars repartits després d’un temps
determinat (número d’exemplars que queden als
centres on es van posar a disposició)
• Número de descàrregues del document online
• Número de vegades que l’han utilitzat professionals
• Número de persones que comenten a professionals el
coneixement que tenen sobre la Guia i/o l’ús que en
fan
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