Memòria
2020

Memòria d’activitats
Federació Salut Mental Catalunya

Juny 2021

Índex
Nova presidència .............................................. 3
Adaptació a la pandèmia .................................. 7
Moviment associatiu ....................................... 12
Informació i orientació ..................................... 20
Activa’t per la salut mental .............................. 25
CoActuem per la salut mental ......................... 31
Materials infantojuvenil ................................... 36
XarXaJoves .................................................... 39
Fent Costat Entre Famílies ............................. 43
Dona i salut mental ......................................... 46
Amb Experiència Pròpia ................................. 54
Esport i salut ................................................... 58
Respir .............................................................. 59
Incidència ....................................................... 61
Taules Salut Mental ........................................ 70
Drets i vulneracions ........................................ 74
Salut Mental i justícia ...................................... 77
Dia Mundial Salut Mental ................................ 78
Sensibilització ................................................. 83
Agraïment ........................................................ 88

2

Relleu a la presidència
Enriqueta Vidal Domènech agafa el relleu d’Israel
Molinero com a presidenta de la Federació i la
Fundació SMC.

L’assemblea de la Federació Salut Mental Catalunya (SMC), celebrada el 29 de
setembre de 2020 en format on-line, va escollir Enriqueta Vidal Domènech com
a nova presidenta en substitució d’Israel Molinero, que ocupava el càrrec des
de l’any 2016. A les votacions també es va ratificar que la nova presidenta
ocupi el mateix càrrec a la Fundació SMC.
Aquesta va ser l’única candidatura al càrrec presentada a l’assemblea.
Enriqueta Vidal ocupava el càrrec de vocal de la Junta des de l’any 2017 en
representació de l’Associació Salut Mental Baix Llobregat de Cornellà de
Llobregat.
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Associacions i salut mental comunitària
En la seva primera intervenció com a presidenta, Enriqueta Vidal va destacar el
paper del moviment associatiu “pel coneixement directe que tenim de les
necessitats de les persones amb problemes de salut mental i de les seves
famílies, un coneixement detallat i arrelat al territori, molt necessari per poder
millorar la salut mental a
Catalunya”. La presidenta va
reivindicar l’expertesa de les
entitats de SMC en el model
de salut mental comunitària i
la necessitat que les
administracions l’incorporin a
les seves polítiques
públiques.
Per últim, Enriqueta Vidal va posar en valor l’empatia i compromís de les
associacions, que està en el nostre ADN”, i va agrair la feina feta i el
compromís d’Israel Molinero durant el seu mandat “que ha coincidit amb uns
anys molt difícils”, així com el llegat del mandat de la presidència de Xavier
Trabado durant 10 anys.
L’assemblea de la Federació SMC, a banda de l’elecció de la nova presidència,
va aprovar els comptes i la memòria del 2019, així com el pla de gestió del
2020. En aquest sentit, la nova presidenta va remarcar la importància de
continuar amb la tasca que s’ha estat fent als darrers anys en els eixos
estratègics de l’entitat:


enfortiment del moviment associatiu



increment de la capacitat d’incidència política



impuls de les iniciatives i recursos per a la inclusió social i la recuperació



sensibilització
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Finalment, Enriqueta Vidal també va explicar que cal seguir reorientant
l’activitat i els objectius de SMC contra l’impacte de l’actual pandèmia en el
moviment associatiu i en el benestar emocional de la població, per oferir el
recursos i els suports necessaris a persones, famílies i entitats.

Fites de la presidència d’Israel Molinero
Han estat més de quatre anys molt intensos. La presidència d’Israel Molinero a
la Federació i la Fundació Salut Mental Catalunya va començar oficiosament el
4 d’abril del 2016 en l’acte a la Fundació Tàpies, on Xavier Trabado li cedia el
càrrec.

Resumim en els següents impactes les principals fites del mandat d’Israel
Molinero al capdavant de SMC, com a reconeixement i agraïment a la seva
implicació com a president, un càrrec que va allargar durant uns mesos per fer
front a la pandèmia i facilitar el relleu a l’Enriqueta.



Canvia la presidència, però no el camí traçat. El 4 d‘abril de 2016 vam
acomiadar la presidència de Xavier Trabado en un acte a la Fundació
Antoni Tàpies on es va presentar l’Israel Molinero com a relleu a la
presidència. Més info



Més a prop teu: creixement de la xarxa associativa. Durant aquests
anys hem passat de 64 a 72 entitats federades i hem ampliat els àmbits
d’incidència. Més info
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Reconeixements i premis per la tasca ben feta. Hem estat guardonat
amb múltiples premis i reconeixements: el Premi Bones Pràctiques
Salud Mental España, el Premi Ramon de Teserach de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques o el Llegat Valdejuli, entre altres. Més info



Activa't per la salut mental: les persones, al centre. Durant aquests
anys s’ha pilotat el programa amb més de 7.100 beneficiaris, vam
celebrar-ne un Congrés i s’ha iniciat el seu desplegament. Més info



Celebrem el Dia Mundial de la Salut Mental. Hem celebrat el Dia
Mundial per la Salut Mental el 2016 a Lleida reivindicant “Prevenció, la
clau de l’equilibri”, el 2018 a Girona exiguint “Salut Mental, a la comunitat
i a la feina”, i al 2019 a Sort demanant “Parlar i escoltar salva vides”. ). I
hem celebrat el Dia en streaming al 2020 dient “Salut mental per a
tothom: Major inversió, major accés. Per a qualsevol persona, en
qualsevol lloc". Més info



Impuls de la veu de les persones amb experiència pròpia. Hem estès
el programa Amb Experiència Pròpia i hem fet un documental. Hem
potenciat el seu paper com a portaveus i també el de les famílies amb
formacions, guies i grups de treball. Més info



La Fundació amplia els seus serveis. Hem inaugurat el Club Social El
Far a La Garriga, tres Clubs han millorat el seu local i més Clubs han
incrementat les places. Hem començat a gestionar dos pisos a Terrassa
i a Santa Coloma de Gramenet, i tenim més de 20 persones vinculades
al programa de Vida Independent. Més info



Durant la pandèmia, seguim més a prop que mai. Hem treballat
durament durant la pandèmia per adaptar la nostra atenció a les
persones i hem elaborat informes i materials per ajudar a tenir cura de
les persones. Més info

Enllaços d’interès:


Carta d'Israel Molinero com a president sortint de SMC
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Ara més que mai, estem a prop teu
Salut Mental Catalunya va adaptar la seva activitat i
projectes per donar resposta a l’impacte de la
pandèmia en la salut mental.

El món està experimentant l'impacte sense precedents de l'actual emergència
de salut mundial a causa de la Covid-19, que també ha impactat en la salut
mental de milions de persones, davant un panorama de salut mental ja greu i
sense un finançament digne. Tal com ja ha alertat l’OMS, la Covid-19 tindrà un
fort impacte sobre la salut emocional i la salut mental de la població.

Les situacions de confinament, aïllament social, pèrdua de persones
estimades, esdeveniments traumàtics i la crisi econòmica suposaran un repte
enorme des d’un punt de vista de benestar emocional, que caldrà afrontar. En
el cas dels trastorns d’ansietat, de depressió i dels trastorns mentals greus es
poden incrementar de forma significativa derivats del context.

Els efectes de la Covid-19 suposen un repte pel nostres benestar emocional,
no només de les persones que ja tenien problemes de salut mental sinó de tota
la societat. Caldrà estar atents, especialment, a l’impacte de la pandèmia en
col·lectius com les persones cuidadores, professionals sociosanitaris, persones
amb problemàtiques de salut mental prèvies o infants i joves.
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En aquest sentit, cal garantir l’accés a suports i serveis, i una atenció adient a
totes les persones proporcionant les eines suficients i/o modalitats de suport
presencial sempre que calgui. Els suports comunitaris i el moviment associatiu
seran més necessaris que mai.

La nova situació suposa un repte
enorme des d’un punt de vista de
benestar emocional, que cal afrontar i
cal posar al centre de les polítiques
públiques. Els trastorns d’ansietat, de
depressió i trastorns mentals greus es
poden incrementar de forma
significativa derivats del context:



L'estrès posttraumàtic després d'un confinament es pot multiplicar per
quatre.



Les situacions de dol mal resoltes també poden generar quadres clínics.



La pèrdua de llocs de treball i ingressos pot tenir un efecte molt negatiu.
Es preveu un augment de problemes de salut mental relacionats amb la
crisi econòmica, doncs els determinants socials tenen un impacte directe
en la salut mental de la població.



Un 30% de la població podria arribar a patir ansietat en els pròxims
mesos.



Es pot produir un augment de conductes autolítiques (autolesions) i
suïcidis.
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La salut mental a Catalunya
A Catalunya, com en tants d’altres llocs del món, el confinament ha tingut un
impacte sobre les persones que ja tenien diagnòstics previs de salut mental i
també en la població general, sobretot en aquells col·lectius especialment
vulnerables com les persones hospitalitzades, persones grans, persones en
situació d’aïllament i/o escassos o nuls suports socials, persones que han
viscut situacions traumàtiques i/o conseqüències de la crisi econòmica, infants i
adolescents, dones, cuidadors/es, etc.

Segons les dades recollides per l’Agència de Salut Pública, mitjançant el
“Qüestionari de salut en temps de confinament pel coronavirus”, ha augmentat
de forma considerable la població que refereix simptomatologia ansiosa,
depressiva i/o amb malestar emocional:


Es triplica el percentatge de població que refereix simptomatologia de
depressió i malestar emocional durant el confinament.



El percentatge de població que refereix simptomatologia ansiosa és
quatre vegades més gran que abans del confinament.



Es triplica el consum d’hipnosedants prescrits.



Augmenta 10 vegades el consum d’hipnosedants no prescrits.



La població entre 16 i 44 anys és el grup més afectat, amb el doble de
simptomatologia de depressió, ansietat i malestar emocional.
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L’impacte de la pandèmia en el nostre col·lectiu

Les dades que es presenten a continuació són fruit del treball realitzat pels
professionals i voluntaris vinculats a 45 de les entitats federades a Salut Mental
Catalunya i 114 dels seus programes i serveis durant el període comprès entre
el 13 de març i el 14 de juny de 2020, ja en plena pandèmia.


5.010 persones ateses, el 72% de les persones ateses provenen de la
demarcació de Barcelona.



Del total de població atesa, el percentatge d’homes atesos (57%) ha
estat sempre significativament superior al de dones ateses (43%).



Les principals necessitats detectades per les persones que han
contactat amb les entitats durant aquest període de pandèmia són
malestar emocional, angoixa, neguit, etc. (94,6% de les entitats i
serveis), i moltes vegades verbalitzen la necessitat de suport emocional
i/o psicològic (89,3%).



Es continua detectant un empitjorament del problema de salut mental
(65,5%), tot i que algunes persones es troben més a gust en la situació
de confinament que abans.



Cal parar especial atenció a les persones que pateixen un problema de
salut mental, i presenten dificultats d’accés o ús d’Internet i les noves
tecnologies (el 24% de les persones ateses no tenen accés a Internet).
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les persones sí han continuat rebent seguiment dels serveis de salut
mental per via telefònica (majoritàriament) i presencial (en casos més
concrets), tot i que en molts casos l’atenció ha empitjorat.

Enllaços relacionats:


Disponible el webinar “Coneix els Grups d’Ajuda Mútua i cuida del
teu benestar emocional” - Salut Mental Catalunya



Covid-19 - Salut Mental Catalunya



“Posicionament en relació a l’impacte de la covid-19 en la salut
mental i les mesures que cal adoptar”



Informe de demandes i necessitats durant l’alerta sanitària per
Covid-19



Iniciatives de promoció de la salut mental en temps de la Covid-19
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Suport i treball en xarxa per enfortir el
moviment associatiu en salut mental
Impuls del model d'atenció comunitària en salut
mental: accions de prevenció i promoció de la salut
mental des del teixit associatiu.
Aquest projecte pretén com a finalitat impulsar iniciatives de prevenció i
promoció de la salut mental orientades a la recuperació i al
desenvolupament del model d'atenció comunitària en salut mental, i pretén
fer-ho mitjançant l'impuls d'iniciatives i dotant d'eines al conjunt del moviment
associatiu en salut mental.

Disposar d'un teixit associatiu amb capacitat, amb eines adients, per
acompanyar la ciutadania és fonamental. Aquest esdevé un complement al
tractament que poden rebre les persones des de la xarxa pública d'atenció a la
salut mental, actuant per millorar el suport i acompanyament de les
persones i les seves famílies, generant xarxes de suport informal i
alternatives de recuperació a la comunitat.

La Federació Salut Mental Catalunya compta actualment amb una xarxa àmplia
de més de 70 associacions, amb representació a tot el territori català. Està
formada per entitats mixtes, en primera persona i de familiars, i per tant, la
capacitat de suport a la ciutadania és molt extensa.

Com a part del suport realitzat a les entitats federades, hem donat resposta
a 141 demandes de supor:t individualitzat via on line i via telefònica per a
resolució de dubtes concrets de les entitats. Les consultes s'han centrat
sobretot en com adaptar la seva atenció a la nova situació provocada per la
pandèmia i en com poder complir amb les obligacions legals de les
associacions, tenint en compte les restriccions imposades (celebracions
Assemblees Generals i reunions en general dels òrgans de govern,
majoritàriament).
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L’any 2020 ha sigut complex per tota la població en general i en concret per
aquelles persones que requereixen d’un suport i acompanyament en salut
mental. Els Clubs Socials han hagut d’adaptar-se i trobar l’encaix de la seva
activitat en un context advers on la presencialitat i el contacte directe,
essencials en l’atenció a les persones, han quedat substituïts pels formats
telemàtics i a distància. Durant tot aquest temps, des de SMC s’ha treballat per
tal de poder orientar els equips professionals d’aquests serveis davant aquesta
nova situació, connectant les persones i generant espais de treball on poder
compartir metodologies i estratègies per seguir treballant al costat de les
persones. Hem treballat per establir protocols d’actuació, hem fet d’enllaç amb
l’administració i hem donat suport per poder gestionar el dia a dia de tots els
Clubs Socials davant un entorn incert i ple de dubtes.

Objectiu i eixos d’actuació
L’objectiu general del projecte és millorar la capacitat tècnica i d'actuació del
teixit associatiu posant a disposició de les entitats les eines adients des de la
Federació SMC, per tal que puguin acompanyar i donar suport als ciutadans i
ciutadanes amb problemes de salut mental i a les seves famílies a nivell local.
Per desenvolupar l'objectiu s’han dut a terme accions vinculades als següents
eixos actuació:

1. Formació de la xarxa associativa en aspectes vinculats al
suport i acompanyament a famílies
Les famílies necessiten suport i ajuda per acompanyar el familiar en el seu
procés de recuperació. La sobrecàrrega i l’estrès que pot implicar aquesta cura,
esdevenen factors de risc, tant per la pròpia salut del familiar com per al
desenvolupament i l'evolució del trastorn mental de la persona amb experiència
pròpia, fet que justifica la importància de la intervenció familiar.
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Al 2020 s’ha començat a implantar el projecte de la Confederación Salut
Mental España d’elaboració i publicació dels nous materials formatius
d’intervenció familiar, en la línia del model de recuperació, amb la
col·laboració de la Federació SMC. Els nous materials són l’eina principal del
nou model d’Escola de Famílies de la Federació SMC.

El projecte ha format les associacions en el seu ús per tal que el puguin utilitzar
per donar suport als ciutadans del seu territori. Un cop formats es procedirà a
donar suport, acompanyar i assessorar tècnicament en el desenvolupament de
les accions previstes al programa.

El programa Escola de Famílies consta dels següents continguts i accions:


Escola de famílies. Sessions formatives per capacitar els familiars de
persones amb trastorn mental. El format utilitzat permet obrir un debat
sobre els continguts que es van desenvolupant en cada sessió. El
nombre del grup és reduït (12 - 15 persones màxim) per facilitar-ne el
col·loqui.



Grup d’Ajuda Mutua (GAM). Grup de persones que comparteixen
experiències i situacions similars, en aquest cas, pel fet de ser familiars
de persones amb problemes de salut mental. Es tracta d’un espai de
suport i acompanyament continuat entre iguals, per lluitar contra
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l’estigma i refer i/o enfortir la xarxa de suport social, així com per
compartir estratègies de convivència amb els trastorns mentals.


Grup de Suport. Similar al cas anterior, però amb la presència d’una
professional que dinamitza el grup de suport per a familiars de persones
amb problemes de salut mental.



Activitats complementàries. Tallers, jornades, conferències i activitats
de caire psicopedagògic i relacional (cinefòrum, xerrades temàtiques,
grups de debat i reflexió...). Són activitats complementàries a les dues
anteriors perquè permeten aprofundir en un tema o incloure’n un de nou.

2. Impuls i foment de la participació activa en primera
persona i de familiars
En la prestació de serveis de salut mental, una de las directrius europees
estableix la necessitat d’adoptar un enfocament basat en la recuperació, per
què les persones amb experiència pròpia assoleixin les seves pròpies
aspiracions i objectius.
S’han desenvolupat iniciatives per afavorir l’empoderament de les persones
amb experiència pròpia i la seva participació activa en la definició i la prestació
de serveis. Però hi ha un buit en l’abordatge dels nous rols dels familiars que
les acompanyen i que es senten desorientades amb aquest canvi de
paradigma, malgrat que la seva col·laboració és essencial per poder treballar
en la línia del model de recuperació.

Des de la Federació, mitjançant el programa Amb Experiència Pròpia, es
pretén donar eines a les associacions per promoure una major participació i
col·laboració tant en primera persona com de familiars. Això permet generar
mecanismes de suport social i suport entre iguals i, alhora, fomentar l'activisme
i el voluntariat generant oportunitats de recuperació per a les persones.

3. Suport i acompanyament a l’impuls i la participació del
moviment associatiu i desenvolupament de les Taules de
Salut Mental
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Les Taules de Salut Mental esdevenen un espai de reflexió, intercanvi de
recursos i treball col·laboratiu per promocionar l’atenció integral de la salut
mental al territori.
Les Taules cerquen la implicació de tots els agents relacionats amb l’atenció a
la salut mental d’un territori, i la participació activa del teixit associatiu és molt
rellevant. Des de la Federació SMC s'ofereixen eines i suport a les entitats que
hi participen per desenvolupar millor aquesta tasca.

4. Accions i eines per al foment d’hàbits de vida saludable
Els problemes de salut mental no s’esdevenen de forma aïllada. S’estima que
el 46% de les persones amb un trastorn mental tenen un problema físic de
llarga durada (Naylor et al., 2012). Un estudi recull que, de mitjana, les
persones amb un trastorn mental greu tenen una esperança de vida 20 anys
inferior respecte la població general.

Hi ha molts factors que afecten les persones amb una malaltia física o trastorn
mental a l’hora de menjar de manera saludable o fer exercici. Alguns d’aquests
factors són l’exclusió social o l’estigma, molt present al voltant de la salut
mental, o els estils de vida, la manca de rutines i hàbits. Per això, és important
que aquest col·lectiu compti amb el suport necessari per mantenir un estil de
vida de qualitat i saludable.
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Associacions i Covid-19
A causa de la pandèmia, totes les accions dirigides a l’enfortiment de la nostra
xarxa associativa s’han reorientat i reforçat, amb un gran esforç per part de tots
els tècnics, per donar resposta a les noves necessitats sobrevingudes arran de
la pandèmia, davant la incertesa de com afrontar la nova situació per part de
les entitats, en molts casos, i la falta d’informació. L’assessorament s’ha fet online i de manera telefònica.
D’altra banda, ha sigut necessari fer una gran tasca de coordinació per a la
recollida d’informació i dades, sol·licitades des de la mateixa Federació des
d’altres àrees i, en alguns casos, des de l’administració o des de la
Confederación Salud Mental España, per conèixer l’afectació de la pandèmia
en el nostre moviment associatiu.
També s’ha treballat en la recollida de necessitats: de material (principalment
EPIS) i la posterior distribució, de mitjans telemàtics per adaptar l’atenció al
confinament i a la nova normalitat, i finalment de la situació dels usuaris atesos
per les entitats.

Els canvis introduïts en les diferents accions que formen part del projecte van
ser deguts, per una banda, al període de confinament i, posteriorment, a la
impossibilitat de realitzar activitats grupals de forma presencial, així com la
recomanació d'evitar interaccions socials de forma presencial, davant d'un
context canviant i d'incertesa provocat per la pandèmia.
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L'única via que ens permetia assegurar la continuïtat en la implementació i el
desenvolupament de les accions programades era l'adaptació en format virtual
del major nombre possible d'accions.

Però el context de pandèmia, lluny de frenar-nos, ens ha incentivat a buscar
vies alternatives, que ens han permès continuar amb la nostra feina
d'enfortiment i suport a la xarxa associativa en salut mental, en un moment en
què era més necessari que mai. Així com atendre les necessitats
sobrevingudes per part de les entitats amb el nou context, on la salut mental de
la població i la seva atenció han passet a ser protagonistes.
Algunes de les activitats que s’han pogut mantenir o adaptar durant el 2020
han estat:


Atenció on-line i via telefònica per a resolució de dubtes concrets de les
entitats sobre com adaptar la seva atenció a la nova situació provocada
per la pandèmia.



Una acció formativa on-line sobre captació de fons privats, davant la
urgent demanda per part de les entitats de la nostra xarxa



Grups de treball on-line amb les entitats federades (grans, mitjanes,
petites, en primera persona, col·laboradors i entitats de professionals)
per analitzar la situació en què es trobaven les entitats a causa de la
pandèmia, i quines són les necessitats actuals del moviment associatiu i
els reptes de futur que es presenten.



Substitució de les reunions presencials per atendre i assessorar de
forma on-line i via telefònica d’entitats interessades a federar-se.



S’ha realitzat l’informe amb els temes clau a recollir en el codi ètic, però
s’ha ajornat el treball grupal de reflexió amb les entitats, per treballar les
noves necessitats sorgides arran de la situació de pandèmia i els reptes
que se’ns presenten com a moviment associatiu.
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A més a més de tota la feina feta, aquest 2020 s’ha iniciat un procés de reflexió
amb les entitats federades per impulsar el moviment associatiu, que es
continuarà treballant intensament al 2021.
Enllaços d’interès:


Amb Experiència Pròpia col·labora en el pla per millorar l'atenció
telemàtica en salut mental - Salut Mental Catalunya



Ara més que mai, la salut mental més a prop: les associacions
t'escoltem - Salut Mental Catalunya



Taller per a professionals de les nostres entitats sobre el nou
"Manual d'intervenció familiar" - Salut Mental Catalunya
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Espai Situa’t
Informació, orientació i acompanyament
en temps de pandèmia.
Durant l'estat d'alerta sanitària del 2020, els tècnics dels Espai Situa’t han estat
confinats en els seus domicilis i fent teletreball, i han continuat oferint atenció a
les consultes per canals telemàtics (telèfon, correu electrònic i videotrucada).
En aquest sentit, s'ha habilitat un telèfon mòbil per a atendre les demandes
d'aquest servei. A mesura que s'han pogut assegurar les mesures de seguretat
i higiene, es va reprendre progressivament la presencialitat en l'atenció a les
demandes, a partir del mes de setembre.

La resta del procés d'atenció no ha experimentat modificacions. En un primer
contacte, el professional atén la demanda, realitza l’escolta i la intervenció per
donar informació, orientació i/o assessorament, i si cal derivar la consulta a un
altre servei de la xarxa de salut mental, serveis socials o xarxa associativa.

Si el cas ho requereix, el tècnic referent ofereixi la possibilitat de coordinar-se
amb els recursos de la xarxa de salut mental, serveis socials, primària,
fiscalia... i la posterior devolució a la persona demandant. A més a més,
sempre es dona l’opció de tornar a contactar amb l’Espai Situa’t corresponent si
la persona ho requereix.
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Per tal de gestionar les atencions de la manera més correcte i garantir la seva
qualitat i continuïtat, es treballa amb una base de dades de demandes, públic
objectiu i població atesa, casos complexes i vulneracions de drets, recursos i
serveis, etc. Aquest sistema informàtic de gestió de dades (CRM) està
compartit per la seu central de la Federació SMC amb la resta de serveis Espai
Situa't participants en l'Activa't per la Salut Mental i distribuïts per tot el territori
català.
Malgrat les restriccions per la pandèmia, s’ha mantingut la coordinació regular
amb d'altres serveis d'atenció a famílies, xarxa de serveis socials bàsics i
especialitzats, xarxa sanitària bàsica i especialitzada, xarxa associativa,
col·laboradors del servei d'assessorament jurídic (Justament), referents de la
Psicoxarxa Solidària del COPC (Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya), i
l'administració pública local.

Les modificacions a causa de la pandèmia que han afectat algunes de les
activitats del projecte a desenvolupar són:


Atenció directa: informació i atenció, orientació i assessorament, suport
i derivació. Aquestes activitats no han registrat modificacions, més enllà
de l'ús de canals d'atenció no presencials durant l'estat d'alarma
(l'atenció presencial es reprèn de manera progressiva a partir del mes de
setembre).



Activitats de gestió i coordinació: aquestes són les activitats on s'han
introduït més adaptacions, però que en cap cas han suposat fer menys
activitats de les previstes, sinó ben al contrari. S'han desenvolupat
activitats de gestió i coordinació molt vinculades a la situació de
pandèmia i per donar resposta a la nova situació dels serveis i de les
necessitats detectades en les persones ateses.
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Gestió i coordinació de serveis complementaris: es realitzen les
tasques de gestió i coordinació dels serveis complementaris que ofereix
la Federació, com són el Justament (assessorament jurídic) i la
Psicoxarxa Solidària del COPC. Durant l’estat d’alarma sanitària, només
el servei de Psicoxarxa Solidària ha restat aturat per indicacions del
propi Col·legi professional, però a mitjans del mes de maig ha reprès el
seu funcionament en format telemàtic (psicoteràpia via telefònica o
videotrucada). Les tasques de coordinació des de serveis centrals amb
els partners d'aquests serveis complementaris, s'ha mantingut també per
canals telemàtics en comptes de presencials.



Creació de materials de suport:
o Guies de treball: (1) Protocol de protecció de dades durant el
teletreball, (2) Pautes bàsiques d’atenció a demandes durant el
confinament, (3) Model de resposta a demandes sobre sortides
terapèutiques
o Guia “Com ens pot afectar el confinament? Què podem fer?”,
adreçada a familiars i persones amb experiència pròpia
o Informes periòdics de demandes i necessitats ateses per la xarxa
d'entitats i serveis de la Federació SMC
o Protocol intern d'atenció a situacions de risc d'agressió
o Tasques de supervisió / revisió per a l'elaboració de les següents
guies i materials interns elaborats per la xarxa d'Espai Situa't
o Guia d’acompanyament en el dol “Recomanacions per demandes
vinculades a una mort per la pandèmia de la COVID19”
o Protocol intern d'atenció a situacions de violència de gènere i
agressió sexual
o Protocol intern d'atenció a situacions de risc de suïcidi

Justament, assessorament en drets i salut mental
Justament, fins el 2018 conegut com a JURIMM, és un servei d’assessorament
jurídic que dona resposta a les necessitats d’assessorament legal específiques
del col·lectiu de persones amb problemes de salut mental. També s’adreça als
seus familiars, que sovint s’han d’implicar en la presa de decisions importants.
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Disposem de col·laboradors amb atenció presencial a les ciutats de Barcelona,
Lleida i Girona, i tots ells ofereixen la possibilitat d’assessorament també per
telèfon o videoconferència. Aquesta opció ha permès no deturar el servei de
Justament en cap moment (excepte en els períodes de vacances) i s’han pogut
atendre totes les peticions d’assessorament jurídic. Aquesta diversificació en el
format d’atenció en el servei Justament ha facilitat l’accés al servei a persones
que potser de manera presencial no ho haguessin fet.

Dades generals:


1.361 demandes ateses a Catalunya



335 demandes d'orientació jurídica general



147 casos derivats al servei Justament

De les 335 consultes amb algun tipus de contingut jurídic les han realitzat les
pròpies persones afectades (44%) o les seves mares (18%). Dels 147 casos
derivats al servei d’assessorament jurídic Justament, trobem que el 39% fa
referència a figures jurídiques de suport (tutela, curatela, assistent...), el 10% a
qüestions vinculades a altres aspectes del Dret de Família (separacions i
divorcis, custòdia i règims de visites...), i el 9% a situacions de
sobreendeutament.

Conclusions i propostes de futur
L’alt volum de consultes de caire jurídic ens demostra una vegada més que
entre les persones amb problemes de salut mental i llurs familiars existeix una
necessitat palesa de suport i assessorament especialitzat. Alhora, aquest
assessorament no només ha de comprendre aspectes jurídics i legals, sinó
també estar acompanyat d’escolta activa, empatia i una actitud acollidora i
respectuosa per parts dels professionals.

Les persones que han fet ús del servei de Justament estan altament satisfetes
amb el servei, el recomanarien a d’altres persones i proposen ampliar els
territoris de cobertura.
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També considerem que, sempre que sigui possible, cal reprendre el format
grupal per atendre les consultes generals sobre figures jurídiques de suport,
doncs continuen sent el principal motiu de consulta al nostre servei. Aquestes
sessions haurien de ser, sempre que es pugui, en format presencial.

PsicoXarxa
La Federació SMC va firmar al 2019 un conveni amb el COPC per tal de poder
fer derivacions des dels Espais Situa’t a la PsicoXarxa. La PsicoXarxa Solidària
és una xarxa de psicòlegs col·legiats al Col·legi Oficial de Psicologia de
Catalunya (COPC) i projectes inscrits que, de manera solidària, es posen a
disposició de la ciutadania a través del Col·legi per oferir diferents serveis
d'atenció psicològica, per a persones amb pocs recursos econòmics. L'atenció
es presta de forma gratuïta a un preu simbòlic de 10€. Aquest any de pandèmia
s’ha continuat oferint la possibilitat d’acollir-se a aquest servei des dels Espais
Situa’ts gestionats per la Federació SMC.

Enllaços d’interès:
 Guia de la salut mental – Activa’t per la salut mental
 Com acompanyar millor en salut mental – Activa’t
 Com aprofitar millor la consulta – Activa’t
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Activa’t per la salut mental:
més enllà del pilotatge
El projecte va avançar al 2020 cap a la seva transició i
consolidació després dels 5 anys de pilotatge, que va
superar les 12.000 intervencions.

Activa’t per la salut mental ja ha iniciat el camí per consolidar-se com a servei
més arrelat al territori. Continua la seva activitat al 2021 gràcies al finançament
de «la Caixa» i de la subvenció estatal de l’IRPF. Actualment s’estan duent a
terme reunions amb el voluntariat i l’equip de professionals de les diferents
formacions i activitats grupals del projecte per tal de continuar l’activitat. Així
mateix continua l’atenció a través dels diferents Espais Situa’t a territori. Encara
queden activitats pendents del 2020 que es va haver de posposar a causa de la
pandèmia per la Covid-19, però s’ultimaran al 2021.
La continuïtat del projecte al 2021 també s’està coordinant amb els diferents
agents de l’àmbit de la salut mental a territori, amb l’objectiu de garantir una
implementació adequada en la cartera de serveis. I tot això tenint en compte
l’actual situació de pandèmia i l’adaptació dels nostres programes, serveis i
recursos a les restriccions per les alarmes sanitàries.
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En aquest sentit, les formacions del 2020 (Prospect, suport als programes
psicoeducatius, moderació de GAM…) ja es van fer en modalitat on-line. Les
demandes d’informació i orientació sobre salut mental s’estan atenent de
manera virtual des dels Espais Situa’t arreu del territori.
L’any 2020, considerat any de transició cap a la consolidació, ha estat possible
gràcies al suport financer de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Lleida,
de Tarragona, de Barcelona i Dipsalut, així com l’Ajuntament de Barcelona. La
feina no s’hagués pogut dir a terme sense la implicació del voluntariat, de
l’equip i la col·laboració de les associacions i agents territorials que formen
l’Activa’t per la salut mental.

Balanç dels cinc anys del projecte Activa’t
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Després de 5 anys de funcionament, l’Activa’t va donar per finalitzada al 2019
la fase inicial de pilotatge als 12 territoris de Catalunya on ha estat present. Al
2020 es va iniciar una nova fase de suport a la implementació del projecte a
partir del compromís per part de l’administració de treballar en la seva futura
implementació.
Aquest any d’implementació ha estat possible gràcies a la gran tasca de tota la
xarxa associativa, dels serveis de salut mental, de les avaluacions positives,
dels finançadors, del personal implicat i de totes les persones voluntàries. Una
col·laboració sense la qual no s’hauria pogut fer front a un 2020 tant complicat
per la pandèmia de la Covid-19.

Amb el pilotatge hem demostrat que l’Activa’t és un projecte eficaç per la
recuperació i l’empoderament de les persones amb problemes de salut mental i
les seves famílies, que funciona i ajuda (podeu consultar els informes
d’avaluació aquí).

Més de 12.000 intervencions
L’Activa’t per la salut mental ha tancat el 2020 amb 1.231 persones
beneficiàries. Aquesta xifra inclou a les persones que han fet consultes a
l’Espai Situa’t i a les que han participat en les diferents activitats grupals del
projecte. Sumant les dades del 2020, el projecte ja ha arribat a més de 12.000
intervencions amb persones, amb un total de 7.548 persones com a
beneficiàries directes des de l’inici del projecte al 2015.
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Les principals dades del 2020 són:




1.231 persones beneficiàries en total de l’Activa’t (demandes o activitats
grupals). D’aquestes:
1.119 persones han fet consultes a l’Espai Situa’t, que han atès un total
de 1.361 demandes.
242 persones beneficiaries de les activitats grupals, en les que hi ha
hagut 362 participacions (algunes persones han participat en diferents
activitats).

Les 362 participacions en activitats grupals inclouen:






115 participacions al Prospect
99 participacions de facilitadors Prospect en trobades on-line
76 participacions en trobades de moderadors de GAM
62 participacions en la formació de moderació de GAM
10 participants en la formació en recuperació
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El Prat aposta per la salut mental comunitària
i obre l’Espai Situa’t
La campanya municipal “Parlem, escoltem, ens cuidem?” vol sensibilitzar la
ciutadania sobre la importància d’implicar-se en el benestar emocional propi i
dels altres i trencar estigmes associats a la salut mental. Avançar cap a un
model de ciutat cuidadora és ara més necessari que mai en el context
d’incertesa de la Covid, que augmenta els factors de risc de la salut mental.

L’Ajuntament el Prat també reforça la seva atenció a la salut mental amb el nou
Espai Situa’t. Aquest servei municipal dona informació, assessorament i
acompanyament en salut mental a persones amb dificultats de salut mental o
risc de patir-ne, i als seus familiars o persones de l’entorn.

El Prat de Llobregat ha començat al 2020 una innovadora estratègia de salut
mental comunitària, que implica el conjunt de la comunitat en la seva prevenció,
detecció i atenció, avançant cap a un model de ciutat cuidadora. En el context
de la Covid-19, s’han accentuat els factors de risc de la salut mental i s’ha
posat encara més de relleu la necessitat d’involucrar la comunitat en la seva
prevenció i abordatge, més enllà dels serveis socials o d’atenció sanitària.
La posada en marxa de la campanya i del nou espai Situa’t s’emmarquen en la
nova Estratègia de Salut Mental Comunitària del Prat, que s’ha començat a
desplegar aquest any 2020, coincidint amb el context de la Covid, però que és
fruït del treball realitzat des de 2010 pels diferents agents i professionals de
l’àmbit social i de la salut.
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Enllaços d’interès:


L’Activa’t avança en la implementació del projecte més enllà del
pilotatge



Formació a 9 residents de psiquiatria, psicologia i infermeria de
Lleida sobre el model de recuperació



Els professionals i voluntaris de les formacions en apoderament
celebren cinc edicions del Prospect amb 214 participants



El Prat aposta per la salut mental comunitària i obre l’Espai Situa’t



La Diputació de Tarragona impulsa el projecte Activa’t per la salut
mental



L’equip de facilitadors de Prospect fan cinc trobades virtuals durant
el confinament



L’Activa’t fa un recull de GAM reconvertits a on-line per la Covid-19



Els Espai Situa’t atenen 280 persones per suport emocional i
orientació sobre recursos de salut mental durant el confinament



Els GAM s’adapten a la situació per la Covid-19



Campanya de vídeos «I tu, com cuides la teva salut mental en
confinament?»
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CoActuem per la salut mental
El projecte de recerca es basa en la ciència social
ciutadana i en la participació i l’experiència de les
persones amb problemes de salut mental i els seus
familiars, que adquireixen el rol de co-investigadors.

La Federació Salut Mental Catalunya i el grup OpenSystems de la
Universitat de Barcelona, que ja havien col·laborat amb anterioritat, l’han
posat en marxa al 2020 amb els següents objectius:


Millorar el funcionament de les xarxes de suport social (informals, no
professionals) en salut mental: família, amistats, etc.



Convertir les persones amb problemes de salut mental i els seus
familiars en protagonistes de la recerca.



Recollir les seves experiències i aportacions com a co-investigadores i
co-actores de la recerca.



Facilitar la cura i autocura de la persona amb problemes de salut mental
i la persona que l’acompanya.



Crear coneixement i evidència científica per fer propostes de millora
continuada en relació a les xarxes de suport social en salut mental.
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Entenem per xarxes de suport social les que es generen al voltant de la
persona de manera informal, no professionalitzada. Totes les persones
necessitem un entorn afectiu que ens proveeix estima, acompanyament i suport
pel propi benestar, especialment en els moments difícils. Destaquen
particularment les nostres famílies, entenent que la família engloba aquelles
persones amb les que compartim vincles afectius estrets i continuats.

Persones amb experiència pròpia i entorn familiar
En el cas de les persones amb problemes de salut mental tenir un entorn social
i afectiu millora la recuperació, alhora que evita l’aïllament i l’exclusió social. El
projecte CoActuem pretén contribuir a comprendre i millorar les xarxes de
suport social com a facilitadores dels processos de recuperació, incidint en la
prevenció, en la cura i autocura i
en la millora de qualitat de vida
de les persones amb experiència
pròpia en salut mental, i de les
persones que les acompanyen.

El projecte està promogut pel grup OpenSystems de la UB, la Federació SMC i
l’arquitecta social Itziar Gónzalez Virós. El seu finançament és possible a través
del projecte europeu CoAct, que situa col·lectius de ciutadans en situació de
vulnerabilitat al centre de la recerca, dins el programa de recerca i innovació
Horitzó 2020 de la Unió Europea.

Ciència social ciutadana
CoActuem és un projecte de ciència social ciutadana que involucra la
ciutadania que comparteixen una preocupació social com a co-investigadors i
co-actors de la recerca. Es reconeix el valor de la seva experiència, en aquest
cas en salut mental, ubicant-los al mateix nivell que els promotors de la
recerca.
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La recerca científica sobre el paper de la família i altres xarxes de suport social
en el procés de recuperació encara és escàs. Les dades recollides pel projecte
serviran per poder comprendre millor el valor de les xarxes de suport social
basades en les vivències de les persones amb experiència pròpia en salut
mental i del seu entorn familiar, i per definir propostes de millora per enfortir-les
i millorar-les.

Espais de participació i co-creació en marxa
En el marc del projecte CoActuem per la salut mental, durant el 2020 s’han
creat dos espais de participació: l’Entorn de coneixement i el Comitè de coinvestigadors.
Entorn de coneixement - Knowledge Coalition
Espai de participació en el marc del projecte Coactuem per la salut mental
impulsat per Opens Systems (UB) i la Federació SMC per promoure la creació
d’una xarxa dinàmica, un intercanvi entre els participants i la creació de
sinèrgies entre diferents iniciatives i un esforç col·lectiu cap a la transformació.
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La participació varia en els diferents moments de la recerca: creació d’un marc
estructural, informació sobre qüestions rellevants, discussió i implementació de
possibles solucions, implicació en la difusió del projecte i la transformació dels
resultats de la investigació en accions segons el seu potencial d’actuació.

Algunes dades significatives:


3 reunions realitzades al 2020



2 trobades virtuals: 2 juliol i 1 setembre



65 persones involucrades (la composició representa la diversitat d’actors
i és sensible a l’equilibri de gènere)



50 organitzacions representades (engloben: 17 associacions/entitats de
persones amb experiència pròpia i familiars, 12 administracions
governamentals i públiques, 9 associacions/entitats que representen
professionals de la salut, 5 institucions acadèmiques, 4 organitzacions
activistes educatives i d’inclusió social i 3 proveïdors de salut)

Comité de co-investigadors (Co-researchers comittee)
El Comitè és l’espai de participació en el marc del projecte Coactuem per la
salut mental impulsat per Opens Systems (UB) i la Federació que inclou
persones amb experiència pròpia en salut mental i familiars, que actuen com a
experts en la matèria. Els objectius són contribuir a la co-creació dels
continguts d’una eina de recerca col·lectiva en forma de conversa digital, en
base a microrelats, la participació en l’anàlisi i la interpretació dels resultats,
l’impuls d’accions col·lectives i la difusió del projecte.

Dades destacades:


32 persones involucrades



4 grups de treball
M1: 4 trobades, 5 participants
T1: 4 trobades, 5 participants
M2: 4 trobades, 9 participants
T2: 4 trobades, 13 participants
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2 sessions de presentació (novembre 2020)



4 primeres sessions de treball (desembre 2020)

Enllaços d’interès:


El projecte de recerca CoActuem busca persones per millorar les
xarxes de suport social en salut mental
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Nous materials en salut mental infantojuvenil per a familiars i professionals
El procés participatiu ha permès l’elaboració de quatre
guies de salut mental infanto-juvenil: xarxa de salut
mental, autolesions, aïllament i situacions de tensió i
conflicte.
L’elaboració dels nous materials de la Federació Salut Mental Catalunya s’ha
dut a terme amb la consultora social Spora, mitjançant un procés participatiu
que ha recollit el coneixement d’experts per experiència pròpia, familiars i
professionals (un total de 79 persones). El projecte ha permès obtenir quatre
guies temàtiques sobre:


la xarxa de salut mental,



les autolesions,



l’aïllament



i les situacions de tensió i conflicte.

Una vegada creades les guies, el projecte de formació en salut mental per a
familiars i professionals que acompanyen infants, adolescents i joves amb
problemes de salut mental es centra a posar en marxa el pilotatge de dos
tallers de capacitació amb la col·laboració de Miquel Miranda, psicòleg,
psicoterapeuta i formador.

Tallers de capacitació
Amb la publicació dels nous materials (les quatre guies) i la posada en marxa
dels tallers de capacitació, es pretén contribuir a la capacitació de familiars i
professionals de diferents àmbits que treballen amb infants, adolescents i joves
amb problemes de salut mental, en serveis no especialitzats en salut mental.

Els tallers permetran:


d’una banda, capacitar familiars i professionals que acompanyen infants,
adolescents i joves amb problemes de salut mental
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i, d’una altra, contribuir a millorar l’atenció i acompanyament en salut
mental infanto-juvenil, impulsant plans d’acció a través de les Taules de
Salut Mental.

La idea és presentar els resultats del pilotatge dels tallers de capacitació la
primavera de 2021 i, després, replicar els tallers arreu del territori de Catalunya.

Adaptació a la pandèmia
Pel que fa a la segona part de la fase 2, que consisteix en l’organització,
realització i avaluació del pilotatge dels dos tallers de capacitació, però
considerant la situació de pandèmia, es va resoldre posposar-los pel 2021 i
plantejar els tallers de capacitació en dos possibles formats: presencial o
virtual.

Durant la tardor vam treballar en el desenvolupament del format on-line,
incloent dues activitats:
1. treball amb les dues professionals subcontractades per reconvertir els
continguts a format virtual i
2. formació en eines virtuals per a les dues persones subontractades per
impartir els tallers de capacitació, juntament amb la tècnica responsable
del projecte de la Federació i altres persones susceptibles d’actuar com
a facilitadores en el desplegament de futurs tallers de capacitació,
basats en els nous materials.
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Entre els mesos de setembre i desembre vam continuar treballant en
l’organització dels dos tallers de capacitació, definitivament posposats per al
2021 i plantejats en format virtual. Vam mantenir reunions amb les Taules de
Salut Mental dels dos territoris pilot, Granollers i Barcelona (districte de Nou
Barris), i vam treballar en la difusió dels tallers i la crida a potencials
participants.

Resultats obtinguts:


materials didàctics elaborats (guia, quadern i material de suport)



versió virtualitzada dels materials didàctics pels tallers de capacitació



2 tallers pilot organitzats en col·laboració amb les Taules de Salut Mental
dels territoris de Granollers i Nou Barris



1.591 visites a l'apartat de la publicació de les guies de la nostra web i
946 descarregues on-line dels nous materials, entre octubre i desembre
de 2020.

Enllaços d’interès:


Formacions en salut mental infantojuvenil per a familiars i
professionals



Publiquem els nous materials en salut mental infanto-juvenil, amb
el suport de la Fundació Probitas i DKV - Salut Mental Catalunya
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XarXaJoves
Inclusió social de joves amb problemàtiques de salut
mental en temps de Covid-19
En el moment que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va
decretar el tancament provisional de l'atenció presencial en els centres
d'atenció diürna, el projecte XarXaJoves va acatar la resolució deixant de
realitzar l'atenció directa i en persona. No obstant, el projecte ha seguit
endavant i en cap cas ha aturat la seva activitat.

La modificació principal que ha patit ha sigut la forma i la metodologia a l’hora
de treballar amb el col·lectiu de joves vinculats. S'ha treballat mitjançant
diverses plataformes, com Whatsapp (trucades, missatges i videotrucades),
Zoom i Jitsi Meet (videotrucades) per tal de seguir-hi en contacte.

Llevat de la comunicació, els objectius i la finalitat del projecte amb cada una
de les persones joves vinculades ha seguit endavant, d'acord amb el seu Pla
Individual d'Intervenció i amb els passos a realitzar que s'havien acordat de
forma conjunta entre la persona jove i la professional.

Aquests plans de treball s'han vist afectats també, en la mesura que queden
vinculats a espais i centres de la comunitat, formatius, escolars i laborals, ja
que molts d'aquests espais han estat tancats, pràcticament, fins el mes de
setembre, per la qual cosa els processos de vinculació i manteniment de
l'activitat han quedat aturats.

En el moment que han iniciat la reobertura, s'ha reprès l'activitat i la vinculació
amb els joves. Altrament, durant els mesos de confinament i de forma general,
per la situació social generada per la Covid-19, han aparegut noves necessitats
en les persones joves vinculades. De forma general el projecte s'ha trobat amb
demandes relacionades, principalment, amb:
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la gestió emocional durant els mesos de confinament,



gestió de l'ansietat,



la convivència familiar i la cerca d'espais d'intimitat i espais comuns,



fomentar el sentiment de benestar,



la confecció i disseny de rutines saludables tant a nivell físic com mental,



l'autocura en temps de confinament,



el manteniment de la motivació i les ganes de créixer i formar-se



i, sobretot, la vinculació al projecte tot i que s'estigui desenvolupant de
forma telemàtica.
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Activitats del projecte
Acompanyament en l'itinerari individual
Realització de plans d'intervenció individualitzats, valoració de necessitats,
interessos, capacitats i oportunitats, suport emocional, motivació, prospecció
d'opcions i d'itineraris personals i acompanyament físic (si és necessari) cap a
recursos sociosanitaris, educatius, formatius o de participació comunitària.
Aquesta activitat es manté tal i com es va plantejar inicialment. L’única variant
és que ara s'han incorporat, sense perdre la presencialitat, algunes trobades de
forma telemàtica amb les persones joves vinculades.

Activitats grupals de lleure i de participació comunitària
Decidides pels propis destinataris del servei a través de mecanismes de
participació que estan previstos en el propi programa. 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. També es promocionarà l'activitat de
lleure autogestionada, sigui en grup o individualment. La tasca del programa en
aquest sentit serà la promoció i el suport en la planificació.

Aquesta activitat es manté en el sentit que es segueixen realitzant les trobades
en grup, la planificació i el disseny d'activitats de caire comunitari. La diferència
que s'ha hagut d'incorporar és la mida dels grups, establerts en un màxim de 4,
i la variant d'activitats en funció de si l'espai desitjat està disponible, tancat o
limitat en el seu accés (per exemple no es pot anar a veure un partit de futbol ja
que l'aforament, fins ara, no estava permès).

Acompanyament a les entitats juvenils del territori
L’objectiu és oferir enfocaments i perspectives inclusives que incorporin la
realitat de la salut mental dels joves. Aquesta activitat es portarà a terme a
través de reunions telemàtiques i coordinació telefònica o per Iternet. No es
descartava realitzar formacions, així com assessoraments, seguiment de casos
i l'establiment de procediments per la indicació/vinculació de casos des del
XarXaJoves a les entitats juvenils i a la inversa.
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Acompanyament personalitzat
L'atenció a les famílies dels joves vinculats al programa es va seguir realitzant,
segons la seva demanda i, preferentment, de forma telemàtica, tot i que si es
requereix es van realitzar trobades presencials.

Avaluació
L'avaluació del projecte es realitzarà amb el suport del programa GCS (Gestor
de Clubs Socials), amb les particularitats que requereix el XarXaJoves. Aquest
programa permet recollir dades personals, de salut i socioeconòmiques, alhora
que porta el recompte d'assistències, plans d'intervenció, acords, enquestes de
satisfacció, coordinacions amb altres recursos, reunions amb els joves i les
famílies, i tota una sèrie de dades que permeten anar avaluant la intervenció i
l’eficàcia i eficiència del projecte.

42

Programa de voluntariat
"Fent Costat Entre Famílies"
Familiars que acompanyen d’altres famílies en l’inici
d’una problemàtica de salut mental
Les persones amb experiència en tenir cura d’un familiar amb problemes de
salut mental ofereixen suport emocional, acompanyament i orientació a d’altres
persones que estan passant per una situació similar.

A causa de la pandèmia de la Covid-19, ens hem vist amb la necessitat de
modificar algunes de les actuacions previstes per adaptar-les a les limitacions
del context de pandèmia, així com el període d'actuació que serà fins a març
del 2021. Per això la formació del programa al 2020 s’ha realitzat en format online i es va haver d’ajornar la formació fins al mes d’octubre del 2020, al ser
necessari repensar tota l’estructura, programa i continguts per adaptar-la al
format telemàtic.
Amb la situació generada per la pandèmia s’ha posat en valor algun dels
aspectes del nostre programa:


Amb la Covid-19 ha augmentat el número de persones que ha debutat
amb un problema de salut mental greu i han estat hospitalitzades.



Davant un primer ingrés hospitalari, les famílies se senten
desorientades, soles i amb molts dubtes.



Complementem la tasca dels sanitaris, des de la proximitat i
l’experiència pròpia, oferint a les famílies el suport que necessiten per
acompanyar millor el seu familiar.

Què ofereix el programa en temps de pandèmia?


Escoltem i donem suport emocional



Ajudem a resoldre dubtes davant d’una crisi o un ingrés hospitalari



Acompanyem les famílies i els donem eines, i impliquem tota la família
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Als mateixos centres de salut o en un altre espai acordat amb les famílies



Amb formació prèvia i suport continu als familiars voluntaris



Generem espais de coordinació i treball dels voluntaris amb els
professionals sanitaris dels centres sanitaris col·laboradors: Parc Salut
Mar amb Centre Fòrum i Centre Dr. Emili Mira



De forma conjunta amb les associacions del territori: AMMAME (Santa
Coloma de Gramenet), AREP (Barcelona) i La Muralla (Tarragona)

Formació on-line i voluntariat
La realització de la formació on-line, que ha comptat amb la col·laboració de les
associacions AREP i AMMAME, ens ha permès obrir la formació a tot el territori
català. Posteriorment, i si tenim suficients persones formades, es podrà
començar a implementar el programa en aquests territoris.
D’altra banda, això també ens ha permès que es sumin ja d'entrada, tres
entitats de la nostra xarxa com a col·laboradores en el programa, per a la seva
implementació al territori. Aquestes entitats han participant en la captació i
posterior gestió, seguiment i suport del voluntariat del seu territori, així com en
la captació de centres sanitaris de salut mental col·laboradors i en l’acollida de
les famílies derivades pels centres i ateses pels voluntaris i voluntàries, que així
ho desitgin. Les entitats que es sumen al programa són AREP (Barcelona), La
Muralla (Tarragona) i AFMMO (Vic).

Cal destacar també la reducció del número de persones voluntàries previst amb
la reformulació del projecte, a causa de la disminució en el finançament del
programa, amb el nou format on-line obert a tot el territori català. Aquesta
adaptació també ha estat possible gràcies al suport actiu de les entitats
col·laboradores de la nostra xarxa. Això ens ha permès augmentar el número
de voluntaris captats dels 12 previstos a 35 per acabar formant i incorporant
aproximadament 15 voluntaris.
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Els canvis introduïts en les diferents accions que formen part del projecte són
causats pel període de confinament i, posteriorment, a la impossibilitat de
realitzar activitats grupals de forma presencial, així com la recomanació d'evitar
interaccions socials de forma presencial, davant d'un context canviant i
d'incertesa provocat per la pandèmia.

L'única via que ens permetia assegurar la continuïtat en la implementació i
desenvolupament del programa era l'adaptació en format on-line del major
nombre possible d'accions. Però el context de pandèmia, lluny de frenar-nos,
ens ha incentivat a buscar fórmules alternatives que ens han permès arribar a
més territoris i més persones, en un moment on la realització de programes de
voluntariat són més necessaris que mai per atendre la salut mental de la
població.
Enllaços d’interès:


"Entre Famílies" formarà a familiars de persones amb problemes de
salut mental per donar suport a altres famílies



En marxa les formacions de "Fent Costat Entre Famílies"



"Fent costat Entre Famílies" comença la selecció de voluntaris per
donar suport a altres famílies en salut mental
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Dona i salut mental: formació, suport,
sensibilització i empoderament
El projecte vol reforçar, des d’una perspectiva de
gènere, el treball amb les persones amb experiència
pròpia, donant veu a les dones, un col·lectiu
històricament silenciat.

Ser dona és un factor de risc per tenir un problema de salut mental. Així ho
reconeix de nou l'Organització Mundial de la Salut, quan assenyala que el
gènere afecta de manera fonamental la salut mental en determinar la nostra
posició de desigualtat estructural.

Al mateix temps, continua existint un biaix de gènere, tant en el diagnòstic com
en el tractament de la salut de la dona, originant sobremedicació, problemes de
salut, empitjorament de la qualitat de vida i una més baixa autoestima.
Especialment rellevants són també l'estigma i l’autoestigma que pateixen les
dones amb problemes de salut mental, essent a més moltes d’elles, víctimes
d’una doble discriminació: pel fet de ser dones i patir un trastorn mental.
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Per tots aquests motius, l'abordatge de la salut mental s’ha de fer des d'un punt
de vista social i comunitari i amb perspectiva de gènere, per facilitar el procés
de recuperació de les persones, la seva integració i participació activa en la
comunitat, siguin quins siguin els factors de desigualtat i discriminació dels que
parteixen. Preveure accions específiques per a les dones del nostre col·lectiu
és una prioritat en què hem d'invertir els nostres esforços i recursos.

Un projecte en primera persona i amb perspectiva de gènere
“Dona i Salut Mental” incorpora la perspectiva de gènere al model d’atenció
sociocomunitària en salut mental, que promou la participació, la recuperació i la
inclusió de les persones amb trastorn mental, tot combatent la desigualtat i la
discriminació. Alhora, també que es reforça, des d'una perspectiva de gènere,
el treball amb les primeres persones, donant veu al col·lectiu de dones amb
trastorn mental que ha sigut històricament silenciat.
“Dona i salut mental” respon a la necessitat de compartir experiències i
vivències, i de trobar recursos especialitzats i adaptats a la qüestió de gènere
en salut mental. Posa èmfasi en la defensa de drets, la lluita contra l’estigma i
els grups de suport mutu.

El projecte "Dona i Salut Mental" s'ha focalitzat especialment en:


detectar les necessitats específiques de les dones amb trastorn mental



crear i consolidar un grup de treball en xarxa de suport, reflexió i debat



fomentar la creació de GAM de dones a territori



sensibilitzar i visibilitzar el col·lectiu, la seva situació i necessitats i,
finalment, a oferir formació específica per a les dones en primera
persona del nostre moviment associatiu, Clubs Socials i persones
usuàries de recursos de salut mental del territori.

Sensibilització
El projecte posa èmfasi en la sensibilització sobre la defensa d’una salut mental
amb perspectiva de gènere. En aquest sentit, el pla de comunicació contribueix
a:
47



Combatre el doble estigma: ser dona i tenir un problema de salut mental



Fomentar la participació i la creació de grups de treball i suport mutu
(GAM)



Denunciar les situacions de discriminació, desigualtats i vulneració de
drets



Incorporar la perspectiva de gènere en l’àmbit de la salut mental, tant al
moviment associatiu, als professionals, a les administracions com a la
societat en general



Promoure els testimonis en primera persona i la implicació i participació
del projecte Amb Experiència Pròpia de la Federació SMC



Difusió i participació en les activitats del projecte:
o Grups de treball en xarxa, reflexió i debat
o Xerrades, formació i tallers
o Grups de gestió emocional
o Participació en Grups de Treball amb les administracions públiques i
altres institucions rellevants per la causa
o Campanya sensibilització (8 març, Dia de la Dona)
o Visites guiades als serveis comunitaris

Amb Experiència Pròpia
El projecte es valora com a imprescindible per la pròpia demanda i gran
resposta de les participants al programa Amb Experiència Pròpia per crear un
grup específic de treball per a dones. Es pretén combatre així la dificultat
d’accés a recursos especialitzats en salut mental o adaptats a les seves
necessitats i la baixa participació de dones en primera persona en els diferents
espais, serveis i activitats, tan dintre, com fora del moviment associatiu. Es fa
palesa, doncs, la urgència d'aquest treball específic de gènere.

Una altra demanda del col·lectiu, i canalitzada també per aquest projecte, ha
estat la promoció i suport a la creació de GAM de dones, donada la dificultat de
moltes d'elles de poder compartir i expressar les seves vivències en grups
mixtes.
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Els objectius principals del projecte són:


Empoderar a les dones per facilitar la defensa dels seus drets en
diferents esferes de la seva vida.



Lluitar contra la doble discriminació que pateixen les dones amb
problemes de salut mental amb especial atenció a les situacions de
violència de gènere.



Conèixer en profunditat les necessitats específiques del col·lectiu i com
donar-hi resposta.



Impulsar la creació de diferents grups participatius de dones en xarxa,
escolta, reflexió i debat (GAM de gènere).



Sensibilitzar el propi moviment associatiu i la població en general sobre
la situació de les dones en relació a la salut mental.

El projecte ha passat de 6 a 13 grups participants al projecte amb un total de
122 dones en primera persona participants dels diferents grups.

Beneficis del projecte
“Dona i salut mental” està contribuint al creixement personal, una millora en la
salut integral i l'empoderament de les dones amb problemes de salut mental del
nostre moviment associatiu. Facilita també el seu accés a una major
representació dins la nostra xarxa i en altres institucions, la defensa en primera
persona dels seus drets, gràcies a la seva participació i l’intercanvi
d’experiències.
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En aquest sentit, el grup plenari de treball, reflexió i debat, així com els
diferents grups a territori i les activitats formatives i els tallers contribueixen a
avançar en projectes d’investigació destinats a aconseguir canvis específics en
els serveis de la xarxa de salut mental.

Alguns exemples de la seva participació en grups de treball són:


el grup de treball de Dona i Salut Mental del Departament de Salut, on hi
participa una de les participants en primera persona i impulsores del
projecte a la Federació SMC, representant al nostre moviment
associatiu.



la participació de tres dones en primera persona, participants també en
el projecte, en el Comité Científic i de seguiment del projecte de IS
Global sobre Drets Sexuals i Reproductius de les dones amb trastorn
mental greu. En aquest mateix projecte també han participat en la fase
Delphi, tècniques dels Clubs Socials de la nostra xarxa associativa i en
les següents fases també es comptarà amb la participació de dones en
primera persona dels diferents grups de dones del projecte federatiu.

Sovint, les dones amb trastorns mentals pateixen situacions de major
discriminació social, legal i econòmica, causant de sentiments d'indefensió,
dependència i baixa autoestima. Això fa que exerceixin el paper de cuidadores i
tinguin un rol passiu de beneficiàries dels serveis.

És per aquest motiu que resulta fonamental la creació de grups de dones i
grups de suport entre iguals exclusius per a dones (coalicions civils), on se
sentin amb la llibertat i la confiança per compartir i fer xarxa entre elles. On
també esdevinguin un important suport per a totes i evitin, en molts casos,
l’aïllament i es faciliti la seva participació activa dins la societat.

Treball voluntari i en xarxa
“Dona i salut mental” és un projecte co-liderat i dirigit a les dones amb
problemes de salut mental de la nostra xarxa associativa, i promou la
col·laboració i expertesa de les nostres entitats.
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Aquest és el cas de Ràdio Nikosia, que té un llarg recorregut en acollir i
acompanyar un grup de dones en primera persona. Hem comptat amb els seus
serveis per dinamitzar una de les sessions participatives del grup de treball en
xarxa, reflexió i debat. Aquesta primera sessió va servir per finalitzar la detecció
de necessitats del projecte a treballar al llarg del 2020, la seva priorització, així
com per incentivar la formació de grups de treball als diferents territoris, tot
facilitant que les participants es facin seu el projecte.

El projecte i la Federació SMC potencia la participació i la col·laboració
d'entitats en primera persona per al desenvolupament dels nostres projectes, i
en especial del de “Dona i salut mental”. La presència de dones amb
experiència pròpia i ha de facilitar l'horitzontalitat i l'empoderament de les
participants.

En aquest sentit, el projecte compta amb la col·laboració de dues dones
voluntàries en primera persona de la nostra xarxa que colideren el projecte i
actuen com a representants a nivell institucional, les quals han estat prèviament
formades i capacitades per la Red de Mujeres de Salud Mental España.

Al llarg del 2020 hem sumat una tercera voluntària per participar com a
representant del col·lectiu en el Comitè Científic del projecte Science Shop
Salut Mental i Drets Sexuals i Reproductius de IS Global, en el qual
participem activament com a entitat col·laboradora.

Avaluació i línies de treball
L’avaluació del projecte ens ha permès decidir noves línies de treball de cara a
l’any vinent, reforçar línies existents i reorientar-ne altres:


Línia específica sobre drets sexuals i reproductius en col·laboració
amb l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Preveu sessions
formatives, tallers, entrevistes individual i grupals, així com la participació
en l'elaboració d'una guia sobre drets sexuals i reproductius de les
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dones amb problemes de salut mental. En aquesta mateixa línia també
hem confirmat la nostra participació en un projecte d'investigació liderat
per IS Global, en el que participem com a entitat col·laboradora,
aportant el nostre know how en salut mental, les participants en primera
persona i les professionals de la nostra xarxa associativa.


També obrim una línia de treball específica de supervisió, cura i salut
emocional amb les dinamitzadores de grups de dones (professionals i
primeres persones) per compartir experiències, necessitats, formació,
recursos, etc.



Reforçar la promoció i el suport als grups de dones en els àmbits
rurals, a causa de la situació d’aïllament, estigma i autoestigma que
pateixen les dones del col·lectiu en les petites poblacions.



Crear un espai en línia on compartir recursos entre els grups dels
diferents territoris.



Crear una base de dades dels grups participants per facilitar la seva
interacció i col·laboració.



Oferir totes les activitats en format on-line i quan sigui possible tornar a
la presencialitat. Les dues modalitats han de facilitar l’accés als diferents
territoris, quelcom que s’ha valorat com a molt positiu i que ha permès la
participació de grups de territoris llunyans, com per exemple el grup de
dones del Pallars.

Amb el registre del perfil de les dones participants inclosa en l’avaluació, hem
pogut comprovar que el projecte és pioner en el nostre territori i entre el nostre
col·lectiu pel que fa a la creació de coalicions de dones en xarxa, ja sigui amb
grups acompanyats de suport tècnic o en grups autogestionats (GAM de
gènere).
Això permet compartir necessitats, experiències, recursos i formació amb
l’objectiu d’empoderar les dones participants, lluitar contra l’estigma i sobretot
l’autoestigma, i convertir-les en subjectes actius amb veu pròpia per a la
defensa en primera persona dels seus drets, necessitats i demandes.
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Pel que fa al perfil de les participants hem observat una gran participació
d’usuàries de Clubs Socials, però també de dones amb trastorn mental greu,
en un grau avançat de recuperació i empoderades amb ganes de representar el
col·lectiu com a testimonis o participants en grups de treball i de lluita pels drets
de les dones en temes com els drets sexuals o els drets reproductius, entre
altres.

El grau de satisfacció i la valoració de les activitats ha estat molt positiva,
sobretot de les sessions del grup de treball, debat i reflexió en xarxa, ja que la
temàtica de les diferents sessions ha sorgit d’un treball previ amb les
participants de detecció de necessitats i la seva priorització, iniciat el 2019.
També s’ha valorat com a molt positiva la programació de noves activitats a
mesura que anaven sorgint les demandes.

Tot plegat ha fet que el nombre de dones participants i de grups hagi
augmentat de forma progressiva i significativa des de l’any 2019, quan vàrem
fer la primera sessió del grup en xarxa, on van participar 6 grups de dones, fins
als 13 grups actuals amb un total de 122 participants (de les 56 inicials), i 2
grups en procés de formació, així com altres ja formats a territori que han
mostrat interès a sumar-se al projecte.
Altres dades d’interès són:


El perfil és de dona amb problemes de salut mental d’entre 16 i 65 anys
de tot Catalunya



13 entitats de la nostra xarxa participant al projecte



3 grups de GAM de gènere creats a territori. 2 grups en procés de
creació



16 sessions de treball realitzades, amb una mitjana de 12 participants en
cada activitat

Enllaços d’interès:


Les dones amb problemes de salut mental reivindiquen la
perspectiva de gènere per millorar la seva qualitat de vida
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Amb Experiència Pròpia
El projecte s’ha reformulat al 2020 per obrir-se a nous
participants en primera persona i per engegar
iniciatives de voluntariat en el suport i
l’acompanyament entre iguals.

El programa Amb Experiència Pròpia (AEP) s'ha reformulat al 2020, en part a
causa del context provocat per la pandèmia, i també perquè les necessitats han
canviat. Les restriccions per la Covid-19 no ens van permetre realitzar la
tradicional trobada anual dels participants al projecte.

La reformulació de l’AEP ens ha permès donar la benvinguda a totes aquelles
persones amb experiència pròpia en salut mental que desitgin participar de les
diferents iniciatives i activitats monogràfiques que organitzem i proposem per a
la promoció de la salut mental, la defensa de drets de les primeres persones i la
lluita contra estigma.

Nous participants
Al 2020, i gràcies a aquest nou enfoc del programa, hem sumat 5 noves
persones participants de les formacions en empoderament Prospect de
l’Activa’t per la salut mental, procedents de diferents parts del territori, així com
de l'Associació Trebolmente. Totes i tots són grans actius que guanya el nostre
moviment associatiu.
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Finalment, des del projecte AEP estem treballant en el disseny d'un nou
programa de voluntariat en xarxa per oferir suport i acompanyament entre
iguals. Es dirigeix a persones amb experiència pròpia en salut mental i es fa
gràcies a la proposta i la iniciativa del grup AEP de l’associació La Muralla de
Tarragona. Segur que al 2021 podrem explicar més novetats.

Al 2020 el projecte compta amb aproximadament uns 45 participants i 8
grups actius de diferents parts del territori.

Paraules i salut mental, el gran debat
Un total de 9 persones vinculades al projecte AEP van participar al desembre
del 2020 en la primera sessió del debat sobre l’ús de les paraules en salut
mental. L’objectiu de la trobada on-line era debatre entorn al nou concepte de
discapacitat psicosocial, i proposar un llistat de paraules amb les que les
persones amb problemes de salut mental s’identifiquen a l’hora de parlar de la
seva realitat.
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La sessió va comptar amb la participació de professionals de SMC i de Fran
Eiroa, professor i investigador del Departament de Psicologia Clínica i
Psicobiologia de la Universitat de Barcelona i responsable de Recerca,
Desenvolupament, Innovació i Relacions Institucionals de la Federació Veus.
Eiroa va fer una exposició sobre l’evolució històrica de les paraules per referirse a les persones amb problemes de salut mental.

Les dinàmiques i el debat amb els representants del projecte AEP va permetre
analitzar com determinades paraules ajuden o no a donar una imatge positiva i
en primera persona de la salut mental, i altre perpetuen un estigma entorn a les
persones amb problemes de salut mental.

Els participants del projecte AEP a la sessió realitzaran una segona trobada al
primer trimestre del 2021 per trobar un llistat de paraules amb les que els
testimonis en primera persona se sentin representats a l’hora de referir-se als
trastorns mentals i les persones amb diagnòstic.

Col·laboració per millorar l’atenció telemàtica
La Federació Salut Mental Catalunya va col·laborar al 2020 amb
el Departament de Salut per incorporar l’atenció telemàtica en els serveis de la
xarxa de salut mental de Catalunya. L’objectiu, que s’emmarca dintre del Pla
Integral de Salut Mental i Addiccions, és oferir alternatives a les visites
presencials durant la pandèmia per la Covid-19, però també posar les bases
perquè l’atenció telemàtica es mantingui en el futur.
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Un total de 10 persones, professionals de la Federació SMC i participants del
projecte Amb Experiència Pròpia, van participar el 15 de juliol en la sessió de
treball per incorporar l’experiència i l’opinió de les persones amb problemes de
salut mental en la implementació de l’atenció telemàtica en els serveis de la
xarxa de salut mental a Catalunya. Algunes de les conclusions i opinions
recollides van ser:


El seguiment telefònic dels serveis de salut mental durant el confinament
i la desescalada ha estat positiu però insuficient.



És important que la persona pugui escollir l’atenció que rep: presencial,
telefònica, per videoconferència…



Els mitjans telemàtics mai poden substituir l’atenció presencial, cal trobar
una solució mixta.



L’atenció telefònica o per videoconferència és una bona alternativa en
situacions d’emergència, com la pandèmia, però també en territoris amb
una mala connexió de mobilitat o per vincular la població infantil i juvenil.



La necessitat de fer una visita presencial dependrà del moment, com en
el cas del diagnòstic inicial o quan s’ha de decidir un canvi en el
tractament.



Els mitjans telemàtics permeten ampliar els horaris d’atenció, però cal
garantir que tothom té accés a Internet i la formació necessària per
utilitzar les noves tecnologies.

Enllaços d’interès:


Amb Experiència Pròpia col·labora en el pla per millorar l'atenció
telemàtica en salut mental
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Esport i salut: competicions
paralitzades
La Lliga de futbol sala es va veure molt afectada per la
Covid-19 i va haver de suspendre la competició i la
cloenda final. Les activitats de bàsquet i de tennis
també es van veure afectades.
Les activitats esportives en grup i, sobretot, en espais tancats com el cas dels
poliesportius, van patir amb molta intensitat les restriccions pels efectes de la
Covid-19. Aquest va ser el cas del programa Esport i Salut de la Federació
SMC i les seves activitats de futbol sala, bàsquet i tennis.

La pandèmia i les restriccions per la Covid-19 van paralitzar la lliga de futbol
sala i les trobades de bàsquet el dia 13 de març del 2020, i ja no es van poder
reprendre. Fins aquesta interrupció, la Lliga 2019-20 s’estava desenvolupant
amb normalitat, amb un total de 308 participants, 17 equips i 13 entitats de
salut mental, a més de 2 equips autogestionats. A la suspensió de la Lliga vam
haver de sumar la de la Cloenda de final de temporada.

Les trobades de bàsquet també van quedar cancel·lades amb el tancament de
les activitats esportives grupals al març i no es van poder tornar a fer en la
resta del 2020.

El programa de tennis sí que es va poder adaptar a les restriccions i
confinaments, i tant sols es van suspendre la cloenda de final de temporada i la
tradicional visita al torneig Godó. En aquest sentit, els entrenaments es van
mantenir de l’1 de gener al 13 de març, i de l’1 de juny a finals del 2020. Una
trentena de persones van participar en aquests entrenaments a tot el territori.

58

Respir: respirem també durant la
pandèmia
El programa Respir ha continuat tot i les estrictes
restriccions imposades per la Covid-19.

A partir del mes de març les habituals sortides Respir que gestiona la Fundació
SMC van veure’s restringides totalment i vam haver d’adaptar l’atenció a les
persones des d‘una metodologia de treball en línia i des de casa. Després es
va redissenyar el programa de sortides per anar-les adaptant a les diferents
mesures i normativa durant la desescalada i segons l’evolució de la pandèmia.
De totes les sortides que teníem programades a començament d’any (22
sortides des de Barcelona, 4 des de Tarragona, 1 des de Lleida, 2 sortides
Respir Salut i 1 sortida Respir Joves), només se’n van poder realitzar 10 des de
Barcelona, a causa de les restriccions. Totes van ser entre els mesos de juny i
octubre (2 sortides durant cada mes al juny, juliol i agost, 3 sortides al setembre
i 1 a l’octubre).

El total de beneficiaris del programa va ser de 41 persones, 31 homes i 10
dones). Cal destacar que aquest 2020 va ser el primer cop que es va fer una
sortida exclusivament amb dones a Calella (amb 9 persones que en van poder
gaudir). De tots els beneficiaries, la majoria van fer 1 sola sortida, però també
una gran part van repetir l’experiència.
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Mai com aquest 2020 no havíem rebut tantes mostres de demanda continuada
dels derivadors i de les persones usuàries del programa.

Les sortides són un espai de descans, salut i benestar, que fomenta activitats
d’oci i natura i permet alleugerir les relacions i la dependència entre les
persones amb trastorn mental sever i els familiars que fan de cuidadors.
El programa Respir està gestionat per la Fundació Salut Mental Catalunya,
ofereix sortides per a persones amb trastorn mental sever (Respir Sortides),
pels seus familiars i cuidadors (Respir Salut) i per persones joves amb
problemes de salut mental (Respir Joves).

60

Incidència en temps de pandèmia
Un any llarg de pressions i treball intens amb les
administracions per intentar millorar l’atenció a la salut
mental durant emergència provocada per la Covid
La nostra missió es va adaptar al 2020 a les restriccions per la pandèmia, com
en el cas de la recollida de necessitats i vulneració de drets de les persones i
famílies en l’àmbit de la salut mental en temps de confinament i l’estat d’alarma
per la Covid-19. Durant el context de pandèmia s'han mantingut reunions de
seguiment permanents amb el govern, tant amb Salut com amb Afers Socials i
Educació, per tal d'analitzar l'impacte en el col·lectiu de persones amb
problemes de salut mental, l'afectació en els serveis i els suports necessaris.

S'han traslladat les dades que han reportat les associacions a través d’informes
i s'han orientat casos específics que han requerit una atenció i una intervenció
concreta. Aquests informes de necessitats es va traslladar al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies i es van difondre a través dels nostres canals
de comunicació.
S'ha mantingut una participació constant amb el Pla Director i el Consell
Assessor de salut mental, col·laborant i aportant coneixement en els diversos
grups de treball. En aquest sentit, participants als projectes Dona i salut mental
i Amb Experiència Pròpia (AEP) van participar en una sessió sobre l'atenció no
presencial i es van fer arribar les aportacions a través d’un informe.
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S'ha participat a la Comissió de salut emocional del Departament de Salut, on
vam fer arribar un informe, i en l'anàlisi de la situació a la ciutat de Barcelona i
el desenvolupament del pla de xoc municipal en salut mental.
També s'han mantingut reunions amb el Departament d'Educació i es va fer
arribar un informe sobre les necessitats detectades en aquest àmbit.

Informes de demandes i necessitats
La situació d’emergència sanitària i confinament han estat un important repte
de resiliència per a les persones que pateixen un problema de salut mental, les
famílies, els professionals i les entitats i serveis que hi treballen. I també ho
està sent, i seguirà sent-ho, la represa de la normalitat dels serveis i de les
vides de totes aquestes persones, i de la societat en general.
Per això, a banda de les actuacions habituals, des de la Federació SMC hem
estat recollint algunes de les afectacions que produeix el confinament a les
persones amb problemes de salut mental i les seves famílies, a través de les
entitats federades i les consultes que arriben als Espai Situa’t (serveis
d’informació i assessorament en salut mental).
Era cabdal conèixer la situació de les persones que vam atendre durant l’estat
d’alerta sanitària, poder registrar les incidències i dificultats que viuen.
Al llarg del 2020 la Federació i les seves associacions van recollir i publicar un
total de cinc informes de demandes i necessitats:


1r: Del 13 de març al 3 d’abril



2n: Del 13 de març al 12 d’abril



3r: Del 13 de març al 28 d’abril



4t: Del 13 de març al 15 de maig



5è: 1r: Del 15 de maig al 14 de juny
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Algunes de les principals conclusions dels informes són:


augment de la preocupació pel futur, pel desconfinament i la reobertura
de serveis,



augment del volum de persones amb dificultats econòmiques i socials
per cobrir necessitats bàsiques,



satisfacció de les persones que han rebut seguiment per videotrucada,



augment del nombre de persones que estan més ben adaptades al
confinament, tot i així la sensació general és de cansament,



augment de les situacions d’alta conflictivitat a la llar,



augment del malestar emocional i esgotament dels professionals i



augment del nombre d’entitats que detecten situacions de consum de
tòxics i de ideació de suïcidi.

Maig: aposta ferma per la salut mental des de la Generalitat
El president de la Federació SMC, Israel Molinero, va participar el 4 de maig en
la reunió per videoconferència que les entitats del Pla Integral de Salut Mental i
Addiccions van tenir amb el president de la Generalitat, Quim Torra. El sector
de la salut mental i el president català van valorar l’impacte de la situació
provocada per la Covid-19 en l’àmbit de la salut mental i els enormes reptes de
futur pels efectes del coronavirus.
El missatge transversal que es va voler transmetre és que el sector no està
disposat a acceptar una retallada com la patida en la crisi del 2008, en que la
salut mental i les addiccions va ser el sector que més la va patir i, des de
llavors, segueix congelat. A banda, hi va haver un espai per a cadascuna de les
entitats.
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Israel Molinero va reforçar el paper del moviment associatiu, com una eina
cabdal de suport a la ciutadania, i va posar en valor la capacitat de les
associacions de salut mental per adaptar-se a les noves necessitats en temps
de confinament i reorientar l’atenció i serveis que ofereixen. El president de la
Federació i Fundació SMC va afegir que cal solucionar la manca de serveis en
salut mental i potenciar els programes de suport mutu com en el cas de
l’Activa’t per la salut mental i de lluita contra l’estigma com Obertament.

Maig: Impacte de la pandèmia en l’àmbit de la salut mental a Barcelona
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la regidora de Salut, Envelliment i
Cures, Gemma Tarafa, es van reunir el 8 de maig amb les entitats de salut
mental per compartir reptes i accions conjuntes per l’impacte de la Covid-19 en
la salut emocional de les persones. Josep Aguilar, secretari de la Federació
SMC, va participar en la trobada amb una quinzena de representants de l’àmbit
de la salut mental.
La Federació SMC va exposar la preocupació per l’impacte de la crisi del
coronavirus en les persones amb problemes de salut mental i les seves
famílies, principalment les que viuen soles, en pisos compartits o a les MILLES
(Hospitals d’aguts, hospitals de subaguts, mitja i llarga estada i alta
dependència psiquiàtrica). Josep Aguilar va destacar la importància de garantir
l’accés a les tecnologies per combatre els efectes del confinament en la nostra
salut emocional.
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En aquest sentit, va posar d’exemple les iniciatives i activitats que estan fent les
associacions de salut mental (tallers, jocs o cursos), els Grups d’Ajuda Mútua
que s’estan fent telemàticament, o les formacions a distància de projectes com
l’Activa’t per la salut mental.

Maig: Pla de desescalada i atenció comunitària
Al mes de maig del 2020 la Federació SMC i les seves 72 associacions van
reclamar un pla de desescalada que prioritzi l’atenció comunitària i garanteixi
suports per a tothom. Entre les demandes del nostre moviment associatiu
destaquen:


Estratègies de suport comunitari i el disseny d’un pla, coordinat amb el
teixit associatiu, que aporti els recursos per cobrir les necessitats
detectades en els àmbits: social, sanitari, educatiu i comunitari.



Posar l’accent en les persones que ja patien problemes de salut mental
previs a la pandèmia, per tal que reprenguin la seva recuperació.



Garantir l’accés a l’atenció a les persones amb problemes de salut
mental que viuen soles i tenen pocs recursos personals, econòmics i/o
d’accés a Internet i la tecnologia.



Ampliar el suport a les entitats que fa anys que treballen amb un model
comunitari orientat a la recuperació, que ha demostrat que funciona i
que en moments com ara esdevenen recursos essencials per
acompanyar la ciutadania.

Juliol: Demandes del sector de la salut mental
La Federació SMC i la resta d’entitats que formem part del plenari del Pla
Integral d’atenció a persones amb trastorn mental i addiccions vam fer arribar a
la Generalitat el nostre malestar perquè les mesures extraordinàries en matèria
de personal sanitari davant l’emergència per la Covid-19 no incloïen els
professionals de la salut mental. Les entitats vam agrair el reconeixement
públic per part de les administracions a tots els professionals de la salut en les
línies assistencials, però vam demanar que aquesta gratificació tingui en
compte els professionals en l’àmbit social de salut mental, en reconeixement a
la seva resposta i actuació extraordinària en la situació generada per la
pandèmia.
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Juliol: Amb Experiència Pròpia col·labora en el pla per millorar l’atenció
telemàtica en salut mental
La Federació Salut Mental Catalunya va col·laborar al 2020 amb el
Departament de Salut per incorporar l’atenció telemàtica en els serveis de la
xarxa de salut mental de Catalunya. L’objectiu, que s’emmarca dintre del Pla
Integral de Salut Mental i Addiccions, era oferir alternatives a les visites
presencials durant la pandèmia per la Covid-19 però també posar les bases
perquè l’atenció telemàtica es mantingui en el futur.
Al juliol un total de 10 persones, professionals de la Federació SMC i
participants del projecte Amb Experiència Pròpia, van participar en la sessió de
treball per incorporar l’experiència i l’opinió de les persones amb problemes de
salut mental en la implementació de l’atenció telemàtica en els serveis de la
xarxa de salut mental a Catalunya.

Agost: Webinar sobre els grups d’ajuda mútua per cuidar el nostre
benestar
La Federació SMC va col·laborar amb l’Ajuntament de Barcelona en el Pla de
Xoc municipal per donar resposta a l’impacte de la Covid-19 en el benestar
emocional de la població oferint el webinar “Coneix els Grups d’Ajuda Mútua i
cuida del teu benestar emocional”.
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En aquest webinar es van descobrir els beneficis del suport mutu i els seus
efectes positius en la nostra salut emocional. A més, les persones assistents es
van emportar la guia per a la creació i el manteniment dels GAM elaborada en
el marc del projecte Activa’t per la Salut Mental.

Octubre: Reunió amb l’alcaldessa de Barcelona
L’Ajuntament de Barcelona va convocar a l’octubre al sector de la salut mental
per tal de copsar la nostra opinió davant la situació d’augment de casos de
Covid-19 i les seves repercussions en la salut mental de la ciutadania.
Els professionals de la salut i del tercer sector vam destacar que l’emergència
emocional forma part de la pandèmia i s’ha de tractar igual que la salut. També
van coincidir que la Covid-19 ha aflorat les disfuncions del sistema i que hem
arribat al topall de l’assistència telemàtica. Per últim, vam advertir que no
podem perdre la presencialitat que, en alguns casos, resulta imprescindible.
La Federació va reclamar:


atenció als determinants socials per tenir especial cura dels més
vulnerables,



tenir en compte la bretxa digital i



no descuidar la prevenció i la promoció de la salut per la situació
d’urgència que vivim

En aquest sentit, en la reunió amb l’alcaldessa es va posar en valor la feina que
fa el teixit associatiu amb els suports informals imprescindibles, com els GAM
(Grups d’Ajuda Mútua) o els acompanyaments.
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Novembre: Posicionament per l’incident a Sabadell
La Federació SMC va emetre un comunicat en relació a l’incident del mes de
novembre, quan els Mossos d’Esquadra van reduir amb una pistola elèctrica
una noia de 26 anys que acudia a un centre mèdic de Sabadell per una visita.
Al comunicat vam considerar l’acció totalment desproporcionada, violenta i
inadmissible, carregada d’estigma i desconeixement cap a la salut mental, que
vulnera els drets humans i que té un efecte devastador en una persona en una
situació de vulnerabilitat com aquesta.

Enllaços d’interès:


Webinar “Coneix els Grups d’Ajuda Mútua i cuida del teu benestar
emocional”



Informe de detecció de necessitats i propostes de suport i
acompanyament a infants, adolescents i joves amb problemàtica de
salut mental en el context educatiu vinculades a la Covid-19
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Relacions institucionals
La Federació Salut Mental Catalunya és membres de:
 Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalunya com a membres de la
Junta
 Obertament, com a membres de la Junta Directiva
 Fundació Hàbitat3, com a fundadors i membres del Patronat
 Cocarmi (Comitè català de representats de persones amb Discapacitat),
com a membres de la junta
 Confederación Salud Mental España, com a membres de la junta
Som socis de:
 Clúster de Salut Mental, com a membres fundadors
Formem part de:
 Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del
Departament de Salut
 Consell Consultiu de Pacients del Departament de Salut
 Observatori de la Secretaria de Família del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
 Taula de Participació Social del Departament de Justícia
 Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la Confederación Salud
Mental España
 Comité Jurídico de la Confederación Salud Mental España
 Comissió assessora del programa “Per un esport sense barreres”
de l’Institut Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona
 Xarxa pel suport a les famílies cuidadores de l’Ajuntament de Barcelona
Col·laborem amb:
 AMMFEINA
 Federació Veus
 Associació Catalana d'Infermeria en Salut Mental (ASCISAM)
 Associació Catalana de Professionals de la Salut Mental
 Fundació Congrés Català de Salut Mental
 Fòrum d’Iniciatives en Salut Mental
 BCN Salut Mental
 Encaix (Associació d’entitats tutelars d’atenció a la salut mental)
 Unió Catalana d’Hospitals
 Consorci de Salut i Social de Catalunya
 Societat Catalana de Psiquiatria Infantojuvenil
 Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental
 Federació Catalana de Drogodependències
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Taules de Salut Mental, prevenció i
promoció de la salut mental des del
món local
La Federació SMC va seguir treballant en
l’acompanyament de les Taules i va organitzar el
webinar “La salut mental comunitària com a reacció
envers la pandèmia”.

L’any 2004 va néixer a Catalunya la primera Taula de Salut Mental territorial,
arran de la necessitat de totes les persones implicades en la salut mental d’un
territori, per buscar de forma conjunta, mitjançant el diàleg, la reflexió, la
cooperació i l’establiment de sinergies, estratègies per millorar el suport,
l’acompanyament i l’atenció a les persones i a les seves famílies amb
problemes de salut mental.
Moltes de les Taules de Salut Mental han nascut amb l’acompanyament, i
sovint amb l’impuls, de la Federació SMC, que ha esdevingut un gran agent
dinamitzador. Des de llavors les Taules han anat multiplicant-se i enguany ja
són més de 30 arreu del país.
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Els objectius que regeixen la intervenció de la Federació SMC en la
dinamització d’espais territorials són:


Alfabetització i sensibilització en salut mental



Generar espais de treball en xarxa



Ajudar a dinamitzar i assessorar espais grupals

Actuacions realitzades al 2020
En un any tan excepcional com el 2020, en el qual la pandèmia de la Covid-19
ha complicat i enterbolit els objectius, les accions i les eines previstes, la
Federació SMC ha pogut continuar donant suport a les Taules de Salut Mental
a través de les tecnologies, i acomplir amb els objectius que s’havia establert
per a aquest any.

Les accions previstes es poden resumir en:


Realització d’un monogràfic d’intercanvi d’experiències.



Suport en la implementació de la metodologia proposada per la
Federació SMC per treballar espais grupals en el marc de les Taules de
Salut Mental.



Suport tècnic i acompanyament a tots els territoris que han volgut
impulsar o crear una Taula de Salut Mental.
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Elaboració i enviament d’un butlletí InterTaules amb informació
específica d’interès per a les persones vinculades a les Taules de Salut
Mental.

Suport transversal per potenciar el treball en xarxa
Durant tot el 2020 s’ha treballat per continuar oferint suport a tots els territoris
que volen iniciar o impulsar una Taula de Salut Mental i han demanat el suport
tècnic a la Federació SMC. La situació de pandèmia, però, ha frenat totes les
iniciatives que s’havien plantejat al 2019 i cap territori ha pogut fer el pas en la
creació d’una nova Taula. Esperem que al llarg dels propers anys es pugui
reprendre el creixement sostingut de creació de Taules de Salut Mental que hi
ha hagut fins ara.
S’ha treballat per implementar la metodologia establerta des de la Federació
SMC per poder establir espais grupals que recullin la xarxa de salut mental.
Al juliol es va elaborar i enviar un butlletí InterTaules amb informació específica
dels territoris on es potencia el treball en xarxa. Com a novetat, es van incloure
experiències similars d’èxit sobre treball en xarxa o comunitari. El butlletí arriba
a més de 700 persones.
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Webinar “La salut mental comunitària com a reacció envers la
pandèmia”
La Federació SMC va organitzar el 25 de novembre un webinar sobre les
Taules de Salut Mental sota el títol “La salut mental comunitària com a reacció
envers la pandèmia”. La jornada, que va tenir lloc en format on-line, va comptar
amb la participació de més de 140 persones a través de la plataforma Zoom i
de la retransmissió en streaming a Youtube.

Aquesta alta participació, que va sorprendre als mateixos organitzadors, només
fa evident l’interès d’aquesta eina tan valuosa que tenim a Catalunya que són
les Taules de Salut Mental. I alhora també va servir per constatar novament,
que som un sector altament feminitzat, ja que més del 80% de les inscrites al
webinar érem dones.

La jornada tenia un doble objectiu:


compartir experiències, que era una demanda que ha anat sortint al llarg
dels darrers anys,



i veure com ens enfrontem als nous reptes que ens planteja la Covid-19,
on les Taules de Salut Mental i l’atenció comunitària tenen un paper
rellevant.

Enllaços d’interès:


Webinar Taules de Salut Mental: “La salut comunitària com a
reacció envers la pandèmia” - Salut Mental Catalunya
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Drets i salut mental, registrem les
vulneracions
L’informe que recull les vulneracions de drets en salut
mental va registrar també al 2020 els casos relacionats
amb l’afectació de la pandèmia al nostre col·lectiu.
La defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental i les
seves famílies és una de les prioritats d’acció de la Federació Salut Mental
Catalunya (SMC), tal com es recull en la Convenció dels Drets de les Persones
amb Discapacitat.

Per aquest motiu, la Federació SMC va engegar fa uns mesos la recollida de
dades, informacions i denúncies sobre vulneració de drets a través de les
associacions i els Espais Situa’t amb la intenció de recollir, registrar i classificar
aquestes vulneracions, fer-ne un seguiment i acompanyament per denunciar,
incidir i aconseguir el respecte cap als drets de les persones amb problemes de
salut mental.

Aquestes discriminacions i vulneracions de drets es produeixen principalment
per part de les institucions, empreses, administracions, professionals de l’àmbit
de la salut mental i l’ensenyament, així com la societat en general.

Dades del 2020
Al llarg del 2020 hem pogut detectar i registrar 42 casos de vulneració de drets
a Catalunya, 7 més que en l’any anterior. En general, les denúncies de
vulneracions han arribat als Espai Situa’t dels territoris, punts d’informació i
orientació sobre salut mental a través de la pròpia persona afectada (69%) o un
familiar (26%), especialment les seves mares (17%).
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Respecte a l’any anterior, observem un important augment del volum de
demandes realitzades per la pròpia persona amb problemàtica de salut mental,
que en 2019 se situava en el 51%, en detriment de les demandes realitzades
pels familiars (40% en el 2019).

Tant el perfil de la persona que ens fa arribar la denúncia del cas com de la
persona a la qual han estat vulnerats els seus drets, acostuma a ser una dona
d’entre 35 i 50 anys.

Drets en temps de pandèmia
A banda de les actuacions habituals, des de la Federació SMC durant la
primera onada de la pandèmia s’han estat recollint algunes de les afectacions
que produeix el confinament a les persones amb problemàtica de salut mental i
les seves famílies, a través de les entitats federades i els seus serveis, i de les
consultes que arriben als Espai Situa’t.

Hem considerat cabdal conèixer la situació de les persones que atenem durant
l’estat d’alerta sanitària, poder registrar les incidències i dificultats que viuen les
persones i les famílies en aquesta situació. L’objectiu de fer el registre, doncs,
era:
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accedir de manera més àgil a les situacions de les persones que
pateixen problemes de salut mental i de les seves famílies,



intentar donar resposta a aquestes situacions concretes, oferint suport i
acompanyament, i fer un seguiment de les persones ateses,



disposar d’una imatge i dades globals del suport a les persones que
s’està fent des del moviment associatiu, així com de les dificultats que
s’estan detectant en la seva atenció i suport, i



traslladar periòdicament aquesta informació a les administracions
pertinents i a la ciutadania, per tal de fer-ho visible i buscar solucions
que permetin acompanyar millor i amb més garanties a les persones
amb problemes de salut mental i a les seves famílies en el context
actual.

Amb tota la informació recollida s’ha elaborat un informe que ens servirà per
tenir força a l’hora de fer incidència política en la defensa dels drets del
col·lectiu.

La intenció és anar incrementant el nombre de recollida de vulneracions per tal
de donar més cos a aquest informe i més força a les nostres reclamacions.
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Salut mental i justícia, inserció en
l’àmbit penal
El programa de suport i acompanyament a les
persones amb problemes de salut mental en els
Centres Penitenciaris es va adaptar a la pandèmia per
seguir treballant per la inserció i la recuperació.
El programa de Salut Mental i Justícia de la Federació SMC es va adaptar a les
restriccions de la Covid-19 per seguir oferint suport i acompanyament a les
persones amb problemes de salut mental internes als Centres Penitenciaris
(CP). Es va tractar de mantenir les intervencions als CP i les actuacions, tant
individuals com grupals.
Es van atendre 31 persones internes als CP i es van fer un total de 37
actuacions:
 espais grupals d'acompanyament psicosocial,
 intervencions individuals puntuals,
 donar a conèixer els recursos comunitaris i
 acompanyar el malestar psicològic i emocional de les persones internes.
Objectius del programa als Centres Penitenciaris
Salut Mental i Justícia ofereix accions de suport a persones amb necessitats
en salut mental que han tingut problemes amb la justícia:





Acompanyament per la reinserció de persones privades de llibertat.
Grups de suport emocional dins d’algunes presons de Catalunya.
Afavorir l’acollida a les associacions federades de persones que han de
complir alguna Mesura Penal Alternativa.
Formar els agents del món penitenciari en temes de salut mental.
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“Salut mental per a tothom: Major
inversió, major accés. Per a qualsevol
persona, en qualsevol lloc”
La celebració del Dia Mundial de la Salut Mental es va
adaptar a les restriccions per la pandèmia i es va fer
per streaming en un acte des del Col·legi de
Periodistes de Catalunya.

El Dia Mundial de la Salut Mental és l’acte central de sensibilització i incidència
política del moviment associatiu en salut mental a Catalunya. La Federació
Salut Mental Catalunya l’organitza cada any en una localitat catalana,
conjuntament amb l’entitat federada del territori.
Al 2020 estava previst fer-ho a Martorell juntament amb l’Associació per la
Salut Mental del Baix Llobregat Nord, però la Covid-19 i l’estat d’alarma generat
per la pandèmia van obligar a variar l’acte, que no va poder reunir al miler de
persones de les associacions i entitats de salut mental de manera presencial.
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Celebració per streaming
En el marc de la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, que al 2020 va
ser en streaming i va convocar més de 400 persones virtualment, vam
celebrar una taula rodona per demanar als responsables de Salut i Afers
Socials del país, quins plans d’actuació immediata i a futur hi ha previstos per
tal de pal·liar els efectes que la pandèmia està tenint i tindrà per a la ciutadania
de Catalunya.
L’esdeveniment, celebrat el 8 d’octubre al Col·legi de Periodistes de Catalunya i
conduït per la periodista especialitzada en salut, Marta Espar, va comptar amb
la participació de la consellera de Salut, Alba Vergés, el secretari d’Afers
Socials i Famílies, Francesc Iglesies, i Magda Casamitjana, directora del
programa d’abordatge intensiu i integral de casos de salut mental d’alta
complexitat del Departament de Salut, a més d’Israel Molinero, Xavier
Trabado, Mercè Torrentallé, Ángel Urbina i Vicenç Mateo, com a
representants de la Federació Salut Mental Catalunya i el teixit associatiu.

Amb el lema “Salut mental per a tothom: Major inversió, major accés. Per a
qualsevol persona, en qualsevol lloc”, la reclamació del Dia Mundial del 2020
s’emmarca en les advertències de l’OMS que recomana accions urgents per
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afrontar la pandèmia: un enfocament de
la salut mental des d’una vessant
comunitària i la creació de més
recursos, tan per atendre les urgències
com les demandes de llarg recorregut.

El manifest, llegit per Mercè
Torrentallé, presidenta de l’Associació
Salut Mental La Noguera, va posar
damunt la taula les necessitats urgents
del moviment associatiu de persones
amb problemes de salut mental i les
seves famílies, i va demanat “una
aposta global, ferma i decidida que situï
la salut mental i les persones al centre
de les polítiques públiques i permeti atendre de forma adient la ciutadania”. I va
exigir l’impuls, la inversió i el desenvolupament de programes i accions
concretes que estan demostrant que són eficaços per millorar la qualitat de vida
de les persones.

Les demandes del nostre manifest
Més inversió per un major accés
Durant el mes de maig de 2020, l’OMS, que alertava de l’augment de
problemes de salut mental en tot el món derivats de la pandèmia, va fer una
crida a tots els països perquè “augmentessin substancialment” les inversions
en salut mental.
Cal, per tant, activar i invertir en propostes i estratègies orientades a l’acció
comunitària. En el context actual on els suports presencials han disminuït de
forma significativa i s’ha reduït l’accessibilitat a les persones, és important
prioritzar accions comunitàries, que promoguin l’increment de recursos
personals i les relacions de cooperació entre les persones i els grups en un
determinat territori i àmbit d’actuació. Això permetrà evitar situacions d’exclusió,
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fer front a la precarietat i garantir els suports adients a les persones més fràgils
i vulnerables des d’un punt de vista de suport emocional i de salut mental.

Tenim un model fràgil, que cal reforçar i prioritzar
El model de salut mental previ a la pandèmia ja era un model de suport
comunitari molt feble, amb iniquitat territorial i amb escassedat de recursos
comunitaris i de suport.

Ja no arribàvem a donar cobertura a les necessitats de la ciutadania abans de
la Covid-19, per tant l’actual model, amb un impacte major de situacions de
salut mental, no podrà donar-hi la resposta que cal. És imprescindible restablir,
reforçar i incrementar els suports i serveis de salut mental sanitaris, socials i
educatius.

Cal reforçar el moviment associatiu i els suport comunitaris
El manifest demanava desplegar estratègies de suport comunitari i el disseny
d’un pla, coordinat amb el teixit associatiu, que aporti els recursos necessaris
per cobrir les necessitats que es detectin en tots els àmbits.

És imprescindible reforçar la cartera de serveis socials amb la protecció de
programes en risc com ara els Clubs Socials, l’Activa’t per la salut mental o el
Suport a la Llar.
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Cal cobrir les necessitats actuals i preveure les futures
Cal planificar una estratègia que permeti donar resposta a les necessitats
actuals i les que puguin venir amb els recursos necessaris, adients i des de tots
els àmbits: social, sanitari, educatiu i comunitari, posant especial atenció a
l’augment de casos d’ansietat entre joves i adolescents. Exigim un pla específic
de salut mental que sigui una aposta clara i decidida.
Enllaços d’interès:


Salut Mental Catalunya demana més inversió i major coordinació
per pal·liar els efectes de la pandèmia en la salut mental



Manifest del Dia Mundial 2020



Vídeo de la celebració del Dia Mundial per streaming



Infografies de la campanya de sensibilització del Dia Mundial



Web del Dia Mundial 2020
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Comunicació: estrenem web
per estar més a prop teu
Al 2020 hem renovat la nostra pàgina web amb
l’objectiu de millorar la informació que us oferim i fer-la
més accessible.

Al nou web trobareu tota la informació sobre la tasca que fem a la Federació i la
Fundació SMC, així com les nostres associacions federades i Clubs Socials. A
més d’informació en general sobre la salut mental, recursos, eines, programes i
projectes.

Amb el nou web renovem també el Mapa de Recursos en salut mental a
Catalunya, que millora el seu disseny, programació i funcionalitats perquè
pugueu trobar els serveis, programes o recursos més propers a la vostra
localitat amb l’eina de Google Maps.

Volem agrair la feina de La Magnètica i Iuttu per desenvolupar el projecte de
disseny i programació del nou web, així com a Roca Salvatella per la
col·laboració en l’assessorament inicial, a la Sandra Salvador per la tasca en
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l’edició dels continguts, i al Luis Ros, per les imatges que tan bé expliquen la
nostra tasca i que omplen aquest web.
El nou web inclou un apartat específic sobre l’afectació de la pandèmia en
l’àmbit de la salut mental. En aquesta secció hem anat actualitzant les
informacions sobre els nostres serveis i projectes en temps de Covid-19, i les
comunicacions i novetats d’interès per a persones, associacions i professionals.

Sensibilització i mitjans de comunicació
El Departament de Comunicació ha continuat al 2020 amb les accions de
gabinet de premsa amb campanyes, notes de premsa i aparicions als mitjans
de comunicació. Algunes de les accions de comunicació van ser la del Dia
Mundial de la Salut Mental, el Dia de la Dona o l’impacte de la pandèmia en les
nostres entitats i Clubs Socials.
S’ha continuat potenciant els testimonis en primera persona als mitjans de
comunicació, i una comunicació en positiu sobre salut mental. En aquest sentit
es va actualitzar la guia d’estil “Com parlar de salut mental” de SMC.
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L’entitat ha reforçat la seva presència a mitjans i a les xarxes socials i canals de
comunicació on-line, amb un increment dels públics a qui arribem amb les
nostres comunicacions.

Dades del nostre impacte:


71.670 visites al web al 2020



8.323 persones subscrites al butlletí electrònic



6.042 persones ens segueixen a Facebook



i 5.964 a Twitter

SMC ha enviat les següents notes de premsa al 2020:






Salut Mental Catalunya demana més inversió i major coordinació per
pal·liar els efectes de la pandèmia en la salut mental (8-10-2020)
Reclamem un pla de desescalada comunitari i amb suports suficients
(27-5-2020)
La xarxa associativa de salut mental intensifica la seva activitat i alerta
de la vulnerabilitat del col·lectiu per l’emergència de la Covid-19 (15-42020)
Les dones amb problemes de salut mental reivindiquen la perspectiva de
gènere per millorar la seva qualitat de vida (6-3-2020)

Pel que fa a les campanyes de comunicació, les accions de SMC van estar
molt lligades als efectes de la pandèmia en l’àmbit de la salut mental, i
l’adaptació de les nostres entitats.
En aquest sentit, la campanya “I tu,
com cuides la teva salut
mental?” va recollir testimonis de
persones que han participat al
programa d’apoderament Prospect,
que duem a terme en el marc del
projecte Activa’t per la salut mental,
per aprendre noves estratègies per
afrontar els problemes de salut mental i que ofereix espais de comunicació i
confiança entre les persones implicades en un procés de recuperació.

85

SMC també va posar en marxa la campanya “Ara més que mai, la salut
mental més a prop: les associacions t’escoltem” per apropar a les nostres
entitats federades, més de 70 a tot el territori, a la societat per donar resposta a
les necessitats de suport emocional en temps de pandèmia. També es va fer la
campanya per apropar els Espais Situa’t a les persones que necessitaven
informació i orientació en salut mental, a la vegada que acompanyament, en
temps de Covid-19.

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental també es va fer una campanya
al voltant del lema de la celebració i de l’impacte en la salut mental de l’estat
d’alarma per la pandèmia.
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Enllaços d’interès:









Com parlar de salut mental. Guia d’estil
Salut Mental Catalunya demana més inversió i major coordinació
per pal·liar els efectes de la pandèmia en la salut mental
Reclamem un pla de desescalada comunitari i amb suports
suficients
La xarxa associativa de salut mental intensifica la seva activitat i
alerta de la vulnerabilitat del col·lectiu per l’emergència de la Covid19
Les dones amb problemes de salut mental reivindiquen la
perspectiva de gènere per millorar la seva qualitat de vida
SMC als mitjans de comunicació
I tu, com cuides la teva salut mental?
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Gràcies per fer-ho possible!
La tasca de la Federació Salut Mental Catalunya és
possible gràcies a la col·laboració i al suport econòmic
i d’altres tipus de molta gent.
Administracions, empreses, ciutadania… en definitiva persones que ens ajuden
cada dia a millorar les condicions de vida de les persones amb trastorn mental i
de les seves famílies. A totes elles, i molt especialment a tots els voluntaris i
voluntàries, el nostre agraïment i reconeixement.

Col·labora - Salut Mental Catalunya
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Carrer Nou de Sant Francesc, 42, local
08002 Barcelona
Telèfon 93 272 14 51
federacio@salutmental.org
www.salutmental.org
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