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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

Observant la evolució de casos observats els darrers anys, s’ha fet creixent la preocupació 

pels trastorns i patologies de salut mental que deriven en el que es coneixen com a casos 

d’elevada complexitat, en els quals s’observen mancances organitzatives i de coordinació 

per  part  de  la  xarxa.  Per  aquest  motiu,  la  identificació  de  persones  amb  necessitats 

d’atenció complexa, emergeix com un gran repte en els sistemes de prestació de serveis 

tant socials, com educatius, judicials, ocupacionals i sanitaris.  

 

La complexitat en salut mental no sempre és fàcil d’abordar ni d’acotar, i està condicionada 

per  múltiples  factors  que  es  veuen  agreujats  per  la  correlació  entre  una  multitud  de 

circumstàncies clíniques i no sanitàries. La història natural de la malaltia, la coexistència de 

múltiples  necessitats  dependents  de  varis  departaments,  la  incertesa  del  diagnòstic  o 

inestabilitat  de  la  situació,  la  falta  de  serveis  específics  o manca  de  places  en  recursos 

necessaris per atendre‐les,  la perduda de  totes  les xarxes de suport  son aspectes, entre 

d’altres, que acomplexen l’estat de la persona. Efectivament l’existència de la complexitat 

clínica,  la  complexitat  contextual  i  la  complexitat del  sistema assistencial  i  d’interrelació 

entre els diferents agents prestadors de  serveis de  salut,  socials, educatius,  judicials, de 

protecció,  etc.  provoca  que  l’atenció  oferta  actualment,  no  abasta  l’èxit  en  el  cas  de 

l’elevada complexitat. 

 

En el marc del Pla Director de salut mental  i Addiccions  i el  seu Consell Assessor, en els 

Grups de Treball constituïts pel període 2013‐2017, es van establir i consensuar els Criteris 

de Complexitat en Salut mental. El treball efectuat va permetre  incorporar les disfuncions 

de l’inici a  la  Infància,  les addiccions  i el dany cerebral, com a criteris clínics compatibles 

amb els perfils de persones del Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental 

d’elevada complexitat. 
 

Per una altra banda, per aconseguir els objectius de l’àmbit de la salut mental i addiccions 

del Pla de salut de Catalunya 2017‐2020, s’ha de desenvolupar un nou model organitzatiu i 

d’integració  territorial  de  dispositius  i  serveis  (preventiu,  proactiu,  transversal,  integrat, 

participatiu i comunitari). Amb aquest propòsit, es planteja prioritzar objectius, actualitzar 

les  carteres  de  serveis,  implementar  els  programes  comunitaris  necessaris  i  facilitar  les 

actuacions coordinades de tots els dispositius implicats en cada territori.  

 

Identificant aquesta nova perspectiva de l’elevada complexitat, el Govern de la Generalitat 

mitjançant L’ACORD GOV/138/2018, crea el Programa d’abordatge integral dels casos de 

salut mental d’elevada complexitat (PAICSaMAEC). 
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Per donar resposta a aquest repte de l’elevada complexitat en salut mental  i addiccions, 

que  té  una  forta  vessant  comunitària  i  un  gran  impacte  a  nivell  personal,  familiar, 

comunitari  i  social,  es  va partir del   marc de  referència el  treball  el Programa d’Atenció 

integrada Social i Sanitària (PAISS), de les recomanacions del Pla de Salut de Catalunya, i de 

les aportacions del Programa d’Atenció Integrada a l’entorn Domiciliari PAID, donat que la 

vocació d’aquest programa es intersectorial i multinivell amb un treball fonamental entre 

les diferents administracions, un fort component de de co‐disseny i co‐producció amb totes 

les persones implicades. 

 

En aquest context, aquesta any s’han treballat els següents objectius en aquest programa. 

 

 

2. OBJECTIUS DEL TREBALL 2020 
 

 

Aprofundir en els elements  claus per desenvolupar el Programa d’abordatge  integral de 

casos de salut mental d’elevada complexitat i al Pla Director de Salut Mental i Addiccions, 

amb  la  finalitat d’elaborar un Model per a  l’atenció als casos d’elevada complexitat que 

actualment no troben resposta en els sistemes d’atenció, de manera coordinada amb els 

serveis socials, amb un abordatge integrat i específic segons grans grups d’edat. 

 

Els objectius específics inclou: 

1. Ajudar a integrar i articular la informació recollida sobre la complexitat a Catalunya, 

així com l’evidència existent, per definir la situació i el marc contextual del model 

d’atenció a al complexitat 

2. Efectuar  una  proposta  consensuada  de  5  grans  temes  que  ajuden  a  construir  el 

Model d’atenció a l’alta complexitat psiquiàtrica, tenint en compte les especificats 

de la població infanto‐juvenil i la de persones adultes: 

a. PERFIL DE LA POBLACIÓ QUE TÉ CRITERIS D’INCLUSIÓ EN EL PAICSAMAEC 

b. CRITERIS  DE  DETECCIÓ  I  ESTABILITZACIÓ  DE  CASOS  D’ELEVADA 

COMPLEXITAT 

c. PRINCIPALS NECESSITATS A LES QUE S’HA DE DONAR RESPOSTA 

d. TIPUS DE SERVEIS O RECURSOS NECESSARIS 

e. CIRCUITS D’ATENCIÓ INTEGRADA RECOMANATS 

 

3. Proposar un marc de governança i disseny organitzatiu del programa  d’abordatge 

integral  dels  casos  de  salut  mental  d’elevada  complexitat,  especificant  el  marc 

avaluatiu de seguiment del programa. 
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3. METODOLOGIA DE TREBALL 

 

 

3.1. REVISIÓ DOCUMENTAL 

 

En Document annex, es presenta la revisió del marc conceptual de referència elaborat. Es 

presenta una breu síntesi de temes claus en apartat 4 del present informe. 

El document de punt de partida del PAICSAMAEC es pot consultar a: 

https://drive.google.com/file/d/1Sdr_TE3LY4nVQfPpke27yclJWcX7Q08R/view?usp=sharin

g 

 

 
Figura 1. Recull de situació 2019‐2020 a la primera fase del projecte del PAICSAMAEC 

 

 

3.2. ENQUESTA INICIAL 

 

Es va efectuar un qüestionari inicial enviat als participants per a identificar sobre la base del 

coneixement i expertesa de les persones o grups participants, els elements claus del Model 

que orienti el desplegament del Programa d’abordatge integral dels casos de salut mental 

i addiccions d’elevada complexitat (PAIcSaMAEC). 

 

Els resultats d’aquest qüestionari inicial de preguntes obertes amb resposta curta, intenten 

donar resposta a temes com:  

1. Perfil de la població que té criteris d’inclusió del PAIcSaMAEC.  

2. Principals necessitats a les quals s’ha de donar resposta.  

3. Tipus  de  serveis/recursos  que  serien  necessaris  (serveis  o  programes   a 

crear/mantenir/reorientar/ integrar/...).  

4. Circuits d’atenció integrada recomanats.  

5. Aspectes claus del Model d’atenció.  
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El qüestionari va incloure unes dades identificatives bàsiques per ajudar a contextualitzar 

les respostes. En el següent enllaç es pot consultar com van ser tractades les dades en la 

Plataforma d’EU Survey que es va utilitzar per recollir aquesta consulta inicial. 

https://ec.europa.eu/eusurvey/home/privacystatement 

  

Es va deixar l’opció de consultar el PPT del PAIcSaMAEC elaborat en la primera fase; l’enllaç 

per accedir és el següent:  

https://drive.google.com/file/d/1Sdr_TE3LY4nVQfPpke27yclJWcX7Q08R/view?usp

=sharing 

  

La portada de benvinguda va ser la següent: 

 

 
Figura 2. Portada de benvinguda del qüestionari inicial en EUSurvey 

 

El nombre total d’enquestes complimentades va ser de 65 enquestes, essent un 50% de 

resposta de les invitacions enviades (130 enquestes, però amb un % de resposta aproximat 

del  65% donat el nombre de persones que van enviar una única enquesta que ha estat 

respòs de forma grupal). Moltes d’elles es van contestar de forma consensuada, i aquest fet 
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fa difícil poder identificar el percentatge de resposta en relació a les persones convidades a 

participar.  

 

En  relació  al perfil  de  les  persones  o  grups  que  responen  l’enquesta,  a  continuació  es 

presenten a les taules 1, 2 i 3, un resum dels aspectes més rellevants: 

 
 

Taula 1: Àmbit de les persones que han contestat l’enquesta Nre.  % 

Salut mental i addiccions  31  43%

Representants  de  pacients,  familiars,  entitats  tutelars,  Sindicatura  i  altres 
representants en 1a persona 

9  13% 

Salut  7  10%

Serveis socials  7  10%

Educació  5  7% 

Ens municipals locals o supracomarcals; Serveis socials 4  6% 

Justícia  4  6% 

Altres: Adopció, Inserció laboral, diversos col∙lectius … 5  7% 

Total àmbits especificats  72  100%

 
 

Taula 2: En relació a l’edat, els comentaris es refereixen a: Nre.  %

Infantil  12  12%

Adolescència  15  14%

Joventut  15  14%

Adults  29  28%

Gent gran  11  11%

Totes les edats  22  21%

Total grups edat   104  100%

 
 

Taula 3. Interès per participar en grups  Nre.  % 

G2. Grup tècnic Plenari: Representants tots els grups 25  39%

G19. Aspectes ètics i jurídic‐legals en el Model d'atenció de les persones en el 
PAIcSaMAEC 

21  33% 

G16. PAIcSaMAEC: Atenció de proximitat en el territori (Ex. Equips comunitaris 
especialitzats, Atenció domiciliària, …). 

20  31% 

G7.  Persones  sense  llar,  amb TSMiA  i  amb necessitats objectivades d'atenció 
complexa 

19  30% 

G11. PAIcSaMAEC: Adults  18  28%

G9. PAIcSaMAEC: Infanto Juvenil  17  27%

G10. PAIcSaMAEC: Grup transició: 12‐22/25 anys 17  27%

G18. Atenció hospitalària i residencial per casos del PAIcSaMAEC. 17  27%

G4. Adolescents amb TSMiA i trast. conducta disruptius i amb impacte social 16  25%

G8.  Persones  en  serveis/centres  penitenciaris  amb  TSMiA  amb  necessitats 
d'atenció complexa associat al TSMiA. 

16  25% 

G15. PAIcSaMAEC: Sistema Protecció infantil i adolescència: CRAE/CREI/DGAIA 15  23%
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Taula 3. Interès per participar en grups  Nre.  % 

G3. TSMiA i trastorns conducta  12  19%

G5. Dany cerebral, TSMiA i trastorns de conducta 11  17%

G6. Discapacitat  intel∙lectual/  Trast. Desenvolupament  /Trast.  Aprenent,  amb 
TSMiA i trastorns de conducta 

11  17% 

G13.  Equips  1ª  intervenció  en  situacions  de  crisi  de  casos  inclosos  en 
PAIcSaMAEC: (SEM/061, cos de bombers, cossos policials, Protecció civil, ... ) 

10  16% 

G14. PAIcSaMAEC: Urgències i 7*24 h 10  16%

G17.  PAIcSaMAEC  i  Serveis  de  suport  inserció  laboral  per  casos  d'elevada 
complexitat amb TSMIA 

10  16% 

G12. PAIcSaMAEC: Gent gran  8  13%

Total  64   

 
 
L’enquesta enviada i les seves respostes poden ser consultades en el següent enllaç: 
 

https://drive.google.com/file/d/1DksEZU3FCsTb‐
LuW2RyLuV6wfbSmembz/view?usp=sharing   

 

 

3.3. GRUPS DE TREBALL 
 

La metodologia emprada per iniciar la co‐construcció del model d’atenció del PAICSAMAEC va 

incloure la realització de 20 grups de treball amb representants de en primera persona, familiars, 

professionals, persones gestores, representants de les entitats  i de els diferents administracions 

i departaments de la Generalitat amb una mirada inclusiva i transversal de l’elevada complexitat, 

amb una implicació de més de 350 participants en el disseny participatiu d’anàlisi de necessitats 

i elaboració de propostes.  

 

Per anar definint aquest model, es van elaborar 19 grups de treball per anar identificant les 

necessitats específiques de cada col∙lectius, per a cada edat i les solucions particulars a dur 

a terme en les diferents àrees de desenvolupament de la persona, i un grup coordinador 

del projecte. La relació de grups va ser la següent:  

 

Taula 4. Relació de grups de treball 

 

Tipus de grup  N  Nom del grup 

Grup  representació 

interdepartamental 

G1  Governança del PAIcSaMAEC 

Grup tècnic plenari  G2  Presentació de resultats i debat amb representants de tots els grups 

Grup  transversal  i 

d’integració 

G3  PAIcSaMAEC: TSMiA i trastorns conducta 

G4  Adolescents amb TSMiA i trast. conducta disruptius i amb impacte social 
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Tipus de grup  N  Nom del grup 

Grups  monogràfics  per 

Perfil persones ateses 

G5  Dany cerebral, TSMiA i trastorns de conducta 

G6  Grup  6.1.  Discapac.  Intel/  Tr.  Desenvolupament  /T.  Aprenent,  TSMiA  i 

trast. Conducta. Grup 6.2.  

G7  Persones sense llar, amb TSMiA i amb necessitats objectivades d'atenció 

complexa 

G8  Persones en centres penitenciaris amb TSMiA amb necessitats d'atenció 

complexa associat al TSMiA  i  mesures penals alternatives o relacionades. 

Grups  monogràfics  per 

edat 

G9  Infanto Juvenil  G10  Grup transició: 12‐22/25 

G11  Adults  G12  Gent gran 

Grups  monogràfics  

Dispositius  cartera 

serveis 

G13  Equip  s  1ª  interv.  en  situació  de  crisi.    (SEM,  Bombers,  Protecció  civil,  

cossos policials) 

G14  Urgències i 7*24 h  

G15   Sistema Protecció infantil i adolesc: CRAE/CREI/DGAIA 

G16  Atenció  de  proximitat  en  el  territori  (Equips  comunitaris  especialitzats 

SMI, Atenció domiciliària, …). 

G17  Serveis de suport  inserció  laboral per casos d'elevada complexitat amb 

TSMIA 

G18  Atenció hospitalària i residencial per casos del PAIcSaMAEC. 

Grup  monogràfic 

transversal 

G19  Aspectes ètics i jurídic‐legals en el Model d'atenció de les persones en el 

PAIcSaMAEC 

 

 

Els temes abordats pels diferents grups volen donar resposta als següents àmbits temàtics: 

 

1. PERFIL DE LA POBLACIÓ QUE TÉ CRITERIS D’INCLUSIÓ EN EL PAICSAMAEC 

2. CRITERIS DE DETECCIÓ DE CASOS D’ELEVADA COMPLEXITAT 

3. CRITERIS ESTABILITZACIÓ 

4. PRINCIPALS NECESSITATS A LES QUE S’HA DE DONAR RESPOSTA 

5. TIPUS DE SERVEIS O RECURSOS NECESSARIS 

a. Recursos per una situació d’elevada complexitat   

b. Recursos o programes a reorientar o integrar per una situació d’elevada complexitat 

c. Serveis o programes a crear o desenvolupar per una situació d’elevada complexitat 

d. Què  hauríem  de  deixar  de  fer  en  una  situació  d’elevada  complexitat  complexa 

perquè no aporta valor 

6. CIRCUITS D’ATENCIÓ INTEGRADA RECOMANATS 

a. Circuits recomanats d’atenció integrada 

b. Principals problemes d’accessibilitat 

7. ASPECTES CLAUS DEL MODEL D’ATENCIÓ 

 

Cada grup va seguir la següent dinàmica de treball: 

1. Presentació de la temàtica a tractar en funció de la temàtica assignada a cada grup concret, amb 

presentació dels principals resultats de l’enquesta inicial.   

2. Explicació de la metodologia i temes específics a abordar durant el temps destinats a la reflexió 

en petits subgrups. 
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3. Treball en subgrup prèviament definits, per a  la elaboració de propostes. Es va designar un/a 

referent  i  co‐referent per  cada subgrup amb  l’objectiu de dinamitzar  l’equip  i  respondre a  la 

demanda específica.  

4. Presentació del treball de subgrup a càrrec del/de la referent. 

5. Debat i conclusions de grups 

 

A continuació es presenta de forma més detallada els equips per grup d’edat i els equips per tipologia de 

serveis. Vegeu taules 5 a 7. 

 

Taula 5. Grups de contextualització i per edat 

 

Àrea  Àmbit 
Equips de 

contextualització
Infanto Juvenil  

Grup transició: 
12‐22/25 anys 

Adults  
Gent gran i 
envelliment 
prematur 

Àrea 1 
Perfil elevada 
complexitat  

G3, G4, G5, G6 (I a 
IV), G7,  G8 

 
Nota: Cada grup es 
va subdividir en les 
5 àrees a treballar 

           

Àrea 2 
Criteris de 
detecció i 
d'estabilització  

           

Àrea 3 
Principals 
necessitats 

G9a (inclou necessitas 
educatives) 

G10a (Inclou 
extutelats) 

G11a  G12a 

Àrea 4 

Serveis i circuits 
‐ Persones elevada 
complexitat  

G9b (prenatal fins fins 
18 anys) 

G10a (Inclou 
extutelats) 

G11b (25 fins 65 anys). 
Inclou transició entre 

adults i GG 
G12b 

Serveis i circuits 
‐ familiars 

G9c  G10c  G11c  G12c 
Serveis i circuits 
‐ comunitat   

Serveis i circuits 
‐ professionals 

G9d  G10d  G11d  G12d 

Àrea 5 
Aspectes claus 
del model  

Subgrups a, b, c, d  a, b, c, d  a, b, c, d  a, b, c, d 

 

 

Taula 6. Grups per cartera de serveis 

 

Àrea  Àmbit  Intervenció en 
situacions de crisi 

Urgències i 7*24 h 
Sistema Protecció 

infantil i 
adolescència 

 Atenció de 
proximitat en 
el territori  

Suport 
inserció 

laboral i noves 
oportunitats 

Atenció hospitalària i 
residencial   

Llocs de vida adequats 
a preferències i 
necessitats 

Àrea 1 
Perfil elevada 
complexitat   G13a (situació de 

crisi en elevada 
complexitat)  Introducció del 

tema 

           

Àrea 2 
Criteris de 
detecció i 
d'estabilització  

           

Àrea 3 

Principals 
necessitats 

G13b (recursos 
nous, a mantenir i 

a eliminar) 
      G17a    

Àrea 4 

Serveis i circuits 
‐ Persones elevada 
complexitat  

G13c (recurs, 
cartera de serveis i 

circuits) 
      G16 a 

G17b 
Adaptació dels 

recursos 
existents 
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Àrea  Àmbit  Intervenció en 
situacions de crisi 

Urgències i 7*24 h 
Sistema Protecció 

infantil i 
adolescència 

 Atenció de 
proximitat en 
el territori  

Suport 
inserció 

laboral i noves 
oportunitats 

Atenció hospitalària i 
residencial   

Llocs de vida adequats 
a preferències i 
necessitats 

Serveis i circuits 
‐ familiars        G16 b    

Serveis i circuits 
‐ comunitat   

G13d  (recurs, 
cartera de serveis i 

circuits) 
      G16 c  G17c Nous 

recursos i 
serveis 

comunitaris 

  

Serveis i circuits 
‐ professionals 

G13e   (recurs, 
cartera de serveis i 

circuits) 
      G16 d    

Àrea 5 
Aspectes claus 
del model  

a,b,c,d 

G14a Adaptacions 
dels recursos 
actuals per donar 
resposta 

G15 a Model de 
treball conjunt entre 
Centres de la DGAIA 
(Quins centres han de 
ser?) i Centres de SM 
per atendre infants i 
adolescents amb 
criteris PAICSAAMEC 
(Inclou també el 
vincle i transcició de 
la finalització del 
sistema de protecció) 

a, b, c, d 

G17d. Noves 
oportunitats  i 

activitats 
sugnificatives 
(Innovació) 

G18 a. Necessitats i 
proposta de serveis en 
atenció hospitalària o 
de rehabilitació 
intensiva (recurs de 
transició), especificant 
pels grups d'edat. 

G14b Creació de 
nous recursos  a 
donar resposta 

G15 b QUÈ Necessita 
la xarxa de SM/CAS 
en relació al Sistema 
de protecció (DGAIA) 
i viceversa per 
atendre les 
necessitats del 
infants i joves 
adolescents tutelats. 
Definició de la 
Cartera de serveis del 
àmbit de SM i les 
addiccions i dotació 
de personal 
necessari. 

G17 e Retorn a 
la feina 

G18 b. Necessitats i 
proposta de serveis en 
atenció residencial 
(necessitats bàsiques 
cobertes), especificant 
pels grups d'edat. 

G14 c Implicacions 
del maneig de 
situacions 
d'urgència  

     

G18 c. Suport a la vida 
independent a l'entorn 
comunitari: que caldria  
adaptar/crear dissenyar 
e entron comunitari, 
especificant pels grups 
d'edat. 

G14c: Atenció 
7*24  

G15 c.  L'ICAA i la 
relació amb salut 
mental i adcicions. 
Necessitats i Sistemes 
de derivació en casos 
d'adopció i 
PAICSAMAEC. 

  

G18 d. Equips 
domicliaris de suport 
per la vida independent 
a la pròpia llar, 
especificant pels grups 
d'edat. 

 

Taula 7. Grups transversals 

 

Àrea  Àmbit  Grups de treball 

Transversal 

Aspectes ètics i 
jurídic‐legals   G19 (Estructurar per reptes claus. Dos grups de treball: grup tècnic i grup obert). 

TSMiA, trastorns 
conducta i 
interseccionalitat 

G3 
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Els continguts de cada grup van ser diferenciat en funció dels aspectes detectats com a rellevant  i que 

faltava per definir. Tot  i que els primers grups van tenir com a objectiu principal definir els diferents 

perfils de les persones amb necessitats d’atenció d’elevada complexitat en el marc del PAIcSaMAEC, i 

posteriorment debatre sobre els aspectes claus que haurien d’enquadrar el programa, els següents grups 

van  tenir  funcions més  específiques  dirigides  a  l’atenció,  els  serveis,  recursos  i  circuits  a  adaptar  o 

dissenyar per atendre a les persones amb necessitats d’atenció d’elevada complexitat. 

 

Per respondre a la demanda principal i arribar a la co‐creació del model van ser útils els resultats de les 

enquestes inicials,  i van proporcionar informació als grups que va permetre ampliar  la mira amb  una 

visió extensa de l’estat de la complexitat.  

 

De forma resumida, l’arquitectura dels grups va ser la següent: 

 

 
 

La documentació treballada per cada grup pot ser consultada a: 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1clJmrLLZeCqawB6FHHSbtLUt1c_Mr1kU?usp=sharing  

 

 

3.4. COMUNITAT DE PRÀCTICA VIRTUAL 
 

Tota  la  informació  relativa  als  grups  de  treballs  va  ser  penjada  a  la  comunitat  virtual  de  pràctica 

dissenyada per afavorir l’intercanvi entre les diferents persones participants; aquesta iniciativa va tenir 

un paper primordial per intercanviar opinions i documentació d’interès i afavorir l’intercanvi entre grups 

(reflexions,  material  publicat,  PPTs  previs    i  post  reunions,  documents  de  treball,  resum  de  les 

recomanacions i conclusions). També va tenir una funció de magatzem dinàmic de varies propostes que 

van produir debat i ajudar en la definició de propostes que reflecteixen les diferents perspectives dels 

participants en l’elaboració del model. 

 

L’adreça per accedir a la Comunitat de pràctica virtual va ser la següent (Nota: l’accés va ser codificat per 

afavorir  la  dinàmica  d’intercanvi  dels  equips):  http://dev.epract.net/?q=community2/programa‐

dabordatge‐integral‐dels‐casos‐de‐sm‐i‐addiccions‐delevada‐complexitat 

•G1

•G2

•G3

•G4

•G5

•G6

•G7

•G8

•G9

•G10

•G11

•G12

•G0 
(integraci
ó per 
grup)

•G2

•G1

•G13

•G14

•G15

•G16

•G17

•G18

•G19

•G0

•G3

•G2

•G1
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Figura 3. Portada de la Comunitat de pràctica virtual 

 

La documentació aportada a la comunitat de pràctica virtual pot ser consultada en carpeta annexa al 

present informe. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/18KjOWa0‐9USCNQ1oma6NwsQCFBFMRBPo?usp=sharing  
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4. MARC DE REFERÈNCIA 

 

 

4.1. SALUT MENTAL I SITUACIONS COMPLEXES  

 

Per a desenvolupar l’atenció a l’alta complexitat psiquiàtrica1, s’ha de dissenyar i construir 

un model d’atenció aprofitant i impulsant els recursos de salut mental per a les persones 

en  situació  de  cures  continuades  i  complexitat  en  salut  mental  (PCC)  i  PAIcSaMAEC.  A 

continuació, s’enumeren uns dels aspectes claus del model a desenvolupar: 

 Potenciar els serveis comunitaris 

 Abordar les situacions de crisi i hospitalització 

 Plantejar opcions residencials que s’adeqüen als col∙lectius i les seves necessitats 

 Coordinar els recursos del DTASF, Educació, Justícia i Habitatge 

 Atendre a les persones amb discapacitat intel∙lectual i alteracions en la seva salut 

mental així com les persones amb dany cerebral i problemes de salut mental 

 Intervenir amb els infants i adolescents de protecció DGAIA 

 

El model atenció  que es suggereix està alineat amb les recomanacions de 

la Joint Action: 

1. Crear equips multidisciplinaris comunitaris 

2. Desenvolupar alternatives a l’hospitalització convencional 

3. Potenciar la intervenció precoç 

4. Enfortir la intervenció en crisi 

5. Generar col∙laboració amb l’atenció primària sanitària 

6. Impulsar l’atenció a domicili 

7. Crear Equips de Tractament Assertiu Comunitari (ETAC)  

8. Centrar‐se en la rehabilitació 

9. Instaurar dispositius residencials adaptats 

 

Aquest  model  té  unes  bases  que  des  del  principi  van  servir  com  a 

premisses per anar dibuixant‐ho. Efectivament, es tracta d’implementar 

a  Catalunya,  el  model  d’atenció  a  les  persones  amb  salut  mental 

d’elevada  complexitat  i  incorporant‐ho  als  pactes  funcionals  d’atenció  integrada  en  el 

territori, entenent que totes les persones amb complexitat hauran de ser ateses sota un 

únic marc conceptual. Això permetrà garantir mecanismes de resposta única gràcies a la 

determinació d’un/a únic/a professional/equip referent que velarà pel disseny dels PIIC 

 
1 Nota: Quan es parla de TSMIA ens referim a trastorn de salut mental, trastorn per consum de substàncies i 
qualsevol tipus d’addicció comportamental. 
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entre tots els serveis implicats i que la persona afectada tingui una posició de colideratge i 

corresponsabilitat. 

També  resulta  necessari  centrar  el  model  en  una  formació  de  qualitat  pels/per  les 

professionals,  específica  en  elevada  complexitat  en  salut  mental  i  coneixements  dels 

recursos i transversals així com en el desenvolupament de l’ús de les noves tecnologies en 

l’atenció als perfils del PAIcSaMAEC. 

 

En  el  marc  de  les  Estratègies  2017‐2020  del  Pla  director  de  salut  mental  i  addiccions,  es 

reconeix  la  necessitat  d’elaborar  un  protocol  d’atenció  per  a  l’atenció  als  casos  d’elevada 

complexitat  que  actualment  no  troben  resposta  en  els  sistemes  d’atenció,  de  manera 

coordinada amb els serveis socials: 

 

 
 

 
Figura 4. L’atenció als casos d’elevada complexitat en el marc del PDSMIA 

 

Amb  aquest marc  de  referència  i  amb  el model  d’atenció  que  proposa  el    PDSMIA que 

contempla un abordatge multidimensional i indica recull tots els serveis i agents implicats 

que cal contemplar en el desenvolupament de les estratègies (Vegeu figura següent), es va 

proposar la creació del PAICSAMAEC. 

 

Lí
n
ia
 e
st
ra
tè
gi
ca
 5 Garantir que el 

sistema de salut 
proveeixi una atenció 
integrada a la salut 
física i mental, 
mitjançant 
pràctiques 
compartides entre 
nivells i serveis 
assistencials.  O

b
je
ct
iu
 e
st
ra
tè
gi
c 
5
.1 Definir un model 

integrat de 
pràctiques 
compartides entre 
l’APS i l’atenció 
especialitzada

A
cc
ió
 i Elaborar un protocol 

per a l’atenció als 
casos greus d’alta 
complexitat que 
actualment no 
troben resposta en 
els sistemes 
d’atenció, de manera 
coordinada amb els 
serveis socials

Lí
n
ia
 e
st
ra
tè
gi
ca
 6 Millorar la integració 

amb els serveis no 
sanitaris que s’ocupen 
de l’atenció a les 
persones en relació 
amb els objectius de 
salut mental exposats, 
així com la 
col∙laboració 
interdepartamental 
imprescindible en 
totes les facetes de 
l’atenció.

O
b
je
ct
iu
 e
st
ra
tè
gi
c 
6
.1 Implicació dels serveis 

de salut en les accions 
prioritzades pel Pla 
integral.

A
cc
io
n
s 
b
, e

, g
) b) Integrar les intervencions 

dels serveis de salut, socials i 
educatius de la petita infància, 
de la població en edat escolar i 
de l’adolescència amb especial 
risc o vulnerabilitat. 

e) Promoure les accions 
necessàries per a la consecució 
activa de la inclusió 
comunitària de les persones 
adultes amb trastorn mental 
greu i addiccions. 

g) Millorar l’atenció 
psiquiàtrica i de salut mental 
en l’àmbit judicial, per a les 
persones en situació de privació 
penal de llibertat i mesures de 
seguretat, així com per a les 
persones amb capacitat 
modificada.
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Figura 5. Elements del Model d’atenció en Salut Mental i addiccions 2 

 

 

4.2. DEFINICIÓ DE LA COMPLEXITAT  

 

Una forma de definir la complexitat, és a través de les seves principals característiques:  

1. Mida: Múltiples elements amb múltiples interaccions. 

2. Interaccions  no  lineals  (no  pots  predir  cap  on  va;  un  canvi  petit  pot  produir 

conseqüències desproporcionades). 

3. És dinàmic. Passat i present interconnectats. Evolució en funció entorn. Canvi. 

4. Múltiples paràmetres de control amb múltiples interaccions entre ells per saber que 

està passant. Implica la complexitat del propi sistema i del context, l’administrativa, 

la complexitat tecnològica, ... 

5. Fonts d'informació indirectes o cal fer una inferència. 

6. Existència de connexions en nodes o en paral∙lel. Amb punts en comú, Quan falla un 

sistema no saps on és el problema. 

7. Feedback loops no intencionats. Informació de retorn no esperada. 

8. Requereix personal més especialitzat i amb un abordatge de diferents disciplines. 

Constriccions en el temps. 

 

Snowden i Boone, van descriure en el marc de la complexitat 4 grans tipus de situacions que 

es poden consultar en la figura següent. Cal tenir en comptem que els situacions complexes, 

i més concretament, les d’elevada complexitat, seran objecte d’aquest treball. La resta de 

 
2 Font: Pla Director de Salut Mental i Addiccions. (2017). Estratègies 2017‐2020 Pla director de salut mental i 
addiccions.  Edita:  Direcció  General  de  Planificació  en  Salut  del  Departament  de  Salut,  Generalitat  de 
Catalunya. 
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situacions  complexes,  que  no  siguin  considerades  d’elevada  complexitat  i  les  situacions 

complicades, seran abordades es del mecanismes de suport i seguiment de la pròpia xarxa 

de salut mental  i  addicions,  conscients que  l’elevada complexitat  interactua amb tota  la 

resta d’elements que ho defineixn.  

 

Marc conceptual de la complexitat ‐  Cynefin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Marc conceptual de la complexitat ‐  Cynefin3 

 

A  continuació  es  presenta  una  definició  operacional  de  les  situacions  complicades  i  les 

situacions complexes, per ajudar a millorar el context de les propostes que s’efectuen en el 

present treball. 

 

SITUACIONS COMPLICADES: Entenem per situacions complicades, segons  la classificació 

de  Snowden   & Boone,  les  situacions  en  les  quals  les  persones  presenten necessitats  o 

problemàtiques múltiples, presenten diferents riscos, requereixen un seguiment i suport de 

major  intensitat,  amb  un  major  grau  d’interrelació  entre  els  diferents  components  o 

variables, però que amb les mesures actuals es troben en una situació de relatiu equilibri, i 

les i els professionals tenen eines per donar suport basats en guies, rutes o recomanacions 

 
3 Font: David J. Snowden and Mary E. Boone. A Leader’s Framework for Decision Making. Harvard business 
review, November. 2007. https://hbr.org/2007/11/a‐leaders‐framework‐for‐decision‐making 

COMPLEX 

CAOS 

COMPLICAT 

SIMPLE 

Desordre 

Fluctuació, imprevisibilitat i múltiples idees 

contraposades.  
Patrons reveladors  nous o incipients. 

Necessitat d'enfocaments creatius i innovadors. 
Lideratge basat en patrons. 

No es poden determinar a priori respostes 

correctes: Emergent practice  

Es requereix un diagnòstic expert. 
Relacions de causa i efecte detectables, però 

no immediatament aparents per a tots;  
Lideratge basada en fets i anàlisi. Més d'una 

resposta correcta possible: Good practice.  

Patrons de repetició i esdeveniments 

consistents; 
Relacions de causa i efecte clares evidents;  
Lideratge basat en fets. la resposta correcta 

existeix: Best practice  

Turbulència, volatilitat i alta incertesa.  
No hi ha relacions clares de causa i efecte.  
Prendre accions per aturar el cop, i mudar el 

context de caòtic a complex.  
Lideratge basat en necessitats immediates, amb 

estil de comandament i control. Possibilitat 

d’aprofitar les oportunitats d’un entorn caòtic: 

Novel practice  
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de bones pràctiques. Les relacions entre causa i efectes es poden comprendre a través de 

l’anàlisi.  

 

SITUACIONS COMPLEXES:  Entenem per  situacions  complexes,  segons  la  classificació  de 

Snowden  & Boone, en les quals la persona presenten un alt grau d’inestabilitat que podria 

requerir mesures d’estabilització per a evitar que es puguin presentar situacions caòtiques 

amb  un  elevat  impacte  negatiu  per  a  la  pròpia  persona,  el  seu  entorn  relacional  o  de 

convivència, la comunitat i la societat en el seu conjunt. Corresponen a situacions en les que 

els  protocols  establerts  habitualment  no  s’adapten,  existeixen  divergències  d’opinió,  es 

poden  presentar  situacions  en  els  quals  s’ha  de  donar  resposta  moltes  vegades  amb 

constricció de temps,  i cal donar respostes innovadores amb un abordatge que implica un 

treball integrat interdepartamental, donat que un únic departament o àrea no té la clau per 

donar una resposta a la situació presentada. La relació causa i efecte és subtil, i els efectes 

de les intervencions en el temps no són obvis. L’anàlisi de les interrelacions no són obvies i 

són  difícils  de  predir.  No  hi  ha  seguretat  en  els  resultats  que  s’aconsegueixen  amb  la 

intervenció. 

 

Convé recordar que el factors de la complexitat organitzativa són molt importants tenir en 

compte  en  la  definició  de  l’elevada  complexitat  de  les  persones  ateses.  Les  principals 

dimensions d ela complexitat organitzativa que cal tenir en compte són les següents: 4 

1. Importància estratègica 

2. Interessats ‐ stakeholders / Relacions de poder 

3. Requisits i articulació de beneficis esperats 

4. Estabilitat del context 

5. Impacte econòmic i social 

6. Complexitat d'execució (inclosa la tecnologia, temps, …) 

7. Interaccions / Relacions / Nombre d’implicats 

8. Rang de disciplines i habilitats implicats 

9. Dependències (d'altres projectes, presa de decisions, …) 

10. Abast del canvi ‐ impacte en la forma de treballar 

11. Capacitat de l’organització per donar resposta 

12. Interconnexió (vincles elements int. i ext. i capacitat) 

 

Una vegada fet una primera definició del que és la complexitat, a continuació es presenten 

el marc estratègic del model d’abordatge per donar resposta, els perfils de  les persones 

beneficiàries així com les seves necessitats específiques i els sistemes d’avaluació proposats 

que  es  van  generar,  fruit  de  la  participació  de  tots  els  agents    en  aquest  procés  de 

construcció. 

   

 
4 https://www.nao.org.uk/report/deca‐understanding‐challenges‐delivering‐project‐objectives/ 
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5. DESCRIPCIÓ DEL MARC ESTRATÈGIC DEL PROGRAMA 

 

 

El Govern de la Generalitat mitjançant L’ACORD GOV/138/2018, de 20 de novembre, crea 

el  Programa  d’abordatge  integral  dels  casos  de  salut  mental  i  addiccions  d’elevada 

complexitat (PAIcSaMAEC). 

En aquest acord s’esmenta que ja  l’any 2010, el Govern de la Generalitat, va aprovar el Pla 

Integral d’Atenció a les Persones amb Trastorn Mental i Addiccions i a l’any 2014 va acordar, 

de forma consensuada amb les entitats socials, un document de Priorització d’actuacions 

per  al  període  2014‐2016,  que  posteriorment,  va  ser  revisat  en  el  document  el  Pla 

d’actuacions 2017 – 2019 de data 13 de Març de 2017  per enfocar i centrar els esforços en 

les actuacions adreçades als col∙lectius més vulnerables, optimitzar els recursos existents, 

garantir l’eficàcia de les actuacions i coordinar les polítiques corresponents. 

L’objectiu del Programa és aconseguir una actuació més eficaç de tots els agents implicats 

en l’àmbit de la salut mental en els casos d’elevada complexitat clínica, judicial, ètica i social, 

en termes de prevenció, assistència, benestar, rehabilitació i integració de les persones amb 

aquest tipus de trastorn. 

Per aconseguir els objectius del programa s’ha constituït una comissió interdepartamental 

i una comissió amb representants de les associacions de familiars amb l’objectiu d’elaborar 

el Programa  i un document marc, on hi  tingui cabuda,  la  situació actual,  la Promoció,  la 

Detecció i Prevenció, el maneig de la intervenció, amb visió Comunitària, i la participació de  

tots els àmbits implicats. 

 

5.1. CONCEPTES CLAUS DEL PROGRAMA 

El  Departament  de  Salut  ha  volgut  prioritzar  el  desplegament  d’aquest  programa  atesa 

l’elevada  prevalença  de  trastorns  mentals;  perquè  aquests  problemes  de  salut  més 

complexes  generen  una  gran  càrrega  personal,  familiar,  social  i  sanitària;  per  tal 

d’incorporar els aspectes de promoció i prevenció de la salut mental; i perquè cal garantir 

una atenció adequada  tant a  les persones amb trastorns mentals  greus com a  les  seves 

famílies. 

 

Per  donar  resposta  a  tots  aquests  reptes  que  ens  ofereix  la  societat  actual  es  crea  el 

Programa PAIcSaMAEC que, amb una periodicitat de tres anys, fixa els objectius d’atenció 

així com les accions que faran possible que aquestes fites s’assoleixin. 

 

Aquesta  important  eina  de  treball  s’acompanyarà  del  desenvolupament  posterior  dels 

processos  preventius  i  assistencials  i  dels  circuits  necessaris  per  fer  operatives  les 

estratègies en les diferents regions i Governs Territorials de Salut de Catalunya. 
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Per  a  enquadrar  el  programa  i  dotar‐li  del  sentit  i  significat  que  van  engendrar  la  seva 

elaboració,  es  poden  concretar  uns  conceptes  claus  que  permeten  orientar  totes  les 

accions, com són: 

 

 

 

 

Figura 7. Conceptes claus del model del PAIcSaMAEC 

 

El PAIcSaMAEC està doncs alineat amb : 

 

1.  Els Objectius i Principis del “ Mental Health Action Plan”  

2.  El Mental Health and Wellbeing 

3.  El Pla de Salut 

4.  El Pla Estratègic de Salut Mental i Addiccions 2017‐2020 

5.  El Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat 

6.  Els Criteris de Complexitat de Salut Mental i Addiccions 

7.          Les  intervencions amb  l’Atenció Primària de salut: Accions col∙laboratives amb 

l’Atenció Primària de Salut. 

 

5.2. MISSIÓ 

 

La missió del programa és dissenyar, implantar, avaluar i consolidar a tot el territori català 

un sistema de resposta integrada, global i continuada a les necessitats de les persones amb 

patologia/trastorn  mental  i  en  situació  d’elevada  complexitat  en  el  seu  procés  de 

recuperació. 
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5.3. VISIÓ 

 

És vol disposar d’un sistema nacional d’atenció a la complexitat en salut mental efectiu i 

amb impacte positiu sobre  les persones, el sistema d’atenció i la societat. 

 

5.4. VALORS 

 

Els valors que regeixen el programa son: 

 

Figura 8: Valors del PAIcSaMAEC 

 

5.5. OBJECTIUS 

 
El PAIcSaMAEC, en coordinació amb el Pla Integral d’Atenció a les Persones amb Trastorn 

Mental  i  Addiccions,  es  crea  amb  l’objectiu  principal,  d’impulsar,  d’avaluar  i  de  fer  el 

seguiment de l’actuació de tots els agents implicats en l’àmbit de la salut mental per tal 

d’aconseguir  una  actuació  més  eficaç  en  aquests  casos  en  termes  de  prevenció, 

d’assistència, de benestar, de recuperació i d’inclusió de les persones amb aquest tipus de 

perfils i funcionament psicosocial. 

 

També es pretén: 

o Generar accions i intervencions eficients 7*24 per disminuir el nombre de 

conflictes, els costos i les desvinculacions provocades per la manca de coordinació 

entre serveis i departaments. 

o Promoure la creació i/o adaptació de serveis i recursos flexibles, adaptats i de baixa 

exigència. 

o Fomentar l’equitat territorial dels processos de detecció i d’atenció a les persones 

amb elevada complexitat. 

o Millorar el vincle entre les persones i els/les professionals que l’atenen, la seva 

família i entorn més proper i l’entorn comunitari. 
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o Assegurar la continuïtat assistencial adaptada a les etapes vitals de la persona. 

o Augmentar el benestar i el funcionament de les persones afectades, els/les 

seus/ves familiars  i/o unitat de convivència i l’entorn proper. 

 

El PAIcSaMAEC vol garantir un abordatge  interdisciplinar  i  interdepartamental, holístic, 

integrat  i  integrador  tant  a  les  persones  afectades  i  a  les  seves  famílies  i  entorns.  El 

Programa, pretén detectar les persones amb elevada complexitat, que requereix d'un pla 

de  vida  al  llarg  de  les  24  hores  dels  7  dies  de  la  setmana.  Cal  implicar  les  diferents 

administracions  i departaments que  intervenen en  la vida de  la persona que requereix 

l'atenció i dotar‐se d'un extens mapa de recursos i serveis a les persones amb problemes 

de salut mental arreu del territori. 

 

5.6. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ 

 
Per a enquadrar el programa així com per a guiar la pràctica i atenció cap a les persones i el 

seu entorn més proper es van demarcar durant el procés d’elaboració de tots els grups, els 

principis d’actuació que doten de sentit i significat i posen en relleu la filosofia que es vol 

desenvolupar: 

1. Posar la persona al centre, oferint la possibilitat d’opinar i prendre decisions sobre 

el seu procés, sent‐li proper a ella i al seu entorn més immediat, potenciant el vincle 

com a element terapèutic essencial. Impulsar l’empodarament dels moviments en 

primera persona i famílies. 

2. Ser  adaptable  i  disponible  permanentment  (7x24)  amb  una  alta  capacitat  de 

resolució i agilitat. 

3. L’enfoc i la perspectiva d’atenció han de ser integrat per tots/es els/les professionals 

i recursos que atenen a la persona amb informació compartida, integral entenent 

la  persona  amb  una mirada  holística,  interdepartamental  unint  forces  en  una 

intervenció coordinada  cap a un mateix objectiu  i  inclusiu,  sense mai perdre de 

vista la recuperació i màxima autonomia de la persona. 

4. Portar a terme intervenció a l’entorn natural de la persona, fundant‐se en un model 

comunitari com a objectiu d’inclusió comunitària real a la societat més propera. 

5. Oferiment d’un suport psicoeducatiu i de mediació a la persona i als seus familiars, 

acompanyar  durant  totes  les  etapes  vitals  i  adaptar  l’atenció  en  funció  de  les 

necessitats específiques i la intensitat requerida.  

6. Portar a terme un sistema d’avaluació continuada per valorar el grau de satisfacció 

i efectivitat del sistema d’atenció de les persones i les seves famílies i entorn. 

7. Impulsar el  funcionament psicosocial d’aquestes persones mitjançant un maneig 

adaptat,  formació  específica  i  enteniment  de  les  peculiaritats  i  demandes 

particulars. 
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8. Permetre que s’implementi aquest model sigui accessible i present a tot el territori 

possibilitant  la  integració  dels  recursos  existents  coordinats  en un  sol  protocol  

establert i clar. 

9. Establir  mecanismes  per  valorar  l’eficiència  de  les  accions  portades  a  terme, 

realitzar els canvis oportuns i realitzar processos d’intercanvis de bones pràctiques. 

Promoure un sistema afectiu i efectiu. 

10. Fomentar el maneig integral assegurant la  continuïtat assistencial i mantenint el 

compromís de Administració i professionals d’acompanyament a la  comunitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Principis d’actuació 

 

5.7. ABAST DEL PROGRAMA 

 

El  Programa  PAIcSaMAEC  és  el  paraigües  sota  el  qual  s’articulen  les  diferents  xarxes, 

programes, tecnologies i iniciatives per donar resposta a les persones pel desenvolupament 

del  seu  projecte  de  vida,  amb  intensitats  i  durades marcades  per  les  seves  necessitats 

específiques, i en diferents nivells d’intervenció interdepartamental, incloent en el procés, 

a  les  famílies  i  entorns   més  propers  així  com  els/les  professionals  que  l’atenen  com  a 

integrants actius i elements clau per a la recuperació. Vegeu figura següent. 

   



 
 

25 | 146 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Abast del PAIcSaMAEC 

 

El programa és l’eina que ajuda a coordinar i articular en tot el territori, els serveis, recursos 

i  professionals  que  intervenen  amb  les  persones  d’elevada  complexitat  des  dels  Serveis 

Socials i dels àmbits de la Salut, de Justícia, d’Educació, d’Habitatge i d’Ocupació. Inclou tota 

una sèrie d’accions dissenyades per atendre a aquesta població de risc i acompanyar‐la en 

la realització del seu projecte de vida des d’una perspectiva holística.    

L’atenció d’aquests perfils pota de ser presencial i/o virtual per arribar a aconseguir l’equitat 

i  la  continuïtat  assistencial,  independentment  de  la  situació  personal  i  geogràfica  de  la 

persona  així  com  de  condicionants  específics  com  pot  ser  l’impacte  de  la  COVID  en  la 

prestació de serveis i disponibilitats de professionals.  

El  programa  pretén  abordar  l’elevada  complexitat  incorporant‐se  i  articulant‐se  amb  la 

xarxa  actual  i  advocant  per  una  revisió  de  les  carteres  de  serveis  i  oferiment  de  noves 

prestacions per agilitzar i fer més eficient la intervenció en aquests casos. El PAIcSaMAEC 

ha de ser sinònim de flexibilitat i disponibilitat per poder donar resposta a la situació de la 

persona i el seu entorn en tot moment, així com una excel∙lent capacitat d’intervenir i de 
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presa  de  decisions  davant  de  situacions  emergents,  i  tenir  en  compte  els  factors  de 

complexitat que li poden afectar: 

 
Figura 11: Factors de complexitat d’un programa o projecte que cal tenir en compte5.  

 

5.8. POBLACIÓ A LA QUAL S’ADREÇA EL PROGRAMA 

 
Per entendre la complexitat, s’ha de posar èmfasis en la funcionalitat de la persona, la seva 

capacitat de crear vincle  i  ser autònoma a  l’hora de prendre decisions  i  construir el  seu 

projecte  de  vida.  Una  persona  amb  elevada  complexitat  es  refereix  a  una  situació  de 

desequilibri,  de  necessitat  de  suport  continu  i  professional  i  de  comprensió  de  la  seva 

problemàtica específica de forma holística ja que les afectacions corresponen a diferents 

àmbits com son l’educatiu, el sanitari, l’ocupacional, el social, l’habitatge i la justícia.  

En molts casos es  tracten d’usuaris amb un problema crònic complex considerats com a 

persona amb complexitat de cures (PCC) ja que presenta una situació clínica de gestió difícil 

i, sovint les malalties mentals més greus, fins ara definides com a trastorn mental sever  o 

greu (TMS/TMG), presenten totes dues característiques, cronicitat i dificultat de gestió. Tot 

i  així,  la  complexitat  no  entén  de  diagnòstic  i  s’ha  demostrat  que  altres  patologies 

relacionades amb la salut mental no considerats con a TMS/TMG, com son els trastorns de 

 
5 Font: Bakhshi J,  Ireland V, Gorod A. (2016). Clarifying the project complexity construct: Past, present and 
future. International Journal of Project Management 34 (2016) 1199–1213.  
https://www.researchgate.net/publication/304725993_Clarifying_the_project_complexity_construct_Past_
present_and_future 
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conducta  per  exemple,  i  una  situació  psicosocial  desfavorida,  s’associen  a  aquesta 

necessitat  complexa  d’intervenir  amb  la  persona  i  el  seu  entorn,  de  manera 

interdisciplinària  i  interdepartamental. La complexitat en salut mental està representada 

pels col∙lectius següents: 

 Adolescents amb TSMiA i trast. conducta disruptius i amb impacte social 

 Persones amb dany cerebral, TSMiA i trastorns de conducta 

 Persones amb Discapacitat Intel.lectual, TSMiA i trastorn de conducta 

 Persones amb Trastorn del Neurodesenvolupament, TSMiA i trastorn de conducta 

 Persones amb TEA/Autisme, TSMiA i trastorn de conducta 

 Persones amb Trastorns de l’Espectre Alcohòlic fetal (TEAF), TSMiA i Trast. conducta 

 Persones sense llar, amb TSMiA i amb necessitats objectivades d'atenció complexa 

 Persones  en  centres  penitenciaris  amb  TSMiA  amb  necessitats  d'atenció  complexa 

associada i implicacions pel sistema judicial. 

 

El PAIcSaMAEC és un programa transversal que vol donar suport a la persona amb elevada 

complexitat  des  de  l’atenció  prenatal  fins  a  la  seva mort,  abordant  tots  els  factors  que 

generen  aquesta  situació  complexa.  Vegeu  Figura  següent  que  ho  representa  de  forma 

esquemàtica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Població a la qual s’adreça el PAIcSaMAEC 
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Hi ha trastorns que progressen o persisteixen durant molt de temps, fins i tot, tota la vida. 

En  salut mental  infantil  i  juvenil hi  ha  trastorns  que, per  les  seves  característiques,  es 

poden considerar crònics, com per exemple el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), però la 

seva evolució dependrà de  l’atenció sanitària, social i educativa rebuda. 

Altres quadres clínics que, debutin o no amb gravetat psicopatològica, com per exemple el 

trastorn de conducta i/o emocional degut a esdeveniments vitals i factors externs, poden 

arribar a ser crònics i acabar estructurant‐ se en un trastorn greu. 

  

Efectivament, a més del concepte de cronicitat, la complexitat apareix com a consideració 

emergent  difícil  de  definir  i  d’origen multifactorial.  El  perfil  d’una persona  amb elevada 

complexitat respon a factors de múltiples índoles: 

 

De la persona: 

o La  comorbiditat  i  els  seus  efectes  addicionals  (consum  de  tòxics,  risc  suïcidi, 

conductes de risc, violència, etc.). En el cas dels/de les adolescents la complexitat 

s’agreuja per conductes de risc. 

o L’edat i el gènere tenen un pes específic important que s’ha de tenir en compte en 

les solucions i abordatges que s’ofereixen. 

o Dificultats  de  detecció  i  diagnòstic  primerenc  per  la  seva  manca  de  vincle  amb 

qualsevol  entitat,  professional  o  persona  com  els  familiars  o  amics/gues  per 

exemple.  

o Hi ha una gran dificultat per entendre i expressar el seu malestar/estat. 

o La  falta  d’adherència  als  tractaments  i  altres  tipus  d’intervenció  o  proposta  de 

l’entorn. 

o Gran impacte i repercussió social, econòmica, laboral, judicial, etc. 

o Gran vulnerabilitat i risc d’exclusió social. 

o El mal ús que fa dels recursos sanitaris, penitenciaris, socials (híper freqüentadors o 

absència d’expedient) 

 

De l’entorn: 

o Falta de suport social 

o Burn‐out,  claudicació  o  situacions  emergents  familiars  amb  possibles  implicacions 

judicials. 

o Prejudici i estigma 

o No existeix un sentiment de pertinença amb cap entorn. 

 

Dels/De les professionals que l’atenen: 
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o Dificultats per establir diagnòstic i graus de gravetat i afectació de la/les patologia/es 

o  bé  d’altres  elements  de  l’entorn  o  de  la  seva  situació,  relacional,  familiar,  amb 

l’entorn, etc. 

o Falta de claredat sobre els rols i les funcions en la intervenció 

o Falta de formació i coneixements per respondre adequadament a les necessitats de 

la persona. 

 

Dels serveis i recursos 

o Falta agilitat a l’hora de prendre decisions per garantir la continuïtat assistencial amb 

la qual cosa, la persona està desatesa i es desvincula. 

o Els  serveis  no  estan  adaptats  a  les  necessitats  reals  i  especificitats  dels  perfils 

anteriorment definits i això augmenta la complexitat. 

o L’elevada institucionalització que cronifica la situació 

 

Dels aspectes organitzatius 

o Procediments  burocràtics  i  poc  àgils  que  no  permeten  obtenir  solucions  ràpides  i 

eficients. La complexitat és dinàmica en el temps i s’ha de poder respondre de forma 

efectiva, ràpida i adaptativa als moments vitals de cada persona. 

o Manca  de  circuits  establerts  entre  departaments  i  serveis,  factor  que  provoca 

confusió i desatenció. 

 

En resum, la conceptualització de la complexitat des de la perspectiva del PPAC i el PIAISS 

és,  segons  el  consens  d’experts  conduït  pel  TERMCAT,  aquella  situació  que  reflecteix  la 

dificultat  de  gestió  de  l’atenció  d’una  persona  usuària  que  requereix  d’una  atenció 

compartida  i  d’un  pla  d’intervenció  individual  integrat,  a  causa  de  la  presència  o  la 

concurrència de malalties, de la seva manera d’utilitzar els serveis o del seu entorn. Parlem 

de persones que per la gran majoria pateixen de comorbiditat i precisen d’un canvi en el 

model  convencional  d’atenció,  en  la  seva  manera  d’intervenir  de  forma  conjunta  i 

col∙laborativa, que requereix d’un cost important de l’ús de recursos. Per aquest motiu, cal 

assegurar  una  resposta  assistencial  adequada  a  les  necessitats  i  preferències  de  les 

persones,  que  garanteixi  les  condicions  òptimes  d’equitat  i  justícia  social  i  que  permeti 

minimitzar les condicions de desigualtat. 

 

Per això és considerat com un fenomen multifactorial, ja que la persona pot ser considerada 

com a cas complex tant per la seva pròpia dificultat o la del seu entorn per atendre les seves 

necessitats, com per les dificultats per garantir la resposta per part dels/de les professionals 

i els sistemes de salut i d’altres àmbits que estan d’una manera o una altra relacionada amb 

ella (figura següent): 



 
 

30 | 146 
 

 
Figura 13: Dimensions de la complexitat en l’atenció de salut i àrees maleïdes. Adaptat per J. 

Amblàs de Kuipers et al6 
 

Així doncs, l’atenció a la complexitat, ha de ser entesa com : 

A)        una  complexitat  de  la  condició  mateixa  de  la  malaltia  i/o  trastorn  i  de  les 

comorbiditats afegides repercutint en el funcionament psicosocial de la persona 

B)    Una complexitat en l’atenció i les necessitats de les persones i del seu entorn. 

C)     Una complexitat en  la  integració dels  recursos, moltes vegades de departaments 

diferents. 

 

5.9. PERFILS DE PERSONES ATESES 

 

A continuació, es deixa constància dels aspectes específics de cada perfil de persones amb 

elevada complexitat:  

  

5.9.1. Perfils  dels/de  les  adolescents  amb  TSMiA  i  trastorn  de  conducta 

disruptius i amb impacte social 

 
Aquest perfil de persones, adolescents,  representa una complexitat evident pel moment 

vital  que  estan  vivint,  procés  de  canvis  i  etapa  de  vida  marcada  pels  desequilibris  i  la 

 
6  Font:Kuipers,  P.,  Kendall,  E.,  Ehrlich,  C.,  McIntyre,  M.,  Barber,  L.,  Amsters,  D.,  Kendall,  M.,Kuipers,  K., 
Muenchberger, H. & Brownie S. Complexity and Health care: health practicioner workforce services, roles, 
skills  and  training,  to  respond  to  patients  with  complex  needs.  2011.  Disponible  a: 
http://www.health.qld.gov.au/ahwac/docs/cet/complexcarefull1.pdf  
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reconstrucció  constant.  En  aquests  casos,  la  part  clínica  es  important  (hi  ha  d’haver 

diagnòstic)  i són dinàmics en el procés evolutiu de la persona. A l’adolescència es poden 

trobar agreujament de situacions conflictives prèvies o aparició de trastorns o problemes 

mentals nous, emergents en aquest període tant sensible. Generalment es presenten dos 

situacions; o bé la continuïtat en el diagnòstic inicial o el seu agreujament o la elaboració 

de  diagnòstic(s)  nou(s).    Per  ajudar  a  entendre  el  perfil  dels/de  les  joves  amb  aquestes 

característiques, es delimita una conjunció de múltiples criteris (veure figura següent) que 

abasten la seva realitat: 

‐ El diagnòstic clínic com a eix central. 

‐ La  comorbilitat:  trastorn  de  conducta  o  Trastorn  de  Personalitat  sumats  de 

forma comòrbida, el consum o dependències, etc. 

‐ Les conductes son un factor específic d’aquest col.lectiu: Conductes disruptives, 

auto‐lesions  o  danys  a  tercers,  risc  de  suïcidi,  problemes  amb  les  habilitats 

socials i de comunicació, etc. 

‐ Les característiques que dificulten l’abordatge: com son la manca d’adherència, 

la  mala  utilització  dels  recursos  disponibles,  la  vulnerabilitat  de  l’entorn 

resultant de la no adeqüació de l’abordatge del problema, etc. 

‐ Les repercussions d’aquesta situació: abandonament escolar, falta de contenció 

familiar, falta de sentiment de pertinença, etc. 

‐ La  dificultat  per  crear  un  vincle  amb  qualsevol:  considerant  la  relació  amb 

l’entorn  i  els  recursos  així    la  impossibilitat  o  falta  de  capacitat  de  l’/de  la 

adolescent per vincular‐se amb iguals, la seva família o persones del seu entorn 

més proper. 

 

 
Figura 14: El perfil dels/de les joves amb TSMiA i trastorn de conducta disruptius i amb impacte social 
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5.9.2. Perfil  de  les  persones  amb  dany  cerebral,  TSMiA  i  trastorns  de 

conducta 

 
Els/Les usuaris/àries d’aquest col∙lectiu son persones amb lesió encefàlica documentada de 

qualsevol  etiologia;  tant  congènita, quan es produeix durant  la  gestació o al  voltant del 

naixement, o adquirida, quan sobrevé en edats posteriors.  

En  el  dany  cerebral  (DC)  està  incrementada  la  incidència  de  totes  les  patologies 

psiquiàtriques.  La  causa més  freqüent  de  DC  congènit  es  la  paràlisis  cerebral  (PC),  que 

sobrevé per situacions com infeccions del embaràs, complicacions del part i prematuritat. 

La PC es manifesta principalment per una afectació del desenvolupament psicomotor, però 

també hi ha problemes sensitius, cognitius, de comunicació i del comportament. 

Degut  a  l’afectació  de  les  funcions  cerebrals,  el  DC  congènit  provoca  una  discapacitat 

cognitiva o “intel∙lectual” en els/les nens/es afectats/ades, per aquesta raó, es pot solapar 

clínicament  amb  altres  entitats  com  els  trastorns  del  neurodesenvolupament  i  les 

discapacitats intel∙lectuals. 

La complexitat d’aquest col∙lectiu es veu reflectida en 4 grans àrees (veure figura següent): 

- Les implicacions del maneig: 

o  Els  tractaments  disponibles  no  minimitzen  significativament  els 

símptomes i no queda assegurat el resultat. 

o S’observen  dificultats  en  l’adherència  al  tractament  en  general 

(farmacològic, psiquiàtric, psicològic i rehabilitador) 

o L’atenció inicial es realitza amb els serveis especialitzats, però una vegada 

donats d’alta, els recursos comunitaris son insuficients i requereix d'un 

abordatge  interdisciplinari  i  interdepartamental  intensiu més  enllà  del 

sistema sanitari que actualment no s’ofereix. 

- Els comportaments i conductes característics d’aquest col.lectiu: 

o Les  persones  amb  DC  solen  mostrar  impulsivitat  i  desinhibició  del 

comportament.  

o Moltes vagades poden reaccionar de manera desproporcionada davant 

de  petits  estímuls  de  l’entorn,  amb  agressivitat  verbal  o  física.  En 

ocasions, la pròpia discapacitat física limita el acte agressiu, però tot i així, 

hi  ha  un  risc molt  alt  de  comportaments  alterats  amb  conseqüències 

penals degut a la falta de filtre del/de la usuari/ària. 

 

- Les situacions i factors que incrementen la complexitat:  

o Manca de suport en factors socials 

 Manca d’habitatge 

 Manca de suport sociofamiliar 

 Dificultat d’accés al món laboral  

 Sense recursos econòmics, ni ajudes.  
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o Situacions  de  conflictes  judicials  (antecedents  penals,  antecedents  de 

violència, delictes pendents, actes de violència, alarma social) 

o Moltes vegades l’assoliment les expectatives vitals és insuficient, escàs o 

nul, de manera que la persona s’exposa a situacions de crisis vital i amb 

risc de marginalitat. 

o Sovint, son persones que perden tota la seva capacitat d’autonomia tant 

a  nivell  legal  que  per  la  seva  funcionalitat  limitada  (incapacitat 

permanent total, tutelats/ades, etc.) 

o Poden  haver  viscut  situacions  de  violació  dels  seus  drets  humans 

(antecedents de claudicació o abandonament assistencial, aplicació de 

mesures  coercitives,  contencions  mecàniques,  ingrés  o 

tractaments/hospitalitzacions  involuntaris,  no  respecte  de  valors  i 

preferències  de  la  persona/voluntats  anticipades,  existència 

d’auto/estigma social). 

- Les seves relacions i vincles son deficitaris o desiquilibrats 

o Desvinculats/ades o amb vinculació fràgil amb els serveis assistencials i 

amb risc de perdre l’accessibilitat a aquests recursos. 

o Elevada dependència de les persones i recursos del seu entorn per manca 

d’autonomia. 

o Esgotament, burn‐out o dimissió del nucli familiar.  

 

 
Figura 15: El perfil de les persones amb DC, TSMiA i trastorns de conducta 
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5.9.3. Persones amb Discapacitat Intel.lectual, TSMiA i trastorn de conducta 

 

La discapacitat intel∙lectual no és quelcom que la persona té o és, sinó que fa referència 

a  un  estat  particular  de  funcionament  que  comença  a  la  infantesa  i  en  el  que 

coexisteixen  limitacions  en  la  intel∙ligència  i  altres  relacionades  amb  habilitats 

adaptatives. Per tant, la discapacitat intel∙lectual és resultat de la interacció entre les 

capacitats  d’una  persona  i  l’estructura  dels  entorns,  que  determinarà  el  seu 

funcionament. Així, les persones amb discapacitat intel∙lectual deixen de classificar‐se 

d’acord amb el seu Quocient Intel∙lectual (QI) i passen a classificar‐se segons el nivell i 

intensitat dels suports que requereixen. Per tant, no es parlarà de lleugers, moderats, 

greus  i  profunds,  sinó  de,  per  exemple  persones  amb  discapacitat  intel∙lectual  i 

necessitats de suport perllongats i generalitzats en àrees de comunicació, autodirecció, 

vida a la llar, ús de recursos comunitaris, etc. 

La no identificació de les seves necessitats des de la prevenció primària, d’ordre biològic 

(malalties  físiques  comòrbides,  epilèpsia,  malalties  mentals,  com  psicològic‐

neuropsicològic  com dèficit  cognitiu  que  provoquen,  depenent  del  grau  d’afectació, 

dificultat amb la comunicació expressiva i/o receptiva on hi pot haver afectació en la 

parla, capacitat d'oïda, dificultat en  la comprensió del  llenguatge oral, etc.)  i   socials 

(equitat  en  l’accés  als  serveis  de  salut,  suport  familiar,  actituds  socials  vers  ells/es, 

marginació‐estigmatització, habitatge, treball, etc.) i, com a conseqüència la no provisió 

dels  suports  necessaris  per  resoldre‐les  és  el  principal motiu  que  provoca  l’elevada 

complexitat del cas (veure la figura següent). 

 

Entre tots/es ells/es podem assenyalar com a col∙lectiu de risc per a la presentació de 

situacions d’elevada complexitat: 

 Persones  amb  Trastorn  del  neurodesenvolupament  amb  malalties  mentals 

comòrbides  i/o  trastorns  de  la  conducta  o  amb  presència  d’alteracions 

conductuals greus, conducta repte 7 que interfereixen significativament en el seu 

funcionament. 

 Conductes jurídicament punibles (robatoris, violència, assetjament sexual, etc.) 

 Desintegració  cognitiva:  dificultat  de  la  persona  per  entendre  i  expressar  el  seu 

estat i gestionar estratègies de suport. 

 Poca o nul∙la consciència de malaltia. No demana ajuda ni l’accepta. 

 Consum, abús o dependència de substàncies o addiccions comportamentals (joc, 

tics, etc.) 

 
7 Definint‐la  com  aquella conducta  “socialment  inacceptable”,  la  freqüència de  la qual, gravetat  i durada, 
posen en risc la integritat física del subjecte, dels altres o de l’entorn; o que el limiten significativament per a 
dur  a  terme  una  vida  el més  normalitzada  possible,  desplaçant‐lo  de  l’accés  a  entorns més  comunitaris” 
(Emerson  i Hatton, 1995). Es tracte d’un constructe de naturalesa social que no s’inclou en els sistemes de 
classificació habituals, i implica que tota alteració en una persona amb DI repta als serveis als quals han de 
cercar les estratègies per satisfer les seves complexes necessitats. 
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 Eclipsament:  dificultat  dels/de  les  professionals  per  identificar malalties mentals 

comòrbides  i  atribució  simplista  a  la  condició  més  evident,  la  Discapacitat 

Intel∙lectual. Per  tant, manca de diagnòstic  i  suports/tractament  i no resposta o 

resistència als tractaments habituals 

 Claudicació familiar 

 

 
Figura 16: El perfil de les persones amb DI, TSMiA i trastorns de conducta 

 

5.9.4. Persones amb Trastorn del Neurodesenvolupament, TSMiA i trastorn 

de conducta 

 

Aquest perfil de persones presenten disfuncions englobats dins els  trastorns del 

neurodesenvolupament però amb entitat pròpia i amb gran comorbiditat entre ells, 

sent  molt  prevalents  amb  una  afectació  significativa  de  la  població  general.  Les 

dificultats en la detecció i diagnòstic primerenc empitjora el seu pronòstic i genera 

casos complexes. 

Tot  i que els abordatges  terapèutics psicològics, psiquiàtrics,  logopèdics, etc.  són 

molt efectius i eficients en el nostre país, una gran part de la població infantojuvenil 

està  infradiagnosticada  i  tractada.  El  no  diagnòstics  ni  tractament  a  la  infància 

comporta factors de vulnerabilitat individual que propicien  baix rendiment, fracàs 

escolar i alteracions de la conducta. A l’adolescència, això també comporta factors 

que propicien  l’abandonament escolar prematur,  el  consum de  tòxics  (alcohol  i 

cànnabis) i una sèrie d’alteracions del comportament que ocasionen conductes de 

risc  (accidents  de  transit,  maltractament,  delinqüència,  embarassos  no  desitjats, 

pertinença a bandes, etc.). 
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Aquests trastorns dels neurodesenvolupament comparteixen simptomatologia amb 

una gran part dels trastorns psiquiàtrics i/o mentals de l’adult comportant confusió 

diagnòstica i resistència als tractaments. 

 

 
Figura 17: El perfil de les persones amb trastorn del neurodesenvolupament, TSMiA i trastorns de conducta 

 

 

5.9.5. Persones amb TEA/Autisme, TSMiA i trastorn de conducta 

 
El  perfil  d’aquest  grup  atés  d’elevada  complexitat  es  defineix  per  un  estat  de  la 

persona  diagnosticada  amb  TEA  i  altres  alteracions  (trastorn  del 

neurodesenvolupament,  trastorn  de  l’aprenentatge,  trastorns  de  conducta, 

discapacitat intel∙lectual, trastorns de salut mental, adiccions i trastorn de consum 

de  drogues)  d’evolució  crònica,  difícil  de  diagnosticar  i  que  interfereix  amb  la 

qualitat  de  vida  pròpia  i  de  la  seva  família.  En  ocasions,  poca    mostren  poca 

consciència de les seves dificultats i de la seva malaltia.  

Els  tractaments  disponibles    milloren  els  símptomes  de  l’autisme,  de  la  seva 

comorbilitat  i  ajuden  a millorar  la  seva  adaptació  funcional.  Tot  i  així,  els  casos 

d’elevada  complexitat  son  resistents  als  tractaments  i  persisteixen  alteracions 

funcionals i mostren una dificultat d’adaptació als recursos. Les persones amb TEA 

poden tenir associat manifestacions, alteracions de  la salut mental  i/o trastorns 

conductuals  greus  o  conductes  que poden afectar  a  drets  de  tercers.  Pot  haver 

limitacions  de  comunicació  que  s’expressen  amb  una    conducta  desadaptativa 

(heteroagressivitat i/o auto agressivitat física i/o verbal).  
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Els criteris clínics i psicosocial per considerar que una persona d’aquest col.lectiu és 

un cas complex son:  

 QI < 70  TEA amb DI 

 QI >= 70 TEA sense DI 

- Coexistència  amb  trastorns  conductuals  i/o  salut  mental  i/o  epilèpsia,  amb 

alteracions  del  neurodesenvolupament,  que  interfereixen  greument  en  la 

funcionalitat i falta de resposta a les intervencions que es van realitzar. 

 Absència o molt limitat llenguatge expressiu 

- Greus problemes socials i Burnt‐out de la família 

 Factors socials familiars (problemes psiquiàtrics, consum de tòxics, negació del 

diagnòstic en la família etc.) 

 Desocupats/des i amb dificultats per accedir al món educatiu, aboral  i/o en el 

manteniment de la feina.  

- Amb causes penals que incrementen la complexitat  

- A vegades, hi ha una falta de col∙laboració de la persona amb autisme. 

 Coexistència amb intents autolítics freqüents i alt risc de suïcidi.   

 

 

 
 

  Figura 18: El perfil de les persones amb TEA/Autisme d’elevada complexitat 

 

 

5.9.6. Persones amb Trastorns de l’Espectre Alcohòlic fetal (TEAF), TSMiA i 

trastorn de conducta 
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Considerat com a discapacitat “invisible”, les persones d’aquest grup reflecteixen 

una complexitat  ja que,  sovint,  costa que  s’identifiquin  les  seves necessitats  i  les 

repercussions  de  les  seves  afectacions.  El  trastorn  és  permanent  i  irreversible  i 

pateixen una elevada comorbiditat. Tot i que l’expressió clínica pot ser semblant a 

altres casos, s’identifiquen diferents causes que produeixen danys en les persones 

d’aquest col∙lectiu com son l’abandonament, la malnutrició, l’exposició a l’alcohol, 

etc. Veuen  la  seva  situació  complicar‐se  per altres  problemes  associats  de  tipus 

social,  econòmic,  familiar,  judicial,  etc.  que  dificulten  el  desenvolupament  d’un 

projecte de vida satisfactori. És Important tenir en compte la perspectiva de gènere 

i l’edat ja que les afectacions i necessitats d’abordatges son molts diferents. 

 

 

 
Figura 19: El perfil de les persones amb TEAF, TSMiA i trastorn de conducta 

 

 

5.9.7. Persones  sense  llar,  amb  TSMiA  i  amb  necessitats  objectivades 

d'atenció complexa 

 
Conscient que el fet de viure al carrer amb un diagnòstic de TMS ja defineix un perfil 

d’elevada  complexitat,  pel  seu  difícil  maneig  i  atenció,  per  les  dificultats 

burocràtiques que això suposa i per tots els agreujaments de la malaltia deguts a les 

condicions  de  vida  que  pateixen  les  persones  sensellar,  es  defineix  una  sèrie  de 

criteris per dibuixar el perfil d’aquest grup (veure figura següent): 

 Complexitat clínica: 

Persones amb 
TEAF, TSMiA i 
trastorn de 
conducta

Discapacitat 
"invisible"

Elevada 
comorbiditat

Factors 
agravants que 
causen danys

Situació 
problemàtica a 
nivell social, 

familiar, judicial, 
econòmic, etc.

Trastors 
permanent i 
irreversible



 
 

39 | 146 
 

o sovint s’afegeix toxicomanies, solen ser persones amb trastorn mental 

resistent als tractaments, etc. 

o Dificultats derivades de la falta de diagnòstic (especialment pels 

trastorns del neurodesenvolupament) 

 Complexitat social; sobretot per a les persones immigrades en situació 

irregular (complexitat administrativa/legal). 

 Complexitat de l’edat: es defineixen 3 grans grups més vulnerables  

o Gent gran per les afectacions pròpies de l’edat (demències, movilitat 

reduïda, etc.) 

o Joves 

o  Menors 

 Complexitat pel gènere: en el cas de les dones hi ha més vulnerabilitat. 

 No hi ha consciència del patiment i de les necessitats personals. 

 Dificultat derivada de les resistències a l’apropament dels serveis a la persona. 

 

 
Figura 20: El perfil de les persones sensellar, amb TSMiA i amb necessitats objectivades d’atenció 

complexa. 

 

 

5.9.8. Persones  en  centres  penitenciaris  amb  TSMiA  amb  necessitats 

d'atenció complexa associada i implicacions pel sistema judicial. 

 
En relació a aquest grup de persones ateses, es pot afirmar que hi ha acumulació i 

un major  volum de  persones  d’alta  complexitat  a  presó  i  centres  educatius  de 

justícia juvenil que a la resta de la comunitat. Per aquest motiu, cal posar el focus a 
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les presons i en justícia juvenil i ser més proactius.  Per entendre la complexitat en 

aquest cas, s’ha d’observar que a banda de complir amb el perfil general prèviament 

descrit a l’apartat 3.1 s’ha d’afegir la circumstància del fet delictiu i l'ingrés a presó 

o  centres  tancats  de  justícia  juvenil.  Aquesta  situació  de  reclusió  no  voluntària 

comporta circumstàncies de tancament i privació de llibertat que poden agreujar la 

situació inicial de la persona (règim d’horari, espai, mobilitat, persones dependents, 

etc.). Igualment, es determinen una llista de factors de risc així com situacions que 

fomenten  aquesta  complexitat.  A  continuació,  es  defineixen  aquestes 

característiques  específiques  i  perfils  de  persones  amb  elevada  complexitat  en 

aquest entorn: 

● Persones  privades  de  llibertat  amb  trastorn  mental  i  addiccions,  i  altres 

comorbiditats com és el deteriorament   cognitiu no associat a  l'edat. Aquesta 

condició es pot agreujar per la poca o nul.la consciència de malaltia: 

● Persones amb limitació funcional  

● Persones amb traumatismes adquirits. 

● Persones sense xarxa familiar o social d'acollida o sense capacitat de suport.  

● Adolescents  tutelats/ades  o  joves  adults  ex‐tutelats  per  la  Direcció  General 

d’Atenció  a  la  Infància  i  Adolescència  (DGAIA)  amb  antecedents  d’elevada 

institucionalització. 

● Persones  sense  diagnòstic,  sense  certificat  de  discapacitat,  i  sense  cap 

reconeixement per rebre ajudes i/o atenció especialitzada. 

● Hi  han  col∙lectius  específics  agreujats  per  l'estigma de  delinqüents/es:  (dona, 

delinqüent, migrant, etc.). 

●  Persones  amb  trastorns  de  conducta  i/o  mental,  sense  diagnòstic  i  sense 

possibilitats de sol∙licitar‐ho (sense documentació). 

● En  general,  son  persones  que  pateixen  molta  estigma  per  part  de  l’entorn 

professional així com de la societat. 

● Hi ha una especialment elevada prevalença de les següents patologies: 

○ Persones amb toxicomanies i altres addiccions. 

○ Persones amb deteriorament cognitiu 

○ Persones amb Discapacitat Intel∙lectual 

○ Persones amb trastorns de conducta o conductes disruptives. 
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Figura 21: El perfil de les persones en centres penitenciaris amb TSMiA i amb necessitats d’atenció 

complexa i implicacions del sistema judicials 

 

 

5.10. DISTRIBUCIÓ  PER  EDAT  I  SEXE  DE  LA  POBLACIÓ  AMB  NECESSITATS 

D’ATENCIÓ COMPLEXA ATESES PER CATSALUT 

 
El Departament de Salut en el marc del PAISS, ha avançat en la definició de la complexitat, 

i s’identifiquen diferents grups de persones que requereixen un abordatge integrat. En la 

figura  següent  es  pot  identificar  el  perfil  de  la  població  tipificada  com  persona  amb 

complexitat de cures (PCC)8 de persones amb trastorn de salut mental durant el 2019. En 

 
8 Persona amb complexitat de cures (PCC): aquella que presenta una situació clínica de gestió difícil. Sovint les 
malalties mentals més greus, fins ara definides com a trastorn mental sever  o greu (TMS/TMG), presenten 
totes dues característiques, cronicitat i dificultat de gestió. Segons el PPAC, la complexitat de les condicions 
patològiques les donen les consideracions següents:  
1. La persona pateix diverses patologies al mateix temps (comorbiditats), o en pateix només una, però amb 
prou gravetat i significativa per ella mateixa 
2. El seu abordatge conté alguns d’aquests elements: 
‐ Alta probabilitat de patir crisis amb molta simptomatologia i difícil control. 
‐ Evolució molt dinàmica, variable i que precisa monitoratge continu. 
‐ Alta utilització de serveis d’hospitalització urgent o visites a urgències. 
‐ Malaltia progressiva. 
‐ Elevat consum de recursos i fàrmacs i risc iatrogènic. 
‐ Requeriment d’un maneig multidisplicinari. 
‐ Entorn d’especial incertesa en les decisions i de dubtes de maneig. 
‐ Necessitat d’activar i gestionar l’accés a diferents dispositius i recursos, sovint per vies preferents. 
‐ Associació a fragilitat de base, pèrdua funcional, probabilitat de davallada aguda (funcional o cognitiva) o 
nova aparició de síndromes geriàtriques. 
 ‐ Situacions psicosocials adverses. 
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relació a les dades demogràfiques d’aquest grup prèviament definit, la piràmide poblacional 

següent permet observar la repartició de la complexitat predominant pels homes amb un 

57% i sent exponencial l’afectació superior a 3 sistemes en la franja d’edat compresa entre 

els 40 a 74 anys. Aquesta informació ens permet tenir una visió més clara de les persones 

en aquesta situació i identificar les especificitats del perfil envellit que s’ha presentat. 

 
Figura 22: Piràmide poblacional i indicadors sociodemogràfics. Població amb patologia mental 

crònica complexa de Catalunya. Període 01/01/2019 ‐ 31/12/20199 
 

La punta de la piràmide representa els casos considerats com a més complexes, el perfil de 

persona que vol atendre el programa, que tenen a més una sub‐estratificació, definits en el 

PPAC, com els/les MACA, que representa les persones amb Malaltia Crònica Avançada i que 

els  anglesos  denominen  com  a  Catastrophic  disorder,  per  nombrar  les  situacions  que 

simbolitzen, veritablement, una catàstrofe per la persona i pel sistema. En la gràfica prèvia 

es pot visualitzar  les necessitats  i el  cost de  les mateixes,  identificant els casos que més 

necessitats poden tenir, i donant una perspectiva de la intensitat de l’atenció i del suport 

que requereixen aquestes persones. Els serveis més costosos son els que es necessiten amb 

menys  freqüència,  mentre  que  els  serveis  més  necessaris  son  els  que  tenen  un  cost 

relativament baix.  

 

Segons la piràmide de la morbiditat, es va poder identificar que, un 28% de la població està 

tipificada com de risc alt, versus el 5% de la població atesa al sistema de salut de Catalunya 

durant el 2019, i només un 4% amb risc baix en relació al 50% de la població global atesa a 

Catalunya. També s’evidencia que les altres variables corresponen a les xifres més altes. En 

 
9 Font: MSIQ. Mòduls per al seguiment d’indicadors de qualitat. https://msiq.catsalut.cat/index.html  
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resum,  quan  més  risc,  més  mortalitat,  més  visites  a  l’atenció  primària,  més  ingressos 

urgents i visites a urgència així com més dispensa de fàrmacs i en definitiva més costos i 

impacte econòmic en els diferents serveis que atenen a la salut mental. 

 

Taula 8. Indicadors de morbiditat poblacional. Població amb patologia mental crònica complexa de 
Catalunya. Període 01/01/2019 ‐ 31/12/2019.10 

 

 
 
 
La Taula 9 permet visualitzar, en el marc del programa PAIcSaMAEC, la representació de les 

persones amb un perfil d’elevada complexitat, corresponen al grup de morbiditat amb el 

màxim nivell de gravetat. Aquestes dades mostren que el 59% concerneix les persones amb 

patologia crònica que afecta a més de 3 sistemes, sent la xifra més alta i amb més impacte 

a nivell assistencial. Això  remarca clarament  la necessitat d’activar  recursos per atendre 

aquest perfil concret d’usuaris/àries. 

 

Taula  9. Agrupació  amb  Grups  de Morbiditats  Ajustats.  Població  amb  patologia mental  crònica 

complexa de Catalunya. Període 01/01/2019 ‐ 31/12/201911 

 
10 Font: MSIQ. Mòduls per al seguiment d’indicadors de qualitat. https://msiq.catsalut.cat/index.html  
11 Font: MSIQ. Mòduls per al seguiment d’indicadors de qualitat. https://msiq.catsalut.cat/index.html  
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De manera més específica, a continuació es presenta una representació gràfica de tots els 

col∙lectius particulars, definits per l’elaboració del programa i presos en compte a l’hora de 

dibuixar el perfil de l’elevada complexitat. 

 

En el cas de les persones amb Trastorns de Conducta i problemes crònics de salut mental 

i  addiccions,  predominen molt més  els  homes  joves  en  una  etapa  de  transició  entre  la 

joventut i l’edat adulta (12‐25 anys). En la seva totalitat, el col∙lectiu està representat per 

un 64% d’homes. La mitjana d’edat de les dones afectades és de 29 anys contra 21 anys pels 

homes, això mostra el caràcter precoç de la complexitat.  

 
Figura 23: Població amb trastorns de conducta i problemes crònics de SMiA. Distribució per edat i 

sexe dels casos prevalents. Catalunya, 201912 
 

 

En el cas de les persones afectades amb Trastorn de l’Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF), el 

fenomen és similar,  sent  les poblacions  juvenils  les més afectades,  tot  i que, en aquests 

casos, l’edat mitjana de les persones que presenten aquest tipus de trastorns és de 13 anys, 

tant  en  nens  com  nenes,  fet  que  mostra  que  aquesta  situació  implica  en  la  seva  gran 

majoria, poblacions infantils i marca una condició preocupant pel seu futur. Per una altra 

banda, s’observa que la diferència de repartició segon sexe, és una mica menys important 

amb aquests trastorn, tot i que es compta amb un 61% d’homes.  

 

 
12 Font: Base de dades de morbiditat i utilització de serveis sanitaris. CatSalut (MUSSCAT). 
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Figura 24: Població amb TEAF. Distribució per edat i sexe dels casos prevalents. Catalunya,  201913 

 

En  relació  a  les  persones  amb  Trastorn  d’espectre  Autista  (TEA),  s’evidencia  la 

predominança  molt  alta  del  col∙lectiu  masculí  que  representa  el  78%  i  una  lleugera 

diferència relativa a la mitjana d’edat de 15 anys del col∙lectiu femení contra 13 anys dels 

homes. 

 
Figura 25: Població amb TEA. Distribució per edat i sexe dels casos prevalents. Catalunya, 201914 

 

Considerant  el  col∙lectiu  de  persones  que  hagin  estat  privades  de  llibertat  a  centres 

penitenciaris i que presenten un Trastorn de conducta amb TSMiA, ens trobem amb una 

població més  adulta  amb  edats  compreses  en  una  franja  dels  24  fins  als  50  anys  amb 

representació masculina en un 89%. En el cas de les dones, la repartició dels casos es pot 

interpretar com a “equilibrat” ja que les xifres de casos afectats, son similars i segueixen 

dinàmiques semblants entre els 28 i 58 anys. 

 
13 Font: Base de dades de morbiditat i utilització de serveis sanitaris. CatSalut (MUSSCAT). 
14 Font: Base de dades de morbiditat i utilització de serveis sanitaris. CatSalut (MUSSCAT). 
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Figura 26: Població amb Trastorn de conducte i problemes crònics de SMiA que han estat privades 
de llibertat a centres penitenciaris. Distribució per edat i sexe dels casos prevalents. Catalunya, 

201915 

 

El col∙lectiu de persones diagnosticades amb Dany cerebral (DC) que també presenten un 

quadre d’afectació complex  i crònic en salut mental  i addiccions, és representat per una 

piràmide de tipo regressiva amb predominança dels homes en una mitjana de 26 anys. En 

relació a les dones que corresponen al 37% de tot el col∙lectiu, s’observa que la mitjana edat 

és subtilment més elevada (30 anys). 

 
Figura 27: Població amb retràs mental o dany cerebral i trastorn de conducta. Distribució per edat i 

sexe dels casos prevalents. Catalunya, 201916 

 

 

 
15 Font: Base de dades de morbiditat i utilització de serveis sanitaris. CatSalut (MUSSCAT). 
16 Font: Base de dades de morbiditat i utilització de serveis sanitaris. CatSalut (MUSSCAT). 
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Per últim es presenta un resum de la distribució per regions sanitàries de les persones amb 

elevada complexitat per patologia dominant i/o situació social específica. 

 
Figura 28: Distribució per patologia i/o situació social i regió sanitària dels casos prevalents. 

Catalunya, 201917 

 

A continuació es presenta la figura representativa dels col∙lectius: 

 
Figura 29: Representació numèrica de la distribució dels casos amb elevada complexitat segons 

patologia i/o situació. Catalunya, 2019 

 

Aquestes dades son summament important per obtenir una visió global de les poblacions  

amb elevada complexitat, definint les seves especificitats, coneixent el seu perfil i la seva 

distribució,  i  poder  posteriorment,  dibuixar  i  adaptar  les  accions  en  funció  de  la  seva 

interpretació.  

En  definitiva  s’observa  una  predominança  del  col∙lectiu  masculí  com  a  casos  d’elevada 

complexitat  i  amb  impacte  major  en  les  poblacions  més  juvenils,  fet  que  ajuda  en  la 

determinació de les prioritats. 

 
17 Font: Base de dades de morbiditat i utilització de serveis sanitaris. CatSalut (MUSSCAT). 
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Per  una  altre  banda,  havent  identificat  els  percentatges  d’afectats/ades,  la  detecció  i 

l’atenció de les persones que presenten aquests problemes són objectius prioritaris de la 

política  sanitària  i  permetria  posar  en  evidència  la  complexitat  de  maneig  d’aquestes 

situacions, un element clau de l’actual model d’atenció a la cronicitat.  

Els/les  professionals  de qualsevol  servei  d’atenció  vinculat  a  aquestes  persones,  han de 

tenir una visió holística de la persona i integrada dels recursos, no tan sols de les del sistema 

d’atenció en el que  treballen, però  sí  de  tots els  recursos  i  programes disponibles en  la 

comunitat,  adequant  l’assistència  i  les  intervencions,  a  les  necessitats  actuals  reals  dels 

perfils identificats, i amb previsió de les futures, tenint en consideració l’acompanyament 

al projecte vital de les persones ateses. Per aquests motius i donat la situació, l’ ACORD DE 

GOVERN /138/2018, del 20 de novembre va crear el programa PAIcSaMAEC. 

 

 

   



 
 

49 | 146 
 

 

6. DETECCIÓ DE NECESSITATS I REPTES DE L’ATENCIÓ INTEGRADA PER 

SITUACIONS QUE REQUEREIXIN UN ABORDATGE ESPECÍFIC O 

DIFERENCIAT DE PERSONES AMB TRASTORN DE SALUT MENTAL I 

ADDICIONS D’ELEVADA COMPLEXITAT 

 

 

6.1. NECESSITATS GENERALS 

 
Fruit de  la reflexió efectuada en tots els grups de treball, es van definir 4 grans blocs de 

necessitats  on  caldria  intervenir  i  que  es  van  considerar  com  l’eix  central  per  marcar 

posteriors accions de canvis. Aquests  elements significatius son:  

1. La persona entenent‐la com un tot, un ser holístic,  

2. La  família  i/o  cuidador/a  comprenent  que  els/les  membres  de  la  unitat  de 

convivència son agents claus en tot el procés de la persona i se’ls/les hi ha d’atendre,  

3. Els/Les professionals com a figures de suport fonamentals per a la recuperació de 

les persones d’elevada complexitat , 

4. Els recursos i serveis que han de ser considerats des d’una perspectiva innovadora 

i adaptats a la realitat.  

 

 En la taula 10 es defineixen els aspectes més importants de cada bloc:  
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Taula 10. NECESSITATS COMUNES identificades en persones amb necessitats d’atenció d’elevada 

complexitat 

 

 

Persona

•Promoció de l’autonomia, recuperació i funcionaltat.

•Model centrat a la persona, holístic i basat en les seves necessitats i objectius.

•Cambiar de paradigma (no totes les persones amb elevada complexitat tenen diagnòstic i/o no 
son persones amb TSM)

•Cobertura de necessitats bàsiques.

•Necessitat d’un projecte de vida i recursos per poder portar‐lo a terme.

•Orientació a la màxima autonomia d'acció i presa de decisions de la persona
Família i/o cuidador/a

•Garantir la prestació de serveis de suport, acompanyament i ajuda en la mediació.

•Formació i orientació.

•Millora dels canals de comunicació entre serveis i professionals amb les famílies i/o cuidar/a i 
tenir en compte la unitat de convivència en la presa de decisions.

•Intervencions individualitzades.

•Promoció de programes o estades de descans familiar.

Professionals

•Millora de la comunicació i informació compartida entre tots els agents implicats.

•Millora de la coordinació entre professionals de diferents àmbits.

•Formació especíalitzada durant el grau i continuada per atendre l'elevada complexitat.

•Intervencions en entorn natural (comunitari i domiciliari)

•Manca de professionals. Cal augmentar les ràtios.

•Figura d'un/a referent únic de cas.

Serveis i recursos

•Xarxes més integradores i serveis locals no segregats

•Finestra ùnica i simplificació dels circuits i tràmits.

•Definició de mapa de recursos territorials amb circuits clars i ben definit.

•Recursos i/o equips d'experts especialitzats en atendre a l'elevada complexitat.

•Recerca: promoure estudis d'investigació i incorporar nous abordatges basats en la evidència.

•Millora de les TICs  i l'atenció virtual

•Foment de  la justícia restaurativa i de les mesures penals alternatives.

•Prioritzar la prevenció i promoció precoç de poblacions de risc.

•Lluita contra l'estigma.

•Equitat territorial, accessibilitat i flexibilització dels recursos.

•Abordatge interdisciplinar, integral, integrat i integrador. 

•Promoció d'iniciatives de socialització per a les persones amb elevada complexitat.

•Propostes d’accés a recursos i habitatge.

•Major agilitat per a realitzar els processos d’incapacitació o d’ingressos involuntaris. 

•Importància de l’implicació d’un equip de  governança o comité interdepartamental 
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6.2. NECESSITATS PER PERFIL DE COL∙LECTIUS  

 
A  continuació,  s’exposa  una  taula  resum  de  les  necessitats  que  es  van  detectar  durant  les 

reunions de grups monogràfics per perfils de persones ateses18: 

 

Taula 11. Necessitats específiques per PERFIL DE PERSONA atesa 

 

PERFILS  PERSONA FAMILIARS/CUIDADOR/A PROFESSIONALS  SERVEIS I 
RECURSOS 

Trastorns disruptius 
amb impacte social 

 Autonomia, 
recuperació  i 
empoderament. 

   Suport,  mediació,    i 
acompanyament.  

 Formació 
específica  per 
detectar  el 
patiment  i 
desenvolupar 
estratègies 
d’intervenció  i 
acompanyament 
oportunes  i 
adequades. 

Promoció  i 
prevenció. 

   Aconseguir 
funcionalisme 
psicosocial 

 Creació  i  promoció  de 
GAMs. 

Accions 
formatives  per 
sensibilitzar  tots 
els 
departaments 
que  d’alguna 
manera  estan 
vinculats  a  la 
persona. 

   Revisió,  avaluació 
i/o  estudi  de 
l’efectivitat  i 
eficiència  dels 
recursos  actuals  i 
professionals. 

Entendre  a  la  persona 
com  una  globalitat  i 
intervenir  de  forma 
holística  (família, 
entorn  educatiu,  xarxa 
social: amics/gues, etc. 

Suport  dels  diferents 
àmbits  per  mantenir  el 
desenvolupament  del  seu 
rol parental. 

 Més 
comunicació 
amb les famílies i 
explicació  clara 
de  la situació de 
l’/de  la 
adolescent. 

        Tractament  integral 
(incorporar  l’entorn 
familiar  en  la  presa  de 
decisió, doncs es un recurs 
que dona suport i pateix el 
problema directament). 

     

Discapacitat 
Intel∙lectual i 
funcionament límit 

 Adaptar  els 
tractaments  i 
intervencions  a  la 
diversitat  del  col∙lectiu 
de  discapacitat 
intel∙lectual. 

 Més atenció a les famílies 
i a nivell individual. 

 Implementar 
suport 
conductual 
positiu. 

 Invertir  en  serveis 
“locals”  no 
segregats. 

 Determinar  una 
atenció específica per a 
totes les edats i en tots 

 Formar als/a  les 
professionals 
(Acreditació 
Reglada Mínima; 

Dedicar  més  temps 
a  la  prevenció 
primària 

 
18 Un llistat més exhaustiu està disponible en annexos. 



 
 

52 | 146 
 

PERFILS  PERSONA FAMILIARS/CUIDADOR/A PROFESSIONALS  SERVEIS I 
RECURSOS 

els  àmbits:  educatiu, 
social i sanitari. 

incloure  en  la 
formació  pre  i 
postgrau).  

Promoure  accions  i 
enfocs  diferents  per 
atendre  a  joves  en 
transició  (de  12  a  25 
anys). 

    Promoure  i 
buscar 
“lideratges 
pràctics”  

Promoure protocols 
de  coordinació 
multidisciplinària 
efectius (GED ‐ Grup 
d’Estudi  i Derivació) 
d’àmbit territorial.  

      Es  necessita  un 
replantejament 
de les condicions 
laborals  i  una 
formació  a 
nous/ves 
professionals. 

 Disposar de Serveis 
Comunitaris  de 
Suport  Sanitari 
Especialitzat 
(SESMDI)  en  tot  el 
territori 
suficientment 
equipats.  

       Millorar  la 
formació  i 
mètodes  de 
treball  del  cos 
d’inspectors  de 
la Generalitat de 
Catalunya  en 
l’àmbit  social  i 
sanitari 

 Disposar de Serveis 
Hospitalaris 
Especialitzats  de 
curta‐mitja  estada 
(UHEDI)  en  tot  el 
territori 
suficientment 
equipats  

          Modificar  l’actual 
cartera  de  serveis 
Socials  per  a 
persones  amb  DI  i 
Malaltia  Mental  / 
Trastorns  de  la 
conducta  i el decret 
d’Acolliment 
Residencial  vers  un 
model Centrat en la 
Persona  Integral  i 
Comunitari. 

          Desenvolupar  el 
programa  PSI  per  a 
persones  d’elevada 
complexitat. 

         Avaluar/auditar    els 
recursos  amb 
objectius 
qualitatius. 

TEA/Autisme   Intervenció 
individualitzada 

 Suport a les famílies de les 
persones  amb  trastorn 
mental  (especialitzada  i 
moviments  en  primera 
persona). 

Intervencions 
preventiva  en 
població de risc 

 Coordinació 
interdisciplinària  i 
interdepartamental 
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PERFILS  PERSONA FAMILIARS/CUIDADOR/A PROFESSIONALS  SERVEIS I 
RECURSOS 

    Increment  i 
desenvolupament  dels 
grups d’ajuda mútua. 

 
 Recursos 
disponibles 
especialitzat  i 
adaptats  a  aquesta 
població 

Trastorns de l’Espectre 
Alcohòlic fetal (TEAF) 

 Reconeixement  de  la 
discapacitat,  processos 
de  modificació  de 
capacitat,  valoració  de 
la  dependència, 
habitatge  protegit, 
treball  supervisat 
adaptat  a  les  seves 
possibilitats  o  treball 
amb suport. 

Acompanyament  a  les 
famílies  en  el  procés  de 
coneixement  i  acceptació 
del  trastorn  i 
assessorament  en 
l’acompanyament  a  la 
persona afectada. 

 Formació, 
informació  i 
sensibilització 
dels 
professionals 
(salut,  educació, 
social,  justícia, 
laboral...) 

 Justícia:  incentivar 
discurs 
intersectorial.  Tenir 
en  compte  el 
diagnòstic  de  TEAF 
com  a  eximent  o 
atenuant. 
Acompanyament en 
el  judici  amb  la 
figura  del 
facilitador. 
Possibilitat de  crear 
tribunals específics. 

 Pensar  en  futur: 
curateles,  habitatges, 
què  passarà  quan 
creixin  i  els  seus  tutors 
morin 

 Suport  a  les  associacions 
de  persones  afectades 
(tant  emocional  com 
logístic  a  través  de 
subvencions,  convenis 
específics,..) 

Acceptació  del 
trastorn  i  no 
culpabilització ni 
del nen/a ni dels 
pares/mares. 
Sensibilització  a 
població  general 
i a professionals. 

 Prevenció  del 
consum  d’alcohol 
en  dones 
embarassades  i  en 
persones  que  volen 
tenir  fills/es. 
Importància  de  la 
visita  pre 
gestacional  dels 
ASSIR. 

      Detecció precoç

          Salut:  accés  a  un 
recurs  continuat  de 
psicoteràpia 

         Educació:  falta 
acompanyament 
als/a  les  infants  i 
joves. 

         Adequar  i  crear 
recursos apropiats 

TDAH i altres trastorns 
del 
neurodesenvolupament 

 Manca  de  detecció 
precoç,  diagnòstic  i 
tractament en les edats 
entre 6 i 14 anys. 

 Necessitat  d’informació 
solvent a les famílies.  

Necessitat  de 
formació 
específica  als/a 
les  professionals 
tant  de  l’àmbit 
educatiu  com 
sanitari i social.  

 La  cartera  de 
serveis  dels 
dispositius/recursos 
infanto‐juvenils  és 
insuficient  i  en 
alguns  centres 
condicionat  pel  seu 
marc teòric i la seva 
idiosincràsia.  

    Necessitat 
d’incorporar  nous 
abordatges 
terapèutics  basats 
en  la  evidència 
científica  (TICs, 
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PERFILS  PERSONA FAMILIARS/CUIDADOR/A PROFESSIONALS  SERVEIS I 
RECURSOS 

intel∙ligència 
artificial, etc.) 

Dany cerebral adquirit Reconeixement  e 
inclusió  en  la  xarxa  de 
salut  mental  de  les 
persones  amb 
problemes  psiquiàtrics 
derivats  de  lesions 
orgàniques.   

 Formació 
específica  dels 
professionals 
que  hagin 
d’atendre 
aquesta 
població.    La 
formació  ha  de 
ser global, tenint 
en  compte 
aspectes 
rehabilitadors, 
psiquiàtrics,  i 
socials  que 
influeixen  en  el 
tractament  dels 
casos. 

 Crear  i  difondre  un 
mapa  de  recursos 
amb tots els serveis 
i centres que atenen 
a la persona amb DC 
durant el seu procés 
(agut,  ingrés 
psiquiàtric, 
neurorehabilitació, 
etapa  post 
hospitalària i vida en 
comunitat etc.). 

Necessitat  de  
més 
professionals 
(psicòlegs, 
neuropsicolegs, 
terapeutes 
ocupacionals, 
psiquiatres, 
logopedes  i 
treballadors 
socials)  en  els 
centres  per 
poder 
proporcionar 
una  millor 
atenció. 

 Coordinació  de  les 
parts  implicades  i 
circuits  clarament 
definits. 

Persones sense llar amb 
TSMiA i amb 
necessitats 
objectivades d’atenció 

 Model  centrat  en  la 
persona,  integrador, 
integral i integrat. 

 Acompanyament  a  les 
famílies  que  tenen  un 
familiar sense llar i per a la 
violència patern  filial  i  els 
TC  

 Formació 
específica  als/a 
les professionals  

 Recursos  no 
temporals  que 
permetin  la 
projecció  de  procés 
de  vida,  atenció 
continuada 
independentment 
del punt d’atenció. 

 Respecte  pels  valors, 
preferències  i 
necessitats  de  les 
persones 

Establir  seguiment  de  cas 
familiars  i  serveis 
d’atenció  relacionat  amb 
el procés de la persona. 

  Senyals d’alerta per 
detectar el fracàs de 
les  accions  que  es 
fan a les xarxes i fer 
prevenció. 

 Cobertura  de  les 
necessitats bàsiques 

 Normatives  menys 
estrictes  per  a  les 
persones,  recursos  
per a persones reals 
on  tothom  tingui 
cabuda i no s’expulsi 
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PERFILS  PERSONA FAMILIARS/CUIDADOR/A PROFESSIONALS  SERVEIS I 
RECURSOS 

a  la  persona 
afectada 

      Places  finalistes per 
algunes    persones 
amb  poca 
autonomia  però  
amb  circuits 
flexibles  en  centres 
residencials. 

      Recursos partint del 
model  de  Housing 
First  per  poder 
treballar  amb  la 
seguretat  de  cobrir 
les  necessitats 
bàsiques  de  la 
persona. 

Persones privades de 
llibertat 

Necessitat  d’un 
abordatge 
interdisciplinari, 
integral i integrat 

Suport  i  acompanyament 
a les famílies.  

 Formació  a 
professionals  i 
famílies 
(prevenció, etc.) 

Accessibilitat  i 
adaptabilitat  dels 
serveis  (territorial, 
estigma,  barreres, 
persones  en  “terra 
de ningú”, etc.).  

 

 

 

6.3. ESPECIFICITATS DE LES NECESSITATS PER GRUPS D'EDAT  

 
Conscients  que  les  necessitats  dels  col∙lectius  considerats  d’elevada  complexitat  poden 

tenir  trets  similars,  s’identifiquen  4  grups  d’edats  que  mostren  diferències  molt 

significatives tant a nivell de perfils com de les àrees de millora en la seva atenció. Vegeu 

taula 12. 

 

Taula  12. Necessitats  específiques  per GRUP  D’EDAT  de  la  persona  amb  necessitats  d’atenció 

d’elevada complexitat 

 
GRUPS 
D’EDAT 

PERSONA  FAMILIARS/CUIDADOR/A  PROFESSIONALS  SERVEIS I RECURSOS 

Infanto‐
juvenil 

Plantejar  intervenció 
i accions  especifiques 
en totes les etapes 
del 
neurodesenvolupame
nt (època prenatal, 
perinatal, primera 
infància (pre‐escolar), 
infància, adolescència 
i transició a l’edat 
adulta)  

Promoure la 
parentalitat positiva. 
Des de molt petits, com 
a prevenció de 
conductes violentes.  

Coordinacions 
integrades entre serveis 
d’infantil i adults en les 
derivacions a adults. 

Més flexibilitat en els 
programes d’atenció a 
joves , accessibilitat 
directa des de la 
comunitat (centres cívics, 
escoles) . Experiències 
prèvies tipus  Konsulta’m. 

Abordatge a la salut 
mental des de l’escoles: 
millorar formació del 
personal, trasllat 

Espais formatius que 
sostinguin usuaris amb 
problemàtica conductual: 
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GRUPS 
D’EDAT 

PERSONA  FAMILIARS/CUIDADOR/A  PROFESSIONALS  SERVEIS I RECURSOS 

d’especialistes de salut 
mental a les escoles per 
fer atenció directe i 
seguiment. Repensar la 
funció dels EAPS  i 
millorar les ràtios per 
assumir competències 
de treball  amb l’alumne.

dotar‐los de personal 
format i especialitzat 

CRAEs i salut mental: 
repensar les necessitats 
residencials i assistencials  
del nois i noies amb 
trastorns mentals greus 
que viuen a CRAES 

Transició 
de 12‐
22/25 
anys 

Necessitats especials 
de poblacions 
vulnerables: Trastorns 
de conductes, 
MENAS, SAF etc. 

 Informar i formar als/a 
les pares/mares per 
entendre les 
necessitats dels/de les 
joves que han 
d’atendre i donar una 
resposta adequada. 

 Importància de la 
formació del/de la 
professional en relació al 
seu desenvolupament 
vital. Interrogants 
davant quin és el millor 
perfil professional per 
abordar els temes 
educatius. Ha de ser 
un/a professional 
proactiu i que els seus 
coneixements les 
habilitats i actituds 
estiguin orientades a 
treballar en equip. 

Preocupació per aspectes 
relacionats amb la justícia: 

Necessitat d’un 
acompanyament 
integral i integrat 
dels/de les joves i 
família (oci, justícia, 
salut, social) 7 x 24 
hores. 

Participació de la 
família en l’elaboració 
del Pla Terapèutic 
individual transversal. 

Unió de criteris 
diagnòstics i d’abordatge 
entre professionals i 
serveis 

Actualment la justícia no 
és restaurativa.  

La manca d'un vincle 
terapèutic, que 
inclogui l'adolescent i 
el grup familiar.  

   No contempla tots els 
aspectes necessaris per 
aquestes franges d’edat. 

Necessitat 
diagnostica:  

      Necessitat d’adaptació  de 
les mesures per aquest 
perfils. 

La no existència d'un 
diagnòstic 
psicopatològic precís 
(repensar els 
diagnòstics actuals). 

      Manca de recursos i 
dispositius comunitaris. 
Donar sempre que es 
pugui respostes des dels 
serveis comunitaris. 

La no existència d'un 
diagnòstic 
sociofamiliar.  

      Xarxa joves.  Cercar 
equilibri entre 
voluntarietat i motivació. 

Detecció en etapes 
primerenques 
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GRUPS 
D’EDAT 

PERSONA  FAMILIARS/CUIDADOR/A  PROFESSIONALS  SERVEIS I RECURSOS 

Necessitat d’un 
projecte de vida i 
protagonisme en la 
presa de decisions. 

        

Adults  Necessitat d’un 
abordatge 
interdisciplinari, 
integral i integrat 

Suport i 
acompanyament a les 
famílies.  

Formació a professionals 
de qualsevol àmbit que 
estigui vinculat amb la 
persona (prevenció, 
drets de les persones,...) 
i a les famílies.  

Equip de suport 
multidisciplinari que 
enfoqui l’abordatge i el 
tractament del cas enfocat 
a l’autonomia, en el què hi 
hagi la figura del gestor de 
cas que faci 
l’acompanyament de la 
persona i vetlli per la 
continuïtat de l’atenció. 

Millorar la capacitat 
de regulació 
emocional i de 
resolució de 
conflictes. 

Millora dels canals de 
comunicació entre 
serveis d’atenció i les 
famílies.  

Dispositius i serveis 
accessibles i adaptables 
presents als territoris, 
orientats a les necessitats 
globals de les persones 
(sanitàries, socials, legals, 
laborals, habitatge,..) que 
afavoreixin una millora en 
resultats de salut i 
benestar. 

Reducció del risc 
d’addiccions 
comportamentals i de 
tòxics. 

Necessitat de que les 
famílies continuïn sent 
un suport quan la 
persona passa a l’edat 
adulta. 

Necessitat d’un 
acompanyament de 
justícia restaurativa. 

 Comprensió integral i 
empàtica de la 
persona per 
identificar les seves 
capacitats/potencialit
ats 

     

Tractaments enfocats 
a l’autonomia i el 
poder de decisió de la 
persona. 

     

Millorar resultats en 
salut i benestar  

     

Millorar l’experiència 
d’atenció a la 
persona, entorn i 
cuidador 

     

Necessitat d’un 
projecte de vida i 
dispositius (Centres 
de vida)que facilitin la 
consecució d’aquest 
projecte. 
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GRUPS 
D’EDAT 

PERSONA  FAMILIARS/CUIDADOR/A  PROFESSIONALS  SERVEIS I RECURSOS 

Gent 
gran 

Promoure iniciatives 
per a la socialització 
d’aquestes persones 

   Equips interdisciplinaris 
o unitats funcionals de 
suport comunitari 
territorialitzades. 

Resposta integrada de 
l’atenció (model de gestió 
de cas, per a les persones 
grans amb complexitat en 
context de patologia 
mental.  

Incorporar la 
valoració d’aquestes 
necessitats, 
especialment per a 
persones en situació 
més avançada. 

 
Formació en addiccions 
a professionals que 
atenen persones grans i 
en envelliment a les 
persones amb 
addiccions. 

Promoure propostes 
d’accés a recursos i 
habitatge 

Fer èmfasi en els 
aspectes relacionats 
amb l’apartat 
“promoció de 
l'autonomia 
personal” del 
PAIcSaMAEC.  

Consensuar instruments 
de valoració d’aquestes 
persones, des d’una 
perspectiva 
multidimensional, que 
incloguin els diferents 
tipus de necessitats 
(mencionats 
prèviament) 

Cal crear serveis que no es 
defineixen per l’edat sinó 
per criteris de 
funcionalitat. 

Incorporar els 
elements vinculats a 
la seguretat de la 
persona, com un 
element essencial del 
pla d’atenció 
individualitzat. 

Promoure els models de 
gestió de cas; cada 
persona hauria de tenir 
un/a professional 
referent 

Revisió de criteris d’accés 
a recursos residencials: 
criteri de funcionalitat 

Incorporar els 
conceptes de 
fragilitat / 
vulnerabilitat / edat 
biològica com a 
identificador del 
target poblacional a 
beneficiar‐se del 
model d’atenció. 

Contemplar la 
possibilitat de comptar 
amb persones no 
professionals com a 
referents propers a la 
propia persona. 

  

Incloure els 
identificadors de 
fragilitat (*), PCC i 
MACA en persones 
grans amb TM    

  

Fer especial èmfasi en 
el tema de la soledat 
no desitjada. 

  

Enfocar aquests plans 
d’atenció enfocat a 
les necessitats, valors 
i preferències de la 
persona. 
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6.4. NECESSITATS  A  NIVELL  D’ABORDATGE  INTERSECCIONAL  (CULTURA, 

GÈNERE, PREVENCIÓ I ADDICCIONS) 

 
La pluralitat dels col∙lectius i perfils de persones ateses mostra la necessitat de tenir en 

compte aspectes més transversal a totes  les edats però que marquen una diferència 

significativa i s’han d’abordar amb molta cura. Els quatre temes que es van detectar com 

a aspectes interseccional son: 

1. La cultura, ètnia i  origen de les persones com un aspecte important a conèixer per 

part  dels/de  les  professionals,  a  l’hora  d’entendre  les  situacions  personals  de 

cadascú, establir intervencions adequades i aconseguir vincles des de la comprensió 

i el respecte. Realitzar aquesta tasca de conscienciació és veure  la necessitat que 

tenen aquesta persona de  formar una xarxa, de  tenir un  lloc on viure  i entendre 

l’idioma i la cultura en la qual estem submergits/des. 

2. La perspectiva de gènere, tant per usuaris i usuàries com pels seus pares i les seves 

mares. Les dificultats, necessitats  i  situacions son diferents davant d’una societat 

encara desigual.  

3. El  consum  i/o  la  dependència  a  l’alcohol  i  altres  drogues  i  totes  les  altres 

d’addiccions  solen  ser  un  factor  estigmatizant  i  que  requereix  d’un  abordatge 

integral entenent aquesta condició com una circumstància agreujant. 

4. La  prevenció  i  promoció  son  dos  elements  claus  en  aquest model  per  evitar  les 

situacions de complexitat i recaigudes durant tot el procés de la persona. Només si 

es té en compte en totes les etapes, es podrà aconseguir estabilitat i disminuir el 

número de casos amb necessitats complexes. 
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7. GOBERNANÇA DEL PAICSAMAEC 

 

 

S’ha definit la Governança a dos nivells, relacionada amb l’elaboració del Model i amb el 

desplegament del propi programa. 

 

7.1. Per l’elaboració del Model 

 

Es va constituir un grup de governança interdepartamental que van efectuar un seguiment 

a tres nivells: 

1. Inici del projecte 

2. Seguiment del projecte 

3. Retiment de comptes i propers passos 

 

Les entitats que en formen part d’aquest grup són les següents: 

 

Taula 13. Integrants del grup de Governança en l’elaboració del model 

 

Entitat  Càrrec 

Associació Catala de Municipis ‐ ACM  Presidència

Activament  Coordinador de Proyectos

AFATRAC: Associació de familiars afectats per 
trastorns de conducta 

Representant AFATRAC 

Agència de l'Habitatge de Catalunya. Direcció de 
Programes Socials de l’Habitatge 

Director de Programes Socials de l’Habitatge 

Associació Catalana de Municipis  President de l'Associació Catalana de Municipis. 
Alcalde de Deltebre.  

CatSalut  Director PDSMIA

Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions  President

Departament de Justícia  Subdirector general de Programes de Rehabilitació i 
Sanitat de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció 
i Atenció a la Víctima (SMPRAV).  

Departament de Justícia  Directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de 
Justícia Juvenil 

Departament de Justícia. Serveis penitenciaris. Cap del Servei de Rehabilitació. Secretaria de Mesures 
Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima 

Departament de Psicologa Clínica i Psicobiologia, 
Universitat de Barcelona. 

Secció de Personalitat, Avaluació i Tractament 
Psicològic 

Departament de Salut Secretària d'Atenció Sanitària i Participació 

Departament de Salut Directora general de Planificació en Salut 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Directora General de l’Autonomia Personal i la 
Discapacitat 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Secretari d'Afers Socials i Famílies 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Director general d'Economia Social, el Tercer Sector i 
les Cooperatives 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Directora general de Serveis Socials 

Departament d'Educació  Subdirectora de l'Educació inclusiva 
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Entitat  Càrrec 

Departament d'Educació  Directora general de Currículum i Personalització

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  Directora general d'Atenció a la Infància i 
l'Adolescència 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Secretària d'Infància, Adolescència i Joventut 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies  Subdirectora General d’Anàlisi i Programació. Direcció 
General de Serveis Socials 

Federació de Municipis de Catalunya   Presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya. 
Alcaldesa de Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú. 

Federació Salut Mental Catalunya  Directora

Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) Directora general de l'Institut Català de l'Acolliment 

Parc de Salut Mar  Director de l'institut de Neuropsiquiatria i Addiccions

Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn 
mental i addiccions 

Directora

Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn 
mental i addiccions 

Analista

Programa d’abordatge integral dels casos de 
salut mental d’elevada complexitat. PAIcSaMAEC 

Coordinador tècnic grup de treball 

Subdirecció general de Drogodependències. 
Agència de Salut Pública de Catalunya. 

Sub‐director general de Drogodependències  

 

 

7.2. Pel desplegament del Programa 

 
De  forma  conjunta  amb  el  Pla  Director  Sociosanitari  i  el  Pla  Director  de  salut Mental  i 

Addiccions,  s’adopta com marc de referència  les  recomanacions del Programa d’Atenció 

integrada PAISS i del Programa d’atenció integrada a l’Entorn domiciliari PAID. 

 

Pel desplegament del PAICSAMAEC s’assoleixin els principis de bon govern enunciats per la 

Comissió Europea:19 

 

 Integritat: fiabilitat, generador de confiança, atenció segura 

 Imparcialitat 

 Participació: amb caràcter integrador i per part de tots els implicats 

 Obertura, transparència, i aplicació de mesures anticorrupció 

 Centrat en la persona usuària dels serveis 

 Capacitat de resposta amb receptivitat i sensibilitat davant les situacions 

 Connectivitat 

 Eficiència 

 Efectivitat 

 Sostenibilitat 

 Visió 

 
19  European  Commission.  (2017).  Quality  of  Public  administration.  A  Toolbox  for  practinioners  2017. 
European  Commission’s  Inter‐service  group  on  Public  Administration  Quality  and  Innovation. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8055&type=2&furtherPubs=no 
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 Aprenentatge continu. Busca de la millora contínua 

 Innovació 

 Retiment de comptes 

 Legalitat 

 

L’organització  del  PAICSAMAEC  té  un  abast  territorial  i  s’articula  en  tres  nivells: macro, 

meso i micro, i  cadascun d’aquests està composat per diversos òrgans: 
 

1.‐ A nivell macro: 

1. Comitè de direcció participada pels departaments i ens locals, corresponent a la 

fórmula de governança existent d’atenció integrada sanitària i social a Catalunya 

(una  única  estructura  integrada  pels  diferents  projectes  i  programes  d’atenció 

integrada).  

 

2.‐ A nivell meso (territorial): 

2.1 Òrgan de govern territorial de l’atenció integrada (del PAISS) 

2.2 Comissió funcional territorial del PAICSAMAEC (Executiva)  

 

3.‐ A nivell micro: 

3.1 Grup gestor operatiu responsable del PAICSAAMEC a nivell territorial 

3.2  Equip/s  funcional/s  socials  i  sanitaris  assignats  a  l’abordatge  de  l’elevada 

complexitat en el territori. Nota: en funció dels territoris, pots ser que els nivell 3.1 

i 3.2 estiguin integrats. 

 

El sistema de governança del PAICSAMAEC tindrà en compte les rutes de la complexitat a 

Catalunya  proposades  pel  departament  de  Salut,  amb  incorporació  de  les  especificitats 

pròpies de l’elevada complexitat en salut mental  i addiccions aquí presentada. De forma 

preliminar, en l’annex es poden consultar les accions que han emergit fruit de l’anàlisi de 

les discussions dels diferents grups de treball i de els recomanacions basades en l’evidència 

consultades  per efectuar la present proposta. 
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8. SISTEMES D’AVALUACIÓ 

 

L’avaluació del programa PAIcSaMAEC va ser motiu de debat durant el desenvolupament 

de tots els grups marcant un objectiu concret: 

 

→ Identificar  quins procés de millora  contínua  s’havien d’activar  per mitjançant  la 

pràctica  basada  en  l’evidència,  l’avaluació  orientada  a  resultats  dels  serveis  i 

recursos i l’impuls de la recerca per oferir intervencions innovadores i adequades, 

progressar en els processos d’atenció durant totes les etapes de vida de la persona 

així com per disminuir els costos derivats dels problemes organitzatius detectats. 

 

Es van identificar una sèrie de dimensions i àrees rellevants claus per efectuar l’avaluació 

del PAICSAMAEC, tenint en compte elements estructurals  i  facilitadors del programa, els 

processos implementats i dels resultats i impacte de les actuacions desplegades en el marc 

del programa de forma conjunta amb la resta d’actors i d’implicats en el seu desplegament.  

 

8.1. AVALUACIÓ  D’ESTRUCTURA  I  ELEMENTS  FACILITADORS  DEL 

PAICSAMAEC 
 

Encara que no es va arribar una bateria d’indicadors, si que es van arribar una sèrie d’àrees 

rellevants i continguts de possibles indicadors d’estructura s’han agrupat en 4 dimensions: 

 

IND. 

NÚM 
Àrees temàtiques  

  Dimensió 1: Condicions i reconeixement dels/de les professionals 

1.1  Rati personal i estabilitat dels equips 

1.2  Formació dels professionals per tal de donar una adequada atenció. 

1.3  Condicions laborals 

  Dimensió 2: Coordinació entre serveis i interdepartamental 

2.1  Accés a la informació per part de tots els agents implicats. 

2.2  Espais de supervisió i coordinació 

2.3 
Existència de protocols/circuit clars i flexibles d’intervenció interdepartamental en funció 

de cada cas. 

  Dimensió 3: Recursos i serveis 

3.1  Adequació dels serveis 

3.2  Recursos per totes les edats 

3.3  Especificitats per perfils de persones ateses 

3.4  Accessibilitat i recursos de baixa exigència 

3.5  Equitat territorial 

3.6  Recursos d’habitatge 
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IND. 

NÚM 
Àrees temàtiques  

3.7  Cobertura de necessitats bàsiques 

  Dimensió 4: Gestió i governança 

4.1  Implementació i desplegament del PAIcSaMAEC 

4.2 
Apoderament de les persones usuàries i les seves famílies, unitat de conviència o entorn 

cuidador. 

4.3  Suport als equips comunitaris 

4.4  Continuïtat i utilització dels recursos 

4.5  Agilitat i efectivitat dels tràmits 

4.6  Capacitat de resolució i presa de decisions 

4.7  Regularització dels costos i eficiència 

 

 

8.2. AVALUACIÓ DEL PROCÉS 
 

En  relació  al  procés,  es  van  definir  5  dimensions  que  s’han  d’aplicar  com  a  sistema  de 

valoració per edat i per perfil de persones beneficiaries del programa. Aquest procediment 

permet realitzar un seguiment global de la població atesa i identificar les àrees de millora. 

IND. 

NÚM 
Àrees temàtiques  

  Dimensió 4: Processos d’atenció a la persona amb elevada complexitat 

4.1  Garantir l’atenció (7x24) 

4.2  Agilitat en la intervenció 

4.3  Desburocratització dels tràmits 

4.4  Continuïtat assistencial i intervenció en totes les etapes vitals de la persona 

4.5  Presa de decisió de la persona, moviment en primera persona 

4.6 
Temporalitat de la intervenció (puntual o mantinguda en el temps) lligat als objectius del 

pla d’intervenció consensuat amb la persona 

4.7  Valoració de necessitats amb instruments estandarditzat i validats 

4.8  Adaptació curricular a un projecte acadèmic o formatiu/prelaboral (adolescents) 

  Dimensió 5: Suport i acompanyament a les famílies i/o entorn cuidador 

5.1  Programes de descans familiar 

5.2  Orientació i formació 

5.3  Acompanyament individualitzat a les famílies i/o entorn cuidador 

5.4  Comunicació entre professionals i familiars 

  Dimensió 6: Suport al teixit associatiu 

6.1  Sensibilització i formació sobre l’elevada complexitat i el maneig d’aquestes persones 

6.2 
Estratègies de treball en equip entre recursos  i associacions per una correcta detecció  i 

derivació 

  Dimensió 7: Innovació i pràctica basada en l’evidencia 

7.1  Inclusió de “persones expertes” i intervenció “peer to peer”  
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IND. 

NÚM 
Àrees temàtiques  

7.2  Recerca i investigació 

  Dimensió 8: Funció professional 

8.1  Reconeixement i apoderament del referent (capacitat de decisió) 

8.2  Coordinació dels agents/referents durant tot el procés i entre tots els dispositius 

8.3  Pla d’intervenció compartit 

 

 

8.3. AVALUACIÓ DELS RESULTATS I IMPACTE 

 

Per aquest apartat avaluatiu, s’ha tingut en compte la complexitat de la persona i s’ha volgut 

valorar tots els aspectes i entorns de desenvolupament de la persona, sabent que aquest 

casos requereixen d’un abordatge integral i integrat i que la coordinació interdepartamental 

és  un  dels  aspectes  claus  del model  del  PAIcSaMAEC.  A  continuació  es  presenten  les  5 

dimensions dibuixades amb perspectiva holística: 

 

IND. 

NÚM 
Àrees temàtiques  

  Dimensió 9: Estat de la situació de la persona amb elevada complexitat 

9.1  Projecte de vida i adherència de la persona a aquest 

9.2  Funcionament psicosocial 

9.3  Capacitat de vinculació 

9.4  Graus d’inclusió social, laboral, etc. 

9.5  Existència d’un projecte acadèmic o formatiu/prelaboral (adolescents) 

  Dimensió 10: Estat de la situació familiar 

10.1  Carrega familiar 

10.2  Relació entre familiars i persona usuària 

10.3  Relació entre familiars i professionals 

  Dimensió 11: Intervencions i pla d’intervenció compartit 

11.1  Idoneïtat i efectivitat de les intervencions en SMiA 

11.2  Duplicació d’intervencions (factor de falta de coordinació) 

11.3  Pla d’intervenció en crisi consensuat amb la persona 

11.4  Pla de continuïtat 

11.5  Vinculació de tots els agents al pla de treball 

11.6  Assoliment de les necessitats inicials 

11.7  Assoliment de les accions plantejades al pla de treball 

11.8  Existència d’un/a referent clar en cada moment del procés. 

11.9  Vincle terapèutic 

  Dimensió 12: Eficiència de les accions 

12.1  Disminució ingressos involuntaris 

12.2  Disminucions de visites a urgències 
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IND. 

NÚM 
Àrees temàtiques  

12.3  Disminució d’ incidents policials, judicials 

12.4  Disminució de les desvinculacions 

12.4 
Millora de clima social al voltant de la persona (Percepció de millora de la complexitat del 

cas per part dels agents implicats) 

  Dimensió 13: Percepció i avaluació subjectiva 

13.1  Benestar i qualitat de vida 

13.2  Estabilització percebuda per la persona (projecte de vida, perspectiva de futur) 

13.3  Satisfacció de la persona relativa al programa 

13.4  Satisfacció de l’entorn familiar i/o cuidador relativa al programa 

13.5  Criteri qualitatiu del/de la professional 

 

 

 

Aquesta proposta de marc avaluatiu servirà de referència per orientar  el desplegament de 

els futures accions del Model per a l’atenció integrada  de les persones amb un trastorns de 

salut mental i addiccions amb necessitats d’atenció d’elevada complexitat. 

 

 

A modo de reflexió  final, compartir  l’elevat grau de participació  i entusiasme de tots els 

participants en aquesta iniciativa. A l’Apartat 10 de l’informe, es fa una relació de les 380 

persones  que  han  participat  de  forma  activa  en  la  detecció  de  necessitats  i  propostes 

d’abordatge del futur Model per l’atenció de l’elevada complexitat.  

 

Finalment, es vol compartir  que  aquest projecte ha estat  presentat en la Comissió de Salut 

del Parlament per part de  la Sra. Magda Casamitjana. Visualitzar el Canal Parlament del 

Parlament de Catalunya, a partit del minut 18.55 en el següent enllaç. 

 

https://www.parlament.cat/ext/f?p=700:15:0:::15:P15_ID_VIDEO:12833202 

 

Tot un repte per davant!!! 
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9. ANNEXOS 

 
9.1. ANNEX 1. DETALL DE NECESSITATS COMUNES 

 

N  CODI 
SITUACIONS I 

ÀREES  
NECESSITATS  Necessitats específiques  Perinatal

Infanto‐
juvenil 

Joves en 
transició 
12‐22/25 
anys 

Adults 
Gent 
gran 

001  P‐0  P0. COMUNS PAICSAMAEC    

002  N1  PERSONA 

Proposar  intervencions 
enfocades  a  la  promoció  de 
l’autonomia,  la  recuperació  i  el 
funcionament  psicosocial  de  les 
persones ateses. 

   x  x  x  x  x 

003  N1  PERSONA    

Fer  èmfasi  en  els  aspectes  relacionats  amb  l’apartat  “ 
promoció  de  l'autonomia  personal”  del  PAIcSaMAEC  i 
incorporar  els  elements  vinculats  a  la  seguretat  de  la 
persona,  com  un  element  essencial  del  pla  d’atenció 
individualitzat.  

            x 

004  N1  PERSONA    
Es  requereix una adaptació de  les ofertes de  formació 
ocupacionals  actuals,  repensant  els  sistemes  actuals  i 
proposar alternatives més pràctiques. 

      x  x    

005  N1  PERSONA 

S’han  d’incorporar  les 
comorbiditats  (trastorns 
mentals,  tòxics,  trastorns  de 
conducta,  adiccions,  consum  de 
tòxics, etc.) a l’hora d’intervenir i 
d’atendre les necessitats globals 
de la persona. 

   x  x  x  x  x 

006  N1  PERSONA    
És  necessari  donar  entrada  a  persones  en  situació 
irregular, d’il∙legalitat en els serveis i recursos 

x  x  x  x  x 
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N  CODI 
SITUACIONS I 

ÀREES  
NECESSITATS  Necessitats específiques  Perinatal

Infanto‐
juvenil 

Joves en 
transició 
12‐22/25 
anys 

Adults 
Gent 
gran 

007  N1  PERSONA    

Assegurar el diagnòstic de les persones ateses, entenent  
no es tracten d'etiquetes estigmatitzants sinó de poder 
rebre  un  abordatge  adequat.  Desenvolupar  aspectes 
ètics  per  tal  de  fer  compatible  la  inclusió  amb  rebre 
diagnòstics que permetin un millor tractament. 

x  x  x  x  x 

008  N1  PERSONA 

Afavorir  la  participació  i 
reconeixement  dels/de  les 
afectats/ades  en  primera 
persona  i  de  les  famílies  com 
agents  de  suport  per 
usuaris/àries  i  professionals 
(assistencial,  formatiu, 
investigació,  planificació  de 
recursos, etc.). 

   x  x  x  x  x 

009  N1  PERSONA 

Desenvolupar  un model  centrat 
en  la  persona,  amb  una  visió 
holística  de  la  problemàtica  i 
basat  en  les  seves  necessitats  i 
objectius vitals 

   x  x  x  x  x 

010  N1  PERSONA 

Incloures en el marc de l'elevada 
complexitat,  a  les  persones  que 
mostren  problemes  mentals 
sense tenir un diagnòstic precís i 
les  persones  amb  trastorns  i 
patologies  no  considerades 
actualment com a TMS/TMG 

   x  x  x  x  x 

011  N1  PERSONA    

És necessari compartir informació entre departaments i 
poder  identificar  quins  son  els  casos  d’elevada 
complexitat, sense posar una etiqueta ni estigmatitzar ni 
cronificar‐ho.  Per  això  seria  interessant  instaurar 

   x  x  x  x 
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N  CODI 
SITUACIONS I 

ÀREES  
NECESSITATS  Necessitats específiques  Perinatal

Infanto‐
juvenil 

Joves en 
transició 
12‐22/25 
anys 

Adults 
Gent 
gran 

sistemes  de  senyalització  (en  els  informes/expedients 
per exemple). 

012  N1  PERSONA 
Assegurar  la  cobertura  i 
manteniment  de  les  necessitats 
bàsiques de les persones ateses 

   x  x  x  x  x 

013  N1  PERSONA 

Acompanyar  a  la  persona  en  la 
creació del seu projecte de vida i 
oferir recursos per poder portar‐
lo a terme. 

   x  x  x  x  x 

014  N1  PERSONA    

És primordial realitzar un abordatge a la salut mental des 
de  l’escoles:  millorar  formació  del  personal,  realitzar 
trasllats d’especialistes de salut mental a les escoles per 
fer atenció directe i seguiment.  

   x  x       

015  N1  PERSONA 

Mantenir una visió d'intervenció 
orientada  a  la  màxima 
autonomia  d'acció  i  presa  de 
decisions de la persona. 

   x  x  x  x  x 

016  N2  FAMILIARS    

S'haurien de tractar les necessitats educatives especials
associades  a  Trastorns  Mentals  i  als  perfils  específics 
d'elevada  complexitat  amb  tots  els  riscos  que  això 
suposa (bullying, abandonament escolar, etc.) 

   x  x       

017  N2  FAMILIARS 

Garantir  la  prestació  de  serveis 
de  suport,  acompanyament  i 
ajuda  en  la  mediació  entre 
familiars  i/o  cuidadors/es  i 
persona atesa. 

      x  x  x  x 

018  N2  FAMILIARS    

Realitzar  un  seguiment  pre i  post  natal  de  les  dones 
embarassades  en  situació  d'elevada  complexitat  per 
millorar  els  factors de  risc  del  nadó  i  acompanyar  a  la 
usuaria en el seu procés. 

x             
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N  CODI 
SITUACIONS I 

ÀREES  
NECESSITATS  Necessitats específiques  Perinatal

Infanto‐
juvenil 

Joves en 
transició 
12‐22/25 
anys 

Adults 
Gent 
gran 

019  N2  FAMILIARS 

Posar a  l'abast de  les unitats de 
convivencia  de  les  persones 
afectades, programes i serveis de 
formació i orientació. 

   x  x  x  x  x 

020  N2  FAMILIARS    
Impulsar  la  formació  de  les  famílies  adoptants  pel 
maneig d'infants amb patologia mental i amb necessitats 
complexes. 

x  x          

021  N2  FAMILIARS 

Millorar  els  canals  de 
comunicació  entre  serveis  i 
professionals amb les famílies i/o 
cuidar/a  i  tenir  en  compte  la 
unitat de convivència en la presa 
de decisions. 

   x  x  x  x  x 

022  N3  FAMILIARS     S'haurien de generar programes de parentalitat positiva x x x   

023  N2  FAMILIARS 

Permetre  als/a  les  familiars,  ser 
atesos/es  individualment  per 
prevenir possibles repercussions 
en la seva salut física i mental. 

   x  x  x  x  x 

024  N2  FAMILIARS 
Proposar alternatives, recursos o 
estades de descans familiar. 

   x  x  x  x  x 

025  N3  PROFESSIONALS 

Millorar  de  la  comunicació  i 
informació  compartida  entre 
tots  els  agents  implicats  en  els 
processos  d'atenció  de  la 
persona. 

   x  x  x  x  x 

026  N3  PROFESSIONALS 

Definir  els  camps  d'intervenció 
de  cada  professional  durant  els 
processos  d'atenció,  buscant 
indicadors  de  canvi  i 

   x  x  x  x  x 
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responsables  de  les  accions 
concretes 

027  N3  PROFESSIONALS 

Les valoracions i avaluacions han 
de  poder  reflectir  la  situació 
global  de  la  persona,  de  forma 
multidimensional. 

   x  x  x  x  x 

028  N3  PROFESSIONALS    
Incorporar la valoració d’aquestes necessitats essencials 
que  té  la  persona,  especialment  per  a  persones  en 
situació més avançada en gent gran. 

            x 

029  N3  PROFESSIONALS    
Potenciar i prioritzar realitzar diagnòstics en poblacions 
de nens/es adoptats/ades. 

x  x  x  x    

030  N3  PROFESSIONALS    

Els  protocols  d'atenció  en  crisi  han  de  ser  específics  i 
consensuats  amb  la  persona  i  coneguda  per  tots/es 
els/les professionals que atenen a la persona i a la seva 
família en aquestes situacions. 

x  x  x  x  x 

031  N3  PROFESSIONALS 

Promoure  coneixements 
especialitzats  en  els  graus 
universitaris  i  impulsar  la 
formació continuada dels/de  les 
professionals  actius  per  a 
prevenir,  detectar  i  atendre 
l'elevada complexitat. 

   x  x  x  x  x 

032  N3  PROFESSIONALS    
És  necessaria la  formació  i  sensibilització  dels/de  les 
tècnics d'inserció  laboral  ("discriminació  zero", perfils  i 
abordatge de la complexitat, etc.). 

      x  x    

033  N3  PROFESSIONALS    
Es  necessaria la  formació  en mediació  i    específica  en 
atenció a situacions d’emergència a professionals de tots 
els àmbits. 

              

034  N3  PROFESSIONALS 
Facilitar  la  mobilitat  dels/de  les 
professionals i la flexibilitat de les 

   x  x  x  x  x 
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jornades laborals per aconseguir 
intervencions en l'entorn natural 
de  la  persona  (comunitari  i 
domiciliari)  amb  alta 
disponibilitat. 

035  N3  PROFESSIONALS 
Pal∙liar  a  la  manca  de 
professionals en la xarxa de SM. 

   x  x  x  x  x 

036  N3  PROFESSIONALS 

És  primordial  proposar 
formacions  específiques  i 
transversals  sobre  la 
complexitat. 

   x  x  x  x  x 

037  N3  PROFESSIONALS    
És primordial sensibilitzar i formar als/a les professionals 
en drets humà i poder de decisions de la persona. 

x  x  x  x  x 

038  N3  PROFESSIONALS    
S'ha  de  millorar  la  formació  als/a  les  docents  per 
detectar i abordar situacions d'elevada complexitat. 

   x  x       

039  N3  PROFESSIONALS    
S'han de promoure formacions conjunta SLT‐DGAIA amb 
educació. 

   x  x       

040  N3  PROFESSIONALS    
És necessaria la formació de professionals en relació a les 
poblacions  de  risc  que  representen  els/les  infants 
adoptats/ades. 

x  x  x       

041  N3  PROFESSIONALS 

Promoure  la  figura  d'un/a 
referent  únic  de  cas,  amb  altes 
competències  professionals  i 
capacitat  d'adaptació  a  les 
situacions  vitals  d'una  persona 
amb elevada complexitat. 

      x  x  x  x 

042  N3  PROFESSIONALS    
Es necessari ampliar les figures com a PSI o gestors/es de 
cas en la xarxa d'addicció. 

   x  x  x  x 

043  N3  PROFESSIONALS    
En  relació  als  equips  d’adolescents,  seria  necessari 
promoure  els  equips  comunitaris  d’intervenció 

      x       
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domiciliaria  (ECID)  amb  programes  intensius  en  el 
territori on participa professionals d’àmbit educatiu.  

044  N3  PROFESSIONALS    
Seria  interessant  proporcionar  equips  de  suport 
comunitaris    i  domiciliaris  de  caràcter 
interdisciplinari/multiprofessional. 

            x 

045  N3  PROFESSIONALS    

S'han  d'intensificar  el  treball  d'  acompanyament  i 
transició  a  l'  edat  adulta  amb  l'objectiu  de  poder 
desenvolupar un projecte de vida laboral, ocupacional i 
educatiu satisfactori i afavorir l'emancipació. 

      x       

046  N3  PROFESSIONALS    
S'ha de desenvolupar la figura del/de la mentor/a de la 
DGAIA per acompanyar als/a les infants i joves. 

   x  x       

047  N3  PROFESSIONALS    

Els  serveis de  suport  a  la  inserció han de promoure  la 
recerca  de  feina  activa  i  ràpida  quan  les  persones 
comencen el procés. La formació  i adquisició d’hàbits  i 
competències  s’han  de  fer  en  paral∙lel  i  de  forma 
dinàmica. Els/Les tècnics han de ser capaços d'arribar al 
consens  amb  les  empreses  i  adaptar  el  lloc  de  treball 
(condicions,  entorn  físic,  etc.)  a  les  necessitats  de  les 
persones. 

      x  x    

048  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

És necessaria avaluar  l'eficiència 
dels recursos actuals. 

   x  x  x  x  x 

049  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Planificar  els  pressupostos  i  dotació  de  recursos  en 
funció del número de persones afectades per situacions 
d’elevada complexitat. 

x  x  x  x  x 

050  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Identificar necessitats en els serveis de salut mental i de 
la DGAIA per donar resposta integral a la població amb 
criteris PAIcSaSAMAEC . 

              

051  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Facilitar  i millorar  la coordinació 
interdisciplinar  i 
interdepartamental. Plantejar un 

   x  x  x  x  x 
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model  integrat,  des  de  la 
complexitat  de  la  persona,  en 
qual no es dissocia  l’addicció de 
la  SM,  i  s’unifiquen  les  unitats  i 
serveis. 

052  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

S’observa  molta  complicació  per  definir  quin  és  el 
dispositiu de referència que lidera el tractament integral 
de les persones amb comorbiditats que son, sovint uns 
criteris d’exclusió per accedir a alguns recursos com és el 
cas de persones amb TMS, consum i DI, o persones amb 
afectacions físiques, per exemple. 

x  x  x  x  x 

053  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Progresar en les coordinacions integrades entre serveis 
d’infantil i adults en les derivacions a adults. 

      x  x    

054  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Millora de la coordinació i comunicació entre SM i DGAIA 
i EAIA per  tal de establir un projecte de vida del/de  la 
jove, amb canals clars de comunicació.  

   x  x       

055  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Millora  de  la  coordinació  entre  centres  hospitalaris  i 
residencials amb la DGAIA. 

   x  x       

056  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Incorporar  la  perspectiva 
comunitària en totes  les accions 
que es van desenvolupant. 

   x  x  x  x  x 

057  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Fa falta un seguiment continuat i perllongat d'aquests/es 
nens/es  adoptats/ades  per  professionals  especialistes 
en neurodesenvolupament. 

x  x  x  x    

058  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Assegurar  la  continuïtat 
assistencial  i  el  seguiment  del 
projecte de vida de la persona. 

      x  x  x  x 

059  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Incorporar  les  noves  oportunitats  com  a  element  de 
canvi en l'abordatge juvenil. 

      x       
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060  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

S'hauria de crear un pla de desinternament dels/de les 
joves institucionalitzats/ades a partir dels 17 anys i mig, 
compartit  amb  els  serveis  i  el/la  jove  i  que  contempli 
totes les àrees de desenvolupament, inclouent la millora 
del traspàs CSMIJ/CSMA i acompanyament del referent 
del CSMIJ en la primera visita. 

      x       

061  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS    

Repensar  la  funció  dels  EAPS    i  millorar  les  ratios  per 
assumir competències de treball  amb l’alumne.     

x  x 
     

062  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS    

S'ha de donar suport als/a les joves migrats/des sols/es 
en la legalització de la seva documentació.    

x  x 
     

063  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Generar xarxes més integradores 
i serveis locals no segregats. 

   x  x  x  x  x 

064  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

S'han  d'anticipar  i  treballar  les  transicions  de  l'etapa 
juvenil a l'adultesa. Actualment, existeix un trencament  
en  el  seguiment  a  partir  dels  18  anys  on  s'observa  un 
canvi de xarxa i a nivell legislatiu.  

      x       

065  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
S'haurien d'enfatitzar  l'atenció de SM com a punt clau 
per a la prevenció i abordatge en els centres d’acollida. 

   x  x       

066  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Simplificació  dels  circuits  i 
tràmits  burocràtics.  Necessitat 
d'una  finestra  ùnica  per  accedir 
als serveis i recursos. 

   x  x  x  x  x 

067  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

Es necessita oferir sistemes d'informació clars complint 
amb les normatives d'accessibilitat universal  i amb una 
recollida  de  tots  els  recursos  al  territori  per  atendre 
l'elevada complexitat 

x  x  x  x  x 

068  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Necessitat  d'agilització  dels  tràmits  de  disminució  i 
discapacitat per accedir a molts serveis laborals. 

      x  x    

069  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
S'han d'oferir circuits preferents en situació de crisis per 
a ser atesos amb la major agilitat possible  i en tots els 

   x  x  x  x 
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àmbits  necessaris  i  dependent  de  les  necessitats 
específiques del cas. 

070  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Es  necessiten  sistemes 
d'informació  aclaridors  que 
permetin  tenir  una  visió  dels 
reucursos a nivell territorial. 

   x  x  x  x  x 

071  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Son  necessaris  sistemes 
d'agilització  dels  processos  en 
situació  d'urgència  com  és 
l'atenció telefònica preferent per 
exemple. 

   x  x  x  x  x 

072  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

S'ha de posar molt èmfasis en la 
detecció precoç  i  la prevenció a 
totes les edats 

   x  x  x  x  x 

073  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

S’hauria  de  treballar  des  de  la  pediatria  i  revisar  els 
protocols  de  seguiment  dels/de  les  nens/es 
adoptats/ades,  i  veure  què  s’ha  d’incorporar  en  les 
activitats  preventives  per  poder  fer  una  correcta 
detecció  precoç  o  diagnòstic.    També  és  necessari 
dissenyar sistemes de detecció des de l'àmbit educatiu i 
social així com des dels CDIAP. 

x  x  x       

074  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

S'ha de realitzar campanyes de prevenció per a les dones 
embarrasades  que  consumeixen  amb  l'objectiu  de 
prevenir  que  els/les  nens/es  presentin  situacions 
d'elevada compelxitat. 

x             

075  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

És  necessari  oferir  serveis 
especialitzats  pels  diferents 
col∙lectius  de  l'elevada 
complexitat. 

   x  x  x  x  x 
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076  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
S'han  de  promoure  espais  formatius  que  sostinguin 
usuaris/àries amb problemàtica conductual: dotar‐los de 
personal format i especialitzat 

   x  x       

077  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
S'haurien  d'adaptar  els  programes  d’educació 
postobligatòria  per  donar  suport  als/a  les  joves  amb 
elevada complexitat en salut mental. 

      x       

078  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Generar  recerca  i  promoure 
estudis  d'investigació  per  a 
incorporar  nous  abordatges 
basats en la evidència. 

   x  x  x  x  x 

079  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Millorar les TICs  i l'atenció virtual 
de  les  persones  i  els/les 
seus/seves familiars. 

   x  x  x  x  x 

080  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Fomentar    la  justícia  restaurativa  i  les mesures  penals 
alternatives. 

   x  x  x  x 

081  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

   Agilitzar els processos d'incapacitació.     x  x  x  x 

082  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Prioritzar la prevenció i promoció 
precoç de poblacions de risc. 

   x  x  x  x  x 

083  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Lluita  contra  l'estigma  i 
l'autoestigma  en  la  societat,  als 
diferents  entorns  de 
desenvolupament  de  les 
persones  ateses  i  també  en  els 
recursos d'atenció. 

   x  x  x  x  x 

084  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
S'ha de  sensibilitzar  al món empresarial  per promoure 
una consciència social i respectar la realitat i possibilitats 
d'aquestes persones. 

      x  x    

085  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Equitat territorial, accessibilitat i 
flexibilització dels recursos. 

   x  x  x  x  x 
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086  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
A  nivell  residencials,  s'hauria  de  donar  resposta  a  les 
poblacions  infanto‐juvenil,  en  el  seu  territori  per  no 
haver de desplaçar‐los. 

   x  x       

087  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Existeix  una  gran manca  de  places  en  els  CRAE  i  CREI 
actuals. Sovint, els perfils de  joves atesos als CRAE son 
de CREI 

   x  x       

088  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Es necessita més flexibilitat en els programes d’atenció a 
joves i poder accedir‐hi directament des de la comunitat 
(centres cívics, escoles, etc.). 

      x       

089  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

L'abordatge  ha  de  ser 
interdisciplinar, integral, integrat 
i integrador i disponible 7*24. 

   x  x  x  x  x 

090  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

S'han  de  contemplar  nous  serveis  per  tal  de  conèixer 
més  exhaustivament  les  situacions  i  poder  cribar  i 
diagnosticar,  alhora  que  vincular  als  joves  menors  no 
acompanyats,  a  un  programa  que  contempla  recursos 
més  adequats  segons  les  necessitats  personals  de 
cadascún. 

   x  x       

091  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Es  fan  necessaris  recursos  terapèutics  intensius  per  l' 
abordatge de l'/la  infant i la seva família. 

   x  x       

092  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Promoció d'iniciatives de socialització per a les persones 
amb elevada complexitat. 

            x 

093  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

Recursos d’orientació Laboral que ajudin a la persona en 
la  creació  del  seu  projecte  de  vida.  Actualment,  els 
processos  son massa  llargs  i  inciten a  la desvinculació. 
Centrar  la  intervenció  en  l'exploració  i  cerca  dels 
interessos, motivacions  i objectius vitals de la persona. 

      x  x    

094  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Promoure  els  serveis  de  rehabilitació  comunitària  que 
ajuden  i  faciliten  l’adaptació  als  nous  dispositius  quan 
deriven. 

      x  x    
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095  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Calen  més  programes  de  suport  a  la  inserció  laboral 
adaptada als/a les joves. 

      x       

096  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Es  necessiten  propostes  d’accés 
a habitatge d’urgència i transició, 
normalitzat  i/o  amb  suport, 
adaptades  a  les  necessitats 
d'aquests perfils i accessibles.  

      x  x  x  x 

097  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
S'haurien  de    repensar  les  necessitats  residencials  i 
assitencials  del nois i noies amb trastorns mentals greus 
que viuen a CRAES. 

   x  x       

098  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

Repensar  les  unitats  més  especialitzades  com  son  les 
UAPE i UHEDI perquè no siguin recursos “finalistes” sinó 
que  s’utilitzin  com  a  servei  d’habitatge  temporal  que 
permet la descarrega familiar i la rehabilitació intensiva 
amb la persona. 

         x    

099  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

S'han  de  promoure  propostes  d’accés  a  habitatge que 
possibilitin tractar la seva salut mental així com totes les 
comorbiditats i repercussions directament vinculades a 
l'edat. 

            x 

100  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Incentivar el model de gestió de casos com és el GED per 
poder coordinar‐se entre els diferents agents. 

x  x  x  x  x 

101  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  
Donar capacitat d'activació de recursos i de decisions als 
equips comunitaris 

x  x  x  x  x 

102  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

El repte està en l’adaptació de les residències actuals per 
poder assumir la gestió del/de la usuari/ària geriàtric/a 
institucionalitzat/da  que  envelleixen  amb  elevada 
distorsió conductual. 

            x 

103  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

És  important  implicar  un  equip 
de    governança  o  comité 

   x  x  x  x  x 
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N  CODI 
SITUACIONS I 

ÀREES  
NECESSITATS  Necessitats específiques  Perinatal

Infanto‐
juvenil 

Joves en 
transició 
12‐22/25 
anys 

Adults 
Gent 
gran 

interdepartamental que coordini 
totes les accions territorials. 
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9.2. ANNEX 2. DETALL DE NECESSITATS PER PERFILS DE L’ELEVADA COMPLEXITAT 

 

N  CODI 
SITUACIONS I 

ÀREES  
NECESSITATS  Necessitats específiques  Perinatal

Infanto‐
juvenil 

Joves en 
transició 
12‐22/25 
anys 

Adults 
Gent 
gran 

001  P‐1  P1. Adolescents amb TSMiA i trast. conducta disruptius i amb impacte social 

002  N1  PERSONA 

Treballar conjuntament amb el/la jove amb el 
seu pla d'abordatge, en la creació del seu 
projecte de vida i en l’adquisició de 
compromís d'intervenció. 

      x  x       

003  N1  PERSONA 
Entendre a la persona com una globalitat i 
intervenir de forma holística (família, entorn 
educatiu, xarxa social:amics/gues, etc.) 

      x  x       

004  N2  FAMILIARS 
Tenir el suport de GAMs i serveis de la xarxa 
de SM que permeti als i a les pares i mares 
desenvolupar el seu rol parental. 

      x  x       

005  N2  FAMILIARS 
Incorporar l’entorn familiar en la presa de 
decisió, doncs es un recurs que dona suport i 
pateix el problema directament 

      x  x       

006  N3  PROFESSIONALS 

Accions formatives per sensibilitzar a 
professionals d'altres departaments. Els/Les 
professionals que inclosos en els diferents 
processos d'atenció (educació, justícia, Serveis 
Socials, etc.) han de tenir uns coneixements 
basics per actuar d’una forma facilitadora amb 
aquestes problemàtiques. 

      x  x       

007  N3  PROFESSIONALS 
Formació especifica per detectar el patiment i 
facilitar una resposta adequada dels/de les 
professionals de SM. 

      x  x       
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SITUACIONS I 

ÀREES  
NECESSITATS  Necessitats específiques  Perinatal

Infanto‐
juvenil 

Joves en 
transició 
12‐22/25 
anys 

Adults 
Gent 
gran 

008  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

És necessaria la contenció intermedia de 
transició per atendre les situacions 
d’autolesions i risc de suïcidi. 

      x  x       

009  P‐2 P2. Dany cerebral, TSMiA i trastorns de conducta          

010  N1  PERSONA 

Acompanyament continuat, especialment per 
les persones que es troben amb major 
dependència. Algunes persones no tenen una 
evolució positiva i cal continuïtat després 
d’acabar l’hospitalització, que normalment 
s’obté a partir d’entitats com FEPCCAT. Calen 
recursos de teràpia ocupacional. 

      x  x  x  x 

011  N3  PROFESSIONALS 

Formació específica dels/de les professionals 
que hagin d’atendre les persones amb dany 
cerebral, sobretot en els CSMA i CSMIJ. La 
formació ha de ser global, tenint en compte 
aspectes rehabilitadors, psiquiàtrics, i socials 
que influeixen en el tractament dels casos.  

      x  x  x  x 

012  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

S’haurien de trencar estigmes i fer 
psicoeducació (formació) també a la població 
general sobre el que significa el dany cerebral 
adquirit i les seves comorbiditats 
psiquiàtriques. El dany cerebral té 4 estigmes: 
dany en si, salut mental, dèficit orgànic, 
discapacitat . En ocasions la família no 
reconeix la problemàtica i no busca l’ajut 
adequat. Haurien d’haver programes 
específics de sensibilització. 

                 

013  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Seria interessant afegir el dany cerebral dins 
de les categories de la discapacitat  per 

   x  x  x  x  x 
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12‐22/25 
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Adults 
Gent 
gran 

afavorir l’accés a les ajudes i recursos 
específics . 

014  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Reconeixer i incloure a les persones amb 
problemes psiquiàtrics derivats de lesions 
orgàniques en la xarxa de salut mental. 

      x  x  x  x 

015  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Es fa necessari crear i desenvolupar serveis i 
recursos que s’apropin a les persones, a les 
seves demandes i necessitats. Sol haver poca 
consciència de problemàtica i la “voluntat” 
per anar a determinats recursos és 
normalment baixa. Hi ha una certa dificultat 
per apropar‐se als centres de salut mental 
perquè els identifiquen amb “bogeria  ”.  

   x  x  x  x  x 

016  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Establir un millor circuit d’atenció entre 
hospitals terciaris que atenen a persones amb 
politraumatismes greus, ictus i qualsevol altre 
malaltia neurològica que afecti el cervell, així 
com unitats de referencia especialitzades en 
DC i els altres serveis (per l’atenció de la seva 
comorbiditat, primària, etc.) i recursos d’altres 
sectors (social, educatiu, laboral, etc.) que 
atenen a la persona Assegurar el salt al 
domicili en condicions òptimes. S’haurien de 
conèixer millor els recursos de rehabilitació un 
cop al domicili. No hi ha recursos específics de 
neurorrehabilitació a la comunitat.  

      x  x  x  x 

017  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Crear i difondre un mapa de recursos (amb 
l’ajuda del Pla Director) amb tots els serveis i 
centres que atenen a la persona amb DC 
durant el seu procés (agut, ingrés psiquiàtric, 

   x  x  x  x  x 
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12‐22/25 
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Adults 
Gent 
gran 

neurorehabilitació, etapa post hospitalària i 
vida en comunitat etc.).    

018  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Els recursos dedicats a la inserció laboral no 
haurien de ser tan sectorialitzats i els criteris 
haurien de ser més flexibles perquè els casos 
més complexos amb dany cerebral hi puguin 
accedir.  

         x  x    

019  P‐3  P3. Persones amb discapacitat intel∙lectual i funcionament límit, TSMiA i trastorns de conducta 

020  N1  PERSONA    

El FIL és un gran desconegut i és 
important realitzar iniciatives com a  la 
Declaració de Girona, el primer programa 
mundial sobre el tema, des de la primera 
infantesa fins l’etapa adulta.    

x  x  x  x 

021  N3  PROFESSIONALS 
Adaptar els tractaments i intervencions a la 
diversitat del col∙lectiu de discapacitat 
intel∙lectual. 

   x  x  x  x  x 

022  N3  PROFESSIONALS 
Promoure accions i enfocs diferents per 
atendre a joves en transició amb DI (de 12 a 
25 anys). 

         x       

023  N3  PROFESSIONALS 

En l'actualitat malgrat hi ha una gran manca 
de professionals per falta de recursos i 
inversions econòmiques (per ràtio i perquè no 
es troben cap professionals enlloc), els/les que 
hi han en l'actualitat, en cap cas poden 
assumir més taques al menys des de primària 
encara que ens formin. Per això es necessita 
un replantejament de les condicions laborals i 
una formació a nous/ves professionals.E80 

      x  x  x  x 
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Adults 
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gran 

024  N3  PROFESSIONALS 
Implementar el suport conductual positiu com 
a eina d'intervenció. 

      x  x  x  x 

025  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

 Promoure protocols de coordinació 
multidisciplinària efectius (GED ‐ Grup d’Estudi 
i Derivació) d’àmbit territorial. Avaluar el 
funcionament dels que ja existeixen i 
desenvolupar els que manquen 

      x  x  x  x 

026  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Disposar de Serveis Comunitaris de Suport 
Sanitari Especialitzat (SESMDI) en tot el 
territori suficientment equipats.  

         x  x  x 

027  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Amb les persones diagnosticades amb 
Discapacitat Intel∙lectual o Funcionament 
Intel∙lectual Límit, hi ha un aspecte molt 
significatiu a tenir en compte ja que solen ser 
casos que quan estan en pisos tutelats, 
s’observa una elevada incidència en el 
trencament de normes. 

      x  x  x  x 

028  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Modificar l’actual cartera de serveis Socials 
per a persones amb DI i Malaltia 
Mental/Trastorns de la conducta i el decret 
d’Acolliment Residencial vers un model 
Centrat en la Persona Integral i Comunitari. 

            x  x 

029  P‐4  P4. Persones amb TEA, TSMiA i trastorns de conducta       

030  N1  PERSONA 

Garantir la igualtat de drets a accedir a 
l’educació, el món laboral, l’autonomia 
d’habitatge i a tenir una vida social 
satisfactòria. 

      x  x  x  x 

031  N1  PERSONA 
S’haurien d’atendre amb especificitats a les 
persones amb CI límit ja que actualment, no hi 

      x  x  x  x 
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ha cap recurs o servei que està específicament 
dedicat a atendre‐les. 

032  N2  FAMILIARS 

És necessari prevenir l'adversitat  i donar 
suport a les famílies de risc amb fills/es 
menors d’edat al seu càrrec, amb alteracions 
del neurodesenvolupament, prevenint 
complicacions de salut mental i conductes. 

   x  x          

033  N2  FAMILIARS 
Cercar sempre la col∙laboració de la família i 
de la persona amb autisme 

      x  x  x  x 

034  N3  PROFESSIONALS 

Detecció i atenció precoç per abordar els 
primers signes d’alteracions del 
neurodesenvolupament (eines d’identificació, 
detecció, priorització i valoració de casos 
complexes, salut mental positiva, 
empoderament de la persona / família...).  

   x  x  x       

035  N3  PROFESSIONALS 
  

En l'àmbit judicial i legal , es necessitent
perits forenses formats en aquesta 
població 

   x  x  x  x 

036  N3  PROFESSIONALS 

L'abordatge d'aquestes persones ha d'anar 
concentrat en la interferència funcional  i les 
seves necessitats més que en el diagnòstic. 
Les etiquetes no han de condicionar el 
tractament i/o la seva desatenció.  

      x  x  x  x 

037  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

S'han de disposar de recursos disponibles 
especialitzat i adaptats a aquesta població. 

   x  x  x  x  x 

038  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Promoció i prevenció de la salut (factors del 
neurodesenvolupament exposició a drogues, 
fàrmacs , edat parental, etc.)  

   x  x  x  x  x 
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039  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Crear recursos adequats per a persones molt 
deteriorades cognitivament o molt 
disruptives, amb conductes auto lesives. 

      x  x  x  x 

040  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

Adaptar la cartera de serveis sanitaris, 
educatius i socials a l'abordatge integral 
d'aquest col∙lectiu, en el seu entorn més 
proper. 

   x  x  x  x 

041  P‐5  P5. Persones amb Trastorn del neurodesenvolupament, TSMiA i trastorns de conducta 

042  N1  PERSONA    
Manca de diagnòstic, detecció precoç i 
tractament en les edats entre 6 i 14 anys 

   x  x       

043  N2  FAMILIARS 

Necessitat d’informació solvent a les famílies 
sobre els trastorns del 
neurodesenvolupament, les seves 
repercussions i maneig per una vida 
autònoma i satisfactòria. 

      x  x  x    

044  N3  PROFESSIONALS 
Necessitat de formació específica als/a les 
professionals tant de l’àmbit educatiu com 
sanitari i social. 

      x  x  x  x 

045  N3  PROFESSIONALS 

Necessitat d’incorporar nous abordatges 
terapèutics basats en la evidència científica  
(intel∙ligència artificial, tècniques 
d'aprenentatge, etc.) 

      x  x  x  x 

046  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

La cartera de serveis dels dispositius/recursos 
infanto‐juvenils és insuficient i en alguns 
centres condicionat pel seu marc teòric i la 
seva idiosincràsia, sobretot en el cas de les 
persones amb TDAH, trastorns d'aprenentatge 
i FIL. 

      x  x       
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047  P‐6  P.6 Persones amb TEAF, TSMiA i trastorns de conducta       

048  N1  PERSONA 

És necessari entomar accions pensant en el 
futur d'aquestes persones i anticipar les 
necessitats i repercussions que tindran a 
l'adultesa i en l'etapa de la vellesa. 

     

x  x  x  x 

049  N2  FAMILIARS    

Suport a les associacions de persones 
afectades (tant emocional com logístic a 
través de subvencions, convenis 
específics, etc.)  x  x  x  x    

050  N2  FAMILIARS 

Acompanyament a les famílies en el procés de 
coneixement i acceptació del trastorn i 
assessorament en l’acompanyament a la 
persona afectada.     x  x  x       

051  N3  PROFESSIONALS 

Prevenció del consum d’alcohol en dones 
embarassades i en persones que volen tenir 
fills/es. Importància de la visita pregestacional 
dels ASSIR.     x             

052  N3  PROFESSIONALS 
Agilitzar els processos i tècniques de detecció 
precoç     x  x  x       

053  N3  PROFESSIONALS 
Formació, informació i sensibilització dels 
professionals (salut, educació, social, justícia, 
laboral...)     x  x  x  x    

054  N3  PROFESSIONALS 

  

Treballar amb perspectiva de gènere (les 
dificultats dels nois i noies son diferents), 
tant relacionat amb els fills i filles com a 
la mare o pare i combatre l’estigma 
relacionat amb el consum d’alcohol i 
altres drogues.  x  x  x       
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055  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Sensibilització a la població general i a 
professionals per combatre  la culpabilització 
que es pot generar  amb el/la nen/a o amb 
els/les pares/mares.     x  x  x  x    

056  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

A nivell social, es necessita un 
reconeixement de la discapacitat, 
processos de modificació de capacitat, 
valoració de la dependència, habitatge 
protegit, treball supervisat adaptat a les 
seves possibilitats o treball amb suport, 
etc.     x  x  x    

057  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

És necessari incentivar el discurs 
intersectorial en l'àmbit judicial i tenir en 
compte el diagnòstic de TEAF com a 
eximent o atenuant. Seria interessant 
poder acompanyar a la persona en el 
judici amb un/a professional com a figura 
de facilitador i considerar la possibilitat 
de crear tribunals específics.     x  x  x    

058  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

Les persones amb TEAF han de poder 
tenir accés a un recurs continuat de 
psicoteràpia     x  x  x    

059  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS    

Falta acompanyament als nens i a les 
nenes en l'àmbit educatiu.     x  x       

060  P‐7  P.7 Persones sense llar, amb TSMiA i amb necessitats objectivades d'atenció complexa 

061  N1  PERSONA 

  

En el cas de les dones (dones soles, 
dones embarassades, dones que es 
prostitueixen  i joves, immigrants 
principalment) les necessitats d´atenció        x  x    
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N  CODI 
SITUACIONS I 

ÀREES  
NECESSITATS  Necessitats específiques  Perinatal

Infanto‐
juvenil 

Joves en 
transició 
12‐22/25 
anys 

Adults 
Gent 
gran 

no queden cobertes amb serveis 
específics.  

062  N1  PERSONA 
  

En l’àmbit de joves menors migrats és un 
aspecte rellevant: perspectiva reducció 
de danys.      x  x       

063  N1  PERSONA 

La situació de sensellarisme i TMS/TMG 
afegida al Trastorn per consum de substàncies 
podria ser per se, un criteri de complexitat a 
considerar com a criteri de detecció. 
Possiblement perquè el mateix trastorn limita 
l’accés a recursos residencials.        x  x  x  x 

064  N1  PERSONA    

A les necessitats de les persones  s´hi 
afegeixen 4 situacions a considerar que 
comporten necessitats específiques:  
• la situació administrativa irregular 
impedeix accés a recursos 
• multipatologia i comorbiditat (malaltia 
orgànica, patologia dual etc.)  
• Manca d´autonomia personal i per les 
AVD 
• Discapacitat     x  x  x  x 

065  N2  FAMILIARS 
S'ha de realitzar un acompanyament a les 
famílies que tenen un familiar sense llar.        x  x  x  x 

066  N2  FAMILIARS 
  

S'ha de donar suport als/a les familiars 
per a la violència patern filial i els TC.     x  x       

067  N3  PROFESSIONALS 
Es necessita formació específica dels/de les 
professionals i de plantejaments amb 
objectius ajustats a les realitats.        x  x  x  x 
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SITUACIONS I 

ÀREES  
NECESSITATS  Necessitats específiques  Perinatal
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12‐22/25 
anys 
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Gent 
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068  N3  PROFESSIONALS 
Es necessita un abordatge de conductes 
disruptives presents sovint en trastorns 
conductuals.        x  x  x  x 

069  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

S'haurien d'impulsar la creació de senyals 
d’alerta per detectar el fracàs de les 
accions que es fan a les xarxes i fer 
prevenció.     x  x  x  x 

070  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

És important tenir en compte l’equitat 
territorial de recursos. Actualment hi ha força 
desigualtat ja que a Barcelona ciutat la xarxa 
de serveis és molt més àmplia que a la resta 
de territoris de Catalunya, on pràcticament no 
hi ha desplegats serveis.        x  x  x  x 

071  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Per a l’abordatge del TSMiA en persona sense 
llar cal partir de la cobertura de les necessitats 
bàsiques (model “housing first” vs model 
d’atenció esglaonada).           x  x  x 

072  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

En l'àmbit judicial, s'ha de protegir a la 
persona i el seu entorn amb ingressos 
involuntaris àgils.        x  x  x 

073  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

S'han de plantejar serveis pal∙liatius per 
situacions de deteriorament greu similars 
a la proposta del centre residencial Pere 
Tarrés amb persones en consum actiu.           x  x 

074  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

Es requereixen centres per a les persones 
afectades per deteriorament 
neurocognitiu  greu que, sovint, 
esdevenen amb una alta cronicitat en els 
recursos que són temporals i no amb        x  x  x 
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SITUACIONS I 

ÀREES  
NECESSITATS  Necessitats específiques  Perinatal
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Joves en 
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12‐22/25 
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Adults 
Gent 
gran 

caràcter definitiu, presentant una alta 
dependència social i sanitària. 

075  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

Seria interessant promoure la figura de 
PSI/gestor/a de cas per a persones 
drogodependents.        x  x  x 

076  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

Serien necessàris equips de carrer que 
treballin socialment i sanitàriament de 
manera conjunta amb un apropament a 
aquestes persones ja que son no 
sol∙licitants de suport ni serveis, cal anar 
a buscar‐los a carrer per aconseguir 
vincular‐los. És important que els equips 
d’atenció al carrer considerin les 
persones amb consum de substàncies 
vinculada o no a un trastorn mental.        x  x  x 

077  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

Considerar que les persones  no es 
mantenen en els serveis actuals ni 
sanitaris ni socials, necessiten normatives 
menys estrictes, especialment en els 
casos de patologia dual, més flexibilitat i 
baixa exigència per aconseguir vincular.        x  x  x 

078  P‐8  P.8 Persones en serveis/centres penitenciaris amb TSMiA amb necessitats d'atenció complexa associat al TSMiA. 

079  N3  PROFESSIONALS 
  

Necessitat d'un/a gestor/a únic del cas 
especialitzat/ada en aquest tipus de 
casos.        

x  x  x 

080  N3  PROFESSIONALS 

  

Calen equips especialitzats en psiquiatria 
i psicologia transcultural, destacant‐se la 
importància de conèixer l’idioma de la 
persona que ha de rebre l’atenció.       

x  x 
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081  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

Actualment, manquen places pels/per les 
adolescents i adults amb mesures o 
sentencies judicials respectivament  
privatives de llibertat  amb discapacitat 
intel.lectual.       

x  x 

  

082  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

Als Centre Penitenciaris per a Joves es 
detecta la necessitat d’una intervenció 
especialitzada en salut mental més 
específica per les persones amb 
processos migratoris que no han superat 
i que sumat a les dificultats idiomàtiques 
i al desconeixement de les històries de 
vida, presenten alteracions conductuals 
greus, fent‐se molt complex discriminar 
patologies mentals de reaccions 
adaptatives. Han augmentat les 
conductes autolítiques.        

x 

     

083  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

Existeix la necessitat de coordinació entre les 
xarxes comunitàries i les judicials.       

x  x  x  x 

084  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS    

És essencial impulsar recursos de justícia 
restaurativa als 18 anys i mediació.       

x 
     

085  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

És necessari crear sistemes per compartir la 
informació entre justícia, salut i afers socials.          

x  x  x 

086  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

És important dotar a la Xarxa civil 
d’unitats específiques per a complir 
inicialment la mesura de seguretat en 
unitats com a complement i continuïtat 
als recurs sanitari penitenciari .       

x  x  x 

087  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS    

És imprescindible eliminar la presència 
de trastorn de conducta associat com a       

x  x  x 
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criteri d'exclusió per ingressar en els 
recursos de la xarxa civil  

088  N4 
SERVEIS I 
RECURSOS 

  

És necessari dotar a la xarxa civil 
d'unitats i programes que atenen a totes 
les poblacions amb trastorns de 
conducta que ara mateixa queden 
excloses quan surten de la presó o de 
centres tancats de justícia juvenil, perquè 
els dispositius existents tenen uns criteris 
d’ingrés molt excloents, son insuficients, 
no estan adaptats i la xarxa està 
fragmentada (especialment per a les 
persones amb discapacitat intel∙lectual, 
persones amb trastorns orgànics i/o 
deteriorament cognitiu/demències i les 
persones amb trastorns greus de 
personalitat)       

x  x  x 
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9.3. ANNEX 3.  PROPOSTA PRELIMINAR DE POSSIBLES ACCIONS A  INCLOURE EN UN FUTUR PLA D’ACCIÓ PER DONAR 

RESPOSTA A LES NECESSITATS DETECTADES  

 
N  Línia 

Estratègica 
Àrea rellevant  Objectius N Accions N Activitats

001  L1. L'atenció a les persones amb elevada complexitat com a tret diferencial i element generador de canvis paradigmàtics 

002     1. Apoderament de 
les persones amb 
TSMIA 

Posar a la persona en el centre 
del seu procés i acompanyar‐la 
en la presa de decisions 
consensuada. 

1 Orientar als equips professionals i 
a l'entorn de la persona perquè 
s'assumeixi que ella és la 
protagonista del seu procés. 

1 Formar als/a les professionals i impulsar el 
coneixement d'eines que ajudin a apoderar a la 
persona. Això comporta l'aprenentatge 
continuat en, al menys, els aspectes següents: 

003     2 a) Sensibilització sobre els drets humans i el 
respecte de les persones amb problemes de 
salut mental amb ensenyament pràctics de les 
aplicacions i mesures progressives que s'han 
d'adoptar  amb els casos d'elevada complexitat. 

004     3 b) Entrenar i acompanyar als equips d'atenció 
directa en el trasllat del model d'atenció 
centrada en la persona a la realitat de la 
intervenció diària emfatitzant en l'acció 
comunitària i domiciliaria. 

005     4 c) Formar als/a les professionals per poder 
tractar temes de confidencialitat amb l'objectiu 
d'acompanyar a la persona afectada en el seu 
procés de decisió relatiu a la gestió de les dades 
entre professionals i amb els/les familiars. 

006     5 d) Donar a conèixer el model d'atenció centrada 
en la persona a professionals dels diferents 
departaments i buscar suport en les diferents 
Administració per a liderar canvis i vèncer 
resistències. 
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N  Línia 
Estratègica 

Àrea rellevant  Objectius N Accions N Activitats

007     6 Generar i impulsar la creació de grups líders o 
promotors dels canvis formats per 
professionals, persones usuàries  i familiars 
dirigeixen accions de visibilització de bones 
pràctiques i experiències prèvies d'èxit de l'ús 
de tècniques d'empoderament de la persona 
afectada. 

008     7 Recolzar les iniciatives comunitàries que 
promouen activitats on la persona amb elevada 
complexitat té cabuda i pot desenvolupar tot el 
seu saber fer, saber ser amb l'objectiu de 
permetre‐li explorar el seu potencial i decidir 
sobre les ocupacions que dura a terme en la 
seva vida diària i que li proporcionin 
oportunitats de plantejar‐se quina persona vol 
arribar a ser. 

009     8 Oferir l'ajuda de comités d'ètica als/a les 
professionals per resoldre temes de 
confidencialitat i situacions ètiques en quals es 
podrien violar els drets de la persona o no 
respectar les seves decisions en contrapartida 
d'un benefici avaluat i anticipat de la seva salut. 

010     9 Garantir el respecte als drets de les persones 
amb discapacitat i el seu exercici sobretot 
relacionat als plans d'intervencions i decisions 
relatives al seu projecte vital. 

011     2 Aportar solucions adaptades als 
recursos per a assegurar i enfortir 
els processos d'atenció que fan 
possible la capacitat de decisió de 
la persona. 

1 Ajudar en la revisió participativa dels sistemes 
actuals per a identificar com s'està atenen a la 
persona i intervenint amb ella actualment i 
quins son els procediments que es podrien 
millorar amb l'objectiu d'apoderar a la persona 
beneficiaria. 
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N  Línia 
Estratègica 

Àrea rellevant  Objectius N Accions N Activitats

012     2 Dissenyar de forma consensuada i col∙laborativa 
entre serveis i amb l'aportació de les persones 
ateses, protocols d'atenció que afavoreixen la 
presa de decisió compartida. 

013     3 Plantejar estratègies i rutes de millora en les 
institucions definint: 

014     4 a) Canvis en àrees rellevants: entorn físic i 
ambient, organització de les intervencions i 
promoció d'ocupacions significatives per a la 
persona, funcions i actuacions dels/de les 
professionals.  

015     5 b) Proposta de plans d'accions temporalitzades 
amb visió comunitaria i presentació de 
compromissos amb mesures realistes i 
mesurables. 

016     6 c) Tècniques d'acompanyament als equips 
d'atenció directe en el context quotidià i 
propostes d'ajustos flexibles per a la 
construcció contínua de les estatègies de canvi. 

017     3 Plantejar sistemes que ajuden a 
la persona a deixar constància 
dels seus desitjos i preferències 
sobre el tractament i l'atenció 
que rep en tot moment i en 
qualsevol situació 

1 Promoure l'elaboració d'un Pla de cures 
anticipades, dinàmic, que abordin aspectes 
socials i sanitaris, consensuat amb la persona i 
el/la seu/seva professional de referència i 
compartit entre serveis en línea amb l'iniciativa 
del Pla director i la Federació de Salut Mental 
Catalunya.  

018     2 Posar a l'abast dels equips professionals 
documents de bones pràctiques definint les 
actuacions adients tenint en compte el marc 
legal com a referència i ajustat a la lex artis. 

019     3 Donar a conèixer a les persones afectades els 
document de voluntats anticipades (DVA) així 
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N  Línia 
Estratègica 

Àrea rellevant  Objectius N Accions N Activitats

com el consentiment informat com a recursos 
legals per a la lliure elecció i per a protegir els 
seus drets. També pot ser un element clau per 
ajudar a crear vincles de confiança entre 
professional i usuari/ària, a la presa de 
decisions per part dels equips d'atenció quan la 
persona es troba en situació d'incapacitat 
transitoria i una eina per aportar informació 
sobre signes d'alerta, símptomes, preferències i 
neessitats específiques. 

020     2. La perspectiva 
holística per a 
l'atenció global de 
les necessitats de la 
persona i la seva 
unitat de 
convivència 

Plantejar sistemes que ajuden a 
reflectir les necessitats globals de 
la persona i proposar 
intervencions integrades 

4 Aportar eines als/a les 
professionals per l’abordatge 
holístic i centrat en la persona, de 
les persones d’elevada 
complexitat. 

1 Crear de forma participativa entre els 
departaments i amb les associacions de 
moviment en primera persona, mètodes 
d'avaluació multidimensional de la persona per 
reflectir la seva situació i anar definint un 
projecte de vida integral. 

021     2 Crear espais de reflexió entre professionals de 
diferents àmbits per a donar a la persona i al 
seu entorn, una resposta integrada, continuada 
i amb coherència i per evitar la duplicació de les 
intervencions.  

022     3 Revisar  el sistema de provisió de places dels 
recursos i les prestacions de la cartera de 
serveis per proposar flexibilitat  i compatibilitat 
en els circuits entre departaments  i sistemes 
d'atenció flexibles, integrals, de proximitat, àgils 
i centrada en la persona. 

023     5 Plantejar accions consensuades 
per a la resolució de situacions 
atípiques però amb molt impacte 
en l'elevada complexitat 

1 Donar resposta als casos d'elevada complexitat 
que per falta de consens en els protocols i 
desconeixement de les actuacions a dur a 
terme que s'han d'activar amb molta urgència, 
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N  Línia 
Estratègica 

Àrea rellevant  Objectius N Accions N Activitats

acaben generant molta alarma social i 
preocupació per part dels/de les professionals i 
familiars. Algunes de les situacions 
problemàtiques son: 

024     2 1. Aprendre a gestionar els casos de dones 
embarassades o amb fills/es tutelats/ades per 
sistemes de protecció infantil, amb trastorn de 
personalitat o conductes disruptives greus i 
addicció que a més de tenir ingressos a 
urgència de forma recurrent, sovint, acaben 
hospitalitzades amb ingrés involutaris fins al 
part. 

025     3 2. Donar accés als recursos i realitzar un 
seguiment dels/de les joves immigrats/des 
sols/es en situació de sensellarisme i de 
consum, encara que la seva situació 
administrativa sigui il∙legal. 

026     4 3. Formar als/a les professionals que atenen 
als/a les infants i joves amb conducta disruptiva 
greu o trastorn de conducta perquè es realitzi 
un maneig més adient i enfocat a la recuperació 
de la persona. 

027     5 4. Repensar i incloure l'atenció integrada a 
perfils de persones amb problemes de salut 
mental que presenten patologies comòrbides 
(dany cerebral i/o discapacitat intel∙lectual, 
TEAF, TEA, Trastorn del 
Neurodesenvolupament) des de la xarxa de 
salut mental i amb col∙laboració amb recursos 
especialitzats per a assegurar l'abordatge global 
de les necessitats de la persona i la continuïtat 
del pla d'atenció. 



 
 

100 | 146 
 

N  Línia 
Estratègica 

Àrea rellevant  Objectius N Accions N Activitats

028     Millorar els sistemes de transició 
entre recursos i durant el traspàs 
d’una etapa vital a l’altre incloent 
a les famílies en els processos de 
decisions. 

6 Instaurar sistemes de suport per 
acompanyar al/a la jove en tots 
els seus moments vitals i pel 
traspàs a l'edat adulta 

1 Generar iniciatives com és el "programa pont" 
que afavoreixen al retorn gradual a la realitat 
prèvia dels/de les joves que han estat 
hospitalitzats  en unitats de crisi. 

029     2 Oferir programes interdepartamentals de 
sensellarisme i salut mental per a joves amb 
especial atenció a la reducció de danys i la baixa 
exigència, per tal de conèixer més 
exhaustivament les situacions i poder cribar i 
diagnosticar, alhora que vincular als/a les joves 
estrangers no acompanyats a un programa que 
contempli recursos més adequats segons les 
necessitats de cada jove.  

030     3 Establir conferencies de cas i seguiment entre 
professionals, familiars i entitats tutelars per a 
preparar  i anticipar el traspàs del/de la jove a 
l'edat adulta. 

031     4 Potenciar les intervencions online i augmentar 
les consultes virtuals prioritzant els/les joves 
mes aïllats per la seva situació geogràfica o bé 
les seves dificultats de vinculació. 

032     5 Crear programes d'intervenció i 
acompanyament amb la població tutelada més 
enllà dels 18 anys, pel grau de risc d'exclusió 
social, laboral, sanitària que presenten. 

033     6 Acompanyar als/a les joves en l'accés a 
l’habitatge i/o a la emancipació mitjançant ajuts 
econòmiques, oferta d’habitatges socials, pisos 
“niu” amb suport i acompanyament, entre 
d'altres solucions. 
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034     7 Impulsar la Formació Professional Adaptada 
(Itineraris Formatius Específics o IFE) i crear 
itineraris de Formació Professional (regular) des 
dels 14 anys que es quan s’observa més 
abandonament. 

035     7 Assegurar la continuïtat dels 
processos d'atenció en etapes de 
canvi. 

1 Crear protocols de preparació a l'alta per a 
ajudar a la persona a l'adaptació quan es 
realitza un canvi de recurs o quan es termina 
qualsevol procés d'atenció i per assegurar la 
coordinació entre professionals i el 
manteniment de les actuacions previstes per 
evitar la interrupció del projecte de vida. 

036     2 Realitzar un seguiment a les famílies pre i post 
adopció amb l'objectiu d'acompanyar en el 
procés d'adaptació i ajudar en el maneig de 
situacions novedoses. També s'hauria 
d'impulsar les iniciatives com els SIFE (Serveis 
d'Integració de les famílies extenses) per a 
avaluar i abordar a l'entorn natural global 
del/de la nen/a adoptat/ada. 

037     3 Promoure accessibilitat als serveis de suport 
personalitzat a la transició a la vida 
independent sobre la base de els pròpies 
preferències, incrementant els programes i 
serveis que fomenten l'autonomia, el 
funcionament psicosocial i  la presa de 
decisions (pisos pont compartits, suport en els 
propis domicilis, etc. ). 

038  L2. Familiars, unitat de convivència i xarxes de suport com a agents claus en el procés de recuperació de la persona afectada 
039     3. Suport i 

acompanyament a 
Recolzar i cuidar a les famílies i/o 
a l'entorn més proper de la 
persona pel manteniment del 

1 Proposar alternatives per a 
combatre l'esgotament familiar i 
de l'entorn cuidador. 

1 Oferir la possibilitat de rebre una intervenció 
individualitzada amb suport psicològic per a les 
famílies i cuidadors/es. 
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familiars i unitat de 
convivència 

benestar de les principals xarxes 
de suport de les persones amb 
elevada complexitat. 

040     2 Increment de les iniciatives com els programes 
de respir i alleujaments familiars per atendre i 
prevenir l’esgotament familiar. Això comporta 
el replantejament dels serveis com son les 
UAPE i UHEDI. 

041     3 Facilitar eines o accions de mediacions entre 
familiars i/o membres de la unitat de convència 
per promoure vincles de confiança i el 
manteniment de relacions saludables. 

042     2 Sustentar la  creació de 
comunitats inclusives,  de gestió 
que promouen l'activació de la 
xarxa cuidadora a la comunitat, 
de forma articulada amb la 
prestació formal de serveis. 

1 Crear mapes d’associacions, grups d’ajuda 
mútua i altres serveis  que poden ajudar i 
col∙laborar amb els/les familiars en l’abordatge 
de situacions específiques. 

043     2 Impulsar les iniciatives comunitàries d’ajuda 
amb coordinació amb els recursos formals per 
derivar i assessorar a les persones que 
desenvolupen aquesta tasca. 

044     4. L'entorn familiar i 
cuidador com a 
agent significatiu en 
la evolució de la 
persona atesa. 

Promoure la transmissió del 
coneixement per apoderar a les 
famílies i guiar‐les en la 
realització de la seva tasca diària.

3 Posar a l'abast de les famílies i de 
les unitats de convivència, el 
coneixement necessari per poder 
acompanyar a la persona 
afectada en el seu procés. 

1 Oferir formacions pel maneig i enteniment de 
l’elevada complexitat amb l’objectiu de 
potenciar les unitats de convivència que 
acompanyin a la persona en el seu procés 
recuperació fomentant l'autonomia. 

045     2 Enfortir la comunicació entre professionals i 
familiars i assegurar els canals d'intercanvi 
d'informació  clau sobre l'estat de la persona 
afectada, recomanacions sobre les formes 
d'actuar i acompanyar a la persona, els recursos 
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que tenen a l'abast i què s'espera d'ells/elles 
(familiars) en els plans de treball. 

046     3 Fomentar espais de mediació, tant judicial com 
extrajudicial, per casos de discrepància entre 
familiars i persona afectada. Recordar que com 
a mesures extrajudicials entre les que es 
destaca la mediació dins els processos civils 
com a mesura prèvia, es pot utilitzar per a  
definir si cal o no una modificació de capacitat o 
resoldre conflictes de relació. 

047     4 Acompanyar a les famílies en els 
processos d'adopció i acolliments 

1 Sensibilitzar als entorns de l'àmbit de 
l'acolliment i l'adopció de les possibles 
repercussions d'aquesta situació sobre la salut 
mental del/de la nen/a o del/de la jove i 
informar sobre el maneig i protocols a seguir 
perquè es pugui: 

048     2 a) Aportar informació rellevant a les famílies 
que els permeti tenir en compte la globalitat de 
l'atenció que requereix el/la nen/a adoptat/da. 

049     3 b) Formar a les famílies per a detectar 
situacions que son considerades de risc per a la 
salut mental del/de la nen/a i per a 
implementar tècniques de maneig per evitar 
l'afectació de la salut mental dels/de les 
seus/seves fills/es. 

050     4 Fomentar la investigació sobre conseqüències 
de l'abandó infanto‐juvenil, els perfils dels/de 
les nens/es adoptats/ades i les implicacions 
sobre la seva salut mental. També realitzar 
recerca sobre iniciatives d'acompanyament i 
seguiment al/a la nen/a adoptat/da que 
observen millors pronòstics de 
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desenvolupament saludable per disposar 
d'alternatives . Els estudis han de ser 
longitudinals al llarg del temps, considerant 
totes les edats i estudiar l'abast de les 
repercussions en un sentit ampli (a nivell social, 
educatiu, etc.) 

051    
5. Associacionisme i 
xarxes de suport 

Reconèixer a la xarxa de les 
associacions, representants de 
familiars i moviment en primera 
persona com a agents de canvis 
pel benestar i la qualitat de 
l'atenció a les persones amb 
elevada complexitat 

5 Assegurar el manteniment del 
teixit associatiu i els seus 
progressos estructurals i 
organitzatius 

1 Revisar la presència de les associacions a nivell 
territorial i assegurar la representació en totes 
les regions sanitàries. 

052     2 Impulsar la creació dels Grups d'Ajuda Mútua 
com a solucions complementàries a 
l'acompanyament des de la xarxa de SM de les 
persones i els seus familiars. 

053     3 Ajudar a nivel formatiu i econòmic a les 
associacions perquè puguin dissenyar i 
implementar recursos que responen a les 
demandes que acudeixen a aquestes per tal 
d'obtenir assistència, acompanyament i 
orientació entre altres elements. 

054     4 Incloure a les associacions en els processos de 
decisions de reestructuració dels sistemes, de 
plantejament d'iniciatives i d'elaboració de 
polítiques. 

055  L3. L'expertesa, la capacitació i el reconeixement professional 

056     6. Apoderament i 
millora de les 

Millorar el marc estructural 
dels/de les professionals 

1 Generar canvis en la situació 
actual dels/de les professionals 
que prevengui les altes tases de 

1 Revisar i avaluar de forma periòdica les 
exigències de rati/personal i adequar les 
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condicions 
professionals 

reconeixent el valor de la seva 
tasca diària 

rotacions de personal, 
l'esgotament així com per 
apoderar‐los/les en el 
desenvolupament de la seva 
tasca diària. 

descripcions dels llocs de treball perquè 
responguin a les necessitats real detectades.   

057     2 Establir programes de desenvolupament 
professional per recolzar la innovació, la 
formació continua i la millora dels 
coneixements amb l'objectiu d'assegurar la 
qualitat, l'eficiència i l'èxit de les intervencions. 
Aixó implica: 

058     3 1. Dissenyar formacions especifiques per 
atendre a la complexitat i transversal 
(perspectiva de gènere, addiccions, culturals, 
etc.) amb la definició de nous rols professionals 
específics per atendre aquesta població. 

059     4 2. Sensibilitzar i formar a professionals d’altres 
departaments pel correcte maneig dels casos 
del PAIcSaMAEC. 

060     5 3. Instaurar sistemes d'avaluació continuada de 
competències professionals específiques i 
oferiment de solucions formatives adaptades a 
les necessitats detectades. 

061     6 Revisar i abordar la precarietat laboral per 
posar en marxa accions de canvi i establir 
condicions laborals coherents amb la càrrega de 
treball, els coneixements del/de la professional, 
la seva efectivitat i capacitat per atendre 
l'elevada complexitat. 

062     7 Recolzar al/a la professional en la decisió ètica i 
legal en una comissió que pugui donar‐li suport. 
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063     8 Transmetre als equips i/o professionals 
referents, la importància d'emplenar informes 
complerts amb les anotacions subjectives en la 
historia clínica per deixar aspectes relacionats 
amb aspectes sociofamiliar per  aquelles 
persones que tinguin algún procés judicial penal 
obert.  Aquest element permet la transmissió 
de la informació entre salut i justicia per a 
facilitar la decisió de sentencies en funció de 
dades que ajuden a conèixer la situació de la 
persona. Per aixó, seria necessari donar a 
conèixer el document sobre Recomanacions per 
a l'elaboració d’informes asistencials de la Xarxa 
Pública Assistencial, entre d'altres fonts 
d'informació. 

064     9 Crear sistemes enfocats al reconeixement i 
desenvolupament professional compartint 
bones pràctiques i posant en valor la tasca 
diària realitzada. 

065     10 Fomentar un canvi de rol i apoderament 
dels/de les professionals per prendre decisions i 
en l’activació dels recursos necessaris. 

066     2 Reorganitzar i adaptar els perfils i 
condicions laborals per la 
consecució dels objectius i la 
cobertura de les necessitats de 
les persones ateses i dels seu 
entorn 

1 Promoure la incorporació de persones amb 
malaltia mental (pacients experts, actuacions 
Peer to peer) com a figures professionals de 
suport als equips comunitaris.   

067     2 Desenvolupar la figura del/de la gestor/a de cas 
com a eina de millora del sistema, amb alta 
capacitat de resolució, execució i coordinació 
interdepartamental. Aquesta figura s'hauria de 
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matisar en funció de l'edat de la persona 
afectada i tenir facilitat per atendre al/a la 
usuari/ària i els seus familiars en el seu entorn 
natural. 
Desenvolupar la creació de figures gestores de 
casos des d’una vessant més social, atenent a la 
globalitat de la persona. 

068     3 Elaborar un pla de millora professional revisant 
els convenis i aportant modificacions en les 
condicions per treballar amb elevada 
complexitat (risc, disponibilitat horària, 
coneixements professionals necessaris, etc.). 
Això implica: 

069     4 1. Permetre la flexibilització dels horaris i de les 
jornades laborals i adequació dels llocs de 
treball que s’exigeixen als serveis d’atenció. 

070     5 2. Promoure el repartiment de les hores de 
dedicació per a treballar aspectes com 
l'acompanyament a les famílies, 
l'assessorament i ajuda en el maneig, etc. 
sobretot quan es detecta una situació de 
patiment i malestar greu de l''entorn de la 
família 

071     6 3. Facilitar i possibilitar els desplaçaments i la 
mobilitat dels equips professionals a la 
comunitat, a l'entorn domiciliari i a qualsevol 
recurs on està atesa la persona. 

072     7 Impulsar la figura dels/de les tècnics de inserció 
social (EDU)  per a joves i infants i implementar‐
ho a tot el territori. 
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073     8 Reforçar la presència del personal sanitari als 
centres educatiu per a la prevenció, detecció i 
possible intervenció a les escoles. 

074     7. El marc 
conceptual dels/de 
les professionals 

Orientar als equips professionals 
en la seva tasca per la coherència 
dels processos d'atenció 

3 Potenciar la presa de consciència 
entre els/les professionals sobre 
aspectes rellevants que son 
imprescindibles per aconseguir la 
recuperació i autonomia de la 
persona. 

1 Fomentar el model de decisions compartides 
durant tot el procés d'atenció de la persona, i si 
hi ha diferències intentar sempre arribar a 
acords provisionals, a un consens. 

075     2 Incentivar i formar els/les professionals per tal 
que iniciïn el canvi de paradigma envers models 
de PDA. Aixó implica: 

076     3 1. Sistemes autoritzats per a la persona i segurs 
perquè els compromissos, acords i sol∙licituds 
de la persona siguin visible per tot el sistema 
d'atenció. 

077     4 2. Un/a professional de referència que doni 
suport al compliment de la PDA en els diferents 
àmbits en que estigui atesa la persona. 

078     5 Generar espais de reflexió entre professionals, 
familiars i persona per consensuar l'abordatge 
del cas. 

079     6 Assegurar que la conducta professional s'adequï 
sempre a la lex artis i respongui als aspectes 
claus del model d'abordatge del PAIcSaMAEC 
com son l'accessibilitat, la continuïtat 
assistencial, la intervenció basada en la persona 
i les seves necessitats, entre d'altres. 

080  L4. Governança i abordatge interdisciplinar i interdepartamental com a aspectes claus del model d'abordatge del PAIcSaMAEC
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081     8.  L'accessibilitat i 
la continuïtat 
assistencial  

Assegurar l'equitat territorial en 
la prestació de serveis i l'atenció 
a l'elevada complexitat 

1 Revisar, avaluar i analitzar els 
sistemes d'atenció actuals per a 
detectar oportunitats de millora i 
proposar solucions correctores. 

1 Disseny d’un sistema de revisió dels sistemes 
actuals que permeti mesurar l'eficiència dels 
recursos, detectar oportunitats de millora i 
proposar solucions correctores. 

082     Disminuir les barreres d’accés i 
facilitar la transmissió de la 
informació per assegurar una 
atenció integrada 

1 Flexibilitzar els criteris d'accés als diferents 
serveis, promoure recursos de baixa exigència i 
agilitzar els tràmits burocràtics per a prioritzar 
l'atenció d'aquestes persones. 

083     2 Elaborar mapes i/o guies amb disseny universal, 
dels recursos disponibles per atendre l'elevada 
complexitat, detallant els serveis específics en 
funció dels perfils, edats i patologies amb 
circuits ben definits i informació d’accés clara. 

084     3 Elaborar sistemes per compartir  la història 
clínica de salut i social i altra informació 
dinterés (Pla anticipat de cures, informació 
relativa al projecte vital, etc.) de les persones 
ateses, entre departaments, amb una única 
plataforma digital.  Aixó implica: 

085     4 1. Disposar de sistemes segurs compartits entre 
serveis i departaments, amb traçabilitat de qui, 
quan i com el/la professional té accés a la 
informació a fi de garantir una atenció integral 
a la persona. 

086     5 2. Informar als equips professionals que 
accedeixen a informació de  l’obligatorietat de 
confidencialitat, com a deure ètic, deontològic i 
legal i formar‐los/les en la gestió de dades. 

087     6 Crear circuits preferents per accedir als 
recursos específics per a les persones amb 
elevada complexitat. Això inclou, entre altres, 
accions relatives a: 
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088     7 a) Identificar del/de la usuària amb elevada 
complexitat mitjançant senyalització a l'informe 
assegurant sempre el consentiment de la 
persona per ser "etiquetat" com seria el cas en 
qualsevol altra àmbit de salut. Per això s'ha de 
donar a conèixer a les persones afectades els 
drets ARCOPOL, assegurar‐se de la seva 
cobertura individualitzant‐los, cas a cas i 
sempre que sigui possible, a favor de la persona 
atesa. 

089     8 b) Instaurar un sistema de derivació urgent 
entre recursos públics i privats del territori, 
assegurant que la persona sigui atesa el més 
pròxim possible al territori d'on viu. 

090     2 Desenvolupar una cartera de 
serveis que assegureixi que la 
persona estigui atesa durant tot 
el seu procés de recuperació 

1 Establir sinèrgies de col∙laboració proactives 
entre departaments per oferir solucions ràpides 
per cobrir les necessitats actuals de la persona 
respectant la seva decisió en tot moment. 

091     2 Realitzar una previsió dels recursos en funció 
dels percentatges de persones afectades en 
funció dels perfils, patologies i edats. 

092     3 Vincular plans entre Administracions que 
permetin una gestió inclusiva, global i de fàcil 
accés per a evitar la prescripció rígida de serveis 
sinó la determinació dels recursos que 
s'adeqüin millor per donar suport al projecte 
vital de la persona. Aixó implica: 

093     4 a) Oferir una única finestra d’accés de la 
persona al programa, amb mirada sistèmica i no 
fragmentada  per accedir als diferents serveis 
que necessita la persona en un moment 
concret. 
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094     5 b)Un pla d’intervenció compartit entre 
departaments, dinàmic, que s’adeqüi als 
moments vitals de la persona i del seu entorn 
més proper i que proposa la posta en marxa de 
recursos capaços d'atendre al perfil i les 
necessitats canviants de l'/de la usuari/ària. 

095     6 c) Flexibilitat i capacitat d'adaptació dels serveis 
i dels circuits per respondre a la varietat de 
perfils de l'elevada complexitat i les seves 
necessitats específiques (Baixa exigència, 
persones no necessàriament diagnosticada o 
amb dubtes sobre el diagnòstic o amb 
“discapacitat invisible”, persones amb 
conductes disruptives greus,  etc.) 

096     3 Instaurar sistemes d'atenció amb 
predominància de recursos 
tecnològics per assegurar 
l'atenció 7*24 i l'equitat 
territorial 

1 Realitzar un desplegament territorial del 
sistema 7x24 tenint en compte els plans vigents 
per donar resposta a les situacions d’urgència 
sanitària i socials a Catalunya (PLANUC, 
ENAPISC I PESS). Cal explicitar clarament el 
circuit d’activació del model en aquests casos. 
La persona i família han de conèixer sempre on 
s’han de dirigir en un entorn fora d’horari 
convencional en cas de situació urgent o que no 
pugui esperar. Aixó implica: 

097     2 a) Coordinació entre els sistemes d’emergència, 
els equips comunitaris i altres serveis (salut, 
justícia, serveis socials), servint de pont per 
accedir a l'expedient de la persona pel maneig 
de les situacions de crisi i definir les accions i 
passos a seguir per preparar l’alta i així garantir 
la continuïtat assistencial activant els recursos 
adients. S’ha de prioritzar la intervenció del/de 
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la referent del cas en aquestes situacions per la 
seva relació més propera amb la persona i 
evitar multiplicitat d’interlocutors.   

098     3 b) Historia clínica compartida: el PIIC haurà de 
contenir la informació crítica i amb indicacions 
de recomanacions en cas de crisi. Posar a 
disposició dels equips assistencials, dades 
d’interès per conèixer a les especificitats de la 
persona (com es sol comunicar, per quins 
motius es posa nerviosa, quines son les coses 
que la calmen, suports necessaris, etc.) que 
omple el/la referent del cas amb informació 
molt personalitzada. Aquest element té especial 
importància per les persones amb DI, persones 
grans amb demències, u altres persones amb 
problemes cognitius.  

099     4 a) Establir mecanismes com és el codi AGITACIÓ 
entre la Guàrdia Urbana, els Mossos 
d'Esquadra, el SEM, els diferents centres 
sanitaris i els equips comunitaris per 
implementar‐ho a tot el territori i així establir 
una actuació protocol∙litzada davant les 
situacions de màxim risc. 

100     5 b) Mantenir actiu un registre Codi de Risc de 
Suïcidi  amb avís automàtic per demanar visita 
anticipades i amb caràcter preferent per 
assegurar un seguiment apropiat. 

101     6 c)Facilitar els tràmits i agilitzar la 
burocratització per permetre als casos 
d’elevada complexitat d’accedir als recursos i 
serveis amb prioritat. 
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102     7 d) Implicació de les famílies inclòs quan les 
persones ateses son majors d’edat, per poder 
recollir informació rellevant i abordar la 
problemàtica en la seva globalitat. 

103     8 e) Elaborar normatives específiques i clares per 
donar seguretat jurídica als equips sanitaris i 
als/a les usuaris/àries en situació d'emergència. 
Aixó també implica que els/les professionals 
tinguis coneixement dels protocols del SEM i 
que es millori la seva aplicació. 

104     9 f) Tenir identificats grups o perfils de persones 
complexes mitjançant la targeta sanitària per 
gestionar millors el seu temps d’espera i 
agilitzar els processos en general. 

105     10 Evitar els ingressos hospitalaris i assegurar que 
les intervencions hospitalàries tinguin un 
objectiu rellevant i que plantegi actuacions en 
consonància amb el procés de recuperació de la 
persona. Aixó comporta: 

106     11 a)  Potenciar l’activació de serveis domiciliaris, 
sempre que sigui possible per evitar els 
ingressos hospitalaris.  

107     12 b)Mantenir una visió multidisciplinar de 
l’abordatge sense oblidar la funció de figures 
professionals d’índole més social entenent que 
la emergència pot ser que no sigui clínica i 
s’hauria de tractar amb la mateixa importància.  

108     13 c) Disposar d’un pla de contingència per 
planificar l’atenció proactiva i programada de 
persones amb major risc i que requereixen 
continuïtat d’atenció i visites de seguiment fora 
d’hores. 
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109     14 d) Oferir suport, orientació i acompanyament a 
les famílies o tutor/a per ajudar‐les a superar 
etapes difícils i trobar solucions per mantenir el 
vincle així com sensibilitzar als/a les 
professionals perquè hi hagi més comprensió 
de la situació dels/de les pares/mares i que es 
tinguin en compte durant tot el procés de la 
persona. 

110     15 e) Promoure l’ocupació significativa per les 
persones ateses i així permetre dotar les seves 
vides de sentit i possibilitat de descobrir noves 
experiències. 

111     16 f) Es fan necessaris sistemes de seguiment per 
les persones que no tenen famílies o 
cuidadors/es com son els/les ex‐tutelats/ades 
amb problemes de SM. 

112     17 g) Els suports a persones amb problemes legals 
han de ser específics i portats a terme per 
professional que tenen coneixements suficients 
per abordar els temes de caire judicial. 

113     18 h) Millorar la prevenció i identificació de factors 
de risc per evitar aquestes situacions 
d'hospitalitzacions. Donar suport i formació a 
les famílies adoptants que acollen a nens/es 
amb aquests perfils. 

114     19 i) Incorporar de manera progressiva serveis que 
permetin planificar mesures de resposta davant 
determinades situacions socials que poden 
generar una situació de crisi com seria el cas 
d’ingrés urgent de cuidadors que deixarien a la 
persona cuidada en situació de desprotecció. En 
aquests supòsits caldria reforçar el treball dels 
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equips comunitaris per activar els recursos 
adequats. 

115     Dissenyar i implementar 
estratègies especialitzades per 
respondre als perfils d'elevada 
complexitat 

4 Oferir una atenció específica i 
definida en funció del perfil i 
l'edat de la persona per a aportar 
solucions adaptades a tots els 
casos d'elevada complexitat 

1 Crear recursos especialitzats en atendre a 
l'elevada complexitat. Aixó comporta: 

116     2 1. Formar equips experts híbrids en salut 
mental i addicció, amb professionals que tenen 
el coneixement per atendre els diferents 
col∙lectius i patologies específiques de l'elevada 
complexitat i saber manejar les conductes 
disruptives, alteracions de la conducta i/o 
trastorns conductuals greus. 

117     3 2. Els serveis d’expertesa  tindran capacitat per 
realitzar diagnòstic diferencial i elaborar una 
valoració situacional que permeti elaborar un 
pla d’intervenció adaptat a les necessitats de la 
persona i els/les seus/seves familiars i en 
consonància amb el projecte de vida de la 
persona. 

118     4 3. Les unitats expertes permeten oferir 
prestacions de rehabilitació intensiva com a 
recurs de transició, abordant a la persona de 
manera integral, tractant la patologia mental 
com les seves comorbiditats i repercussions 
funcionals. 

119     9. Prevenció i 
detecció dels casos 
amb elevada 
complexitat 

Prevenir la elevada complexitat i 
disminuir el seu impacte 

5 Generar sistemes per a identificar 
perfils de risc i abordar les seves 
situacions amb prioritat 

1 Progressar en la detecció precoç i el diagnòstic 
en edats infantils per millorar  els pronòstics  
posant especial emfàsis en aquells/es nens/es 
amb trastorns del neurodesenvolupament  i 
trastorns conductuals en la primera infància i 
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evolució no favorable així com els/les infants 
adoptats/des assegurant el seguiment dels 
casos.Això requereix accions com: 

120     2 a) Formar als/a les professionals de l'àmbit 
educatiu, sanitari, de protecció infantil i altres 
recursos que atenen a les poblacions infanto‐
juvenil perquè es puguin detectar els casos 
d'elevada complexitat. 

121     3 b) Dissenyar eines o qüestionari per a facilitar la 
detecció als/a les professionals d'altres àmbits. 

122     4 Definir circuits senzill, ben definits i àgils per la 
identificació i el registre de les persones amb 
elevada complexitat pel seu correcte maneig i 
entrada al programa amb finestra única. 

123     5 Establir equips destinats a la detecció a la 
comunitat i als diferents entorns de 
desenvolupament de la persona  (escoles, 
serveis de suport a la inserció laboral, serveis de 
rehabilitació comunitaria,etc.) amb capacitat 
d'avaluar cada cas i d'identificació de casos 
complexes i derivació als recursos adients en 
funció de la situació específica de la persona. 

124     10. Atenció 
comunitaria com a 
resposta integral i 
integrada 

Promoure la intervenció a 
l'entorn natural de la persona, a 
la comunitat i al seu domicili. 

6 Crear sistemes d'intervenció 
comunitària basats en figures 
professionals amb capacitat de 
desplaçament, en la creació de 
vincles de confiança potent i 
l'activació dinàmica de recursos 
entre serveis i departaments per 
assegurar l'atenció d'aquestes 
persones. 

1 Crear equips multidisciplinars de proximitat en 
tot el territori amb una figura gestora de casos 
per mantenir una relació més propera, evitar la 
multiplicitat d’interlocutors i personalitzar la 
intervenció. Aquesta funció transversal 
permetria implementar intervencions sanitàries 
que responen a un pla integrat i compartit amb 
les àrees socials, educatives, d’habitatge, etc., 
amb l’avantatge de ser una finestra única per 
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l’/la usuari/ària. Aixó requereix que aquests 
equips tinguin les següents característiques: 

125     2 1. Accessibilitat i proximitat: L’atenció ha 
d'estar disponible en el moment en què la 
persona atesa el necessiti, minimitzant els 
obstacles de tipus burocràtic i/o assistencial. És 
essencial que els/les professionals tinguin 
capacitat de mobilitat i desplaçament i que les 
seves agendes assegurin hores de dedicació 
diària.  Per poder incrementar l’accessibilitat 
també s’han de promoure l’ús de plataformes 
digitals com una eina de seguiment i de 
facilitació per a la persona. Pensant en col∙lectiu 
de persones amb discapacitats psíquiques, gent 
gran, persones amb diferències culturals, etc., 
s’haurien d’afegir elements per promoure 
l’accessibilitat cognitiva.  

126     3 2. Disponibilitat i continuïtat assistencial: 
Coneixent les situacions i necessitats constants 
que necessiten aquests d’usuaris/àries és 
imprescindible assegurar serveis disponibles 
7*24 així com dispositius de relleu on hi hagi 
rotació de professionals en l’atenció. Havent 
detectat la gran dificultat o incapacitat que 
mostren les persones subjectes del 
PAIcSaMAEC a crear i mantenir el vincle, seria 
necessari que qualsevol professional referent 
de la persona usuària fos el/la mateix/a a llarg 
termini i al llarg de la vida llaços de confiança i 
coherència de la intervenció. La intervenció en 
el seu conjunt, ha de ser ininterrompuda si la 
persona atesa així ho requereix i la temporalitat 
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i regularitat ha de ser pactada i adaptada en tot 
moment, sent aquesta relativa a les necessitats 
específiques. 

127     4 3. Capacitat d’adaptació i sensibilitat a les 
necessitats: L'atenció ha de ser integral, 
flexible, individualitzada i centrada en la 
persona atesa i les seves necessitats 
percebudes. Els coneixements professionals 
dels/de les membres dels equips han de 
permetre l’adaptació al col∙lectiu de persones 
amb elevada complexitat. El/la usuari/ària és 
protagonista del seu procés, expert/a, part 
activa i amb capacitat de presa de decisions en 
la delimitació dels objectius, intervencions i 
temporització d'aquests.  

128     5 4. Coordinació interdispositius i 
interdepartamental: L'estratègia d’intervenció 
s’alimenta del treball en xarxa, on la informació 
i les estratègies específiques proposades per a 
garantir la continuïtat siguin conegudes per 
totes les instàncies de tractament 
potencialment implicades en el cas. És necessari 
que aquests equips puguin rebre derivacions de 
tots els serveis i de diferents departaments per 
assegurar l’atenció a tots els casos detectats.  
Es planteja la possibilitat de crear grups de 
treball específics per compartir la informació i 
promoure el treball en equip mitjançant l’ús 
d’una plataforma compartida específica, amb 
funcions similars a l’HC3 i per poder realitzar un 
seguiment global de cada cas, tenint accés a les 
històries mèdiques, socials, etc. És necessari 
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poder intercanviar informació clínica, social i 
d’estat de la persona, entre professionals 
encarregats d’intervenir en algun moment amb 
aquesta. Això permet la no duplicació 
d’intervenció, la coherència així com el 
sentiment per part del/de la usuari/ària de ser 
entès. 

129     6 5. Capacitat de vincle i generació de relació de 
confiança: la intervenció ha de ser realitzada 
per un nombre limitat de professionals, de la 
manera que es permeti l'establiment d'una 
relació significativa de seguretat entre 
usuari/ària i equip terapèutic. 

130     7 6. Multidisciplinarietat: l’experiència de les 
famílies i professionals que porten anys 
vinculats a persones amb perfil d’elevada 
complexitat, mostra la importància de 
promoure el treball interdisciplinar degut a la 
varietat d’aspectes a abordar en cada cas. 
També es mostra la necessitat d’incorporar 
vàries figures professionals noves als equips 
actuals per profunditzar i adequar l’atenció a 
les necessitats específiques de les persones 
ateses: ‐ Educadors/es socials, mediador/a 
comunitari, integradors/es socio‐cultural. 
‐ Psiquiatres 
‐ Psicòlegs/gues  
‐ Terapeutes ocupacionals 
‐ Els/Les educadors/es de carrer que, per la 
seva experiència  mostren molta compatibilitat 
amb les funcions que haurien de desenvolupar 
aquests grups professionals. 
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‐ Grup d’iguals (peer to peer) que van ser
estimat com a element rellevant per crear 
aquest tipus de vincle amb les persones ateses, 
agafant un rol més professional, des d’una 
mirada expert, per atendre‐les. 

131     8 7. Coneixements transversals: És rellevant que 
els/les professionals puguin atendre, considerar 
i entre les particularitats dels perfils de casos 
del PAIcSaMAEC. Per tant, és necessari que 
tinguin coneixement i/o experiència per 
atendre la transculturalitat, fer‐se càrrec del 
perfil de consumidor/a i/o addicte, en actiu o 
no, entendre els trastorns i alteracions 
conductuals i saber intervenir en situacions i 
amb necessitats pròpies de perfils determinats i 
en funció de les edats, incloent sempre la 
perspectiva de gènere en totes les seves 
accions. Entenent la complexitat de les 
persones del PAIcSaMAEC, és primordial que els 
equips obtinguin formació i sensibilització sobre 
els drets humans de les persones amb 
patologies mentals. Com ja es va exposar abans, 
tot i que la recuperació i l’autonomia son les 
metes bàsiques del projecte, s’ha de ser 
conscients de la dificultat d’arribar‐hi i que per 
sobre dels objectius, està la dignitat i voluntat 
de la persona. Un aspecte clau d’aquest model 
és la capacitat de detecció i intervenció precoç 
per evitar i disminuir l’impacte de les persones 
en situació d’elevada complexitat. Per aquest 
motiu és necessari que les persones gestores de 
casos mostrin capacitat per identificar, derivar i 
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intervenir de forma eficient, en un temps en 
acord amb la realitat emergent dels perfils 
atesos. 
Per últim, els/les membres dels equips han de 
demostrar capacitat de mediació i intervenció 
familiar incloent‐les al màxim en tot el procés 
de la persona 

132     9 8. Capacitat de decisió, empoderament i 
lideratge dels equips: els equips han de ser 
autònoms en el seu funcionament, 
empoderades, beneficiant‐se d’eines de 
coordinació amb el territori i uns coneixements 
significatius de la xarxa, els seus recursos i 
diferents circuits existents en funció del perfil i 
de l’edat de les persones ateses. Els equips 
tindran capacitat  per donar l’ingrés i l’alta. 

133     10 9. Proactivitat i iniciativa: La intervenció adopta 
una actitud reactiva en la qual, es comença a 
articular accions i respostes quan s’identifica 
una demanda explícita per part de la persona 
afectada. Els/les professionals responsables del 
cas han de resoldre la situació amb eficiència i 
sent proactius/ives, cercant solucions en el seu 
entorn natural.  No es tracta de basar només la 
intervenció en el control dels símptomes que no 
és necessàriament sinònim de recuperació, sinó 
també en les necessitats personals i 
específiques de cada persona: cobrir les seves 
necessitats bàsiques, tenir on lloc on poder 
viure de forma digna i saludable, l'orientació i la 
inclusió ocupacional‐laboral, l’elaboració i 
implementació d’un projecte de vida, la 
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capacitat d'afrontament de la seva situació, la 
creació o represa i manteniment de les 
relacions familiars, etc.  

134     11 10. Acompanyament a l’entorn natural: 
L'enfocament es basa en la identificació de 
recursos del medi natural de la persona 
afectada. Això permet emfatitzar en el valor de 
la responsabilitat personal, el compromís, 
l’adequació de les accions en situacions reals i 
l'apoderament de la persona perquè reprengui 
el control sobre aquells factors que 
comprometen la seva qualitat de vida. Els/les 
professionals referents han d’acompanyar a la 
persona atesa en la seva vida quotidiana, 
arribant a crear un vincle potent que permeti 
que perdi la por a apropar‐se als recursos, a 
tornar a connectar amb el seu entorn i sentir‐se 
recolzat en el seu entorn natural. L’atenció a la 
comunitat, al domicili o a qualsevol entorn de 
vivència de la persona, és un lloc on ha de 
poder estar intervenint el/la professional.  

135     12 11. Mirada holística: Els equips que intervenen, 
han de tenir en compte la globalitat de les 
necessitats de la persona en l’àmbit educatiu, 
de justícia, social, d’habitatge etc. És 
imprescindible oferir una atenció integral, per 
tant, és necessari que l’equip sigui 
multidisciplinar i tingui coordinació amb serveis 
socials, educatius, serveis com la DGAIA, 
recursos residencials, etc. A diferència dels 
equips actuals i del perfil de persones que 
atenen els/les gestors/es de casos, aquests 
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equips intervindràn amb altres col∙lectius com 
son: 
 
• Les persones amb consum actiu o altres tipus 
d’addiccions. 
• Les persones amb patologia psiquiátrica que 
no son considerades com a TMG o 
descompensada. 
• Les persones sense llar. 
• Les persones sense recursos socials ni 
familiars.  
• Els/les adolescents a partir de 14 anys . 
• Les persones grans. 

136     13 Promoure la instauració dels equips comunitaris 
d’intervenció domiciliària (ECID) per 
adolescents, amb programes intensius en el 
territori on participen professionals de l’àmbit 
educatiu.  

137     11. Dret a un 
habitatge adaptat 

Afavorir els processos de 
recuperació i de vida autònoma 
sempre i quan la situació de la 
persona ho possibiliti 

7 Elaborar propostes d’habitatges 
adaptades als diferents perfils de 
les persones amb elevada 
complexitat que s’adeqüi a les 
edats i necessitats específiques. 

1 Donar l’oportunitat a la persona d’escollir el seu 
lloc de vida en cas que sigui possible i 
asseguranr  la presa de decisions en el que 
afecta a l’espai que habita 

138     2 Crear sistemes d'habitatge partint del model de 
Housing First específics pera joves amb trastorn 
de salut mental i addiccions  per tal de poder 
treballar les patologies des de la seguretat de 
tenir les necessitats bàsiques cobertes. 

139     3 Evitar l’ingrés en recursos residencials que 
potencien la cronificació de les situacions 
complexes aportant solucions alternatives com 
son els pisos entremitjos i la planificació a l’alta 
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amb activació de recursos de suport a la vida 
independent. 

140     12. Vincle de justícia 
amb salut i SS 

Afavorir les actuacions legals que 
sustenten el projecte de vida de 
la persona. 

8 Promoure que els processos 
d'incapacitació sigui l'últim recurs 
en cas de no troba la solució 
adequada mitjançant coordinació 
interdepartamental. 

4 Dotar els/les professionals de coneixement per 
evitar l'incapacitació de la persona. En el marc 
del Pla Interdepartamental de SMiA (en el cas 
de les persones amb DI i gent gran) es va 
actualitzar el protocol de cribratge on es 
reculleixen els passos previs a les mesures 
d’incapacitat. 

141     5 Formar a jutges i fiscals per a sensibilitzar sobre 
les repercussions de la incapacitació, facilitant 
la detecció de la necessitat real o la proposta 
d'alternatives per donar suport a les persones 
que no necessàriament han de passar per 
aquest procés i com fer‐ho respectant la 
voluntat de la persona i respectant la seva 
voluntat. 

142     9 Recolzar als sistemes judicials en 
els processos de sentència. 

1 Conscienciar als/a les jutges en la decisió de 
sentència perquè s'apostin per mesures que la 
persona pugui complir en funció de la seva 
situació i estabilitat clínica, la seva capacitat de 
desplaçaments, i altres aspectes que poden 
interferir en la realització de les resolucions 
adoptades. 

143     2 Treballar  l'homogeneïtat entre els 
departaments de Justícia i Salut per promoure 
les iniciatives particulars i transformar‐los des 
d'una perspectiva global. Entre els projectes 
que s'haurien d'estudiar i plantejar possibles 
adaptacions pel PAIcSaMAEC estan:  
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144     3 a)Cercle de Suport i Responsabilitat que cerca 
crear suport a la persona per tal d’evitar la 
presó. 

145     4 b)El programa Límits  Límits que serveis com a 
mesura d'actuació preventiva familiar per evitar 
o limitar l’ús de drogues i la reincidència 
dels/de les fills/es en la transgressió de les 
normes. 

146     5 Col∙laborar amb el departament de Justícia per 
a enfortir les mesures de treball restauratiu i de 
justícia terapèutica amb l'objectiu d'oferir a la 
persona  alternatives de la condemna amb un 
propòsit rehabilitador. 

147     6 Ajudar el sistema penal per a potenciar més 
casos d’internament per raons de tractament 
(mesures de seguretat; alternativa a l'ordre 
d'allunyament que no és efectiva pels 
incompliments reiterats, etc.). Els internaments 
psiquiàtrics haurien de tenir un objectiu clar per 
evitar les recidives.  

148     7 Oferir alternatives a l’internament involuntari 
de la persona (pisos terapèutics, espais de 
respir, etc.) i als familiars promovent la 
coordinació dels diferents serveis i 
departaments per trobar solucions que 
s'adequen a les necessitats i preferències de la 
persona. 

149     8 Millorar la coordinació amb altres 
departaments (salut, justícia, educació, serveis 
socials) en el cas dels ingressos i altres tràmits 
involuntaris de joves menors d'edats. 

150  5. L5. Innovació i gestió del coneixement com a marca de desenvolupament de la xarxa 
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151     13. Gestió i 
organització 
innovadora  

Potenciar les xarxes per crear 
sistemes d'atenció renovadors en 
la seva capacitat de donar 
respostes adaptades a les 
necessitats emergents de la 
societat actual 

1 Analitzar i enfortir procediments 
estructurals que promouen la 
recuperació de la persona 

1 Desenvolupar capacitat en avaluació dels 
sistemes d'atenció a nivell territorial, en la 
investigació per identificar bones pràctiques 
nacionals i internacionals i en la implementació 
de noves propostes de sistemes coordinats i 
interdepartamentals exitosos. 

152     2 Apostar per la innovació en les prestacions de 
serveis i foment de les iniciatives de millora a 
nivell macro, meso i micro. 

153     3 Impulsar  la  recerca  per  transformar  els 
processos d'atenció  a  les  persones, les seves 
famílies i entorn més proper, permetant 
millorar l’accessibilitat, la qualitat i l’eficiència 
dels processos d'atenció. 

154     2 Desenvolupar projectes i recolzar 
iniciatives que tenen com a 
objectiu principal aportar 
solucions a temàtiques d'alt 
impacte amb l'elevada 
complexitat.  

1 Fomentar la recerca per incrementar el 
coneixement professional de múltiples àmbits 
(educació, salut, serveis socials, ocupació, etc.) i 
poder donar resposta a les diferents situacions 
de violència que representen condicionants que 
provocan desvinculació, perduda de xarxes de 
recolzament, abandons dels projectes de vida, 
entre d'altres factors que generen elevada 
complexitat. Unes de les principals situacions a 
investigar son: 

155     2 1. Alteracions conductuals i trastorns de 
conducta greus i el seu maneig integral. 

156     3 2. L'exposició a entorns violents i experiències 
adverses com a precursores de l'elevada 
complexitat en salut mental. 

157     4 3. Violència sexual i violència domèstica en 
l'elevada complexitat 
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158     3 Potenciar i apoderar els/les 
professionals posant a l'abast 
coneixements transversals, 
específics i d'alta qualitat que 
possibilita atendre a col∙lectius 
molts diversos amb necessitats 
complexes. 

1 Proposar sistemes de gestió de la informació 
que permeten al/a la professional recolzar‐se 
en coneixements consensuats entre 
departaments per intervenir en situacions 
determinades. Aixó implica: 

159     2 1. Construir mecanismes i sistemes 
d’informació compartits entre departaments 
per protocol∙litzar els processos d’atenció i 
consensuar conceptes, intervencions i  millorar 
la comunicació entre diferents agents i famílies. 
Recordar els drets ARCO de la persona atesa i 
els límits que poden suposar el seu exercici en 
la gestió de l’accés a la informació. 

160     3 2. Formació sobre el foment de l’autonomia de 
la persona, posant àmfasi en les eines 
d'intervenció i d'atenció per a intervenir en les 
transicions i respecte el desenvolupament vital 
(en edats).  

161     4 3. Donar accés a informació ètico legal de 
qualitat per posar en pràctica principis 
adequats (com per exemple els criteris de 
justícia de Rawls (principi de la diferència): 
només es permet discriminació si es en favor de 
la persona i només durant el temps que sigui 
necessari) i assegurar que les intervencions en 
el sistema sanitari estiguin dintre de la llei o de 
la lex artis. 

162     14. Aspectes ètics 
pel foment de 
l'autonomia  

Buscar la voluntarietat de la 
persona en tot el procés 
d'atenció. 

4 Evitar les situacions de 
involuntarietat i promoure la 
prescripció d'autonomia. 

1 Formar a juristes i psiquiatres forenses tant a 
nivell públic com a nivell privat perquè tinguin 
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coneixement exhaustiu sobre la salut mental 
d'elevada complexitat. 

163     2 Aportar eines i formació a professionals pel 
foment de la participació de les persones 
afectades en els processos de presa de 
decisions, independentment de l'edat que 
tingui (Models del menor madur per exemple). 

164     3 Evitar la judicialització de la vida de la persona 
mitjançant un exercici de creació de sistemes 
de deontologia mèdica per solventar les 
situacions on el/la jutge/ssa ha de decidir 
l'internament o no d'una persona. 

165     4 Promoure la justicia restaurativa per la seva 
vessant terapèutica i per l'encaix dels seus 
principis bàsics amb els fonaments d'una bona 
recuperació: reconeixer i reparar els danys. 

166     15. L'innovació per 
crear noves 
oportunitats 

Oferir i proposar iniciatives, 
projectes, recursos i serveis que 
obren un ventall ampli de 
possibilitats per les persones 
amb elevada complexitat 

5 Adoptar i adaptar mesures, crear 
solucions adaptades i fomentar 
les accions que permeten a la 
persona tenir mitjans perquè 
aconsegueixi arribar a ser la 
persona que vol ser. 

1 Incentivar la creació de les Escoles de Segones 
Oportunitats com a eina educativa potent per a 
la rehabilitació i inclusió dels/de les joves en la 
societat i per afavorir la possibilitat de 
desenvolupar un projecte de vida integral. 

167     2 Possibilitar la formació ocupacional amb 
increment de les possibilitats d’inserció laboral, 
adaptada a les possibilitats i voluntats de la 
persona, amb suport professional i consensuant 
amb el/la jove els nivells d’intensitat. 

168     3 Fomentar l’establiment d’itineraris prolongats 
especialitzats mitjançant una adaptació dels 
programes SIOAS, per  orientar, acompanyar i 
donar suport a la persona, obrint nous camins i 
facilitant la inserció d'aquestes persones. 
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169     4 Facilitar la incorporació de les persones amb 
elevada complexitat al món laboral, 
principalment pels/per les joves gràcies a 
intervencions de suport laboral que connectin a 
la persona amb ofertes de feina i/o possibilitat 
de pràctiques en empreses i possibilitat de 
desenvolupament futur. Aixó implica: 

170     5 1. Coordinació amb el/la referent de cas per 
adaptar la intervenció amb els objectius 
d’inserció o els plans formatius i incloure les 
accions en el PIIC.  

171     6 2. Posta en marxa del model IPS que facilita la 
planificació dels plans d’inserció laboral i aporta 
una visió holístic, innovadora i adaptada a les 
realitats de les persones amb elevada 
complexitat. 

172     7 3. Oferir sistemes d'informació de fàcil ús i 
intuitives que permetin a la persona consultes 
com la compatibilitat de les prestacions entre 
administracions, la cartera de serveis 
disponibles per a la recerca de feina i l'accés a 
borses de treball. 

173     8 Promoure l'oferiment d'ajudes econòmiques 
dirigides a la creació de projectes de vida, a 
l'emprenedoria i totes aquelles accions que 
possibiliten el progrés de l'autonomia i 
indepèndencia de la persona. Aixó comporta: 

174     9 1. Revisar els sistemes d'ajuda i prestacions 
actuals i reorientar‐los a les necessitats reals 
d'aquests col∙lectiu. 

175     10 2. Proposar sistemes d'habitatge social o de 
suport perquè les persones puguin accedir a 
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Estratègica 
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pisos i/o altres alternatives, i sentir que aquesta 
és la seva llar. Proposar un model de “cases de 
vida” on hi hagi, a banda d’una llar compartida 
amb iguals, un acompanyament de la persona 
en el seu procés de desenvolupament del 
projecte de vida i serveis per portar‐lo a terme. 

176     6 Apostar per una societat inclusiva 
i accessible per tothom, que 
planteja accions i activitats 
adequades a les preferències de 
les persones amb elevada 
complexitat 

1 Dibuixar serveis que acompanyin i ajudin a la 
persona a realitzar un procés exploratori, a 
descobrir els seus objectius vitals  mitjançant la 
proposta d'activitats i projectes pel 
desenvolupament de competències pel 
posterior assoliment d’ocupacions que ella 
mateixa va escollir, que son significatives per 
ella i li procuren plaer i satisfacció. 

177     2 Impulsar les iniciatives lùdiques comunitàries 
que s’adequïn a les necessitats de les persones. 

178     3 Promoure l’oci saludable i la participació en 
activitats que generin benestar i son sinònims 
d’aconseguir una bona qualitat de vida. 

179     4 Creació comissions d’inserció laboral com a 
unitats funcionals, a tot el territori català per a 
sensibilitzar el món empresarial sobre la 
Responsabilitat Social Corporativa, crear noves 
oportunitats d'inserció, adaptar els llocs de 
treball i entorns de les empreses entre d'altres 
accions. Entre les seves funcions estarien: 

180     5 1.Revisar els sistemes de valoració de l’equip de 
valoració i orientació (EVO) per arribar a un 
diagnòstic i propostes adequades a la realitat. 

181     6 2. Intensificar la supervisió i el seguiment a 
l’empresa ordinària. 
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Estratègica 
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182     7 3. Treballar amb les empreses per aconseguir 
condicions laborals adaptades a les necessitats 
de la persona. 

183     8 4. Proporcionar un suport a la persona, a llarg 
termini en les insercions laborals. 

184     9 5. Assegurar que la persona referent de cas 
realitzi un seguiment de la persona afectada, als 
centres especials de treball (CETs), a les UTES, 
als serveis ocupacionals d’inserció (SIO), i als 
serveis de teràpia ocupacional (STO). 
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10. GRUP DE TREBALL 

 
 
DIRECCIÓ DEL PROJECTE 
 
 
N  Nom  Entitat  Càrrec

1  Magda Casamitjana 
PDSMIA. Programa d’abordatge integral 
dels casos de salut mental d’elevada 
complexitat. PAIcSaMEC 

Directora del Programa d’abordatge 
integral dels casos de salut mental 
d’elevada complexitat 

2  Jordi Blanch  CatSalut ‐ PDSMIA Director PDSMIA 

3  Joan Vegué 
Consell Assessor de Salut Mental I 
Addiccions 

President 

4  Joan Colom  
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Sub‐director general de Drogodependències 

5  Pere Bonet 
Programa d’abordatge integral dels 
casos de salut mental d’elevada 
complexitat. PAIcSaMAEC.  

Director Executiu. Càtedra de Salut Mental
UVIC‐UCC Fundació Althaia. President del 
Clúster de Salut Mental de Catalunya. 
Metge Especialista en Psiquiatria. 

6  Jordi Quilez  CatSalut ‐ PDSMIA 
Tècnic del Pla Director de salut Mental i 
Addicions 

6  Gemma Salmeron 
PDSMIA. Programa d’abordatge integral 
dels casos de salut mental d’elevada 
complexitat. PAIcSaMEC 

Tècnica del Programa d’abordatge integral 
dels casos de salut mental d’elevada 
complexitat 

 
 
REDACCIÓ I REVISIÓ DE LA PROPOSTA 
 
N  Nom  Entitat  Càrrec

1  Álvaro Muro  Parc Sanitari Sant Joan de Déu Coordinador àrea penitenciària SM

2  Anna I. Ibar  
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Tècnica. Subdirecció general de 
Drogodependències 

3  Antoni Vaquerizo 
Associació Catalana d'Infermeria de 
Salut mental 

President 

4  Astrid Morer  Hospital Clínic de Barcelona 
Cap secció de hospitalització del servicio 
de Psiquiatria Infantil y Juvenil 

5  Àurea Autet  Althaia Manresa Cap de servei de Salut Mental i Psiquiatria.

6  Beatriz Castaño  Institut Guttmann Psiquiatre. Institut Guttmann. 

7  Cristina Molina   Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

Directora de Anàlisi i Estratègia de Salut 
Mental de la Província d’Aragó – Sant 
Rafael de l’Orde Hospitalari Sant Joan de 
Déu 

8  Cristina Teixidó 
Hospital Mare de Déu de la Mercè. 
Germanes Hospitalàries. 

Coordinadora d’Hospitalització Psiquiàtrica

9  Diego Palao 
Consorci Corporació Sanitària Parc 
Taulí 

Director de Salut Mental. 

10  Emilio Rojo  Hospital Benito Menni Direcció mèdica àrea de salut mental

11  Francesc Arrufat  Institut Pere Mata Director 

12  Francesca Asensio  Fundación Vidal i Barraquer Directora Assistencial 
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N  Nom  Entitat  Càrrec

13  Joan Alvarós  Parc Sanitari Sant Joan de Déu Director mèdic PSSM 

14  Joan Colom  
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Sub‐director general de 
Drogodependències  

15  Joan Vegué 
Consell Assessor de Salut Mental I 
Addiccions 

President 

16  Jordi Blanch  CatSalut ‐ PDSMIA Director PDSMIA 

17  Josep Pifarré 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) ‐
Lleida 

Cap d'Ârea d’hospitalització de Psiquiatria, 
Salut Mental i addiccions 

18  Josep Tristany  Hospital Sagrat Cor de Martorell "Pressons"/LLE 

19  Lluis Lalucat  Centre d'Higiene Mental Les Corts Director

20  Magda Casamitjana 
PDSMIA. Programa d’abordatge 
integral dels casos de salut mental 
d’elevada complexitat. PAIcSaMEC 

Directora del Programa d’abordatge 
integral dels casos de salut mental 
d’elevada complexitat 

21  Miquel Casas 
Col.legi de metges  Representant del Col∙legi de metges al 

consell assessor de salut mental 

22  Pere Bonet 
Programa d’abordatge integral dels 
casos de salut mental d’elevada 
complexitat. PAIcSaMAEC.  

Director Executiu. Càtedra de Salut Mental
UVIC‐UCC Fundació Althaia. President del 
Clúster de Salut Mental de Catalunya. 
Metge Especialista en Psiquiatria. 

23  Víctor Pérez  Parc de Salut Mar 
Director de l'institut de neuropsiquiatria i 
Addiccions 

 
 
PERSONES CONVIDADES A PARTICIPAR EN CONSULTA INCIIAL I GRUPS DE TREBALL 
 
N  Nom   Entitat  Càrrec

1  Agnès Russiñol Amat 
Institut Català de l'Acolliment i de 
l'Adopció (ICAA) 

Directora general de l'Institut Català de 
l'Acolliment  

2  Aida Palacin  Institut d'Assistència Sanitària ‐ IAS

3  Aina Plaza Tesias 
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 

Directora General de l’Autonomia 
Personal i la Discapacitat 

4  Alba Cortina  Dincat 

5  Albert Rodriguez   Som fundació

6  Albert Royo Agustin 
Departament de Justícia. Serveis 
penitenciaris. 

Unitat de Recursos Comunitaris  

7  Albert Ventura Institut d'Assistència Sanitària ‐ IAS psiquiatre de l’equip sense llar

8  Alberto Garcia 
Benito Menni CASM Llar Residència, 
SRC I II, Club Social i Prelaboral 
L'Hospitalet 

Psicòleg. Coordinador 

9  Alberto Rodilla Associació ASFATAC

10  Àlex Dencàs     

11  Àlex Marieges   Sant Joan de Déu Terres de Lleida Infermer Lleida 

12  Alicia Roig Salas 
Associació Salut Mental Horta 
Guinardó 

Directora  

13  Álvaro Muro  Parc Sanitari Sant Joan de Déu Coordinador àrea penitenciària SM

14  Amaia Hervas 
Hospital Universitari Mutua de 
Terrassa 

Cap del Servei de Psiquiatría Infantil y 
Juvenil del HUMT. Referent en 
Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

15  Ana Maria Roca  TRESC 

16  Andrés Marco  
Experts externs. Subdirecció general 
de Drogodependències. Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 

  

17  Angélica Cuautle   Parc Sanitari Sant Joan de Déu  Psiquiatra, urgencies de SM  
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18 
Àngels Escorsell 
Mañosa 

Hospital Clínic de Barcelona    

19  Angels Garcia Aranda 
Direcció General d'Economia Social, el 
Tercer Sector i les Cooperatives  

  

20  Angels Guiteras ABD 

21  Angels Piera  Badalona Serveis Assistencials  Cap Clinic CSMIJ BDN Est 

22  Anna Beneria  Hospital Universitari Vall d’Hebron

23  Anna Bové 
Hospital Universitari Institut Pere 
Mata 

  

24  Anna Carnes  Hospital Santa Maria de Lleida

25  Anna Cohi Ramon   Fundació DAU Directora

26  Anna Figueras 
Pla integral d'atenció a les persones 
amb trastorn mental i addiccions 

Directora 

27  Anna Graells  DIncat 

28  Anna I. Ibar  
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Tècnica. Subdirecció general de 
Drogodependències 

29  Anna López Anguera  Ajuntament de Barcelona 

Referent Municipal Servei d’Inserció 
Social ( SIS )Tractament. Direcció de 
Serveis d’Atenció Social Territorial i 
Comunitària. Institut Municipal de 
Serveis Socials (IMSS). Drets Socials, 
Justícia Global, Feminismes i LGTBI 

30  Anna Lopez Sala Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues

31  Anna Maria Valera   AFASAF 

32  Anna Mont 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) ‐
Lleida 

Psiquiatra 

33  Anna Robert 
Benito Menni CASM. Àrea 
d'Adolescents 

Psicòloga 

34  Anna Rosa Martínez  demareamarecoaching.com

35  Anna Sintes   Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues

36  Anna Soler  Consorci Sanitari de Terrassa

37  Anna Taberner FETB 

38  Anna Vidal Mena 
Direcció General d’Execució Penal a la 
Comunitat i Justícia Juvenil 

Subdirecció general de Reparació i 
Execució Penal a la Comunitat de la 
Direcció General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil . 

39  Antoni Encinas  SEM  Director

40  Antoni Grau  ITA Especialistas en salud mental director clínic 

41  Antoni Llort Suárez 
Servei d’Addiccions i Salut Mental. 
Hospital de Reus  

  

42  Antoni Moreno  Departament d'Educació 
Direcció del CRETDIC. . Centre de 
Recursos Educatius per Trastorns del 
Desenvolupament i la Conducta 

43 
Antoni Ramos‐
Quiroga 

Hospital Universitari Vall d’Hebron  Cap de servei de Psiquiatria 

44  Antoni Serrano Parc Sanitari Sant Joan de Déu Adjunt a la Dirección de Salud Mental

45  Antoni Vaquerizo 
Associació Catalana d'Infermeria de 
Salut mental 

President 

46  Antonio Ayala  Petales 

47  Antonio Camós  Emergències mèdiques

48  Astrid Morer  Hospital Clínic de Barcelona 
Cap secció de hospitalització del servicio 
de Psiquiatría Infantil y Juvenil 
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49  Aurea Autet  Althaia Manresa 
Cap de servei de Salut Mental i 
Psiquiatria. 

50  Àurea Moreno 
Consorci centre higiene mental Les 
Corts 

  

51  Auristela Valdes 
Experts externs. Subdirecció general 
de Drogodependències. Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 

  

52  Aurora amador 
Benito Menni CASM.. CSMA de 
Granollers 

Treballadora Social 

53  Beatriz Castaño Institut Guttmann Psiquiatre. Institut Guttmann.

54  Begoña Gonzalvo 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

  

55  Begoña Odriozola   Emergències mèdiques

56  Belén Gías 
Benito Menni CASM.. Responsable 
Àrea de Granollers 

Psiquiatra. Coordinadora  

57  Beli Gavira  Associació ASFATAC 

membre equip directiu Asfatac, referent 
transtorns de la conducta membre 
equip directiu Asfatac, referent 
transtorns de la conducta . alimentaria 

58  Berna villareal 
Associació Catalana de Professionals 
de Salut Mental 

Presidenta de l’Associació Catalana de 
Professionals de Salut Mental 

59  Berna Villarreal ACPSM‐AEN Catalunya

60 
Bernardo Sanchez 
Fernandez 

Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues   

61  Bernat Carreras Parc Sanitari Sant Joan de Déu

62  Blanca Prats  Salut Maternoinfantil ASPCAT cap del servei 

63  Carla Abdelnour  Societat Catalana de Neurologia 
Coordinadora del Grup d’Estudi de la 
Cognició i la Conducta 

64  Carles Bonete  Federació Salut Mental Catalunya

65  Carles Franquelo   Hospital Sagrat Cor de Martorell director mèdic 

66  Carles Soler Iglesias  Departament de Justícia 

Subdirector general de Programes de 
Rehabilitació i Sanitat de la Secretaria de 
Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la 
Víctima (SMPRAV).  

67  Carlota Garcia  Dincat 

68  Carme Bertral  Departament de Salut 
Secretària d'Atenció Sanitària i 
Participació 

69  Carme Fortea  Ajuntament de Barcelona 

Cap del dept. d’Atenció a Persones 
Sense Llar o. en situació d’Exclusió 
Residencial. Institut Municipal de 
Serveis Socials (IMSS) 

70  Carme Munne 
AfatrAC: Associació de familiars 
afectats per trastorns de conducta 

  

71  Carme Sans   Consorci Sanitari de la Garrotxa 
Responsable Area Atenció a les 
Persones 

72  Carmen Calafat ABD 

73  Carmen Vargas 
Benito Menni CASM. Àrea d'atenció a 
persones amb Diversitat Funcional 

Psicòloga 

74  Cecilia Fàbregues  
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 

Promoció de l'Autonomia Personal. 

75  Charo Diez  
AFATRAC: Associació de familiars 
afectats per trastorns de conducta 
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76  Cinta Soler 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

  

77  Cisa Llopis  Federació Salut Mental Catalunya 
Responsable del espai situa’t, projecte 
Activa’t 

78  Claudi Camps  Institut d'Assistència Sanitària ‐ IAS Director de Salut Menta i addiccions

79  Cristina Baliarda Amalgama Adjunt a Direcció 

80  Cristina Conejo Federació Salut Mental Catalunya

81  Cristina Molina   Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

Directora de Anàlisi i Estratègia de Salut 
Mental de la Província d’Aragó – Sant 
Rafael de l’Orde Hospitalari Sant Joan de 
Déu 

82  Cristina Teixidó 
Hospital Mare de Déu de la Mercè. 
Germanes Hospitalàries. 

Coordinadora d’Hospitalització 
Psiquiàtrica 

83  Cristina Ventura Parc Sanitari Sant Joan de Déu

84  David Clusa  Sant Pere Claver‐Fundació Sanitària Cap Salut Mental 

85  David Juanes 
Benito Menni CASM.. Àrea de 
Rehabilitació Hospitalària 

Psicòleg. Coordinador 

86  Diana Ulldemolins  Institut Municipal de Serveis Socials 
Servei de Gestió de Conflictes i Servei de 
Detecció i Intervenció amb infants i 
joves migrats sols 

87  Diego Palao 
Consorci Corporació Sanitària Parc 
Taulí 

Director de Salut Mental. 

88 
Eduardo García 
Moreno 

Centro de Salud Mental de Adultos
Rubí. CONSORCI SANITARI DE 
TERRASSA 

Trabajo social 

89  Elena Adán 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Tècnica. Subdirecció general de 
Drogodependències 

90  Elena Boira 
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 

  

91 
Elena Puigdevall i 
Grau 

ASPACE  Directora dels serveis de Salut 

92  Elisabet Parés 
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 

Sub‐directora general de Treball en la 
Diversitat 

93  Elisabeth Turu  CatSalut  Directora de l’àrea de salut penitenciaria

94 
Elisenda Camps 
Huguet 

Direcció General d’Execució Penal a la 
Comunitat i Justícia Juvenil 

  

95  Elisenda Xifre  Fedaia 

96 
Elva Beltran 
Antoñanzas 

Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 

Cap de Servei de Programes per a la 
Diversitat. Direcció General d'Economia 
Social i Cooperativa i Treball Autònom. 
Secretaria d'Ocupació i Relacions 
Laborals 

97  Elvira Balcells 
Pla integral d'atenció a les persones 
amb trastorn mental i addiccions 

Analista 

98  Emilio Perez   Badalona Serveis Assistencials  Cap Clinic CSMA 1 BDN  

99  Emilio Rojo  Hospital Benito Menni Direcció mèdica àrea de salut mental

100  Encarna Martin Fedaia 

101  Enric Arqués  JOIA  Codirector Joia. Fòrum de Salut Mental

102  Ester Aranda  ABD 

103  Ester Cabanes Vall  DGAIA. DTASF 
Directora general d'Atenció a la Infància 
i l'Adolescència 

104  Ester Camprodon  Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues
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105  Ester Castán 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) ‐
Lleida 

Psiquiatra 

106 
Ester Ventura 
Mallofre 

Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues   

107 
Esther Giménez‐
Salinas 

Universitat de Barcelona  Doctora en dret i psicòloga 

108  Esther Lobo  Badalona Serveis Assistencials 

109 
Eulàlia Masachs i 
Fatjó  

Departament de Salut 
Cap de Servei del Pla de Salut de 
Catalunya 

110  Eulalia Piera Pinto  Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues

111  Eulàlia Sot 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Tècnica. Subdirecció general de 
Drogodependències 

112  Eva Barta  Federació Salut Mental Catalunya Membre de la junta 

113  Eva Benito 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) ‐
Lleida 

Educadora social.  

114  Eva Melendo 

Pla Director sociosanitari. Programa 
de prevenció i atenció a la cronicitat 
de Catalunya (PPAC). Pla d'atenció 
Integrada Social i Sanitària (PAISS).  

Infermera 

115  Eva Querol  Síndicatura de Greuges 
Equip de treball del Síndic de Greuges 
per la Defensa dels Drets dels Infants i 
dels Adolescents 

116  Felisa Pérez  ABD  Directora Técnica 

117  Fernando Lacasa Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

118  Ferran Viñas 
Benito Menni CASM.. Unitat d'Aguts 
HGG. 

Psiquiatre 

119  Fina Castaño  ABD 

120 
Frances Iglesies i 
Riumalló 

Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 

Secretari d'Afers Socials i Famílies 

121  Francesc Arrufat  
Hospital Universitari Institut Pere 
Mata 

Director  

122 
Francesc Xavier 
Sintes Pascual 

Catsalut  Direcció Regió sanitaria  

123  Francesca Asensio   Fundación Vidal i Barraquer Directora Asistencial 

124  Francisco Collazos   Hospital de Sant Rafael Cap de Área de Salud Mental 

125 
Francisco José Eiroa‐
Orosa 

Departament de Psicologa Clínica i 
Psicobiologia, Universitat de 
Barcelona. 

Secció de Personalitat, Avaluació i 
Tractament Psicològic 

126  Francisco Villegas  AMMFEINA Presidència AMMFEINA 

127  Gemma Garcia  Diputació de Barcelona 
Cap de Subsecció d’Intervenció en 
Drogodependències de SPOTT 

128  Gemma Parramon  Hospital Universitari Vall d’Hebron 

Cap de secció d'interconsulta i 
psiquiatria d'enllaç. Vicepresidenta 
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut 
Mental 

129  Gemma Prat   Althaia Manresa Psicòloga. Mosaic.  

130  Georgina Oliva Peña   DGAIA. DTASF 
Secretària d'Infància, Adolescència i 
Joventut 

131  Gisela Torns  Departament de Justícia 
Directora general d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil 

132  Glòria Cerrato Tomàs  Fundació Support‐ Girona Directora Tècnica 

133  Glòria Gómez Marcè 
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 

Cap de la Secció de Programes de 
Foment per a la Diversitat. Servei de 
Programes per a la Diversitat. Direcció 
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General d'Economia Social, el Tercer 
Sector i les Cooperatives  

134  Glòria Trafach  Institut d'Assistència Sanitària ‐ IAS 
Coordinadora de l'Hospital de Dia d' 
Adolescents 

135  Graciela Esebbag Fundació Nou Barris

136  Hernan Santpietro  Activament Coordinador de Proyectos 

137  Hilari Andrés  Parc Sanitari Sant Joan de Déu 

Coordinador Plan de Servicios 
Individualizados (PSI) / Programa 
Continuidad Asistencial (PCA). 
Supervisor Enfermeria Comunitaria 
Salud Mental 

138  Ilidio F. Monteiro  Associació ASFATAC vicepresident 

139  Imma Reguant  Departament d'Educació Subdirectora de l'Educació inclusiva

140 
Isabel García i 
Hernández 

Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 

cap del Servei de Programes d'Inserció 
Laboral (e.f.) 

141 
Isabel Llorens 
Lacambra 

Fundació DAU  Directora de serveis a les persones 

142  Israel Belchi   Dincat 

143  Javier Feliz  ITA Especialistas en salud mental director TC

144  Jesus Ruiz 
Coordinador de la Unidad Polivalente 
Barcelona Norte. 

Psiquiatra, psicogeriatra 

145  Joan Alvarós  Parc Sanitari Sant Joan de Déu Direcotr mèdic PSSM 

146  Joan Bastardas  Badalona Serveis Assistencials  Cap Clinic CSMIJ BDN Oest  

147  Joan Batlle 
Agència de l'Habitatge de Catalunya. 
Direcció de Programes Socials de 
l’Habitatge 

Director de Programes Socials de 
l’Habitatge 

148  Joan Carles Contel 

Pla Director sociosanitari. Programa 
de prevenció i atenció a la cronicitat 
de Catalunya (PPAC). Pla d'atenció 
Integrada Social i Sanitària (PAISS).  

PAISS. 

149  Joan Colom  
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Sub‐director general de 
Drogodependències  

150  Joan de Diego  Departament d'Educació 

Director del CRETDIC. Centre de 
Recursos Educatius per a Alumnes amb 
Trastorns del Desenvolupament i la 
Conducta.  

151  Joan Marc Dolcet 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) ‐
Lleida 

Psicòleg 

152 
Joan Uribe i 
Vilarrodona  

Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona 

Gerent 

153  Joan Vegué  Consell Assessor President

154  Joana Guarch  Hospital Clínic de Barcelona

155  Jordi Amblàs  Consorci Hospitalari de Vic Geriatre ‐ Complexitat 

156 
Jordi Armengol i 
Vallès  

Catsalut  Direcció Regió Sanitària 

157  Jordi Blanch  CatSalut ‐ PDSMIA Director PDSMIA 

158  Jordi Camps 
Departament de Justícia. Serveis 
penitenciaris. 

Cap del Servei de Rehabilitació. 
Secretaria de Mesures Penals, 
Reinserció i Atenció a la Víctima 

159  Jordi Cid  Institut d'Assistència Sanitària ‐ IAS 
Coordinador de programes de nla 
direcció assistencial de la xarxa de Salut 
Mental i Addiccións 

160 
Jordi Fernández 
Valencia  

Regió sanitària Catalunya Central    
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161  Jordi Muner  DGAIA 
Responsable de planificació i avaluació 
de polítiques i serveis 

162  Jordi Peris  
Hospital Universitari Institut Pere 
Mata 

Psicòleg Clínic, Cap de Serveis de l'Àrea 
Comunitària Infantil i Juvenil 

163  Jordi Plans   Osonament Treball Social  

164  Jordi Royo  Amalgama Direcció clínica 

165  Jordina Capella 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Tècnica. Subdirecció general de 
Drogodependències 

166  Jose Àngel Alda Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues

167 
Jose Manuel López‐
Santín 

ACPSM‐AEN Catalunya    

168  José María Vázquez  ABD 

169  Josep Anton Perez  Sant Joan de Déu Terres de Lleida Infermer especialista 

170  Josep Ll. Matalí  

Experts externs. Subdirecció general 
de Drogodependències. Agència de 
Salut Pública de Catalunya. Hospital 
Sant Joan de Déu d'Esplugues 

Cap de Secció dePpsicologia i Consultes 
externes / Coordinador de la Unitat de 
Conductes addictives del Servei de 
Psiquiatria i Psicologia Infanto – Juvenil 

171  Josep LLuis Salvadó  ABD 

172  Josep Ma. Busquets  
Comitè de bioètica de Catalunya 
ETICA 

Responsable de Bioètica del 
Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya. Secretari Comitè.  

173  Josep Maria Sole Fundació Support‐ Girona Director

174  Josep Moya Ollé  
Observatori de Salut mental de 
Catalunya  

Psiquiatre 

175  Josep Pifarré 
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) ‐
Lleida 

  

176  Josep Ramos  
Observatori de Bioètica de Salut 
mental de Catalunya  

  

177 
Josep Rovira 
Guardiola 

ABD    

178 
Josep Tresserras 
Basela 

Som fundació  Vocal de tutela DINCAT  

179  Josep Tristany  Hospital Sagrat Cor de Martorell "Pressons"/LLE 

180  Josep Vidal i Fàbrega 
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 

Director general d'Economia Social, el 
Tercer Sector i les Cooperatives 

181  Judith Martinez  Osonament Psicòleg

182  Karem Nadal  ABD 

183  Laia Asso 
servei de Salut Maternoinfantil 
ASPCAT 

  

184  Laia Gasulla 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

  

185  Laia Martin  Parc Sanitari Sant Joan de Déu

186  Laia Villalta Macia  Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues

187  Lara Grau López  Hospital Universitari Vall d’Hebron 
Psiquiatra. Cap de Secció d'Addiccions i 
Patologia Dual. Servei de Psiquiatria 

188  Lara Martin 
Benito Menni CASM. Unitat d'Aguts 
Sant Boi i Urgències 

Psiquiatra.. Responsable 

189  Lara Yuguero 
Benito Menni CASM. Unitat d'Aguts 
Sant Boi 

Psiquiatra.. Coordinadora  

190  Laura Prats   Parc Sanitari Sant Joan de Déu Ccoordinadora Llarga Estada psiquiàtrica

191  Lia Litvan  ACPSM‐AEN Catalunya
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192  Lidia Segura 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Tècnica. Subdirecció general de 
Drogodependències 

193  Lluís Díaz  FETB 

194  Lluis Lalucat  Centre d'Higiene Mental Les Corts Director

195  Lluís Soler   Associació Catalana de Municipis 
President de l'Associació Catalana de 
Municipis. Alcalde de Deltebre.  

196  Lola Aparicio   Parc Sanitari Sant Joan de Déu

197  Lourdes Andreu 
Associació Catalana de Traumàtics 
cranioencefàlics i Dany Cerebral 

Treballadora social i Coordinadora 

198 
Luisa Baladon 
Higueras  

Parc Sanitari Sant Joan de Déu    

199  Luisa Lázaro  Hospital Clínic de Barcelona

200 
Lydia Alejandra 
Vargas Salazar 

ASPACE  Cap de Servei de Dany Cerebral 

201 
Ma Jesus Torrelles i 
Pijuan 

Sector Sanitari Lleida  Directora 

202  Ma José Morcillo DGAIA 

203  Magda Sanz  DGAIA 

204  Maite Garolera Consorci Sanitari de Terrassa Cap unitat Neuropsicologia 

205  Maite Tudela  Grup ATRA 
Responsable de temes de dona, 
violència i salut mental, amb amplia 
experiència en addiccions.  

206  Mamen Garrido  Dincat 

207  Manel Sanchez Pérez   Hospital Sagrat Cor de Martorell 
sots director mèdic i coordinador de 
l'Àrea de Psiquiatria general  

208 
Manuel Izquierdo 
Sánchez  

Impuls Jove de la Fundació Salut i 
Comunitat, presó de joves de Quatre 
Camins  

Director projecte 

209  Manuela Girona Ruiz  Zero SAF 

210  Mar Garcia  Parc Sanitari Sant Joan de Déu

211  Mar Rodríguez  Dincat 

212  Marc Verdaguer  Associació ASFATAC 
Alcalde de Calldetenes, president 
honorific Asfatac 

213  Marcela Corominas  ABD 

214  Marco Antonio Raya 
Programa de salud mental 
comunitaria para pacientes con daño 
cerebral Institut Guttmann 

Terapeuta ocupacional con experiencia 
en salud mental. 

215 
Marga Martínez del 
Hoyo 

AIS Barcelona Esquerra  Regió Sanitària Barcelon 

216 
Margalida Pico 
Nicolau 

Associació ASFATAC  referent de la delegació de salut 

217  Margui Grau  Som fundació Coordinació 

218  Maria Estrada i Ocón  Diputació de Girona 
Cap d’Àrea. Promoció de la Salut, 
Benestar i Atenció a les Persones 

219  Maria J Portella 
Institut d'Investigació Biomèdica de 
l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 
IIB‐Sant Pau 

Cap del Grup de Recerca en Trastorns 
Psiquiàtrics 

220  Maria Jesús Larios   Síndicatura de Greuges 
Adjunta al Síndic de Greuges per la 
Defensa dels Drets dels Infants i dels 
Adolescents 

221  Maria Jesús San Pio  Federació Salut Mental Catalunya

222  Maria José Robles   Parc de Salut Mar 
Coordinadora del grup de demències de 
la nostra Societat científica de Geriatria i 
Gerontologia 
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223  Maria Martin 
Benito Menni CASM. Àrea 
d'Adolescents 

Psiquiatra. Coordinadora  

224  Maria Ribas   Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues
Coordinadora de la Unitat terapéutica 
Til.lers i Acompanya’m  

225 
Maria Teresa 
Aymerich Bolta 

Departament d'Educació 
Directora general de Currículum i 
Personalització 

226 
Maria Teresa Melé 
Soriano 

Departament d'Educació  Orientadora educativa INSS 

227  Maribel Pasarin 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

  

228 
Marina Cerdà 
Llongueras 

Direcció General d’Execució Penal a la 
Comunitat i Justícia Juvenil 

Responsable de la Unitat de Programes i 
Innovació de la Direcció General 
d’Execució Penal a la Comunitat i de 
Justícia Juvenil 

229 
Marina Mañas 
Vegara 

Institut Municipal de Serveis Socials 

Responsable del Servei de Gestió de 
Conflictes i Servei de Detecció i 
Intervenció amb infants i joves migrats 
sols 

230  Marisa Puges  Parc Sanitari Sant Joan de Déu

231  Marisi Guillamón 
Benito Menni CASM.. Unitat HDom i 
Hospital de dia Granollers 

Psiquiatra.. Coordinadora  

232  Marisol de Pablo DGAIA 

233  Marius García   Emergències mèdiques

234  Marta Astals Vizcaíno 
Hospital Clínic‐Maternitat. Fundació 
Clínic per a la Recerca Biomèdica 
(FCRB) 

Servei de Neonatologia 

235  Marta Berruezo CSMAS de Horta y Guinardo Cap de Área Comunitaria  

236  Marta Coll  Dincat  Educadora Social Programa  

237  Marta Coronado 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Tècnica. Subdirecció general de 
Drogodependències 

238  Marta Ferrer Puig  Departament de Justícia 

Subdirectora general de Reparació i 
Execució Penal a la Comunitat de la 
Direcció General d'Execució Penal a la 
Comunitat i de Justícia Juvenil . 

239  Marta Gabernet Foix  Regió Sanitària Lleida Atenció Integrada i Cronicitat 

240  Marta Llach 
Benito Menni CASM..  CSMA 
L'Hospitalet 

Psiquiatra 

241  Marta Pardo Gallego  Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues

242  Marta Pi 
Benito Menni CASM.. CSMA de 
Granollers 

Educadora Social 

243  Marta Poll  Federació Salut Mental Catalunya Directora

244  Marta Rodon Griño  
Institut Català de l'Acolliment i de 
l'Adopció (ICAA) 

  

245  Marta Rosell 
Institut Català de l'Acolliment i de 
l'Adopció (ICAA) 

  

246  Marta Torrens 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

  

247  Merce Batlle 
FEPCCAT Federació Catalana 
d’Entitats de Paràlisi Cerebral i 
Etiologies Similars 

Presidenta 

248  Mercè Bosch   Associació Catalana de Municipis Vicepresidenta de l’ACM  
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249  Mercè Cervantes  Grup ATRA 
Co‐Directora Grup ATRA. Coordinadora 
de Comunitats terapèutiques. 
Direcctora de Llar Residència de SM. 

250  Mercè Martin  Federació Salut Mental Catalunya Membre de la junta 

251  Mercè Teixidó 
Consorci centre higiene mental Les 
Corts 

Cap d'àrea de Salut Mental 

252  Mercedes del Valle  visualteaf

253  Merche Cuesta   Ajuntament de Barcelona 
Cap Territorial d' Emergències. Direcció 
d' Urgències i Emergències Socials. Àrea 
de Drets Socials.  

254 
Meritxell Benedí 
Altes 

Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 

Directora general de Serveis Socials 

255  Meritxell Centeno  
Germanes Hospitalàries Benito Menni 
CASM 

  

256  Meritxell Puig  Badalona Serveis Assistencials  Serveis de Suport a la inserció laboral: 

257  Miquel Casas   Col.legi de metges  
Representant del Col.legi de metges al 
consell assessor de salut mental 

258  Miquel Juncosa Obertament  Director

259  Mireia Ambròs 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Tècnica. Subdirecció general de 
Drogodependències 

260  Mireia Forner  Hospital Universitari Vall d’Hebron

261  Mireia Gonzalez Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues

262  Miriam Atienza Benito Menni CASM SRC de Sant Boi Psicòloga

263  Miriam Imbernon  
Experts externs. Subdirecció general 
de Drogodependències. Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 

  

264  Miriam Torrella 
FEPCCAT Federació Catalana 
d’Entitats de Paràlisi Cerebral i 
Etiologies Similars 

  

265  Monica Astals  Parc de Salut Mar

266  Mònica Carrilero   Federació Salut Mental Catalunya

267  Mónica Platas  Dincat 
Responsable de l’àrees d'ètica i suport a 
l’exercici de la Capacitat jurídica 

268  Mònica Ribas 
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 

Sub‐directora general d'Atenció i 
Promoció de l'Autonomia Personal 

269  Montse Bartroli 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

  

270 
Montse Cardona 
Iguacen 

TRESC  Directora 

271  Montse Dolz   Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues
Cap de servei de Psiquiatria i psicologia 
infantil i juvenil 

272  Montse Pàmies 
Consorci Corporació Sanitària Parc 
Taulí 

Cap de Salut mental infantil i juvenil 

273  Montse Torredeflot  Fedaia 

274  Montserrat Boix 
AFATRAC: Associació de familiars 
afectats per trastorns de conducta 

Presidenta 

275 
Montserrat Dolz 
Rosell 

Direcció General de Serveis Socials 
Subdirectora General d’Anàlisi i 
Programació  

276  Montserrat Domingo 
FEPCCAT Federació Catalana 
d’Entitats de Paràlisi Cerebral i 
Etiologies Similars 

Coordinadora 

277 
Montserrat Esquerda 
Aresté 

Institut Borja de Bioètica    
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278 
Montserrat Rovira 
Jarque 

Ajuntament de Barcelona    

279  Narcís Cardoner 
Consorci Corporació Sanitària Parc 
Taulí 

President Societat Catalana de 
Psiquiatria 

280  Natalia Barcons Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues Servei de Pediatria 

281  Natalia Ronquillo Societat Catalana de Geriatria Geriatre

282  Natividad Ruiz  Zero SAF 

283  Natxo Garrido  
Hospital Universitari Mutua de 
Terrassa 

  

284  Neus Elias Carbonell  Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues

285  Nieves Martinez  
Experts externs. Subdirecció general 
de Drogodependències. Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 

  

286  Noelia Girona  ABD  Coordinadora reducció de danys

287  Noemi del Prado. 
Centre educatiu Til.lers. Parc Sanitari 
de Sant Joan de Deu.  

Psicòleg clínic 

288  Nuria Beltran  AFASAF 

289  Núria Fornales  Fundació Drissa  Directora

290  Nuria Gómez Barros  Hospital Universitari Vall d’Hebron 

Psiquiatra. Cap de Secció de Consultes 
Externes. Servei de Psiquiatria. 
Especialista SAF ‐ Síndrome alcoholisme 
fetal  

291 
Núria Martínez 
Barderi 

Fundació Drissa   Directora 

292  Núria Menta  Ajuntament de Barcelona

293  Nuria Sandin  Dincat 

294  Núria SOM‐Fundació  Som fundació

295  Nuria Tous  Parc Sanitari Sant Joan de Déu

296  Olga Arnau i Sanabra   Federació de Municipis de Catalunya  
Presidenta de la Federació de Municipis 
de Catalunya. Alcaldesa de Alcaldessa de 
Vilanova i la Geltrú. 

297  Oriol Segovia 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Tècnic. Subdirecció general de 
Drogodependències 

298  Oscar Garcia Algar 

ICGON (Institut Clínic de Ginecologia, 
Obstetrícia i Neonatologia), Hospital 
Clínic de Barcelona (seu Maternitat), 
BCNatal(Centre de Medicina 
Maternofetali Neonatal de Barcelona 

Servei de Neonatologia 

299  Oscar Pino 
Benito Menni CASM..  CSMA i CAS 
L'Hospitalet 

Psicòleg. Coordinador 

300  Patricia Colomera 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

  

301  Patricia Escalona  
Consorci centre higiene mental Les 
Corts 

cap de secció del CSMIJ de LC i SSG  

302  Paula Aguirre  Dincat 

303  Pedro L. Gonzalez  
Programa de Servicios 
Individualizados (PSI) ‐ Programa de 
Continuidad Asistencial (PCA) 

Gestor de Casos de Salud Mental ‐Parc 
Sanitari Sant Joan de Deu 

304  Pepita Cabiscol 
Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona 

Cap del servei d'atenció a les persones 
amb discapacitat del Servei d'atenció a 
persones amb drogodependència 
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305  Pere Bonet 
Programa d’abordatge integral dels 
casos de salut mental d’elevada 
complexitat. PAIcSaMAEC 

Coordinador tècnic grup de treball 

306  Pilar Aspiazu 
Benito Menni CASM. Àrea 
comunitària de Psicogeriatria 

Psiquiatra.. Coordinadora  

307  Pilar Duro 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

  

308  Pilar Gil 
Hospital Universitari Institut Pere 
Mata 

psiquiatra coordinadora dels Hospitals 
de Dia Infantils i Juvenils de Tarragona i 
Reus. 

309  Pilar Navarro  Ajuntament de Barcelona

310  Pilar Palma   Emergències mèdiques

311  Pilar Sales  Societat Catalana de Geriatria Geriatre

312  Pilar Sambia 
delegada de Asfactac en Aragon, y 
abogada y mediadora 

abogada y mediadora 

313  Pilar Saura  Departament de Salut 
Directora general de Planificació en 
Salut 

314  Quintí Foguet   Emergències mèdiques

315  Rafael Ruíz  Catsalut  Responsable Atenció Primària

316  Ramon Novell  Institut d'Assistència Sanitària ‐ IAS 
Servei Especialitzat en Salut Mental i 
Discapacitat Intel∙lectual (SESMDI).  

317  Raquel Vidal  Hospital Universitari Vall d’Hebron Servei de Psiquiatria 

318  Raúl Alcazar   Dincat 

319  Raul Olivera   Som fundació

320  Remei Soriano  Fiscalia  Fiscal Cap d’Àrea fiscalia de Terrassa

321  Roger Cuscó  Servei de Programes Sectorials Cap del Servei 

322 
Roman Robledo 
Fernandez 

Dincat    

323  Romina Torras  Parc Sanitari Sant Joan de Déu

324  Rosa Almiñana  Hospital Sagrat Cor de Martorell coordinadora área infanto juvenil

325  Rosa Calvo   Hospital Clínic de Barcelona 
Psiquiatra infanto juvenil del Clínic 
especialista en TEA  

326 
Rosa Maria Pérez 
Pérez 

IMELEC  
Metgessa forense de la divisió de Lleida 
de l’IMLCFC ‐ Institut de Medicina Legal i 
Ciències Forenses de Catalunya. 

327  Rosa Padilla  Dincat 

328  Rosalia Sanglàs  CatSalut ‐ PDSMIA

329  Roser Casalprim Fundació Nou Barris

330  Roser Nadal Alemany 
AFATRAC: Associació de familiars 
afectats per trastorns de conducta 

Representant AFATRAC  

331  Rut Gallego   Emergències mèdiques

332 
Sabel Gabaldón 
Fraile 

Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues   

333  Salvador Mora  
AFATRAC: Associació de familiars 
afectats per trastorns de conducta 

  

334  Sandra López   Osonament Terapeuta Ocupacional 

335 
Santiago Duran‐
Sindreu 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Director Unitat de Conductes Addictives. 
Servei de Psiquiatria.  

336  Sara Lera  Hospital Clínic de Barcelona

337 
Sebastià 
Santaeugènia  

Pla Director sociosanitari. Programa 
de prevenció i atenció a la cronicitat 
de Catalunya (PPAC). Pla d'atenció 
Integrada Social i Sanitària (PAISS).  

Director 



 
 

145 | 146 
 

N  Nom   Entitat  Càrrec

338  Sidharta Acebillo 
Consorci Corporació Sanitària Parc 
Taulí 

  

339  Silvia Ángel  Parc Sanitari Sant Joan de Déu

340  Silvia Otin Nasarre  Associació ASFATAC Presidenta

341  Sílvia Ventura  Jutjat  
Abans: Magistrada del Jutjat 40 de 
Barcelona. Ara: JUBILADA 

342  Sonia de Egea Torres  ABD 

343  Sonia Martinez Fedaia 

344  Sònia Oriola  ACM.cat 

345  Sonia Ortiz  Parc Sanitari Sant Joan de Déu

346  Sonia Ramos  Sant Joan de Déu Terres de Lleida Psiquiatra. 

347  Sònia Soriano  ACPSM‐AEN Catalunya

348  Stel∙la Viladot  Síndicatura de Greuges

349  Sunsi Segú  FETB 

350  Susana Brignoni Fundació Nou Barris

351  Susana Jimenez  
Experts externs. Subdirecció general 
de Drogodependències. Agència de 
Salut Pública de Catalunya. 

Responsable de la Unitat de Joc 
Patològic 

352  Susana Mohino 
Benito Menni CASM.. Àrea de 
Rehabilitació Hospitalària 

Psicòloga 

353 
Susana Ruiz de 
Almirón  

AFATRAC: Associació de familiars 
afectats per trastorns de conducta 

  

354  Susanna Puigcorbé 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Tècnica. Subdirecció general de 
Drogodependències 

355  Teia Fàbrega Pairó  Consorci d'Acció Social de la Garrotxa Direcció

356  Teresa Clavaguera  JUSTÍCIA Juvenil 
Cap de l’Àrea de Mesures Penals 
Alternatives 

357  Teresa de Gispert 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Tècnica. Subdirecció general de 
Drogodependències 

358  Teresa Sabater CatSalut  Regió sanitària 

359  Tina Ureña   CPB  Treballadora social 

360  Tomás Castelló  Hospital Sagrat Cor de Martorell 
coordinador urgències i hospitalització 
domiciliària  

361  Tre Borràs 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

  

362  Tura Benitez   Departament de Justícia 
Unitat de Programes d’Atenció 
Especialitzada. Serveis penitenciaris. 

363  Vanessa Faurat Sant Joan de Déu Terres de Lleida Psicòloga

364  Vanessa Pera  Sant Joan de Déu Terres de Lleida Psiquiatra

365  Víctor Galán 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

Tècnic. Subdirecció general de 
Drogodependències 

366  Victor Galmés  Dincat  Gerència

367  Victor Martí Carrasco  Fundació Congrès Català 
Director FCCSM. Representant de la 
Coordinadora de CAS. 

368  Víctor Pérez  Parc de Salut Mar 
Director de l'institu de neuropsiquiatria i 
Addiccions 

369  Victòria Fumadó Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues Servei de Pediatria 

370  Victòria Martorell   Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 
Responsable de Desenvolupament de 
Serveis de l'Hospital de Sant Pau 



 
 

146 | 146 
 

N  Nom   Entitat  Càrrec

371  Victoria Monell 
FUNDACIÓ MALALTS MENTALS DE 
CATALUNYA 

Direcció 

372  Xavier Delgado 
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 

Coordinador de Programes d’Inclusió i 
Cohesió Social. Direcció General de 
Serveis Socials. 

373  Xavier Franch 
FEPCCAT Federació Catalana 
d’Entitats de Paràlisi Cerebral i 
Etiologies Similars 

  

374 
Xavier Puigdollers 
Noblom 

Estudi Jurídic Social Puigdollers 
Advocat, Professor de Dret de la 
Persona 

375  Xavier Samper 
Subdirecció general de 
Drogodependències. Agència de Salut 
Pública de Catalunya. 

  

376  Yolanda Gracia visualteaf

377  Yolanda Martinez  Fundació Althaia

378  Yolanda Osorio  Parc Sanitari Sant Joan de Déu  
Psiquiatra, cordinadora ESMESi 
programa SATMI 

 
 

SUPORT METODOLOÒGIC I SECRETARIA TÈCNICA DEL PROJECTE 

 

N  Nom   Entitat  Càrrec

1 
Eugeni Pirat 

FUNDACIÓ PER A L’ACREDITACIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT ASSISTENCIAL. 
FADA 

Tècnica de projectes 

2 
Elisenda Grau 

FUNDACIÓ PER A L’ACREDITACIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT ASSISTENCIAL. 
FADA 

Suport secretaria tècnica 

3 
Pilar Hilarión 

FUNDACIÓ PER A L’ACREDITACIÓ I EL 
DESENVOLUPAMENT ASSISTENCIAL. 
FADA.  

Direcció tècnica del projecte.
Red de investigación en Servicios de 
salud (REDISSEC). 

 

 
Fundació per a l’Acreditació i el Desenvolupament Assistencial. FADA.  

 


