QUÉ ATENCIÓN RECIBEN LA PERSONAS CON
ENFERMEDAD MENTAL EN OARSOALDEA?

Presentación de EL TURÓ. Salut Mental. Associació
de familiars i amics y creación de la Taula per la
Salut Mental de l’Alt Penedès.

Jornada de presentación del diagnostico
Foix Sogas. Directora de serveis
Auditorio Juanba Berasategi de Pasai Donibane
11 de Diciembre de 2018.

QUÉ ES EL TURO?
COMO NACE LA TAULA
AGENTES QUE PARTICIPAN
QUE ROL JUEGA EL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
ASPECTOS CLAVES PARA SU CONSTITUCIÓN
QUE VALOR TIENE PARA LA ASOCIACIÓN
INICIATIVAS CONCRETAS LLEVADAS A CABO.

QUÉ ES?
EL TURÓ. SALUT MENTAL. ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS I AMICS ES UNA ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO E INTERÉS SOCIAL, DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA, POR EL
MINISTERIO DEL INTERIOR, EL AÑO 2003. CREADA POR FAMILIARES EN EL 1995.
LA MISIÓN:
MEJORAR LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONES CON
PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y SUS FAMILIAS, EN ESPECIAL PROCURANDO POR
SUS DERECHOS Y FACILITANDO SU DESARROLLO PERSONAL, AUTONOMÍA I
INCLUSIÓN EDUCATIVA, SOCIAL, LABORAL Y COMUNITARIA. OFRECIENDO
DISTINTOS SERVICIOS DE ATENCIÓN, ASESORAMIENTO Y SOPORTE A LAS FAMÍLIAS.
ACCIÓN ASOCIATIVA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS EN
SALUD MENTAL Y PROMOCIÓN I PREVENCIÓN EN SALUT MENTAL

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ENTIDAD

COMO NACE LA TxSMAP?
1996 Plan Estratégico
2008 Iniciativas conjuntas entre tres
servicios de salud mental de distinto
proveedor: CdD, SPL i Club Social.
2012 Celebración conjunta DMSM.
Semana de la S.M. Implicación
varios agentes
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2013 Grupo de trabajadoras Sociales.
de la Comarca. Campaña “Mou-te.
per la salut mental” Km x SM
2014 LOGO. Escola Arsenal. Federación
presenta modelo
2015 Doc. Adhesión. Constitución formal

AGENTES QUE PARTICIPAN
• Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Servei de Benestar Social i Servei de
Desenvolupament i Ocupació).
• Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Regidoria de Serveis Socials i Regidoria de Salut)
• Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia
• El Turó. Salut mental. Associació de familiars i amics. (SAF. Servei d’Atenció a Famílies i Club
Social/SISC. Servei d’Inserció Sociocomunitària)
• Germanes Hospitalàries, Sagrat Cor. Serveis Salut Mental Alt Penedès. (CSMA. Centre de
Salut mental Adults, Hospital de dia, Centre de dia) i CASD(Centre d’Atenció i Seguiment a
les Drogodependències).
• Hospital St. Joan de Déu. (CSMIJ. Centre Salut mental Infanto Juvenil).
• Institut Català de la Salut, Servei d’Atenció Primària Alt Penedès-Garraf.
• Consorci Sanitari de l’Alt Penedès. (Hospital Comarcal de l’Alt Penedès).
• Consorci Socio Sanitari de Vilafranca. Centre Ricard Fortuny
• Fundació Pro-Penedès (Servei d’intermediació laboral)
• Entrem-hi. Grup cooperatiu d’entitats i empreses socials. Cooperativa Nou Verd SCCL (CET
i SPL) i cooperativa Nou Set SCCL (Empresa d’Inserció).
• Fundació Mas Albornà (CET, Enclavaments i Llar amb suport)
• Fundació Amàlia Soler (Atenció Domiciliària)
• EAP Alt Penedès (Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògic)

AGENTES QUE PARTICIPAN
EAP. SERVEIS
EDUCATIUS ALT
PENEDÈS

POSTERIORES:
CatSalut
Activament
Autisme amb futur
Coopertaiva Actua

• Rol Movimiento Asociativo

• Aspectos claves para su
constitución

. Líder: organiza, convoca,
redacta actas y ordenes del
dia, modera ....
. Motor: Involucra y aprieta.
Salud mental es cosa de
todos
. Recuerda foco:
Necesidades sentidas y
empíricamente contrastadas.
. Incidencia política.
Mantiene visión estratégica i
global para mejorar
condiciones
. Vigila: Vela para que se
avance. Marquen i consigan
objetivos

. Interés en la salud mental
población
. Relación constructiva
. Mirada más allá de
intereses particulares
. Compromiso a la
participación real
. Mirada en Salud mental
comunitaria
. Directrices de la Generalitat
que obligan al trabajo
colaborativo. PDSMA, PISM,
PIAISS
. Tradición de trabajo en red
o acciones colaborativas

VALOR PARA LA ASOCIACIÓN
• Nuevas alianzas
• Papel de la asociación reforzado. Mas confianza,
nuevos registros.
• Facilita la construcción colectiva
• Peligro: Reunionitis / saber priorizar en relación a
posibilidades reales de la entidad / común
denominador
• Sensibilización, prevención y lucha contra el
estigma. Desde muchos lugares y frentes para
resultar eficiente.

ALGUNAS INICIATIVAS
• 2016 Petición conjunta a la
Conselleria de salut de un HdDIJ /
Informe preliminar SM Comarca
• 2017. Inclusión CSMA en nuevo
ambulatorio general / “Diagnóstico
de la situación de la salud mental y
de la necesidades existentes y
previstas en la comarca de l’Alt
Penedès”
• 2018. Jornada técnica:“Recursos y
proyectos en el territorio” / Priorizar
actuaciones / Campaña en IES
• Siempre: DMSM

Línies estratègiques d'actuació consensuades en la diagnosi
1. Facilitar la mobilitat de les persones amb problemes de salut mental que viuen en zones
rurals de la comarca.
2. Promoure actuacions que facilitin la inclusió comunitària de les persones amb problemes de
salut mental.
3. Promoure accions que facilitin l'autonomia de les persones amb trastorn mental i la seva
rehabilitació dins el marc comunitari i en el seu entorn familiar.
4. Promoure accions de millora de la inserció laboral de les persones amb trastorn mental.

5. Promoure la integració de les intervencions dels serveis de salut, socials i comunitaris.

6. Impulsar la dotació de recursos d’atenció multidisciplinària de la població infantil i juvenil
amb problemes de salut mental que requereixen atenció intensiva tot mantenint les accions
d'atenció inclusiva d'aquesta població.

2.1 Millorar formació professionals i agents
comunitaris i entorn sanitari.

3.3 Facilitar accés recursos residencials PTM
que promocionin autonomia i descàrrega
cuidadors / famílies.

1 Formació Mitjans comunicació / OAC /
Formació Monitors de jovent i gent gran.
A PÍNDOLES FORMATIVES: “Parlem de
Salut Mental” de la FSMC. OAC/
Biblioteques/Monitors lleure. Nov 19
DMSM
2 Formació a docents de secundària i
personal sanitari.
B Seguiment Prog. Suport CSMIJ i EAP i
Prog. Suport Primària. Comissió
Estratègica

7 Fer contacte Habitat 3 i repercussió a la
comarca.
G Reunió prospectiva Habitat 3 / SSB
Vilafranca / SSB CCAP / Entrem-hi.
Seguiment per Comissió Estratègica

3.2 Promoure l'atenció domiciliària i
extrahospitalària.
3 Visites domiciliàries CSM / SSB/ EAPS i
Hospitalització domiciliària.
C Seguiment programes nous Comissió
Estratègica

Material elaborat pel TURÓ. Salut mental.
Associació de familiars i amics

8 Residència per PTM

2.3 Promoure activitats oci inclusiu,
augmentant capacitat recursos
comunitaris comarca.
4 Apropa cultura territorial.
D COM a comarca?
5 Grups d’oci amb voluntaris.
E Formació voluntariat en SM pels espais
comunitaris...
6 Registre Entitats comarca
F QUI fa la recerca?

RESUM

Moltes gràcies per la
vostra atenció
Eskerrik askotuek zeungatik
atenciontu zuten
Muchas gracias por
vuestra atención

PRIORITZACIÓ DEL TREBALL COL.LABORATIU MÉS ENLLÀ DEL QUE CADA (ENTITAT /
INSTITUCIÓ /SERVEI) DESENVOLUPI INDIVIDUALMENT O A TRAVÉS DEL TREBALL EN XARXA

2. Promoure actuacions que facilitin la inclusió comunitària de les persones amb problemes de
salut mental.
2.1 Millorar la formació dels professionals i agents comunitaris dins i fora de l'entorn sanitari que
no pertanyen a la xarxa de salut mental.
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2.2 Promoure accions de prevenció primària i detecció precoç de les malalties mentals
aprofitant els recursos comunitaris.
2.3 Promoure les activitats d'oci inclusiu, augmentant la capacitat integradora dels recursos
comunitaris de la comarca.
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2.4 Implementar accions de sensibilització i lluita contra l'estigma relacionat amb la salut
mental.
2.5 Promoure l'associacionisme i la participació ciutadana i social de les persones amb
problemes de salut mental i les seves famílies.

PRIORITZACIO DEL TREBALL COL.LABORATIU
3. Promoure accions que facilitin l'autonomia de les persones amb trastorn mental i
la seva rehabilitació dins el marc comunitari i en el seu entorn familiar.
3.1 Promoure i millorar les accions de suport a les famílies de persones amb trastorn
mental.
3.2 Promoure l'atenció domiciliària i extrahospitalària. 2
3.3 Facilitar l'accés a recursos residencials de les persones amb trastorn mental que
promocionin la seva autonomia i descarreguin als familiars i cuidadors. 4

2. Promoure actuacions que facilitin la inclusió comunitària de les persones amb problemes de
salut mental.
2.1 Millorar la formació dels professionals i agents comunitaris dins i fora de l'entorn sanitari que
no pertanyen a la xarxa de salut mental.

1

ACCIONS A DESENVOLUPAR
1.- Visita Inspecció i reunió directors IES. Departament Ensenyament.
2.- Formació a docents de secundaria orientada a detecció / sensibilització / maneig.
a) PROGRAMA DE SUPORT DEL CSMIJ als centres d’ensenyament de l’Alt Penedès. CSMIJ i
EAP. Revisió resultats en la Comissió estratègica.
b) PROGRAMA What’s up?. Associació Obertament. Formació en lluita contra la
discriminació. Anulat perquè ubicat en 2.4
3.- Formació mitjans comunicació / OAC / personal mèdic i sanitari.
4.- Formació monitors de jovent i gent gran.
c) PROGRAMA DE SUPORT A LA PRIMÀRIA. Revisió resultats en la comissió estratègica
d) Píndoles Formatives: “Parlem de salut mental” de la FSMC. OAC/ biblioteques/monitors
lleure. Nov 19
5.- Formacions prospect (projecte activa’t) professionals/familiars/ primera persona. Anulat
perquè fase pilot tancada.

3. Promoure accions que facilitin l'autonomia de les persones amb trastorn mental i la seva
rehabilitació dins el marc comunitari i en el seu entorn familiar.
3.2 Promoure l'atenció domiciliària i extrahospitalària. 2

ACCIONS A DESENVOLUPAR
1.- Visites domiciliàries a persones amb vulnerabilitat social i problemes
de salut mental. (visites conjuntes amb SSB/ CSM/ EAPS segons perfil)
2.- Diagnòstic diferencial a domicili- visita conjuntes CSM/ EAPS
pacients controlats en CSM o dubtes diagnòstics, potenciar visites
domicili conjuntes CSM i EAPS.
3.- Augment de les places assignades per l’Alt Penedès de Hospitalització
Domiciliària i desenvolupar un treball més col·laboratiu des de la comissió
de serveis socials i CSM per l’atenció domiciliaria (visites conjuntes).
a) Ja s’està produïnt un augment visites conjuntes i places assignades
HD. revisió resultats en la comissió estratègica

2. Promoure actuacions que facilitin la inclusió comunitària de les persones amb problemes de
salut mental.
2.3 Promoure les activitats d'oci inclusiu, augmentant la capacitat integradora dels recursos
comunitaris de la comarca. 3

ACCIONS A DESENVOLUPAR
1.- Crear APROPA CULTURA Territorial.
a) Ja s’ha fet a nivell de Vilafranca “Apropa Cultura Municipal”. COM TREBALLARHO A NIVELL COMARCAL? Pendent concretar
2.- Fomentar la creació de grups d’oci a partir de voluntaris que actuïn com a
dinamitzadors.
b) Des del CLUB SOCIAL existeix el Voluntariat xSM i l’eina de l’autogestió. Caldria
FORMAR VOLUNTARIAT en SM pels espais comunitaris...
3.- Establir pactes o convenis amb entitats per facilitar accés a persones amb
problemes de salut mental.
4.- REGISTRE ENTITATS de la comarca i posteriorment mesures inclusives
c) Mapa d’actius / Viu / Vilafranca i St. Sadurní OK però resta pobles QUI FARIA LA
PROSPECCIÓ?
5.- FORMACIO ENTITATS I GENT GRAN. Anulat perquè ubicat en 2.1

3. Promoure accions que facilitin l'autonomia de les persones amb trastorn mental i la seva
rehabilitació dins el marc comunitari i en el seu entorn familiar.
3.3 Facilitar l'accés a recursos residencials de les persones amb trastorn mental que
promocionin la seva autonomia i descarreguin als familiars i cuidadors. 4

ACCIONS A DESENVOLUPAR
1.- Fer contacte HABITAT 3 i repercussió a la comarca.
a) S’estableix que Cap SS Vilafranca contactarà amb Habitat 3 per fer un reunió
prospectiva possibilitats cessió pisos x SM entre SSB Vilafranca, SSB CCAP i Entremhi. Informació a posteriori a C.E. de com es concretarà
2.- PP.OO. Criteris concessió lloguers i/o compra (en S.M.). Prospecció oficines
habitatges i treballar amb bosses.
3.- Treballar amb institucions i organismes polítics per fomentar la creació de
recursos per atenció SM en diferents nivell d’autonomia.
b) Es posposa en vistes a pisos d’Habitat 3 i possible gestió d’Entrem-hi.
RESIDÈNCIA EN SM?

