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Acte d'inauguració 
 

Antonio Fermoso 

 Vicepresident de FECAFAMM 

 

Para comenzar quiero felicitaros por estos 10 años de trabajo. Acto seguido me agradaría comentar 

varios asuntos. El primero es para invitaros a Caixa Forum el día 19 de noviembre a las jornada 

"Sociedad Civil y Salud Mental: Caminos para la Inclusión" que se realizarán con motivo del Día 

Mundial de la Salud Mental. Segundo, quisiera comunicaros que la Generalitat aprobará la semana 

que viene el Plan Integral de Salud Mental y que ya se ha aprobado el programa "Obertament" que 

viene a reforzar los trabajos de lucha contra el estigma. Estos resultados nos motivan a continuar y a 

emprender nuevos retos. 

 

Carmen González 

Directora del Sector Sanitari Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant Andreu 

 

Els transtorns de salut mental i les addiccions son problemes de salut que tenen un fort impacte 

social, sanitari i econòmic i que tenen un important repercussió en la qualitat de la vida de les 

persones que els pateixen de les seves famílies. El cos econòmic derivat d'aquestes malalties 

mentals s'estima al voltant del 3% o el 4% del PIB el 46% del qual correspon a costos sanitaris i 

socials que diem directes. El conjunt dels transtorns mentals son la causa més freqüent de malaltia a 

Europa, actualment la salut mental figura com una  prioritat sanitària en l'agenda política a Europa, 

a l'Estat Espanyol i a Catalunya ocupa el segon lloc en despesa del pressupost del Servei Català de 

la Salut. 

 

El Departament de Salut mitjançant el Pla Director de Salut Mental i Addiccions proposa un nou 

mòdel d'atenció per a les persones de totes les edats que integren la promoció de la salut i la 

prevenció, les activitats assistencials i les de rehabilitació, impulsa la coordinació i la coperació 

entre els serveis d'atenció a les persones amb un alt component intersectorial. El desplegament del 

Pla ha comportat formular una estrategia de prevenció-promoció de la salut mental, erradicació de 

l'estigma associat a les persones amb transtorns mentals i elaborar el pla de prevenció sobre el 

consum de drogues i problemes associats així com integrar progressivament les xarxes de salut 

mental i addiccions en canvis organitzatius i noves formes de treball tant en l'atencio primària de 

salut com en la especialitzada. 

 

Com els objectius del Pla Director de Salut Mental i Addiccions s'han vist reflectits  a Barcelona i 

en el Districte de Nou Barris? Hi hagut un increment global de recursos i d'utilització dels serveis 
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de salut mental al Districte, destaca l'augment de l'atencio als Centres de Salut Mental d'Adults en el 

període del 2001 al 2009 el increment va ser d'un 38% i al CSMIJ el Centre de Salut Mental Infantil 

i Juvenil el increment va estar del 27% es fonamental destacar el gran esforç fet en els últims anys 

en quan a l'augment d'aquests recursos que comentavem destinats a la salut mental amb un 

increment del 103% de la inversió de la compra de serveis de salut mental a la ciutat de 41.000.000 

d'euros al 2004 penseu que han passat a 83.000.000 euros al 2009 possibilitant l'increment de places 

d'Hospitals de Dia, Centres de Dia, la implementació de nous programes d'atenció de salut mental, 

l'augment de llits d'hospitalització així com la creació de nous equipaments que han permés oferir 

major cobertura a la població amb augment progressiu d'altes als hospitals, com un exemple us diria 

de 210 altes al 1999 al 2008 van ser 820, us donaria unes quantes xifres més que si teniu interés 

però tampoc es qüestió de marejar-vos sinó que veieu la diferència, els increments importantíssims 

que han estat durant aquests anys. A Nou Barris cal destacar la implantació del nou model d'atenció 

a la salut mental a l'Atenció Primària de Salut en el CSMA i en el CSMIJ, el Pla de Serveis 

Individualitzat i l'establiment de la Unitat Integrada de Psiquiatria d'Adults la UIPA de l'Hospital de 

Sant Rafael que està coordinada amb l'Hospital de la Vall d'Hebron així com al 2008 que es va fer 

la inaguració de la nova Unitat Pol·livalent de Barcelona Nord que està ubicada en els terrenys que 

coneixeu de l'Hospital de Sant Rafael com a novetat i manera de funcionar diferent aquí tenim els 

Comitès Operatius de Salut Mental i Addiccions que es van iniciar a Barcelona a l'any 2007 

nosaltres pensem que hauran de facilitar la consolidació del model sanitari integral que proposa el 

Pla Director basant-se en l'establiment de processos assistencials centrats en el benefici del pacient i 

centrats en aliances estratègiques entre totes les línees de servei en base territorial amb visió global, 

compartida i amb capacitat de treballar amb la xarxa des d'una visió comunitària aportant un 

concepte més preventiu, més rehabilitador i més pro actiu en totes les intervencions. Jo per resumir 

us diria que això ha de ser entre tots i que hem de treballar tots plegats per arribar a tot això que es 

proposa des d'el Pla Director i que estem treballant en la Barcelona Nord. 

 

 

Carmen Andrés 

Regidora del Districte de Nou Barris 

 

És un plaer estar novament aquí, en aquesta desena edició de les Jornades de Salut Mental 

organitzades per l'Associació de Familiars de Malalts Mentals del districte de Nou Barris. Aquesta 

entitat ha sabut mantenir-se forta i potent durant aquests anys en un entorn on la mateixa 

administració ha tingut dificultats per a atendre les necessitats de tots. És meritòria la labor de 

sensibilització que l'Associació fa, donant a conèixer les malalties mentals a una societat que per 

desconeixement solen generar rebuig. 

 

Els temes tractats durant aquests deu anys són tots importants: "No a l'exclusió, sí a l'atenció: obrim 

portes als nostres malalts mentals" (2001), "Per la inserció laboral: ells també poden" (2002), 

"Necessitats i perspectives de salut mental a nivell comunitari" (2003), "I demà, què serà d'ells quan 

nosaltres faltem" (2004), "Salut, treball i futur" (2005), "Abordatges terapèutics: treballs 

interdisciplinaris" (2006), "És possible la continuïtat en l'atenció després de la rehabilitació 

psicosocial" (2007), "El valor de la família en la malaltia mental: conviure amb la malaltia mental" 

(2008) i "L'estigma i la salut mental: abordatges i tractaments" (2009). 

 

Tots aquests temes sorgeixen de la preocupació de les famílies que es troben amb el problema de la 

malaltia mental. En aquest sentit, les xifres són molt reveladores. L'atenció ambulatòria de persones 

grans va passar de 18.000 en l'any 1995 a 35.000 en el 2008 i en joves i infants va passar de 5.600 a 

gairebé 7.000 durant aquest mateix període. Addicionalment, hem de recordar que darrere de cada 

malalt hi ha una família que genera tota una demanda de serveis paral·lela a la del pacient. 
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Una part dels canvis que durant aquests anys ha impulsat la Generalitat i l'Ajuntament conjuntament 

amb altres entitats han estat enfocats en la via d'atendre a les famílies. Un recurs important és 

precisament el centre de Pi i Molist que està fent una labor d'inserció en el barri de Can Peguera. Un 

altre recurs que ajuda a atendre al malalt però que a més dóna tranquil·litat a la seva família és la 

Fundació Hospital de Dia. Un recurs més, en aquest cas molt en la línia del monogràfic de l'any 

2004, "I demà, què serà d'ells quan nosaltres faltem", és la recent inauguració de la residència dins 

de la Unitat de Recursos Comunitaris. Un esforç que no està estrictament en l'àmbit de la salut 

mental però sí en el de la detecció precoç de possibles trastorns és la nova seu del Centre de 

Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç en Nou Barris. Finalment, en la línia de l'atenció a les 

famílies durant els últims tres anys hem fet un esforç important en la reforma, ampliació i creació de 

nous centres de serveis socials. És important que les persones que tenen un familiar amb una 

malaltia mental tinguin clar que poden acudir a aquests centres a buscar els recursos per a ells i per 

als seus familiars. El desplegament del nou model de Serveis Socials pel que fa  a aquesta reforma i 

a la construcció de Centres de Serveis Socials està pràcticament acabat. Justament, fa pocs mesos 

fèiem una jornada de portes obertes al nou centre del carrer La Selva, el de la zona nord està apunt 

d'obrir portes i està en construcció un centre nou situat en la plaça de La Prosperitat. 

 

En un àmbit cultural i de patrimoni, durant la festa major hem volgut aprofitar els 95 anys de 

l'Institut Mental de la Santa Creu per a fer unes visites guiades pel que queda d'aquest antic institut. 

En la segona planta de la seu del districte tenim penjada una exposició permanent sobre la història i 

evolució de l'Institut pensant que és una manera de revaloritzar aquest espai per a integrar-lo 

socialment com patrimoni. 

 

La conclusió és que durant aquests deu anys s'ha fet molt des de les institucions però encara ens 

queda molt camí per recórrer i hem de mantenir aquesta línia de treball conjunt per a poder 

aconseguir entre tots els nostres objectius. 

 

Taula rodona: la salut mental a Nou Barris 
 

Carme Grifoll 

Psicòloga clínica i directora de la Fundació Nou Barris per a la Salut Mental 

 

El tema d'aquesta presentació són els deu anys de la Salut Mental Infantil i Juvenil en el districte de 

Nou Barris. He ordenat la xerrada entorn de tres temes. Primer aportaré unes dades estadístiques 

sobre les línies assistencials generals (número de pacients, demandes i interconsultes) i sobre els 

programes. En segon lloc, ressenyaré els nous recursos que hem creat a través dels diferents 

programes. I finalment, parlaré del treball en xarxa que estem fent des de la fundació en el camp de 

la salut mental infantil i juvenil. Tots sabem que en els primers anys els nens viuen i conviuen en 

múltiples entorns com la família o l'escola. Aquests entons a més d'ajudar-los a formar la seva 

personalitat són per a nosaltres, els professionals de la salut, "detectors" de possibles patologies. És 

per això que el treball en xarxa amb aquests "detectors" resulta crucial per a impedir que les 

patologies es compliquin amb els anys. 

 

Respecte a les dades assistencials generals hem de dir que durant els últims deu anys les visites al 

nostre servei s'han incrementat en un 29%, els pacients en curs han augmentat en un 33,50% i les 

interconsultes han passat del 8% per a l'anys 2000 a un 12% en el 2010, és a dir han augmentat en 

gairebé un 79%. Les interconsultes són la feina que no es fa directament amb el pacient o la seva 

família sinó amb altres professionals. Això pot significar que fem més interconsultes però també 

que moltes coses han canviat en la societat i en la vida del nen que fa més complexe l’abordatge i el 
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tractament dels casos. Per a definir un trastorn com greu o menys greu, els experts no solament 

considerem el propi trastorn sinó els factors que l’envolten. Actualment han canviat els referents 

dels nens. De parlar del pare i la mare hem passat a parlar de famílies monoparentals o de pares del 

mateix sexe. També ha canviat la forma com els nens accedeixen a la informació i ara tenen una 

altra forma de comunicar més lligada als videojocs o l'ordinador. Tot això incideix en les 

manifestacions i en la forma que es presenten els símptomes amb el que és necessària la participació 

de diversos professionals en l'estudi dels casos. Són aquestes les raons que motiven l'augment de les 

interconsultes. 

 

Passem als programes, és a dir, les ajudes atorgades pel Servei Catalá de la Salut per atendre d'una 

manera més intensificada diferents patologies. Els programes que tenim des de l'any 2003 són el 

Programa de Trastorns Mentals Greus, el Programa de Salut i Escola i l'Hospital de Dia 

d'Adolescents. 

 

El Programa de Trastorns Mentals Greus està enfocat a atendre amb més intensitat aquelles 

patologies com la psicosi, o les seves variants, la paranoia i l'esquizofrènia. El programa el porta un 

coordinador que dirigeix als altres membres del CSMIJ en la seva atenció a la població de risc. Per 

a incloure a una persona dintre del programa no solament tenim en compte que sigui un pacient 

psicòtic sinó que considerem altres trastorns neuròtics greus que poden arribar a alterar la vida del 

nen. És per això que per a entrar en el programa s'ha de respectar un protocol enfocat a la detecció 

d'altres factors afins a les patologies. El programa inclou el disseny d'un pla individualitzat d'atenció 

del pacient i de interconsultes amb les quals s'intenta abordar les conductes complexes de nens 

provinents de les escoles ordinàries o escoles especials. Un dels valors d'aquest programa de TMG 

és que permet la detecció a temps de les patologies. Amb la detecció es pot diagnosticar i fer un 

tractament primerenc de les patologies la qual cosa incideix directament en el pronòstic i evolució 

del cas. 

 

El Programa de Salut i Escola ho explicarà més endavant la seva coordinadora, la doctora Dolors 

Arasanz. Pel que fa a l'Hospital de Dia d'Adolescents hem de dir que és una experiència pilot que 

portem a terme entre el Centre d'Higiene Mental d'Adults i la Fundació Nou Barris. Aquest és el 

primer hospital que comença amb l'Hospital de Dia als 14 anys i no als 18 com tradicionalment es 

venia fent en altres hospitals de la xarxa. 

 

Tot aquest treball en xarxa de les interconsultes ha fet que ens arribi demandes de suport i formació 

des d'altres centres. És a dir, que el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Nou Barris s'ha 

convertit en un referent. Creiem que aquestes demandes de suport i formació són conseqüència de la 

complexitat que en aquest moment presenta la clínica infantil i juvenil. Evidentment, nosaltres 

seguirem treballant sobre aquestes línies i altres noves de cara a poder atendre millor les necessitats 

dels nostres pacients. 

 

Dolors Arasanz 

Psicòloga clínica del CSMIJ de la Fundació Nou Barris per a la Salut Mental 

 

En aquesta ponència explicaré el programa "Salut i Escola" que jo coordino. Com el programa té 

dos eixos, un de salut en general i un altre el de la salut mental, m'intentaré centrar en aquest últim 

tractant solament els temes relacionats amb el Centre de Salut Mental. 

 

El programa "Salut i Escola" s'inicia en l'any 2002 amb el propòsit de dur a terme en el marc escolar 

accions de promoció de la salut en general, inclosa la detecció de senyals que indiquin la presència 

de problemes de salut mental. La idea és, per tant, considerar l'escola com un marc on es manifesten 
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els primers signes d'alerta de problemes de salut i per tant és un lloc on la detecció precoç resulta 

important per a començar un determinat procés d'atenció. 

 

El programa "Salut i Escola" es porta a terme mitjançant el manteniment d'una consulta oberta en 

les escoles de secundària. En la consulta trobem una infermera enviada des dels ambulatoris a la 

qual els joves poden accedir sota demanda per a consultar-li les seves problemàtiques. Les activitats 

bàsiques que el programa en el seu moment va proposar, a més de les consultes obertes, 

consisteixen en tallers de promoció de la salut per als joves i cursos de formació i prevenció en salut 

per als docents. 

 

L'objectiu del programa és la detecció d'adolescents en risc psicològic i psiquiàtric, susceptibles de 

patir un malestar que sigui abordable des del CSMIJ, i la seva derivació al Centre de Salut Mental. 

La nostra prioritat és el diagnòstic precoç, intentant fer especial èmfasi en les expressions clíniques 

que per les seves manifestacions puguin derivar en un trastorn mental greu. Per a dur a terme aquest 

objectiu ens basem en el treball en xarxa. El treball en xarxa comença quan la infermera fa la 

presentació del cas i conjuntament amb altres professionals debatem si és necessari i possible, en 

aquest moment, la derivació de l'adolescent al centre de salut mental. Per tant, no solament es tracta 

de destriar si hi ha malestar subjectiu, senyals d'alarma o trastorn sinó d'analitzar la possibilitat de 

fer la proposta a l'adolescent perquè consulti el Centre de Salut Mental. Les decisions que prenem 

en aquestes reunions es troben moltes vegades amb dificultats doncs, per exemple, hi ha propostes 

immediates de derivació que els joves no accepten o dificultats per a abordar els vincles. 

Evidentment, també es donen casos de joves que accepten la recomanació dels professionals i 

accedeixen directament al Centre de Salut Mental. 

 

En termes generals, l'encàrrec que rebem del Centre de Salut Mental és el de prioritzar la detecció 

de la població amb problemàtica de trastorn mental greu, mantenir les consultes amb les infermeres 

de manera que elles puguin determinar el millor moment per a fer la proposta de derivació i 

emprendre accions formatives que sorgeixen com a conseqüència del diàlec amb les infermeres. 

 

Aquestes formes d'actuació consensuada intenten evitar que la derivació es converteixi en un procés 

mecànic. Si és la infermera, per exemple, qui decidís la derivació al Centre de Salut Mental com 

resultat de la seva experiència personal amb l'adolescent es generaria un flux continu de derivacions 

que acabarien per desgastar el recurs. A més, el tema de la derivació és un assumpte complex que 

implica la voluntat de l'adolescent que és qui decideix, si les coses no disfuncionen, quan ha de 

recórrer a la infermera i si s'ha de comunicar alguna cosa als pares. Aquests últims també tenen dret 

a decidir sobre certes qüestions, com si volen consultar o no al Centre de Salut Mental. Tot en 

conjunt pot generar certes situacions problemàtiques que s'han de saber tractar. 

 

Finalment comentar que el Centre de Salut mental està obert a la comunicació. Per una banda, les 

infermeres es poden comunicar via telefònica per a rebre assessoria en situacions que els preocupen 

o per a cobrir casos de derivació urgents. Les infermeres també poden establir contacte amb l'Equip 

d'Atenció Psicopedagògica (EAP) especialment en els casos que no són tan urgents. D'altra banda i 

encara que la derivació en alguns casos no sigui del tot clara, nosaltres com a Centre de Salut 

Mental rebem consultes i donem orientació per a determinar, per exemple, si un determinat pacient 

ha de ser tractat des del Centre de Salut Mental. 

 

Nosaltres hem estat rebent casos del programa "Salut i Escola", la majoria dels quals corresponen a 

trastorns d'alimentació (especialment nenes), dificultats en la vinculació i la relació, conductes 

disruptivas en general, trastorns de l'ansietat i conductes vinculades al baix rendiment escolar. 
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Jaume Claret 

Director de l'Hospital de Dia d'Adolescents i Joves de Nou Barris 

 

En les jornades d'aquest any parlaré del que han estat els últims quatre anys de funcionament de 

l'Hospital de dia per a Adolescents en Nou Barris. En primer lloc oferiré unes quantes dades 

estadístiques relacionats amb les derivacions i el diagnòstic dels pacients. En segon lloc aprofitaré 

per a fer algunes reflexions sobre el tipus de treball i sobre alguns problemes amb els quals ens hem 

trobat i que ens han ajudat a avançar: la vinculació dels adolescents, funcionament institucional i el 

treball amb les famílies. 

 

A continuació dono molt breument les dades estadístiques. Respecte a les derivacions el 33% són 

pacients derivats del CSMIJ i el 67% del CESMIC. En total el 78% dels pacients. D'aquests 

pacients tenim un 31% entre els 17 i els 19 anys, entre els 20 i 21 anys un 8%, de 12 als 14 anys un 

24% i entre els 15 i els 16 anys tenim un 29%. Pel que fa als diagnòstics, aquests també han 

augmentat, especialment els de psicosi infantil que s'han incrementat en un 23%. Les psicosis de 

l'adolescència com l'esquizofrènia, els trastorns delirants i els trastorns límits de personalitat han 

augmentat en un 17%, 6% i 26% respectivament. 

 

Deixo de costat les dades estadístiques i entro a tractar el tema de diagnòstic. El cas dels trastorns 

límits de personalitat tenim que és un diagnòstic molt discutit en el qual influïxen molts altres 

factors com per exemple la crisi de l'adolescència. La crisi de l'adolescència és un tema que 

determina d'una manera especial a totes les psicopatologies. Per a les seves característiques, la crisi 

de l'adolescència sol propiciar errors en el diagnòstic de les psicopatologies, tant per defecte com 

per excés. Per tant, resulta important tenir un bon criteri clínic per a no precipitar-nos en el seu 

diagnòstic. El criteri clínic permet fer la diferenciació, per una banda, entre el que forma part de la 

crisi i el que pertany a un procés psicopatològic i, d'altra part, entre el que és evolutiu i el que és 

estructural. El diagnòstic ens ha demandat un temps i un dispositiu multidisciplinar en el qual vam 

involucrar tant al psicòleg com a l'educador i al professor. 

 

Vull plantejar ara el tema de la vinculació. La vinculació és la primera part del tractament. Per 

aquest motiu una de les motivacions per a la creació del nostre Hospital de Dia fou el poder oferir 

una opció -de vinculació- a un grup de joves que es trobaven al límit social, de l'educatiu i del 

psicopatològic. I és que generalment les intervencions es donen massa tard. Per a corroborar aquesta 

afirmació cito un text de l'alt comissionat de salut pública francès sobre el patiment psíquic dels 

adolescents: "psicòlegs, psiquiatres, professionals de la protecció jurídica de la joventut, la vostra 

intervenció és assenyalada gairebé sempre com massa tardana. Sovint són sol·licitats amb urgència 

en situacions de crisis que representen el final d'una llarga trajectòria de degradació. La indicació 

del seu recurs es veu llavors pervertida perquè s'us remet als joves per a una cura o un tractament 

específic però, de fet, l'objectiu és desfer-se d'ells en un situació que no té sortida". 

 

Els problemes de la vinculació estan relacionats amb la dificultat de detectar un conjunt de trets 

molt específics de les ppsicopatologies com la gran ambivalència i inestabilitat emocional i 

relacional de les patologies límit o el retraïment afectiu de la psicosi. Tot això ens condueix a dos 

perfils dels pacients desvinculats. Per una banda tenim el perfil conductual de l'individu impulsiu 

que viu en el carrer i que sol tenir problemes amb la justícia. D'altra banda, en l'extrem oposat tenim 

el perfil del pacient inhibit que es tanca a casa, s'aïlla en la seva habitació i no té amics. 

 

Un altre dels problemes per a la vinculació dels joves amb trastorns límits de personalitat és el seu 

comportament contradictori que els duu a demanar i després fer tot el possible per a ser rebutjats. 

Per això per a vincular-los hem de seguir una estratègia específica, apresa i perfeccionada durant 
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aquests quatre anys de treball: no ens podem acostar als joves de qualsevol manera sinó que hem de 

donar-los un temps i un espai perquè ells prenguin la iniciativa. En aquest sentit, la tendència dels 

joves a agrupar-se, a buscar altres joves, és una eina molt útil per a aconseguir vincular-los en un 

procés terapèutic. La importància d'aquesta força movilitzadora i aglutinadora forma part de la 

filosofia assistencial comunitària de l'Hospital de Dia. La nostra filosofia assistèncial noestà 

enfocada solament a la rehabilitació psicosocial, el que implica contar amb una treballadora social o 

que l'hospital de dia sigui un hospital de sector, pròxim a la comunitat. La filosofia assistencial 

comunitària també té a veure amb la socialització com un concepte psicopatològic. Això significa 

que abans de fer un procés de rehabilitació psicosocial és indispensable fer un procés de 

socialització de l'adolescent. 

 

Aquest procés de socialització que defineix la nostra filosofia assistencial comunitària es 

caracteritza per tres punts: el principi d'autoritat, la flexibilitat i la necessitat a l'aïllament. Respecte 

al principi d'autoritat diré que a més dels pares, l'equip s'ha de considerar en el procés de 

socialització doncs és l'equip qui organitza la vida en comú dels pacients. Més enllà de l'ideal 

democràtic d'igualtat, l'experiència ens ha ensenyat que és necessari transmetre als joves pacients 

una jerarquia, un ordre institucional i un principi d'autoritat amb els quals l'equip pugui ajudar-los a 

mantenir uns hàbits i a organitzar els aspectes bàsics de la seva identitat. La institució, l'equip, és un 

referent simbòlic que ha d'estar preparat per a rebre moltes envestides i el principi d'autoritat 

contribueix en aquesta preparació. 

 

En segon lloc, és indispensable que el principi d'autoritat sigui coherent i  articulat des del 

multidisciplinari però també cal que sigui una estructura flexible. La flexibilitat implica anteposar la 

integració a la coordinació, consentir una certa dosi de caos i d'imprevist dintre del funcionament 

institucional. La flexibilitat s'aplica també a les crisis que cal contenir-les però no necessàriament 

anticipar-les. Un tercer punt que defineix la nostra filosofia assistencial comunitària i que pot 

resultar paradoxal, consisteix a reconèixer la necessitat de l'individu d'aïllar-se del grup. Cal 

entendre les tendències egocèntriques i regressives com una mica necessàries per a establir i 

reconstruir uns límits amb l'exterior així com per a diferenciar-se dels altres. 

 

Per acabar parlaré de la funció del treball terapèutic amb les famílies dintre del que és la nostra 

filosofia assistencial comunitària. Paral·lelament al treball de socialització com a part del procés 

psicològic de reestructuració de la personalitat dels joves, ens sembla important el treball terapèutic 

amb les famílies. El treball terapèutic al que faig referència implica tres facetes. Primer, considerar 

a les famílies com pacients en el sentit que tenen un patiment derivat de la difícil convivència amb 

els malalts. Segon, educar a les famílies per a ajudar-les a entendre el que suposa l'adolescència, el 

procés de separació i reorganització en el qual ells es veuen implicats. Tercer restituir l'autoritat 

parental com una mica que va més enllà de l'afectiu i que passa per arribar al respecte dels fills. Si 

bé la restitució de l'autoritat parental és un tema social també és personal que passa per superar els 

sentiments de culpabilitat que es donen en les relacions pares - fills per a pensar la relació en termes 

de responsabilitat. 

 

Paloma Lago 

Psiquiatra i directora del Centre de Salut Mental d'Adults de Nou Barris 

 

M'agradaria compartir unes reflexions sobre els canvis que han suposat aquests deu anys de treball 

per als centres de salut mental. Si bé aquests canvis han significat contar amb més recursos com el 

programa PSI, el Programa de Psicoteràpia Greu, el Programa de Suport a la Primària o l'Hospital 

de Dia per a adolescents i joves, tenir més professionals i recursos ha implicat fer modificacions 

respecte a l'assistència. Sobre aquest aspecte parlaré a continuació. 
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En general, les modificacions que hem introduït en l'assistència ens han dut a ampliar la cobertura 

assistencial. La regidora ja comentava que el 20% de la població adulta de la població de Nou 

Barris (140.000 persones) ha passat pel Centre de Salut Mental en aquests deu anys. Aquestes 

mateixes modificacions ens han permès, també, accedir a pacients greus, pacients als quals en les 

anteriors circumstàncies no podíem accedir. Actualment tenim més pacients greus en tractament 

que fa deu anys. La millora en l'accessibilitat és una altra conseqüència de les modificacions 

introduïdes en l'assistència. Aquest increment en l'accessibilitat es reflecteix en tres aspectes. El 

primer és la gestió de la llista d'espera. Per exemple, en les derivacions urgents el pacient es visita el 

mateix dia, en el cas de les visites preferents el pacient es visita en menys de catorze dies i per a les 

visites ordinàries, en menys de 45 dies. 

 

La reducció en la llista d'espera és al resultat d'un estudi que va demostrar que una espera de més de 

45 dies en les visites ordinàries, suposava l'augment de l’absentisme en la primera visita. També es 

deu a la necessitat d'intervenir en situacions urgents. En l'actualitat, tot pacient que està en un 

moment de crisi pot acudir de forma urgent al Centre de Salut Mental i se li visita aquest mateix dia. 

Això ha suposat la disminució de les urgències hospitalàries de Vall d'Hebron. Ara mateix tenim 

tantes visites urgents en el Centre de Salut Mental com en el servei d'urgències de la Vall d'Hebron. 

La disminució de les urgències hospitalàries és el segon aspecte que es desprèn de l'increment en 

l'accessibilitat. 

 

El tercer aspecte que reflecteix aquest increment té a veure amb les intervencions. Estem efectuant 

intervencions en el domicili a través dels PSI i els infermers del programa TMS. Estem efectuant 

intervencions en l’ABS, els psiquiatres visiten en les ABS, i en els hospitals d'aguts, subaguts, 

Hospital de Dia i els PSI. 

 

Un altre canvi que hem tingut en aquests deu anys són els tractaments individualitzats. Gràcies a 

una investigació que ha fet un psiquiatra del Centre de Salut Mental sobre el concepte de gravetat 

psicosocial, hem conclòs que no podíem aplicar el mateix tractament a tots els pacients que 

visitaven el centre i que havíem d'adaptar el temps i els professionals involucrats en els tractaments 

segons la gravetat de cada cas. Per exemple, el tipus d'intervenció que exigeix un pacient afectat 

d'un trastorn adaptatiu en situació de crisi i que pot comportar una temptativa d'autolesió, no és el 

mateix tipus d'intervenció que s'ha de donar a un pacient amb una distimia o una depressió crònica 

doncs suposa un concepte de gravetat diferent que és la efectació de la vida quotidiana. 

 

La millora en els tractaments individualitzats ens ha dut a afinar el diagnòstic. És necessari entendre 

el diagnòstic no solament com la descripció d'un símptoma psiquiàtric sinó com un procés vinculat 

a cinc eixos que són els símptomes, la personalitat, les malalties somàtiques, la qualitat de vida i 

l'afectació de la vida del pacient. Gràcies a aquesta nova concepció del diagnòstic podem definir 

tractaments més individualitzats per a cada pacient. 

 

En aquests deu anys també han hagut canvis en la continuïtat assistencial. Gràcies al desplegament 

dels nostres professionals, tant de PSI com dels infermers, hem pogut accedir més a les urgències, 

als Hospitals d'Aguts, subaguts i a l'Hospital de Dia. Hem pogut elaborar programes de reinserció 

amb el Centre de Dia, el Club i el Centre Especial de Treball. Una altra funció que s'ha millorat de 

la continuïtat assistencial ha estat el suport que els diferents professionals brinden per al maneig 

dels pacients que viuen en residències i pisos. També la continuïtat assistèncial s'ha vist reforçada 

amb el Programa de Suport a la Primària i pels plans individuals creats per a atendre a aquells 

pacients freqüentadors de circuits. 
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A continuació, vull ensenyar-vos unes xifres que demostren que durant aquests anys hem intentat 

tenir en compte les necessitats reals dels pacients de Nou Barris. L'atenció de pacients amb 

diagnòstic de trastorn mental sever, per exemple, ha passat dels 200 pacients inicials a 721 en el 

2009 i a 749 al 2010 i la idea és arribar als 800 abans de finals d'any. Respecte al programa PSI, 

tenim actualment 56 pacients en programa, 8 en procés de valoració i 173 altes de les quals 118 han 

complert els objectius tant de vinculació al centre de salut mental com de rehabilitació i reinserció 

comunitària. Hem tingut 23 rebutjos, és a dir, els pacients van entrar en un programa però no van 

acceptar la continuïtat del PSI i 22 abandons. 

 

Finalment, presentaré les propostes de millora que tenim per aquest any. En primer lloc, hem 

començat un programa d'atenció a joves de 18 a 24 anys amb l'objectiu d'arribar a una població que 

té dificultats per vincular-se als serveis ambulatoris. Quan rebem una demanda d'atenció d'un 

pacient en aquesta franja d'edat, se li visita en la mateixa setmana i s'intenta intervenir amb el 

psiquiatre o el psicòleg. En els casos greus, fins i tot, podem activar el programa PSI per fer una 

contenció familiar com de l'adolescent. En segon lloc, una altra proposta de millora és augmentar el 

treball conjunt amb el CAS i intentar desenvolupar els programes de primers episodis i de prevenció 

del suïcidi. 

 

Alex Marieges 

Infermer Unitat d'Aguts de l'Hospital San Rafael 

 

Presentamos la propuesta que hacemos desde el equipo de enfermería para intentar que el ingreso 

de los pacientes en la unidad de agudos no se limite al uso de los medicamentos sino para que el 

inicio de la rehabilitación empiece en dicha unidad. 

 

La Unidad de Agudos somos fruto de la unión estratégica del Hospital de San Rafael y del la Vall 

d'Hebron. En el Hospital de la Vall d'Hebron encontraréis el Servicio de Urgencias y la Unidad de 

Corta Estada y en el Hospital de San Rafael el Servicio de Agudos. Pese a que el Hospital de San 

Rafael es pequeño, nuestra unidad es la más grande de todo el hospital por lo que cuenta con unos 

800 m2 de extensión y 41 camas de agudos. Damos asistencia a Nou Barris, Horta Guinardó, 

Sarrià-Sant Gervasi y a una parte de Gracia. 

 

Según datos de nuestro servicio, hemos atendido a un 34.6% de pacientes con diagnóstico de 

esquizofrenia, a un 20.2% de personas afectas de otros trastornos psicóticos, un 12.8% con trastorno 

bipolar, un 8.8% con depresión y un 21.8% de personas con otras patologías mentales. 

 

Si en alguna ocasión tenéis que acudir a nuestro servicio os encontraréis con un supervisor, tres 

diplomados, tres técnicos de enfermería en los turnos de mañana y tarde y dos enfermeros y dos 

auxiliares en los turnos de noche. Este ratio de personal y dotación es muy importante pues si 

dividimos nuestros 41 usuarios entre 6 profesionales que se encuentran en las mañanas el resultado 

es de seis pacientes por profesional. La institución siempre ha cuidado que los ratios estén por 

encima de la media de otros dispositivos lo que nos permite, a los enfermeros, ofrecer más cuidados 

a los pacientes y realizar otras actividades, además de la de simples custodios, como puede ser la 

creación de grupos psicoeducacionales y recreativos. 

 

En estos cinco años el perfil de las personas que acuden como usuarias a nuestro servicio ha ido 

cambiando con lo cual los enfermeros pensamos que la asistencia se merecía un cambio. Nuestra 

intención, en este sentido, es que cada vez la unidad de agudos se parezca más a un Hospital de Día, 

es decir, que se realicen muchas actividades para evitar la ociosidad de pacientes y enfermeros. 
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Cèlia Fernández 

Infermera Unitat d'Aguts de l'Hospital San Rafael 

 

Jo us explicaré alguns dels tallers que oferim en la Unitat d'Aguts. Començo amb el mòdul 

psicoeducatiu d'adherència al tractament, un dels mòduls més importants. Dintre dels propòsits 

d'aquest mòdul estan l'informar i educar al pacient sobre els tractaments que necessiten, fomentar la 

participació dels usuaris en grups de reforç, millorar la comunicació entre infermers i pacients, 

treballar les preocupacions reals de l'usuari, conèixer les seves expectatives i adoptar una actitud 

amistosa i no burocràtica envers el malalt. L'activitat tindria una freqüència de tres dies a la 

setmana, amb una durada de 45 minuts aproximadament i el material que fem servir en un 

retroprojector de transparècies. El grup que està dirigit per un terapeuta que és l'infermer i per un 

coterapeuta que és el tècnic en cures auxiliars d'infermeria. El taller està dirigit a un grup heterogeni 

de pacients en el qual es troben persones afectades per diverses patologies. El mètode que fem 

servir consisteix en explicar-los els símptomes dels seus trastorns mentals, quins tipus de fàrmacs 

fem servir per la seva simptomatologia, descriure quina acció tenen aquests fàrmacs, quan 

s'utilitzen, els efectes secundaris i els beneficis que té el tractament. 

 

Passem ara al mòdul psicoeducatiu de vinculació al Centre de Salut Mental (CSMA). A aquest 

mòdul li donem també especial importància perquè els professionals del CSMA seran els que 

assegurin la continuïtat assistencial d'aquests pacients i els que segueixin la seva evolució fora de 

l'hospital. L'objectiu del mòdul és tractar de prevenir l'hospitalització, les recaigudes i que tinguin 

una bona vinculació al CSMA per que de aquesta manera tenir un millor control de la seva malaltia. 

Pel que fa als objectius que els infermers ens plantegem són: que els pacients sàpiguen quins 

recursos i hi ha fora de l'hospital, la seva continuïtat assistencial, millorar la confiança reciproca 

entre els professionals sanitaris del CSMA i el pacient, facilitar el procés de recuperació fora de la 

unitat d'aguts i reforçar la seva adaptació en tots els àmbits. El mètode i els materials són els 

mateixos que fem servir en el taller d'adherència al tractament. 

 

El taller de gimnàstica està dirigit per un tècnic en cures auxiliars d'infermeria. El taller es realitza 

als matins, dues vegades a la setmana, els dies que no hi ha mòdul psicoeducatiu. Els materials que 

fem servir són coixins, matalassos, música, vídeos i tot el que faci falta per a fer els exercicis. Ens 

vam trobar que els usuaris tenen una falta de coneixement de l'activitat física: estan obsessionats pel 

pes i la figura corporal, tenen un estil de vida sedentari, problemes per a relacionar-se amb altres 

pacients i, en alguns casos, rigidesa produïda pels efectes secundaris de la medicació. És per tot 

això que amb el taller ens plantegem els següents objectius terapèutics: que els pacients coneguin 

els beneficis de l'activitat física, que millorin les funcions fisiològiques, facilitar la oxigenació i la 

capacitat pulmonar, regular el pes dintre d'uns límits saludables, millorar la coordinació i, sobretot, 

que interaccionin. El mètode és similar, és a dir, exposició verbal amb suport de diferents mitjans 

com música o vídeos, mètodes de relaxació i, evidentment, exercicis físics. 

 

Durant les activitats els pacients poden plantejar els seus dubtes i tot es registra en l'alta d'infermeria 

per a explicar quins són els avanços del pacient com a conseqüència de la seva participació en 

aquestes activitats. 

 

Un altre curs que també dirigeix el tècnic en cures auxiliars és el grup "Resum del Dia". Aquest 

grup ens el plantegem perquè molts dels nostres pacients tenen un patró d'activitat diürna ineficaç 

(asincronia circadiana), pensaments reiteratius abans d'anar al llit, ansietat i, sobretot, una absència 

de persones importants (familiars o amics) que els acompanyin i a qui explicar-los el que els passa 

durant el dia. Els objectius del taller són la disminució de l'ansietat, resoldre els seus dubtes, 

facilitar la comunicació amb companys i personal. El taller el realitzem durant les nits, formant un 



10es JORNADES DE SALUT MENTAL A NOU BARRIS          11 

 

grup en la sala de la unitat que està obert a tots els usuaris. Durant les reunions el pacients proposen 

un tema lliure a partir del com comentar les seves angoixes i els seus dubtes. 

 

Joan Carles Boada 

Psiquiatra Unitat d'Aguts de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè 

 

En el Hospital de la Mercè tenemos tres recursos que son el Hospital de Día, la Unidad de 

Subagudos y la Alta Dependencia Psiquiátrica (ADP) cuya coordinadora es la doctora Teixidó. En 

razón de que se firmó un convenio con el Servei Català de la Salut en el año 2001, durante estos 10 

años hemos atendido a pacientes  del Servei Català además de los que tenemos en nuestra Unidad 

de Subagudos. Los pacientes provenientes del Servei corresponden a un grupo de pacientes que 

llamamos pacientes con trastorno mental severo. Este grupo de pacientes incluye aquellos procesos 

que, en función de su diagnóstico clínico, de la duración en el tiempo y de la discapacidad social 

(familiar y laboral), resultan de difícil manejo. 

 

Un elemento importante a la hora de delimitar estos pacientes es el factor temporal. Por convenio se 

ha establecido que son pacientes que llevan como mínimo dos años de evolución de la enfermedad 

o que tienen un deterioro progresivo y notable en los últimos seis meses. El trastorno mental severo 

incluye pacientes diagnoticados de esquizofrenia, trastornos delirantes, trastornos esquizoafectivos, 

trastornos bipolares (tipo 1 y 2), trastornos afectivos depresivos graves con o sin síntomas 

psicóticos, trastornos depresivos graves recurrentes y trastornos obsesivos compulsivos (TOC). 

 

El perfil de los pacientes que atendemos en subagudos corresponde a los enfermos que han 

superado la fase aguda y que, en función del proceso seguido o pronóstico, necesitan ampliar el 

tiempo de estancia en un centro hospitalario con el objetivo de seguir insistiendo en las medidas 

terapéuticas tanto farmacológicas como no farmacológicas. El objetivo final es la reinserción del 

paciente en la comunidad a nivel familiar, social y laboral. 

 

Los aspectos que tratamos en la unidad de agudos están enfocados ante todo a la remisión de 

síntomas pero también a recuperar la funcionalidad del paciente. Entendemos por funcionalidad, el 

recuperar aquellas habilidades premórbidas, es decir, antes de que el paciente cayera enfermo. Esto 

incluye el recuperar funcionalidad a nivel de distintos dominios como son el nivel personal con el 

autocuidado; el nivel social, recuperando el rol laboral, de estudio, de ocio o voluntariado; y a nivel 

comportamental evaluando conductas disruptivas o autoagresivas que puedan haber. La 

recuperación de la funcionalidad es importante pues el paciente no está recuperado solo con la 

remisión de síntomas sino que ha de ser rehabilitado para que alcance una plena autonomía, para 

que mejore su calidad de vida y el bienestar personal y para que tenga una mayor participación 

social. 

 

Para el cumplimiento de todos estos objetivos nuestra unidad se ha adaptado de diferentes maneras. 

Primero, se ha apostado por un programa riguroso en el que se incluye como aspecto básico todas 

aquellas intervenciones psicosociales que ayudarán a conseguir una mejora progresiva de la 

funcionalidad y de la autonomía del paciente. Aclarar que la funcionalidad y la autonomía no 

implican la competitividad pues, por su limitación, los enfermos serán menos competitivos que 

aquellos a quienes etiquetamos como "normales". Segundo, ha supuesto un incremento del personal 

que está en el hospital Mare de Deu de la Mercé con la finalidad de contar con un equipo 

multidisciplinar en el que hay médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, un equipo 

de enfermería básico y de auxiliares, cada uno con su competencia profesional perfectamente 

definida. 
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Todos estos recursos han facilitado la realización de varias actividades con las que los pacientes 

tienen una buena parte del día ocupado y así evitan ciertos hábitos que les caracterizan como el 

tabaquismo. Al mismo tiempo, dichas actividades les ayudan a adquirir las habilidades perdidas 

durante el transcurso de le enfermedad. Las actividades a las que hacemos mención vienen 

definidas por un calendario de actividades y se plantean a los enfermos como una medida 

terapéutica, como un entrenamiento de las habilidades y como un método para la recuperación de 

sus funciones sensorial y motora. En el ámbito ocupacional nuestras actividades procuran la 

participación, el compromiso, la productividad y el desarrollo de roles que preparen al paciente pare 

el ambiente post-alta. 

 

El tratamiento que damos al paciente es integral e individualizado pues creemos que es necesario 

tratar lo psiquiátrico y lo orgánico. En este sentido, como nuestra formación es en psiquiatría y 

tenemos nuestras limitaciones en el tratamiento de lo orgánico, lo que hacemos es derivar a otros 

recursos como las unidades de agudos. En las unidades de subagudos estamos especializados en 

atender necesidades sociales de muy variados tipos lo cual implica una ardua labor porque las 

necesidades sociales son muchas y los recursos son finitos. Además, aunque nos duela aceptarlo y 

pese al tratamiento integral, tanto farmacológico como no farmacológico, siempre habrá pacientes 

que no son rehabilitables debido a su grado de cronicidad. 

 

Ahora, paso a daros unos datos asistenciales de estos últimos años. Nuestro servicio cubre cuatro 

sectores que son Nou Barris, Horta Guinardó, Sant Andreu y Gracia. En total, de estos cuatro 

sectores, durante el año 2008 hemos atendido a 232 pacientes, en el 2009 a 228 y en el 2010 

llevamos atendidos un número similar de pacientes. De manera específica, en el año 2008 

atendimos a 38 pacientes del CSMA Nord de Nou Barris y 25 del CSMA Sud. En total 63 

pacientes. Esto supone un 27% del total de pacientes atendidos en los cuatro sectores. En el 2009 

fueron 36 pacientes del CSMA Nord y 21 del CSMA Sud. En total fueron 57 pacientes. Esto supone 

un 25% del total. De estos 57 pacientes, 40 lograron volver al CSMA con una duración de menos de 

noventa días. En el 2010 llevamos 45 pacientes visitados de los cuales la gran mayoría proceden de 

la Unidad de Agudos del Hospital de Sant Rafael. La derivación post-alta en general es hacia el 

CSMA. La derivación al Hospital de Día ha sido de un 17%, al ADP de un 4% o 5%, las altas 

voluntarias subieron un 2% y el retorno a Unidad de Agudos es de un 2%. 

 

Estanislao Navarro Bertrán 

Psiquiatre de l'Hospital de Dia CPB 

(Centre Psicoteràpia Barcelona) 

 

El Hospital de Día en el que trabajo desde hace 15 años, es uno de los primeros que funcionan en 

Barcelona. El hospital ha ido cambiando a lo largo de estos años en cuanto al número de plazas y a 

los programas asistenciales que se han ido agregando. Es un hospital concertado con el Servei 

Català de la Salut que atiende a adultos con hospitalización parcial. El equipo ha aumentado en los 

últimos años para conseguir que sea multidisciplinar. Actualmente está formado por cuatro 

psiquiatras, dos psicólogas, dos enfermeras, una trabajadora social, cuatro cuidadores psiquiátricos 

y una secretaria. 

 

El tratamiento está dirigido a patologías mentales de diversos tipos mediante tres programas 

diferentes: el Programa Estándar que es el programa con el que inició el Hospital de Día, el 

programa de "Acogida Rápida" (PAR) que se ha agregado hace unos cuatro años y el programa para 

Trastornos Límite de Personalidad. 

 

El programa estándar tiene una capacidad de 40 a 44 plazas para pacientes derivados de agudos, 
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subagudos o del CSMA. Nuestro pacientes son enfermos de trastornos psicóticos aunque también 

hay afectados por trastornos afectivos, ansiedad y otras neurosis grabes con años de evolución. El 

abordaje es multidisciplinar y multidimensional, tanto familiar como comunitario, con el objetivo 

de que el paciente sea un sujeto activo y comprometido con su tratamiento. La participación de la 

familia se consigue permitiendo que un familiar acompañe al paciente desde el inicio del 

tratamiento y manteniendo un grupo de terapia multifamiliar. La atención comunitaria, de otra 

parte, está en el centro del funcionamiento del Hospital de Día, un hospital de tipo comunitario. Por 

esta razón los pacientes pasan la mayor parte del tiempo de ingreso, unas ocho horas días, en el 

servicio de atención comunitaria. Allí participan en diferentes talleres, reuniones y asambleas pero 

siempre sostenidos por el equipo. Además de los talleres, los pacientes tienen un club psicosocial 

que ellos mismos gestionan económicamente con el fin de organizar salidas y otras actividades. 

Complementariamente, en esta atención comunitaria se crean relaciones interpersonales 

fundamentales entre los pacientes que buscan apoyo, de manera que unos pacientes se convierten en 

coterapeutas de otros. La permanencia en el Hospital de Día son tres o cuatro meses y al alta, de ser 

necesario, se hace un proyecto de derivación a un recurso diferente como puede ser el servicio de 

rehabilitación comunitaria o el servicio prelaboral. La continuación del tratamiento se hace en el 

Centro de Salud Mental que le corresponda al paciente. 

 

Paso a hablaros del programa de "Acogida Rápida". Este programa nació por la idea de que el 

Hospital de Día debía dar una respuesta rápida ante casos en los que no es necesario que el paciente 

participe de una vida comunitaria de ocho horas. Se trata de atender patologías moderadas como las 

situaciones de crisis, los trastornos desadaptativos con sintomatología ansiosa-depresiva y que 

requieren un abordaje inmediato. La gran mayoría de los pacientes que tenemos en este programa 

vienen derivados del CSMA y otros de urgencias. El abordaje es muy focalizado y de corto plazo, 

alrededor de dos meses de tratamiento intensivo de tipo psicoterpéutico y farmacológico. La 

enfermera es la profesional de referencia en este grupo, la que recibe cada mañana a los pacientes 

en una reunión de acogida y la que realiza algunas actividades con ellos como son los talleres o el 

grupo de salud. En este programa, además de la asistencia individual, tenemos dos grupos: uno de 

tipo elaborativo psicodinámico que se reúne una vez por semana y otro grupo de tipo operativo 

enfocado a la vida cotidiana y a objetivos a corto plazo. 

 

El tercer programa al que quiero hacer referencia es el TLP o de trastornos límite de personalidad. 

Estos trastornos se venían tratando en los hospitales dentro de los programas estándar,  hasta que 

hemos visto que son pacientes que no encajan bien en la dinámica del tratamiento comunitario. El 

programa de trastornos límite de personalidad tiene una duración de tres horas al día y lo llevan 

profesionales entrenados en tratar éste tipo de pacientes, es decir, pacientes complicados, que 

fácilmente abandonan, se descompensan o desestabilizan. La asistencia que se ofrece es individual 

y después de atenciones grupales. Tenemos dos grupos psicoterapéuticos, uno de mentalización con 

base psicodinámica, un grupo psicoterapéutico dialéctico conductual, un grupo de "mindfulness" 

(conciencia plena) y estamos pensando en crear un grupo para familiares. La previsión del ingreso 

en este programa es de seis a nueve meses y luego un tratamiento post alta que puede tener años de 

duración. 

 

Para finalizar, unos datos asistenciales de Nou Barris que van desde el año 2000 al 2010. Sobre las 

derivaciones del 2000 al 2003, agudos derivados al Hospital de Día, el 59% de los pacientes, pero a 

partir del 2004 el CSMA pasa a ser el gran derivador. Este cambio tiene que ver con el cierre del 

IMPU que era un hospital de agudos con 90 plazas y que durante estos años se han abierto otros 

Hospitales de Día. Con respecto a diagnósticos también ha habido cambios. El 80% de los pacientes 

en el año 2000 eran trastornos psicóticos y en menor grado trastornos afectivos o de personalidad. 

Entre el 2004 y 2005 hay un descenso de los trastornos psicóticos y un aumento de los trastornos 
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afectivos, de ansiedad y de personalidad. Creemos que la reducción en la derivación de pacientes 

psicóticos se debe a que en los CSMA se han creado recursos para el tratamiento de estos pacientes 

como el programa TMS. De los trastornos psicóticos, la esquizofrenia paranoide es la más 

frecuente. La estancia media en hospital se ha mantenido en cuatro meses, con un repunte en el año 

2004. Con respecto a programas, desde el 2006 la estancia para los trastornos límites se ha ido 

reduciendo hasta llegar en algunos casos a los dos meses, solo en el 2007 se ha mantenido normal, 

es decir, seis meses de tratamiento. La causa de esta reducción la vemos en los abandonos del 

tratamiento y por la derivación de muchos de estos pacientes a subagudos. La estancia en el 

programa estándar se ha mantenido constante en los tres meses, con alguna pequeña subida en los 

últimos meses. La estancia en el programa de "Acogida Rápida" está por encima de los dos meses. 

Tenemos un porcentaje muy elevado de altas clínicas, uno bajo de altas por traslado y, 

lamentablemente, en los años 2004 y 2009 hemos tenido dos altas por suicidio consumado. 

 

Maria Jesús Abadía 

Psicòloga coordinadora del SRC Pi i Molist 

 

Si bien he tenido el honor de ver el nacimiento y crecimiento de los actuales recursos de Nou 

Barris, quisiera centrarme en los más cercanos, en los que hoy configuran la unidad de recursos 

comunitarios del Servei de Psiquiatría del Hospital de Sant Pau, legado del antiguo Instituto Mental 

de la Santa Cruz. 

 

Al cierre del hospital mental, en el año 1987, hay dos Centros de Día en Barcelona que se hacen 

cargo de toda la asistencia psiquiátrica de la ciudad. El Centro de Día de Pi i Molist se hace cargo 

de los pacientes de Nou Barris, Ciutat Vella, Eixample, Sant Andreu y Sant Martí. Mucho ha 

evolucionado la salud mental desde entonces, evidentemente todo ha ido cambiando, se ha 

conseguido la creación de nuevos Centros de Día y de Rehabilitación Comunitaria en todos los 

distritos de Nou Barris como ha de ser si realmente pretendemos una inserción comunitaria realista. 

 

En este momento tenemos 104 plazas concertadas con el ICS que son de referencia exclusiva de los 

pacientes de Nou Barris. Uno de los cambios sustanciales que se ha producido desde el Centro de 

Día a servicio de atención comunitaria es que el tipo de tratamiento que se da a cada uno de los 

usuarios es totalmente individualizado a través de los diferentes programas existentes en el Servicio 

de Rehabilitación Comunitaria. En los últimos diez años hemos puesto en funcionamiento el grupo 

psicoeducativo de atención a las familias de los usuarios que asisten a la Unidad de Recursos de 

Nou Barris. 

 

A partir del momento en el que se cierra el hospital mental se desarrolla un programa piloto 

consistente en la creación de dos pisos para pacientes psiquiátricos. La característica de estos pisos 

es que el paciente iba única y exclusivamente a dormir al piso y el resto del día lo pasaba en la 

institución psiquiátrica. Este programa se inicia con 34 pacientes los cuales eran todos del Hospital 

Psiquiátrico. Posteriormente se hizo una concertación para ampliar en número de plazas a 60. De 

estas 60 plazas todavía quedan cuatro pacientes del antiguo hospital y el resto de pacientes que 

tenemos son nuevos. A diferencia del Servicio de Atención Comunitaria el programa de pisos no 

está sectorizado, es decir, que pueden venir pacientes de cualquier lugar de Barcelona o de 

Catalunya, aunque nosotros damos prioridad a los pacientes de Nou Barris. 

 

Uno de los dispositivos que se ha puesto en marcha estos últimos diez años ha sido el del Servicio 

de Capacitación y Ajuste Personal y Social, dirigido a los usuarios del Centro Especial de Trabajo. 

El servicio da soporte psicosocial a catorce usuarios que están insertados laboralmente en el 

Hospital de Sant Pau. 
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En el año 2003 se inauguró formalmente el Club Social. Inicialmente tenía entre 35 a 40 plazas y en 

este momento tenemos entre 65 a 70 plazas. El Club Social se define como un programa social 

comunitario que está dirigido a facilitar la relación, fomentar la autonomía del usuario, estimular 

intereses y, por su puesto, facilitar la integración comunitaria de todos ellos. Funciona fuera del 

horario del servicio de rehabilitación comunitaria, los fines de semana incluidos, y es una 

continuidad a la labor rehabilitadora e integradora de nuestro recurso. 

 

Desde hace un año funciona la residencia Pi i Molist ubicada en la parte superior de nuestro centro 

y con capacidad para treinta camas. 

 

Como conclusión podemos decir que ha sido de vital importancia el apoyo de las familias para la 

puesta en marcha de los nuevos recursos y, por supuesto, de los programas de rehabilitación ya que 

han sido ellos los que en muchas ocasiones han llevado el peso de la enfermedad. 

 

Rubén Regueiro 

Psicòleg de la Llar-Residència Pi i Molist 

 

La residència,  a diferència d'altres recursos que s'han presentat, és un recurs social que està vinculat 

al Institut Catalá d'Assistència i Serveis Social de la Generalitat de Catalunya. La residència té com 

a objectius proporcionar un allotjament a aquelles persones que tenen un trastorn mental sever i de 

llarga evolució, prevenir i tractar el deterioramient causat pel caràcter crònic d'aquest tipus de 

malalties, treballar per a aconseguir la màxima autonomia dels usuaris residents i facilitar la 

integració dels usuaris en la comunitat. 

 

La residència té trenta places, no està sectoritzada i, a diferència d'altres recursos, és de règim obert. 

L'estada és per temps indefinit el que no significa que tingui un caràcter finalista, és a dir, que 

intentem desenvolupar un projecte de sortida de la residència cap a un recurs que sigui més 

autònom com pot ser la tornada al domicili d'origen o a una llar amb suport. L'equip és 

multidisciplinari. En el nostre cas està compost per tècnics d'atenció socio sanitària, tècnics 

d'integració social, infermers, auxiliars, una treballadora social, un psiquiatra i un psicòleg. 

 

En la cartera de serveis, a més de l'allotjament i la manutenció, també s'inclouen els programes de 

rehabilitació psicosocial que fem en la llar. Els programes s'organitzen en diverses àrees 

d'intervenció, les més importants són l'autonomia i la cura de si mateixos. Després tenim programes 

en l'àrea de la salut. D'una banda, fem una vigilància d'aquesta salut i, si és necessari, s'activen els 

recursos de zona perquè la persona sigui atesa. 

 

D'altra banda, fem també un treball educatiu relacionat amb la salut. La idea és que la persona sigui 

capaç d’autodetectar-se els problemes de salut i anar al recurs sanitari més adequat. També estem 

treballant en altres recursos com el d'adherència al tractament o el seguiment i coneixement de la 

medicació. Tenim programes que van en la línia de la integració comunitària, des del que són les 

relacions interpersonals a la realització d'activitats fora de la llar. Hi ha també programes d'oci i 

temps lliure on es dóna un suport específic perquè les persones puguin planificar el que faran en el 

temps lliure, desenvolupar interessos o aficions. 

 

Finalment, com a grans àrees de treball tenim l'atenció a les famílies que considerem bàsica. Una de 

les línies que es segueix és el poder permetre que les famílies participin directament dels programes 

de rehabilitació pel que és normal donar als usuaris permisos per a passar el cap de setmana amb les 

seves famílies. Evidentment, la família és un punt clau per a mantenir certs hàbits i una evolució en 
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l'autonomia que s'ha iniciat des de la residència. 

 

La majoria de la intervenció que fem des d'aquest tipus de recurs és a nivell individual però també 

tenim tallers en grup com el grup d'activitats de la vida diària, un grup d'oci i temps lliure, dos grups 

d'integració en la comunitat, el taller d'autonomia en la medicació i estan projectats tallers 

d'educació per a la salut i un grup de convivència. A part d'això, setmanalment es fa l'assemblea de 

la llar. 

 

Pel que fa al perfil, en el moment d'entrar les persones que assisteixen al nostre recurs té entre 18 i 

65 anys encara que podem trobar persones grans doncs, com vam comentar abans, el temps d’estada 

és indefinit. Són pacients que tenen un trastorn mental sever com a diagnòstic però és necessari que 

en el moment d'entrar tinguin una estabilitat psicopatològica. En general, solen tenir dificultats a 

nivell social i relacional però se'ls demana un grau d'autonomia perquè puguin fer per si mateixos 

les activitats bàsiques tot i que sigui necessari un suport extern. 

 

Per a finalitzar diré que ara mateix hi ha 29 usuaris en la residència, el 55% són homes i el 45% són 

dones. Respecte a la procedència, veiem que la major part provenen del domicili familiar o del 

propi, és a dir, que vivien soles. També trobem usuaris que vénen d'albergs municipals o d'altres 

residències ja que han demanat el trasllat. Tres quartes parts dels usuaris tenen diagnosticat trastorns 

esquizofrènics i la resta es reparteixen entre trastorns de la personalitat, esquizoafectius o bipolars. 

 

De cara al futur ens replantegem reforçar algunes línies de treball com són l'atenció familiar i 

aprofundir en els mecanismes que tenen els usuaris de participació i de decisió en la llar ja que és el 

lloc on viuen i s'ha de procurar que ho sentiu com a propi. 

 

 

Dissabte dia 6 

 

Conferència 
 

L'ètica i els drets en l'atenció social 

Rafael Ribó 

Síndic de Greuges de Catalunya 

 

En primer lloc vull felicitar a tots vosaltres i a tots els que es dediquen a organitzar reunions, 

discussions i treball social sobre els problemes que tenim en el nostre país i, en aquest cas, sobre 

problemes que tenim arraconats en la nostra societat. Gràcies a associacions com les vostres 

segurament no només es complementen les possibles accions i polítiques públiques sinó que es 

posen en primera línia les problemàtiques més punyents que tenim avui en el nostre país. Per tant 

esteu fent un gran exercici democràtic i un gran exercici en favor dels drets. 

 

Avui se'm demana que parli sobre ètica i drets socials i voldria subratllar que els drets són un tema 

que fa que tots estiguem presents en la vida pública i política, que no vol dir la vida partidista. 

Cadascú pot fer la seva opció partidista i és necessari en democràcia, sinó no hauria democràcia. Els 

partits són necessaris per al contrast, per a la diferència, però per a fer política només fa falta 

preocupar-se del bé comú com fan vostès amb el tema de la salut mental. Per tot això, us felicito. 

 

Seguint la línia de l'encàrrec, m'agradaria fer una anàlisi sobre alguns conceptes relacionats amb els 

deures i drets socials des de la perspectiva del Síndic de Greuges, una petita presentació del que és i 

pot fer el Síndic i, finalment, remetre'm a la problemàtica de la salut mental i les activitats que fem 
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diàriament en la institució que, per elecció del Parlament, em toca presidir. 

 

El Síndic per definició constitucional i estatutària és la institució que ha de contribuir a garantir els 

drets. Per tant,  drets i Síndic són una relació "sine qua non". La gent, especialment els joves, 

pensen que els drets són una cosa natural, com el dia o la nit, però els drets s'han de guanyar dia a 

dia. No ho dic només pel pas d'una dictadura a una democràcia, també en democràcia poden haver 

molts drets o molt pocs. No podem oblidar que tot dret implica una obligació. Si vivim en societat 

tots tenim drets però també obligacions i al Síndic li toca defensar els drets i fer pedagogia dels 

deures per a evitar això que en termes de sociologia moderna es diu el NIMBY (Not In My Back 

Yard) que en castellà significa "no en la meva pròpia casa": "no vull un Centre de Salut Mental al 

meu costat", "no vull una presó en la meva ciutat", "no vull que es posi un centre per a gent gran", 

"no vull aquesta política per als drogoaddictes"... Si vius en societat tens una part de 

corresponsabilitat que són els teus drets però també tens deures. 

 

Els drets no són naturals, no han vingut com la nit i el dia, la humanitat ha hagut d'esperar la 

revolució francesa i la britànica per a conèixer els drets individuals. Abans uns formaven part de la 

noblesa, altres de l’església, o de l'exèrcit o, simplement, eren poble ras sense cap dret. Amb les 

revolucions es conquista el dret a la persona, el dret a la vida, el dret a la residència, el dret al 

respecte a la teva privacitat, tots són drets individuals, no els col·lectius. La revolució francesa 

prohibeix el dret d'associació, una gran contradicció del liberalisme. S'afirma tant a l'individu que es 

tem la seva associació amb altres individus. Aquests drets individuals i el liberalisme són molt 

importants en la història de la humanitat. Els drets individuals estan en la constitució, en el Estatut i 

són els drets més garantits per l'ordre constitucional, són els drets que més podem anar a exigir 

davant de les autoritats. 

 

Hem tingut d'esperar fins al segle XIX perquè arribés la democràcia, els drets col·lectius. El 

moviment Síndical va ser el primer que ho va plantejar reivindicant l'associació, l'expressió 

col·lectiva, la manifestació i el dret de vaga. La primera vaga que es fa a Espanya es realitzà a 

Barcelona al 1851 i duu com lema "Associació o Mort". Els drets col·lectius són drets que exercim 

en grup com el dret al sufragi universal, no al sufragi individual en funció del que paguis a Hisenda 

com en el liberalisme. En Espanya hem tingut d'esperar bastant, a la segona república, perquè les 

dones poguessin votar. 

 

Després ve una tercera onada de drets, que no estaven contemplats ni en el liberalisme ni en la 

democràcia, i que s'origina amb la revolució soviètica al 1917. M'estic referint els drets socials. A 

partir d'aquí, constitucions com la mexicana, l'alemanya o la de la segona república espanyola 

comencen a incloure no només drets individuals o col·lectius democràtics sinó que inclouen també 

drets socials: drets al treball, a la salut, a la seguretat social, etc. 

 

A més d'aquests tres grans moments dels drets, hi ha qui afirma que després s'han conegut noves 

onades de drets que podríem anomenar de quarta generació: medi ambient, consum, mitjans 

tecnològics, accés a la informació (dret que a Espanya no està complet), etc. Dintre d'aquesta quarta 

onada estan els drets socials i de la salut mental com polítiques públiques, és a dir, tot allò que s'ha 

de situar en la línia d'inclusió o exclusió, de si es fa política pública perquè hagi cohesió social o no. 

Això significa decidir si s'aposta o no per posar en primera línia totes aquelles problemàtiques 

públiques que trenquen la vida col·lectiva i que per tant poden incloure o excloure a certs sectors de 

la societat. 

 

La Constitució Espanyola i el Estatut d'Autonomia de Catalunya són una bona expressió d'aquestes 

onades. El que hem de fer els defensors del poble per a garantir els drets és seguir el catàleg 
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d'aquestes tres onades de drets que estan registrades en la Constitució i en el nostre Estatut del 

2006. Apareixen en la Constitució quan Espanya es declara un estat social, democràtic i de dret. Els 

que estan més garantits d'aquests tres tipus de drets són els últims, els drets individuals. Els drets 

individuals apareixen en el títol primer de la Constitució, capítols primer i segon, i són els drets de 

la primera onada. Després apareixen en la Constitució els que es denominen "principis rectors" 

econòmics i socials que inspiren la vida pública però que no tenen la mateixa categoria de drets. Per 

això he dit abans que no són naturals i que s'han d'anar construint dia a dia. Es tracta, per tant, 

d'anar aconseguint que els "principis rectors" siguin cada vegada més drets i es consolidin com una 

cosa que es pot exigir, practicar i aplicar amb tots els instruments. Fa falta anar reforçant les 

garanties perquè aquells principis que estan en la Constitució no siguin simplement un paper mullat 

o unes definicions categòriques interessants, sinó instruments per a viure en societat i per a 

combatre la línia d'exclusió social. 

 

Una de les garanties, i amb això entro en l'apartat de presentació del Síndic, són els Defensors del 

Poble. No obstant això hi ha moltes altres garanties. La primera és que vivim en un marc legal 

democràtic i ja no depenem de la lliure voluntat capritxosa i autoritària d'un dictador. La segona és 

que hi ha un conjunt de lleis estables i que donen seguretat jurídica. La tercera garantia és que hi ha 

tota una administració de justícia a la qual poden accedir tots. I la quarta és que hi ha una sèrie 

d'instruments com el Recurs d'Empara al constitucional o els Defensors del Poble que han de 

contribuir a la garantia dels drets. 

 

Com institució el Síndic és poc conegut en la nostra societat, només un 20% de la població que se li 

pregunta sap que hi ha una institució creada per a garantir drets davant de l'Administració. Aquí és 

on jo faig una primera petició a tots els col·lectius que consisteix en ajudar-nos a difondre en el 

vostre entorn que existeix el Síndic, que és una institució creada per a garantir els drets de tot tipus 

de persones davant de tot tipus d'Administracions. Tota persona avui a Catalunya, independentment 

de la seva situació legal, de l'edat o de la condició social, pot acudir al defensor. Dir a més que el 

Síndic és una institució gratuïta, que tots tenen dret a anar sense pagar, que no fa falta un 

assessorament jurídic ni papers oficials, ni timbres, ni segells, ni instàncies. Per a contactar amb el 

Síndic hi ha un telèfon gratuït, el 900124124, en la seu de Barcelona al Passeig de Lluís Companys 

número 7, per correu electrònic en sindic@sindic.cat o consultant la web http://www.sindic.cat. 

També estem creant una xarxa catalana perquè la gent es pugui comunicar per video conferència, 

sense que s'hàgin de desplaçar, i perquè es pugui contactar immediatament a través de SMS. 

 

I què pot fer el Síndic per tots vosaltres? Abans de res, el Síndic ha de respondre a tot tipus de 

consultes. Per a la gent que no sap a on anar o com començar a resoldre un problema, li diem que 

les Administracions estan obligades a donar l'accés a tota la informació, dret que encara no es 

compleix. Espanya i Catalunya haurien de reconèixer la vergonya de ser unes de les societats 

europees més endarrerides en l'accés a la informació. Encara tenim a casa nostra tres mesos de 

termini de resposta de les administracions mentre que en la majoria de les societats europees és de 

tan sol quinze dies. El Consell d'Europa ha fet un protocol perquè tota la informació sigui accessible 

a tots i Espanya, que ha signat aquest protocol, encara no ho ha aplicat. Aquest protocol diu que 

vosaltres, des de casa, haurieu de poder accedir a tota la informació que us afecti. No es tracta 

d'envair l'àmbit privat, que per això ja existeix la Llei de Protecció de Dades, però sí de saber què 

passa amb la salut mental en Nou Barris, quins programes s'estan fent, quants diners s'està gastant, 

què es preveu... això no és informació confidencial, solament és informació sobre la vida 

quotidiana. No tenim cap informació pública que tingui que ser segrestada o apartada del 

coneixement col·lectiu. Com jutges, en el Síndic podem accedir a informacions que sí han de ser 

reservades com, per exemple, els enregistraments amb càmeres de vídeo dels Centres de Detenció. 

Aquestes informacions sí que han de ser reservades al visionat d'autoritats tipus magistrats o del 
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Síndic. 

 

El Síndic també ha d'admetre totes les queixes que li plantegin. Què és una queixa? És quan una 

persona ha anat a l'Administració, no l'han atès, creu que l'han lesionat en un dret i pot formular una 

queixa al Síndic. El Síndic, immediatament, li donarà a aquesta persona un número de referència i 

una forma d'accés al Síndic per saber qui serà la persona encarregada d'atendre-la. Abans de quinze 

dies haurem estudiat el seu cas i, si creiem que té raó, ho enviarem a l'Administració afectada. En 

cas que la persona no tingui la raó l'hi comunicarem i li donarem els arguments que incideixen en la 

decisió. Quan l'Administració ens contesti, al cap de 15 o 30 dies, decidirem si té raó 

l'Administració o té raó la persona afectada. Si té raó la persona afectada llavors proposarem fer els 

canvis que siguin necessaris en l'Administració. La proposta que fem a l'Administració no té la 

força d'una sentència judicial, és a dir, que no és d'obligat compliment ni té darrere a la policia. Per 

aquest motiu, no podem posar en la presó a qui incompleixi el que decidim ni podem posar multes, 

però tenim el poder de l'argumentació i de la raó. I abans que se'm pregunti si això és suficient 

perquè l'Administració ens faci cas, us diré que en l'any 2009 de cada 100 casos resolts en favor de 

les persones, l'Administració ha donat la raó a 90. 

 

Què podem fer des del Síndic? Podem actuar sense esperar que es presenti la queixa. Per exemple, 

quan entitats com les vostres creuen que és necessari actuar ens ho podeu fer saber i en el Síndic 

obrirem una actuació d'ofici. L'actuació passa pel mateix sistema: comença amb la demanda a 

l'Administració, l'estudi i una resolució. També podem estudiar, plantejar-nos i fer informes 

monogràfics sobre temàtiques concretes dirigides al Parlament o a l'opinió pública. De moment hem 

fet informes sobre el sistema penitenciari de Catalunya, sobre els autònoms, sobre l'escola i la 

segregació escolar, sobre el dret a l'habitatge, sobre contaminació acústica, dret al descans, etc. 

L'important d'aquests informes és que el Parlament conegui la temàtica, que la treballi i la 

converteixi en noves polítiques públiques, lleis o que es difongui en l'opinió pública. Tot això 

implica una constant relació amb la societat, les entitats i la gent que té el valor de donar a conèixer 

els problemes i impulsar una solució. 

 

L'anterior es podria resumir en un dret molt important que està en els tractats europeus i estava en 

l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i és el dret a la bona Administració. Precisament aquest dret va 

néixer fa uns 200 anys a Suècia quan es va a decidir crear una institució per a combatre la dolenta 

Administració. A Catalunya ens aproximem a les 300.000 persones que estan fent treball 

d'Administració (policies, bombers, metges, infermers, professors, etc.) i és normal que entre 

aquesta gent hagi errors i problemes de dolenta administració. Per tant s’ha de resoldre els 

problemes de la dolenta administració. Així que quan vosaltres plantegeu un problema que pot ser 

solucionat pel Síndic, no solament estem solucionant el vostre problema sinó el de molta altra gent 

que s'hi trobarà. Per tant ajudem a millorar i a modernitzar l'Administració. 

 

Evidentment, el dret a la bona administració s'estén a tots els serveis públics que hem anat 

conquistant, no de forma natural, al llarg dels anys i dels segles com és el principi d l'educació i la 

salut universals. Aquí entro de ple en les problemàtiques de salut social i la seva relació amb el 

Síndic. Estem assistint a un canvi molt important sobre els drets socials. Fins a ara els drets socials 

eren "principis rectors" però amb el temps s'han convertit en "drets" subjectius que cada persona pot 

reclamar. Recordem que a Catalunya hi ha un catàleg de drets socials que es poden exigir per llei. 

Recordem que estem avançant en una llei de salut universal. Recordem, també, les dues últimes 

intervencions de política social que s'han fet des del Govern Espanyol i Català originant una gran 

demanda des de la societat: la Renda Bàsica d'Emancipació dels Joves i la Llei d'Autonomia 

Personal. És molt positiu que s'hagi avançat en una mesura per a ajudar als joves a autonomitzar-se 

de la seva casa amb una renda bàsica, renda que administra el govern espanyol amb els governs 
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autonòmics. És molt positiu que es legisli sobre l'autonomia personal (llei de dependència) i l’ accés 

als instruments que la garanteixin. Aquí és on jo situaria la salut mental. M'avanço a dir que és la 

Ventafocs del sistema global de salut. 

 

Vosaltres sou molt consciens del problema que va asignificar el tancament dels manicomis sense 

preveure abans un pla per a atendre a aquestes persones. És cert que estem treballant en un pla 

integral però és evident la falta de coordinació entre les diverses administracions per a plantar cara 

en aquest pla integral. 

 

Què és el que el Síndic pot fer sobre salut mental? Puc contestar a aquesta pregunta amb exemples 

del que fa sobre salut mental i amb les queixes que rebem sobre salut mental. Bàsicament tenim 

queixes sobre serveis socials i salut mental. Persones, per exemple, que tenen trastorns mentals, 

amb alguna patologia addicional i que es troben en situació de desprotecció social greu. És el cas 

d'un jove major d'edat, que no té domicili conegut, que té un trastorn psíquic i que al mateix temps 

planteja una politoxicomania. Per a aquesta persona ens han demandat la intervenció del Síndic amb 

la finalitat de que s'agilitzi el procés d’incapacitació. Un altre exemple és el d'una persona amb un 

70% de discapacitat reconeguda, amb una malaltia diagnòsticada respecte de la qual s'ha dictat 

sentència d'incapacitat parcial amb adjudicació d'un curador. Aquesta persona no té atenció per part 

dels serveis socials a pesar de la seva precària situació econòmica. Aquesta situació ha obligat al 

Síndic a intervenir per a demanar, a cadascun dels serveis involucrats, que donin una resposta 

concreta respecte de la situació. Un tercer cas és el d'un nano de 12 anys afectat per una fòbia 

escolar que, quan ens arriba la queixa, no ha estat estudiat ni pels serveis socials, ni pel centre 

escolar, ni pel Centre de Salut Mental. És un alumne que no assisteix a classes des de fa quatre 

mesos, el que ens porta a urgir a la inspecció educativa que actuï perquè se li escolaritzi 

immediatament i se li dongui recolzament en el domicili i que se li faci un seguiment per part de 

totes aquestes unitats administratives. Altres problemàtiques de salut mental que ens arriben tenen a 

veure amb els interns en els centres penitenciaris bé sigui perquè les seves famílies s'obstinen que 

els tanquin com a mesura per a acabar amb el problema o per a garantir el dret que té a la 

incapacitació com producte d'un fet delictiu. 

 

D'altre banda, m'han arribat al Síndic unes preguntes de l'associació respecte a diversos aspectes 

relacionats amb la salut mental. Intentaré resoldre-les ràpidament perquè s'entengui quin és el paper 

del Síndic i el d'altres administracions. 

 

En primer lloc, se'm pregunta sobre "el Departament de Treball, els Centres Especials de Treball i 

els Tallers Prelaborals". Respondré amb tota transparència que es tracta d'una pregunta feta per al 

Departament de Treball i no per al Síndic. Entrem, per tant, en un camp que ha d'entendre qualsevol 

persona que treballa en polítiques públiques: els governants té un marge obvi de discrecionalitat en 

les seves actuacions. Això significa que poden decidir si el centre es construeix aquí o en l'altra part 

de la ciutat o que l'hospital estarà en aquesta població i no en una altra ... Tot forma part del debat 

democràtic i de les polítiques públiques i per tant, a priori, no hi ha una afectació dels drets. Si 

havent decidit que el centre es fa aquí i amb això es demostra que hi ha una afectació de drets, 

llavors podem començar a intervenir. Resulta essencial, de totes maneres, que aquestes decisions 

respectin els drets més elementals i les necessitats més punyents de la societat i que les qüestions 

organitzatives discrecionals que decideixen les administracions, ho tinguin en compte. Per a 

respondre a la pregunta que em feu diré, per tant, que podem estudiar el cas per a veure si cal o no 

una actuació d'ofici como Síndic. 

 

Una altra pregunta que em formulen és "quina és la raó que hagi tantes traves administratives per a 

obrir Tallers Prelaborals?" Des del Síndic vam constatar la insuficiència de recursos que es 
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dediquen a la rehabilitació i reinserció de persones amb malaltia mental. Jo no sé quina és la raó 

d'aquesta falta de recursos, la raó l'han de donar els governants. Jo només puc dir què durant els 

anys 2009 i 2010, en plena crisi econòmica i amb retallades pressupostàries, es dóna prioritat a 

certes polítiques públiques que des del Síndic creem que són equivocades perquè s'està abandonant 

el gruix més important de la inclusió social. Amb l'argument de les retallades pressupostàries es 

deixen de practicar polítiques públiques que són molt necessàries per a mantenir la línia de flotació 

de la cohesió social. Però això no us ho dic per la pregunta que em feu sinó perquè en general hem 

detectat que s'han baixat o eliminat prestacions com les beques de menjador o transport escolar. 

 

Em pregunten que "si les empreses amb més de 50 treballadors estan obligades a que el 2% de la 

seva plantilla siguin treballadors amb discapacitat, per què no s'inclou també a les personen amb 

malaltia mental". Aquesta pregunta és molt important doncs demandaria, d'una banda, una 

modificació en la normativa i, per una altra, superar el clixé d’estigmatització relacionada amb les 

discapacitats mentals. 

 

"Perquè una gran part de metges estan en contra d'informar als pares?" Primer, perquè hi ha un 

principi que és necessari respectar i que consisteix que la persona amb major dret a la informació 

sobre la malaltia és el malalt. El metge ha d'informar als pares en el cas en el que la persona no 

sigui prou competent o no estigui capacitada. 

 

"Per quina raó una persona donada d'alta a l'Hospital d'Aguts se l’envia el seu domicili molt abans 

d'entrar a una Unitat de Subaguts?" L'explicació que pot donar el Síndic per a tots aquests casos és 

per l'enorme falta de mitjans i recursos sanitaris. Hem de seguir reclamant l'increment de dispositius 

i de recursos a l'Administració. 

 

"Tenim un familiar per al qual hem sol·licitat, en tres ocasions consecutives, el tractament 

ambulatori involuntari però no ho hem aconseguit. La pregunta que fem és si cal buscar mesures 

menys traumàtiques que la incapacitació judicial en determinats moments?" Amb aquesta pregunta 

entrem en el món judicial que és un món en el qual el Síndic no pot intervenir per tractar-se de la 

decisió d'un jutge. El Síndic pot intervenir quan hi ha lentitud en l'aplicació del poder judicial però 

no en una decisió adoptada per un magistrat. 

 

"Què hi ha per a les persones amb malaltia mental majors de 65 anys perquè ocupin el temps fora de 

casa?" Evidentment s'han de buscar activitats destinades a persones majors on també es pugui 

integrar i normalitzar la gent de salut mental com estem plantejant en els nivells educatius i en els 

temes de salut. 

 

"Què passa amb la gent que es nega a prendre la medicació?" Si ho veiem des de l'òptica dels drets 

humans, s'ha de respectar primer a la persona, s'han d'afavorir mesures de reforç i de seguiment per 

part dels programes de salut mental i ha d'haver, com diu el conveni de bioètica de Catalunya, una 

sèrie de pautes que siguin reconegudes per tots els professionals de la salut i que puguin aplicar-les 

en situacions de rebot de la medicació. 

 

"Es pot crear un fitxer per part de la Conselleries d'Interior i el Ministeri de l'Interior de les persones 

amb malaltia mental?" Aquí es barregen el que són les necessitats amb el dret a la privadesa que 

tenim tots. No obstant això, però és evident que seria necessari vincular tots els departaments i 

serveis que tracten del mateix per a poder trobar solucions el més ràpid possible. 

 

Jo els demano que totes aquestes preguntes que m'han fet arribar per escrit, en els casos que sigui 

possible mesures a impulsar per l'Administració, ho transformem en una queixa o en una demanda 
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d'ofici si voleu fer ús del Síndic. És per això que jo acabaria la meva intervenció sol·licitant la 

vostra ajuda per a donar a conèixer el Síndic i urgir-nos en totes aquelles temàtiques que considereu 

necessàries. El Síndic té com front, com definició categòrica de les seves actuacions, una sola idea: 

hem d'aconseguir que tot el que està en l'Administració sigui conscient que està per a servir a la 

gent i que són servidors públics. 

 

 

Andrés López 

Director regional de la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental 

(FAISEM-Sevilla) 

 

En Andalucía hemos pensado que lo ideal sería tener un propio servicio provincial de orientación y 

apoyo al empleo que coordine todas las actuaciones, que diseñe itinerarios personalizados y que se 

preocupe de si esa persona está en un taller ocupacional, en un curso de formación o en una 

empresa social. 

 

El tema de las empresas sociales en una iniciativa interesante de apoyo al empleo que estamos 

usando en Andalucía y que se ha implementado con éxito en otros países. En Catalunya, por 

ejemplo, hay un grupo de una fundación vinculada a la Caixa que está recogiendo todas éstas 

buenas prácticas a nivel internacional con el objetivo de que podamos aprender algo de ellas. En los 

Estados Unidos, Canadá y, especialmente, en Inglaterra se están creando  empresas que tiene como 

meta el bien público y se rigen por una orientación clara de apoyo al empleo. Estas empresas han 

visto que es económicamente rentable escuchar a las personas (saber qué quieren y qué les gusta, 

cuál es su proyecto de vida), formarlas e integrarlas en un puesto de trabajo. Estas estrategias 

contribuyen a evitar que los trabajadores abandonen la empresa a los pocos meses de comenzara a 

trabaja por problemas de relación con sus jefes o compañeros. En los Estados Unidos, por ejemplo, 

la mayoría de los casos de fracaso laboral en la empresa ordinaria no tiene nada que ver con las 

enfermedades mentales sino a dificultades de relación. 

 

Para garantizar el éxito de los usuarios que tenemos trabajando en empresas sociales de Andalucía, 

les estamos brindando, además de unas buenas condiciones laborales, un apoyo individualizado, 

flexible y mantenido en el tiempo. Decimos flexible e individualizado pues cada usuario es 

diferente: tenemos usuarios que están trabajando en limpieza y que visitamos solo una vez a la 

semana, pero también tenemos chicos que están trabajando en Carrefour o en Merca Córdoba que 

necesitan ser visitados casi a diario. 

 

En Andalucía hemos optado, por tanto, por este sistema de las empresas sociales. Se les llama 

"empresas" porque compiten en el mercado, es decir, como muchas otras empresas se rigen por un 

convenio colectivo, tienen nóminas, se hace un contrato, hay una representación sindical, etc. Y se 

les llama "sociales" para diferenciarlas de iniciativas más prelaborales y porque hay profesionales 

encargados de apoyar a nuestros usuarios dentro de la empresa. 

 

La figura jurídica que hay detrás de éstas empresas sociales son los Centros Especiales de Empleo, 

una denominación que no nos gusta porque parece que lleve implícito el que para poder trabajar se 

deba ser minusválido. Tampoco nos gusta el que inexorablemente tenga que mantenerse un cupo 

del 30% para personas con discapacidad, por razones de integración y porque creemos la legislación 

no está pensada para la gran cantidad de discapacitados de tipo mental. 

 

En la actualidad estamos atendiendo a un número aún limitado de usuarios, al rededor de 500 

personas, pero es una cantidad suficiente para animarnos a seguir adelante. Hemos apostado, 



10es JORNADES DE SALUT MENTAL A NOU BARRIS          23 

 

además, por personas que más los necesitan como puede ser las personas mayores de los 37 años, 

mujeres o enfermos con un diagnóstico de esquizofrenia. Aunque es una experiencia limitada, 

hemos demostrado que un porcentaje considerable mantiene su puesto de trabajo y que es posible 

trabajar dignamente. El tipo de actividades que están desarrollando los usuarios es muy diversa. Un 

grupo amplio están trabajando en actividades relacionadas transporte como mantenimiento de los 

aparcamientos de hospitales, montando grúas y camas para personas mayores, otros en restaurantes 

y en un centro canino. 

 

Con nuestra iniciativa de apoyo al empleo estamos demostrando que con mucho esfuerzo, 

funcionando como grupo y con el respaldo público adecuado podemos garantizar unas condiciones 

laborales adecuadas y, lo que es más importante, que los usuarios mantengan sus puestos de trabajo. 

He de recalcar que no se trata de funcionar como una beneficencia puesto que las empresas a las 

que me he referido, son empresas competitivas y que están facturando más de 12 millones de euros 

al año. 

 

Lo dicho anteriormente no significa que lo tengamos todo solucionado, evidentemente podemos 

mejorar en varios aspectos y esto entra dentro de lo que son las perspectivas de futuro. De cara al 

futuro, lo primero que debemos tener claro es que las personas con problemas de salud mental 

presentan cierta especificidad y diferencias importantes con respecto a otras discapacidades. Una 

persona con esquizofrenia no tiene porque parecerse a otra, lo que matiza a una persona no es el 

diagnóstico sino su manera de funcionar y lo que quiere hacer en la vida. Hemos ganado mucho en 

España para poder ser reconocidos como personas con discapacidad y con posible dependencia pero 

aún queda mucho por hacer es este ámbito. 

 

Dentro de lo que son las perspectivas de futuro también está el montar nuevas empresas. Quiero 

animáros a que montéis vuestras propias empresas pues montar una empresa es relativamente fácil 

siempre que lo hagamos en colaboración con los compañeros de salud mental, los agentes sociales, 

el empresariado y los sindicatos.  

 

También tenemos que observar y aprender de lo que se está haciendo por el mundo respecto a la 

rehabilitación vocacional y siempre pensando en que tenemos que hacer programas que sirvan para 

la vida no para aparcar a la gente de forma permanentemente. Nosotros en Andalucía hemos 

demostrado que las empresas sociales garantizan el empleo estable, digno y bien hecho, por esto 

habría que echar coraje y ánimo para defender que el empleo con apoyo, como están haciendo en 

Estados Unidos o Inglaterra. En Estados Unidos están contratando personas con esquizofrenia en 

los propios hospitales como celadores e incluso como personal sanitario para formar parte de los 

propios equipos de salud mental. En España tenemos que modular y cambiar mucho nuestro modelo 

de atención, el seguimiento y la calidad porque no podemos seguir el modelo antiguo de anestesiar 

a nuestros usuarios con medicamentos. Hemos visto que es posible y deseable el permitir que se 

expresen, que opinen y que contrasten nuestras ideas. 

 

Una tarea a mediano plazo es el poder recobrar el verdadero sentido de la ley de dependencia. 

Porque el sentido real de la ley de dependencia es el fomentar la autonomía del enfermo y no el de 

da una paga de 300 euros al enfermo para mantenerlo recluido en casa. Si seguimos entendiendo la 

ley de esa manera tan simple corremos, entre otras cosas, el riego de que se bloquee como pasó en 

Alemania, por agotar los recursos. 

 

Otra iniciativa interesante que se está regulando en Andalucía y que debemos apoyar es el pasar del 

50% al 75% del salario mínimo interprofesional para personas con enfermedad mental que trabajen 

en un centro especial de empleo. 
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A corto plazo, lo que estamos intentando en Andalucía es consolidar nuestro servicio de orientación 

y apoyo al empleo. Sabemos que de los 1000 contratos que tuvimos el año anterior en el empleo 

ordinario, este año vamos a tener 850 pero no nos resistimos a que vaya bajando la cifra. En este 

momento hay que seguir la táctica de Guardiola en el Barcelona que es juntar las líneas, jugar en 

corto y asegurar el pase pero ir por el partido. Esto significa que no nos podemos desesperar sino 

que debemos seguir luchando por la integración laboral aprovechando los recursos que se nos 

brindan desde las asociaciones, los usuarios y la administración. como vemos hay argumentos para 

seguir luchando. 

 

La llei i la salut mental 

Fernando Santos 

Fiscal de l'Audiència Provincial de Còrdova, coordinador del Foro Andaluz de Bienestar Mental 

 

Comenzaré mi charla sobre ley y salud mental formulando dos ideas: 

 

1. La ley es el principal instrumento de cambio así que todo el que quiere cambiar algo quiere tener 

la ley de su parte. 

2. La ley es un producto humano así que es normal que haya algunos colectivos e incluso personas 

con una extraordinaria capacidad para de incidir en las leyes como hay muchas personas que 

carecen de esta capacidad. 

 

Luego retomaré estas dos ideas, ahora formularé una serie de preguntas que orientarán mi 

exposición y que responderé al final: 

 

¿La ley contempla la realidad de las personas con trastorno mental grave? ¿Existe una legislación 

específica para este colectivo? 

¿La ley perjudica o favorece a la persona con trastorno mental? 

¿La ley es un instrumento de dominación? ¿Por quién? ¿Para qué? 

¿Conocen la ley las personas con trastorno mental grave? 

¿La utilizan? 

¿La reivindican cuando no se aplica? 

¿Tiene los enfermos fuerza para reivindicar la ley? 

¿Tienen amparo para reivindicarla? 

¿Encuentran amparo en los tribunales cuando la reivindican? 

¿Conocen los jueces la realidad de las personas con trastorno mental grave? 

¿Quiénes son los mayores enemigos de las personas con trastorno mental grave? 

 

Siguiendo con la metáfora del fútbol que ha hecho servir Andrés López creo que estamos jugando 

un partido entre dos equipos que son, de una parte, el de las personas que les interesa la protección 

y la salvaguarde de las personas con trastorno mental y, de otro, los que les importan otras cosas. 

Entre estas "otras cosas" están la comodidad, el estatus y sus negocios. No diré que éstas personas 

son enemigos de las personas que tienen trastorno mental, todo lo contrario, muchas veces se 

presentan como sus amigos. Evidentemente van a decidir que lo mejor que se puede hacer por las 

personas con trastorno mental es aquello que favorece sus comodidad, su estatus y su negocio. Pero, 

por suerte estamos, estamos jugando este partido porque hasta hace poco sólo existía el equipo de la 

comodidad, el estatus y el negocio. 

 

Saber que estamos jugando ese partido es bueno, ahora debemos saber en qué minuto nos 

encontramos. El tiempo transcurrido del partido es la historia del proceso de conquista de la 
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dignidad de las personas con discapacidad y trastorno mental. Es ésta una historia muy triste que se 

puede resumir en dos palabras: inhabilitación o incapacitación y aislamiento (ya sea en la prisión o 

en el psiquiátrico). Pero luego vino la constitución del 78 que ofreció la primera oportunidad en la 

historia a las personas con trastorno mental grave de mejorar su situación. Por desgracia durante los 

años posteriores a la constitución no mejoro mucho la realidad diaria de estas personas. En la 

práctica todo siguió siendo lo mismo durante los primeros años. 

 

Una de las razones que originaron la inactividad posterior a la constitución es que no se optó por 

hacer una legislación específica para las personas con trastorno mental grave argumentando que 

incidiría en el estigma. Esta decisión la tomaron, en el año 83, un grupo de psiquiatras que 

persuadieron a los parlamentarios por lo que en ningún momento participaron de ella los enfermos o 

sus familias. No sabemos si efectivamente esta decisión ayudó a combatir el estigma pero sí tuvo un 

coste en cuanto a la invisibilidad de los enfermos. Hoy, viendo las ventajas que han alcanzado otros 

grupos de desfavorecidos, creo que sería necesario crear una legislación específica para el enfermo 

mental. Los discapacitados, por ejemplo, han conseguido una serie de recursos importante mediante 

la primera declaración de ONU (13 de diciembre del 2006) sobre los "derechos y la dignidad de las 

personas con discapacidad". Lo mismo se puede aplicar en el caso de los menores o mujeres 

maltratadas. Puede que sea hora de que los enfermos mentales salgan del armario como le están 

haciendo los enfermos bipolares que, gracias que están menos estigmatizados, se están dando a 

conocer. 

 

Esta primera fase del partido entre enfermos mentales y las personas que velan por sus intereses 

personales fue ganada por los enfermos pero, rápidamente, el equipo contrario contraatacó. Primero, 

entre los años 2003 y 2004 la legislación en contra de la violencia doméstica y de género ha llevado 

a la prisión a muchas personas con trastorno mental grave. Segundo, en el 2004 se intentó 

judicializar los tratamientos ambulatorios involuntarios aunque por suerte esa propuesta se ha 

rechazado tres veces por los parlamentarios. Más aún, con la nueva reforma del código penal se 

contempla que, en el caso de las personas que han cometido un delito, cualquier tratamiento médico 

se supeditará su consentimiento. Por lo tanto, si esto está pensado para el que ha cometido un delito 

cómo se podría mantener, desde el punto de vista de la legalidad, respecto de alguien que no ha 

cometido ningún delito. 

 

Pero donde veo más esperanza es consolidación del movimiento asociativo de personas con 

trastornos mentales. Antes he dicho que ni enfermos ni familiares estuvieron representados en los 

debates del año 83 cuando se optó por no hacer una legislación específica. Años más tarde 

comienza a aparecer la familia, con el primer congreso de familiares de enfermos mentales 

realizado en Barcelona. En este congreso el mismo Jordi Pujol comentó que el mayor problema de 

el colectivo era su falta de representación. Actualmente, esto ya no es así porque después de las 

familias ha sido los propios usuarios quienes se han dado a conocer y cuentan para ello con apodo 

de la ley. 

 

En este sentido, los usuarios están trabajando en dos líneas de acción. La primera, ya se ha 

realizado, y consistía en desenmascarar a la industria farmacéutica y determinados profesionales 

que estaban detrás del telón, manipulando a las familias, a los profesionales y a los parlamentarios. 

Esto es bueno decirlo y es bueno saberlo porque ahora sabemos a quienes nos enfrentemos y si ellos 

tienen su grupo de presión, nosotros tenemos el nuestro. La segunda línea de acción consiste en 

plantar cara, en dos frentes. De una parte, plantando cara mediante la denuncia. Una denuncia que 

puede ser amable como dura, por ejemplo, lo que ha hecho la Comisión Ciudadana de Derechos 

Humanos descubriendo los fraudes y abusos cometidos por la psiquiatría. De otra parte, plantando 

cara mediante la utilización los instrumentos de auto-tutela, es decir, mediante los Poderes 
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Preventivos y las Instrucciones Previas, dos leyes de los años 2002 y 2003. 

 

No obstante, el que el enfermo tenga voz y voto en las cuestiones que le atañan puede traer 

consecuencias positivas como negativas. Recuerdo que hace unos años, cuando yo decía que la ley 

de autonomía del paciente era completamente aplicable a las personas con trastorno mental otros 

profesionales me rebatían argumentando que la ley estaba pensada solo para la demencia y la 

predemencia. El problema de la autonomía está en que cuestiona las relaciones de poder médico - 

paciente y  familia - paciente. Entre el médico y el paciente porque el paciente puede decir "no" al 

médico en determinadas cuestiones. Entre la familia y el enfermo porque esta no puede hacer servir 

la enfermedad como criterio de incapacidad para revocar decisiones del enfermo.  

 

Creo que lo importante con el tema de la autonomía es pactar límites mediante la negociación entre 

el médico, la familia y el paciente. Porque los médicos tampoco tienen la última palabra, estos 

profesionales han de reconocer que si la psiquiatría farmacológica es una ciencia que no ha definido 

bien sus bases y cuya medicación no tienen efectos específicos como mínimo han de saber escuchar 

a los enfermos y a sus familias. 

 

Ahora responderé brevemente a las preguntas que he planteado al comienzo. 

 

¿La ley contempla la realidad de las personas con trastorno mental grave? ¿Existe una legislación 

específica para este colectivo? 

Muy poco. 

 

¿La ley perjudica o favorece a la persona con trastorno mental? 

Tenemos ejemplos de ambas situaciones. 

 

¿La ley es un instrumento de dominación? ¿Por quién? ¿Para qué? 

Puede serlo, especialmente por los grupos económicos. 

 

¿Conocen la ley las personas con trastorno mental grave? 

La van conociendo. 

 

¿La utilizan? 

Muy poco. 

 

¿La reivindican cuando no se aplica? 

Muy poco. 

 

¿Tiene los enfermos fuerza para reivindicar la ley? 

Sólo en la medida en que formen asociaciones. 

 

¿Tienen amparo para reivindicarla? 

Sí, algunos profesionales y familiares. 

 

¿Encuentran amparo en los tribunales cuando la reivindican? 

Rara vez, pero sensibilidad judicial ha mejorado un poco. 

 

¿Conocen los jueces la realidad de las personas con trastorno mental grave? 

Muy poco. 
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¿Quiénes son los mayores enemigos de las personas con trastorno mental grave? 

Grupos económicos y la industria farmacéutica. 

 

Termino citando la última frase de Cien Años de Soledad que dice: "las estirpes condenadas a cien 

años de soledad no tendrán una segunda oportunidad sobre la tierra". Yo quiero que esta estirpe de 

los colectivos de personas con enfermedad mental, condenadas a miles de años de soledad, sí 

tengan una segunda oportunidad sobre la tierra. 

 

 

Pilar Solanes 

Subdirectora de l’ICASS 

 

Per una fallada tècnica durant la gravació no disposem del text de la ponència sobre Habitatge que 

va donar Pilar Solanes, subdirectora de l’ICASS 


