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1. FONAMENTS DE LA PROPOSTA 

1. La crisi econòmica ha fet milions de víctimes, persones que pateixen atur, pobresa o 

degradació de les seves condicions de vida; persones que han perdut  la seva identitat 

com a treballadors i com a ciutadans de ple dret. L’últim document de Càritas 

Diocesana de Barcelona situa que el 30% de la població infantil es troba en situació de 

pobresa (l’índex més elevat de la UE, després de Romania); que hi ha 12 milions de 

persones afectades per processos d’exclusió social; que l’atur juvenil afecta el 55% dels 

i les joves, i que mentre la desprotecció social augmenta, les desigualtats entre els 

detentors de la riquesa i la població general augmenten exponencialment.   

Mentrestant, les víctimes directes o indirectes d’aquest sistema són objecte de  

diagnòstics i intervencions mèdiques en les que la seva desesperació és tractada com si 

ells mateixos fossin la font i explicació de la seva situació.  

2. Les vivències subjectives de qui perd la feina o veu vulnerats els seus drets, són un 

conglomerat de sensacions d’inseguretat personal i deteriorament de les relacions 

amb els altres, sentiments d’abandó i desesperança, de ser morts en vida; però, 

sobretot, d’autoculpabilització i aïllament social. Un patiment i una situació que poden 

dur fins al suïcidi,  o a patir un trastorn mental (TM). En sentir-se, condemnats a 

esdevenir desheretats psicològics i exclosos socials, éssers invisibles a la cerca de 

dependències il·luses -alcohol o altres substàncies receptades pels professionals 

sanitaris- per fugir de la desesperació i la manca de dignitat personal. 

3. Els maltractaments de tot tipus duen sovint al sotmetiment de la víctima (i en 

ocasions, no sempre) al trastorn mental. Algunes persones, però, poden resistir la por i 

la inseguretat, demanar ajuda, conèixer d’altres a qui els passa el mateix i aprendre, 

amb elles, el camí per alliberar-se’n. Aquests processos canvien finalment la cultura, la 

tolerància a l’abusador, la legislació, la realitat... Però la por s’ha convertit en un 

“trastorn” i la inseguretat i la culpa, en “depressió”.  Tot té el seu diagnòstic DSM i la 

seva pastilla i, la víctima, la seva identitat de “malalt”. Les víctimes de la crisi pateixen 

una situació molt semblant: se senten tractades com objectes sense autonomia ni 

drets que haurien d’acceptar ser subjectes sense autonomia i rendir-se. Podrien 

resistir-se i no acceptar la indignitat, però la inseguretat i la culpa no son fàcils 

d’elaborar. 

La pèrdua del dret a una vida digna es viu, massa sovint, com un mal individual: la 

persona s’aïlla, avergonyida, en un refugi solitari. I corre un gran risc de ser 

medicalitzada, condició sovint demanada pel propi subjecte i oferta, massa sovint, pel 
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metge1, quan el tractem com a element passiu sense més drets ni oportunitats que 

continuar malvivint com a víctima, sense crear consciència de la situació i incapaç 

d’alliberar-se’n. Tant en el cas de qui pateix un TM, com de qui viu la crisi de manera 

dolorosa però no patològica, la “medicalització” invisibilitza l’atac als drets de 

ciutadania i als drets humans,  i repeteix la seva victimització: és un atac a l’autonomia 

del subjecte2. 

4. Com en tot maltractament, tenir consciència de la relació entre els mals subjectius i 

allò que els provoca és essencial perquè la persona afectada pugui actuar per 

modificar les causes del seu patiment: 
 

a) Bé modificant les relacions amb el seu món “extern”, abandonant 

dependències addictives o alienants amb qui la maltracta, i cercant solidaritat i 

solucions a les necessitats vitals. 

b) Bé transformant la pròpia subjectivitat -indignitat, ràbia, culpabilització per 

la fragilitat i la dependència, etc.-, en “empoderament”, una de les 

equivalències del terme “Salut Mental” (SM): apoderar-se d’autoritat moral, re-

apoderar-se del pensament i la voluntat cedides, i posar en valor l’esforç per 

sortir del seu patiment.  

Tenir consciència i responsabilitzar-se del propi destí és una experiència dolorosa però  

necessària, com ho són els dols, les frustracions o la reacció front catàstrofes 

col·lectives:  Resistir-se a perdre la capacitat de treball, el dret a la vivenda i a una vida 

digna, ser protagonistes de la pròpia vida, mantenir els lligams socials... Implica posar a 

prova les pròpies capacitats i és condició per a la salut i el creixement personal.  

Assumir el paper de víctima o lliurar-se a addiccions (legals o il·legals) per anestesiar el 

patiment són, per contra, actituds que necessiten ser enteses –pel professional i la 

persona usuària- com falses solucions del problema, que desvien el subjecte de trobar 

solucions reals a les seves necessitats vitals. Malauradament, aquestes falses o males 

solucions poden arribar a provocar el maltractament dels més febles de l’entorn 

                                                           
1
Segons l’estudi DASMAP sobre “Prevalença, detecció i adequació del tractament dels TM a l‘APS a 

Catalunya” (Diego Palao, A Serrano, Josep Mª Haro i grup DASMAP, juny 2007), realitzat sota els auspicis 
del Pla Director de SM, a les persones sense cap trastorn mental que consultaren a l’APS se’ls va 
prescriure antidepressius en un 9% i ansiolítics a un 17%. És a dir, el 26% de persones sense TM ateses a 
l’APS a Catalunya, abans de la crisi,  han estat tractades com si tinguessin un TM depressiu o ansiós. 
Aquest %, de ben segur, haurà augmentat. 
 
2
Aquest procés suposa la transformació:                                                      

- D’allò col·lectiu en personal. 
- D’allò psicològic/social en biològic.  
- De l’autonomia (o alienació al sistema consumista segons la situació prèvia) a la 

dependència addictiva a allò sanitari. 
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personal (infants, dones i persones grans) o social (persones migrants, sense sostre,...), 

als més vulnerables del sistema. 
 

5. Les víctimes de la crisi necessiten ajut. Però arriba un dia en què, cansats de rebre 

un invariablement  “No” per resposta, o  de ser ignorats , deixen de tenir esperança. 

Com a professionals de la salut i el benestar social i en la mida de les nostres 

possibilitats d’intervenció, tenim el deure d’intentar evitar que això passi.  

El sistema assistencial ha de ser un element d’ajut (bio, psico i social) a aquestes 

necessitats subjectives (bio-psico-socials), no una font d’alienació o iatrogènia. Un 

element més entre d’altres (família, amistats, organitzacions sindicals i socials, 

plataformes d’afectats...), tant imprescindibles com uns serveis públics i unes 

polítiques públiques adequades. 
 

6.  Les persones afectades per la crisi presenten símptomes emocionals i/o somàtics, 

i/o d’aïllament social, que comuniquen al personal que els atén: mèdic o d’infermeria, 

d’atenció social, orientació laboral, etc. Necessiten professionals conscients de no tenir 

“la solució màgica” (medicament), amb predisposició a escoltar-los i el compromís de 

facilitar les ajudes més efectives, ja siguin de tipus individual, com també grupal i 

comunitària. Quan són tractats amb d’altres que es troben en la mateixa situació, els 

problemes esdevenen col·lectius-grupals i no solament personals. Per tot això, els 

grups de suport emocional i ajuda mútua haurien de ser una eina a l’abast que s’hauria 

d’oferir. 

Per a què les causes del patiment i la pèrdua de salut que provoca la crisi siguin 

tractades cal un abordatge corrector de tipus preventiu i comunitari. Les plataformes 

de persones afectades han demostrat la necessitat i l’eficàcia de l’abordatge 

comunitari per resoldre problemes concrets i evitar-ne de més grans (suïcidis, 

degradació personal i/o familiar, etc.).  

Les pràctiques de tipus comunitari –d’iniciativa associativa o professional-, impliquen 

la participació de les persones afectades com a ciutadans i ciutadanes capaces 

d’intervenir en la cerca de solucions als problemes personals i col·lectius. Implica, 

també, la participació activa i la coordinació dels professionals i equips sociosanitaris, 

entre ells, i amb els recursos comunitaris disponibles que donin resposta a les 

necessitats col·lectives de Salut Pública. 

7. Assistim, però, a un deteriorament del sistema d’atenció a la Salut i al Benestar 

Social, a una degradació no només per les polítiques de retallades o les amenaces de 

privatització, si no també per les dificultats que tenim els professionals i el sistema de 

salut i benestar per obrir els ulls a aquestes necessitats. Els professionals tenim la 

responsabilitat de resistir-nos a perdre els nostres valors bàsics: 
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El valor de l’experiència clínica que hem substituït per simplistes i suposadament 

“científiques” reduccions, en la cerca d’etiquetes que són una invitació a alienar les 

pròpies capacitats d’observar, constatar i pensar, i posar-les al servei del “nou model”: 

discursos centrats en la malaltia, en llistats suposadament infalibles, no en les 

persones i la seva vida. Els condicionants socials de la Salut són negats, i la necessitat 

bàsica de dur a terme activitats preventives i comunitàries, una peça de museu. 

El nom “Salut Mental”, forjat des de les lluites contra la segregació dels manicomis per 

retornar els drets humans als malalts mentals, es fonamenta en l’arrelament de 

l’assistència en uns professionals i una comunitat contenidora i en l’esforç d’integració 

de sabers, tècniques i xarxes. Però pervertim el terme SM i l’usem  com a sinònim de 

medicalització de grans i petits: creem malalties inexistents i les tractem amb potents 

psicofàrmacs que alteren el cervell i les possibilitats de sentir i pensar. El pensament 

complex i la interdisciplinarietat intrínseca a la SM són malmirats i els problemes 

socials esdevenen possibilitats de negoci: si  1 de cada 4 ciutadans es troba en situació 

d’atur, ells i els seus familiars són un gran mercat! No cal pensar en prevenció, en quin 

suport psicològic necessiten o perdre el temps en fer treball comunitari, només cal que 

prenguin antidepressius o amfetamines! 

La desmoralització de professionals i equips duu a l’acceptació resignada d’aquesta 

deriva “liquidacionista” que, malauradament, ja es trobava entre nosaltres molt abans 

de la crisi, i que ha conduït a una pràctica despersonalitzada i simptomàtica que 

deteriora la professionalitat i el treball interdisciplinari, la confiança i la capacitat 

d’aprendre de la pròpia experiència.   

8. La nostra ètica, però, ens obliga a reaccionar front a tanta necessitat i insolidaritat, 

front el deteriorament de la pràctica i dignitat professionals. Ens cal un projecte 

col·lectiu per fer tot allò que cal: 

 Desvetllar-nos de la somnolència hipnòtica que en provoca el sistema, del que 

tots formem part.                                

 Reconèixer i escoltar atentament a les persones que, privades d’allò més 

necessari, s’han tornat invisibles. 

 Ajudar-les a sortir de l’aïllament i la resignació, i evitar la seva re-victimització 

per pràctiques iatrogèniques, medicalitzadores o addictives. 

 Comprometre’ns amb elles a construir salut, consciència, capacitat de reacció i 

cerca de solucions a les necessitats individuals i col·lectives, i de Salut Pública.  

Quatre fonaments d’una proposta que sigui digne de dir-se de “Salut Mental”, de 

basar-se en una “orientació comunitària” i que doni resposta, també, als i les 

professionals avui devaluats. 
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2. LA POBLACIÓ DIANA 

- Les persones en situació d’atur, amb treballs precaris, que han patit 

desnonaments, víctimes d’estafes, etc., afectades emocionalment per aquests 

fets.  

- Els familiars d’aquestes persones –parelles, fills i filles i persones dependents- 

que han viscut aquestes pèrdues com catastròfiques i que poden ser també 

objecte de medicalització.  

- Els col·lectius –joves, immigrants, persones amb diversitat funcional, etc.- que 

pateixen la crisi de forma intensa i, especialment: les persones amb Trastorns 

Mentals que vegin deteriorats els tractaments i suports necessaris per a la seva 

integració social i laboral, a causa de les polítiques que es duen a terme. 

 

3. OBJECTIUS  

3.1 Objectius generals (OG) 

OG 1. La construcció d’un sistema de suport a la població afectada emocionalment 

per la crisi, que sigui capaç de: 

a) Fer-les visibles com a persones i evitar la seva medicalització i “re-victimització”  

en el sistema sociosanitari.  

b) Generar activitats grupals i/o comunitàries que promoguin la seva salut, 

possibilitin la seva inclusió en el seus llocs de vida i socialització, i estimulin la 

seva participació en iniciatives que ajudin a la consecució dels seus drets i 

necessitats vitals. 

I que estigui format per equips i professionals sociosanitaris, i ciutadans i ciutadanes, 

que: 

a) Es reconeguin en la seva responsabilitat de ser actors i no només víctimes o 

espectadors de la crisi i de les pràctiques neoliberals. 

b) Creguin en la seva capacitat clínica i de treball interdisciplinari (els i les 

professionals) i en la capacitat d’ajuda mútua (en el cas de les persones 

afectades). 

c) Vulguin resistir-se a les pràctiques suposadament científiques d’efectes 

medicalitzadors i addictius. 
 

OG 2. Ajudar als professionals i equips sociosanitaris a pensar, aprendre i innovar en 

l’atenció a les persones amb necessitats emocionals, des d’una perspectiva 

comunitària,  interprofessional i intersectorial.   
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3.2 Objectius específics  (OE) 

OE 1. Crear “grups de reflexió per a l’acció” (GRA) sobre els efectes de la crisi en la 

Salut (Mental).   

OE 2.  Estructurar i donar coherència interna a la xarxa de “grups de reflexió per a 

l’acció”. 

OE 3. Elaborar teòrica i tècnicament les activitats i experiències implementades.                                                                                                                                                                                                                                                  

OE 4. Aprofundir en el coneixement de les repercussions psicosocials lligades a la 

pèrdua de drets.  

OE 5. Elaborar i implementar activitats formatives.                                                                                                            

OE 6. Avaluar l’experiència i facilitar el seu coneixement i extensió al conjunt de 

Catalunya. 

OE 7.  Establir col·laboracions amb professionals i plataformes d’altres països afectats 

per les polítiques neoliberals i la crisi econòmica. 
 

 

4. DESENVOLUPAMENT OPERATIU  

4.1 Els “Grups de Reflexió i Acció” (GRA)   

Composició: Grups formats per professionals de la salut i de Benestar Social. 

Possiblement un nombre de membres entorn les 8-10 persones, seria idoni per 

garantir un funcionament adequat, amb un mínim de 4/5 persones per tal de garantir 

la continuïtat del treball.  

Els grups haurien d’estar  vinculats a:      

1. Els equips d’Atenció Primària en Salut i Benestar Social, i els Centres de SM 

d’Adults, d’Infants i d’Addiccions. 

2. Les plataformes i organitzacions comunitàries –grups d’ajuda mútua, grups de 

familiars o persones afectades per TM, organitzacions socials, organismes 

municipals o governamentals (com les oficines del SOC), etc.  

Àmbit d’intervenció: 

Territorial3 -per exemple el corresponent al d’un Centre de SM, o a una ABS- però que 

permeti l’articulació dels diversos equips i xarxes -de Salut, de Benestar Social, de 

SM...-, i d’institucions comunitàries -Ajuntaments, Associacions de Veïns, escoles, 

oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya, organitzacions socials d’àmbit territorial, 

                                                           
3
  Ens plantegem, d’entrada, una experiència limitada però suficientment representativa  (inici mínim 10 

grups?) 
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etc.- del conjunt del territori, entorn les activitats dirigides a la població diana i/o als 

seus professionals i equips (veure més endavant l’apartat “tasques”). 

- Tot i que seria desitjable que els grups tinguessin un abast territorial que possibilités 

la integració d’equips i serveis, etc., també seria d’interès per al Projecte agrupar a 

professionals interessats a títol individual si treballen en una ABS, centre de SM o de 

BS, etc. Per tant, preveiem també la creació de grups sense un àmbit territorial definit, 

tot considerant que els seus membres puguin, en un futur, connectar i articular-se amb 

altres companys i companyes i equips del seu propi àmbit de treball.   

- Àmbits específics d’abast general: com per exemple una organització sindical o una 

plataforma de persones afectades per un problema (habitatge, atur...)4.  

La tasca fonamental dels GRA serà: 1r) La reflexió entorn el problema i el context 

assistencial concret, 2n) la programació d’accions per millorar l’atenció individual, 

familiar, grupal i comunitària en SM5 a la població afectada i 3r) la col·laboració i 

establiment d’acords –a ser possible- amb els equips de cada territori (i altres recursos 

comunitaris i de Salut Pública) per a la implementació d’accions.  

Què i com fer-ho són qüestions a plantejar, decidir i concretar en cada un dels GRA 

segons les seves possibilitats i circumstàncies6.  En tot cas, i com a marc de referència 

general, la tasca podria ser:   

 Reflexionar i fer una valoració inicial sobre l’impacte de la crisi, i les polítiques 

que l’acompanyen, en la salut dels ciutadans i ciutadanes del territori i en els 

equips sociosanitaris.  

 Reflexionar sobre les possibilitats i formes d’ajudar a professionals i equips a 

repensar la seva pràctica clínica amb aquesta població, i la possibilitat 

d’implementar activitats no medicalitzadores. 

 Pensar en les necessitats col·lectives prioritàries i els recursos existents (equips, 

plataformes, lideratges) per a l’atenció comunitària i fer propostes adreçades a 

                                                           
4
 Com els grups de “suport emocional” implementats pel grup “Dignitat” a persones afiliades a CCOO i a 

la PAH de l’Hospitalet; o el projecte de col·laboració ofert al Servei Català d’Ocupació.  
5
 S’ha parlat molt  de “SM orientada a la  comunitat”, però la nostra experiència pràctica és molt 

limitada. No és el cas a l’APS, com demostra  la xarxa AUPA, que agrupa més de 50 centres d’APS. Una 
realitat en la que  volem inspirar-nos i recolzar-nos en  aquest Projecte de SM.  
El projecte s’articularà amb  iniciatives com les del Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP) de 
la  Generalitat de Catalunya  o del Departament de Salut Pública de l’Ajuntament de Barcelona-, 
adreçades  específicament a persones en situació d’atur. 
6
 Que un professional o grup pugui  arribar a plantejar-se o a implementar intervencions de més petit o 

més ampli abast, serà també un element de gran interès que ens permetria valorar els aspectes que 
dificulten o afavoreixen el desplegament de l’experiència. Animem, doncs, a les persones que d’entrada 
vegin molt limitada la seva capacitat d’intervenció en relació al conjunt d’aspectes a treballar, a 
incorporar-se també al Projecte. 
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la població diana -grups de suport emocional per a persones en situació d’atur7; 

programes comunitaris en la zona, etc. (en connexió amb agents socials i 

plataformes territorials de persones afectades). 

Reflexionar sobre la necessitat de treball en xarxa  per a una millor coordinació 

entorn totes aquestes tasques. 

 

Constitució dels “GRA”.  Proposem els següents passos:     

1r. Identificar unes 10 persones candidates a ser referents inicials per a la constitució 

dels respectius GRA. Aquestes persones haurien de formar part dels col·lectius o 

equips sensibilitzats i compromesos amb la problemàtica que volem treballar i amb les 

línies generals d’aquest Projecte. Per tant, haurien de ser membres reconeguts per la 

“Comissió Permanent” i/o la “Comissió Ampliada” del Projecte i, a ser possible, que 

pertanyin a equips o grups amb una experiència en curs en àmbits d’atenció primària 

en salut i en benestar social, salut pública, salut mental comunitària, etc. Un cop 

identificats, caldrà fer un treball de discussió amb aquestes persones i, eventualment, 

d’acceptació de responsabilitats, i determinar els passos a donar seguidament: 

2n. Cada un dels referents realitzarà contactes personals i amb els equips del seu 

territori per identificar persones potencialment interessades en participar en el GRA. 

Seria desitjable cercar candidats que permetessin una composició interdisciplinar i 

intersectorial. També es faran presentacions públiques del Projecte (per exemple en el 

Congrés d’AP i SM del 15 de maig, etc. ) i es convidarà a participar-hi. 

3r. Convocar a un nucli de professionals per cada àmbit territorial dels referents, a qui 

proposar-los-hi formar un GRA. Convocar també al grup o grups de persones que, a 

títol individual (i d’àmbits territorials diversos), s’hagin pogut manifestar interessades 

en participar en el Projecte.  

La sessió inicial serà coordinada pel o la referent inicial del grup. Si aquesta considerés 

necessari o convenient la presència d’un membre de la “Comissió Permanent”, es farà 

el possible per assistir-hi. Veure ANNEX 1: “Proposta de dinàmica de la sessió inicial 

d’un GRA). 

Funcionament: Cada grup funcionarà autònomament a partir de l’acceptació dels 

objectius generals del Projecte i les línies de treball en xarxa esbossades.  Caldrà una 

fase preliminar de coneixement i cohesió entre els participants i un compromís 

personal en la tasca col·lectiva. Cada grup haurà de valorar el tipus de relació i acords 

amb els equips assistencials, plataformes de persones afectades, institucions i 

                                                           
7
 Aquests grups poden ser implementats per professionals de SM i/o d’AP del territori. Si aquests equips 

no tinguessin la possibilitat o disponibilitat per realitzar-los, el Projecte facilitarà professionals 
experimentats en treball grupal (Grup Dignitat, etc.) per a la seva realització.  
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organitzacions comunitàries, en línia amb la necessitat de fer pinya entorn la finalitat 

del Projecte. 

Com element d’una xarxa, la relació “horitzontal” amb els altres GRA i l’intercanvi 

d’informació i reflexions serà fonamental per a l’estímul i elaboració col·lectiva de les 

experiències. Aquest intercanvi es produirà a través d’un blog del Projecte i en 

Jornades presencials ad hoc.  

Els grups es comprometran a donar informació periòdica de les seves reflexions, 

propostes i accions a la Comissió permanent, per tal que aquesta pugui recopilar i 

analitzar la informació i retornar-la a tota la xarxa. El primer d’aquests informes serà 

presentat a la Jornada (veure proposta més endavant) prevista per a finals d’enguany. 

 

4.2 Organització  

4.2.1 La Comissió Permanent:   

Composició:  

- Membres de la inicial “Comissió Impulsora del Projecte”. 

- Representants del GT2 i del GIE de la FCCSM. 

- Representants dels GRA i coordinadors dels GT constituïts. 

- 1 coordinador/responsable. 

Funcions:  

1. Possibilitar la creació de la xarxa.   

2. Potenciar el funcionament “horitzontal” dels grups. 

3. Recopilar informació i retornar-la als GRA. 

4. Facilitar el suport metodològic (gestió de projectes, etc.) que reclamin els GRA. 

5. Crear espais comuns i d’intercanvi (Jornades, etc).   

6. Prendre decisions i fer les tasques necessàries per donar suport a la xarxa –la 

pàgina web, la relació amb els mitjans, les relacions internacionals, la cerca de 

recursos… 

7. Responsabilitzar-se del conjunt del procés, coordinar, mantenir les relacions 

necessàries amb institucions, entitats científiques i ciutadanes, etc. 
 

 

4.2.2 La Comissió Ampliada: Estructura de participació de totes les institucions i 

iniciatives integrades al Projecte (veure ANNEX 2). 
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4.2.3 Grups de Treball (GT): Dependents de la Comissió Permanent i amb la 

participació de persones vinculades a la “Comissió ampliada”, que haurem d’anar 

desplegant progressivament: 

 GT de comunicació: Pàgina web/blog, xarxes socials, difusió d’articles d’interès, 

relació amb mitjans de comunicació, institucions i organismes.  

 GT de relacions internacionals: Connectar i establir col·laboracions amb 

professionals i plataformes d’altres països amb qui desenvolupar la xarxa 

europea.  

 GT de finançament del projecte: que contempli aportacions monetàries i 

d’altres tipus de recursos personals i materials provinents de diferents fonts, i 

que no generin conflictes d’interès significatius.  

 GT per l’elaboració, teòrica i tècnica de les activitats i experiències 

implementades. 

 GT per aprofundir l’estudi de les repercussions psicosocials en situacions de 

pèrdua de drets. 

 GT amb entitats científiques del camp de la psicologia –psicoanalítiques, 

sistèmiques, cognitives...- i de la medicina, la sociologia, la jurisprudència, etc., 

per a la preparació d’una Jornada ad hoc.  

 GT per elaborar i implementar activitats formatives. 
 

4.3 Avaluar l’experiència i facilitar el seu coneixement i 

extensió al conjunt de Catalunya.  

Aspirem a què l’experiència que aquest projecte desplegui permeti augmentar els 

coneixements sobre el problema de Salut Comunitària que ens plantegem,  així com de 

les respostes que haguem estat capaços de generar, i que faciliti la incorporació dels 

elements que s’hagin demostrat positius en el conjunt d’equips, xarxes públiques i 

organitzacions ciutadanes de Catalunya.  

Per a què això sigui possible, caldrà preveure la realització d’un estudi-avaluació adient 

(a part dels estudis i elaboracions que els GT abans esmentats siguin capaços 

d’implementar). 
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5. ACTIVITATS I CALENDARI 
 

13 DE MAIG:    

Reunió de la Comissió Ampliada 

MAIG-JUNY-JULIOL:   

- Treball amb els referents identificats per la Comissió Ampliada i la Comissió. 

Permanent per a la convocatòria de les sessions constituents dels GRA. 

- Constitució dels GRA.  

- Adequació de la Comissió Permanent a la nova estructura del projecte.  

JUNY- NOVEMBRE:   

- Inici del funcionament dels GRA (fase preliminar). 

- Constitució dels primers Grups de Treball. 

- Preparació de la Jornada. 

DESEMBRE:  

Jornada d’intercanvi i valoració de l’experiència (Jornada constituent de la xarxa): 

- Presentació dels GRA. 

- Informe dels GT. 

- Avaluació dels informes i de les Intervencions prioritzades. Metodologies 

d’intervenció i mecanismes de seguiment i avaluació. Recursos necessaris. 

2015-2016: 

- Implementació de les activitats dels GRA i dels GT. 

- Difusió del projecte: institucions, professionals i publicacions inicials. 

- Expansió del projecte a d’altres països del sud d’Europa, prioritàriament.  

 

2017: 

AVALUACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA: 

- La integració de les funcions i innovacions dels GRA en els equips, xarxes 

públiques i organitzacions ciutadanes. 

- L’Extensió de l’experiència a d’altres territoris (de Catalunya) i altres països. 
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6. ANNEXES  
 
ANNEX 1 
Proposta de dinàmica de la sessió inicial d’un GRA:  

1. Informació de la proposta de creació del grup com element de la xarxa.      

2. Opinions i informacions dels participants respecte a:  

- Malestars detectats de forma predominant en les persones usuàries i sectors 

de població afectada. 

- Malestars i/o dificultats com a professionals en les pràctiques diàries. 

- Primeres idees d’actuació i alternatives a la medicalització. 

- Eines necessàries contra la desprofessionalització, etc. 

3. Perspectives de futur: 

- Verificació de l’interès en constituir-se com a GRA i del compromís personal 

dels membres invitats.  

- Definició de tasques, organització –coordinador/a, etc. 

- Calendari immediat amb aquelles persones que s’hi comprometin. 
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ANNEX 2 

Entitats convocades a la “Comissió Ampliada” 

- Agència de Salut Pública. Ajuntament de Barcelona.  
- Associació Catalana de Professionals de la Salut Mental. AEN Catalunya.                
- Centre Jove Anticoncepció i Sexualitat (CJAS).              
- Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. Secció de Psiquiatres. 
- Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. Secció de Clínica.  
- Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya.     
- Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. 
- CCOO Catalunya. DI- GAM (Grup d’Ajuda Mútua).   
- EAIA del Baix Llobregat.                      
- Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP).         
- Greds-Encomed.  
- Grup DIGNITAT.  
- “Grups, Aprenentatge i Salut”.                                                
- Observatori de Salut Mental de Catalunya.    
- Pla Interdepartamental de Salut Pública. Generalitat de Catalunya.               
- Plataforma Afectats per la Hipoteca.       
- Projecte ASACO.  
- Serveis Socials d'Horta-Guinardó. Institut Municipal de Serveis Socials. Ajuntament de 

Barcelona. 
- Serveis Socials de Sant Antoni. Institut Municipal de Serveis Socials. Ajuntament de 

Barcelona.                                    
- Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC).                    
- Societat de Salut Pública de Catalunya.           
- Xarxa AUPA. 

 


