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 QUI SOM 

 

L'Associació Per la Salut Mental el Pla d’Urgell, és una entitat sense ànim de lucre, 

creada a iniciativa dels familiars de les persones afectades per un  trastorn mental 

sever (TMS) i/o addiccions de les comarques del Pla D’Urgell, per tal de crear un 

ambient d'ajuda mútua i amb la finalitat de millorar la situació social de la persona 

afectada per un trastorn mental, i oferir serveis i assessorament a ells, a les seves 

famílies i persones interessades amb el col·lectiu. 

 

El local social de l’Associació Per la Salut Mental el Pla d’Urgell es situa al c/ Orient, 12-

14 baixos -25230 Mollerussa. 

 

Anys d’activitat de l’entitat: 12 anys. 

 

 Homes Dones Total (*) 

Majors de 18 anys 40 80 120 

Menors de 18 anys    

Total 40 80 120 

 

% de persones ateses pertanyents a un 

col.lectiu d’exclusió social 

 

52.00 

 

62.00 

 

59% 

 

(*): per calcular el % total de persones ateses s’ha aplicat la formula de la mitjana ponderada 

 

L'Associació Salut Mental Pla d'Urgell neix amb la finalitat de fer que la salut mental 

sigui visible i accessible a tota la població. Amb una perspectiva de caire preventiu, 

afavorint l'acció comunitària i la interacció social, alhora que ha de contemplar 

l'atenció centrada en la persona i adaptada al col.lectiu, afavorint a la promoció de 

l'autonomia de la persona en el seu entorn comunitari.  

La protecció davant de riscos, la minimització de les repercussions negatives dels 

factors de risc i la inclusió socials, són els àmbits d'intervenció. 
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JUSTIFICACIÓ. 

 

 

La tasca que es desenvolupa dins del marc de l'Associació pretén donar resposta  a la 

necessitat de suport que presenten i manifesten els familiars i amics de les persones 

que pateixen un TMS. (trastorn mental sever) 

El diagnòstic d'un trastorn mental en un familiar pròxim genera molts dubtes i 

dificultats  de diferents tipus que impliquen directament a la família. Els familiars  han 

d'afrontar una situació completament nova i desconeguda,  davant la qual, no es 

posseeix cap tipus de pauta d'actuació. 

La malaltia mental afecta de manera tan radical al comportament habitual, que si no es 

coneixen les seves característiques, es provoquen conflictes en la convivència i per tant  

el nucli  familiar es situa en un permanent estat d'angoixa i preocupació, afectant la 

vida de tots els membres del mateix. 

S'ha de tenir en compte que la situació de la persona afectada està en procés de canvi i 

es pot arribar a  una  integració social, sempre i quan les condicions del seu entorn ho 

facilitin. 

Es en la família on recau gairebé tota la responsabilitat; suport físic, emocional i 

econòmic, esdevenint aquesta, l'eix principal per a la recuperació i rehabilitació del 

afectat. Per aquesta raó es important desenvolupar estratègies de suport adequades 

davant del trastorn. 

La intervenció psicosocial en l'entorn familiar permet millorar la qualitat de vida de la 

pròpia família i al mateix temps la del mateix afectat. 

L'entitat està adreçada a les persones que tenen un/a familiar o amic/a  afectat per un 

TMS.  

També ens dirigim a les persones interessades pel món de la malaltia mental: 

professionals, estudiants, responsables de programes sanitaris i socials i a tota la 

societat en general, fent una difusió generalista d’informació actualitzada, a traves dels 

mitjans de Mollerussa i província.  
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Tot això per lluitar pel nostre primer objectiu: millorar la  qualitat de vida de la famílies 

de persones amb trastorn mental sever, dels afectats/es, i de les persones del seu 

entorn. 

 

 

El trastorn mental, família, i entorn social. 

 

L'aparició del TMS en un familiar proper, genera molts dubtes i dificultats de caràcter 

divers que impliquen directament la família. Els familiars afronten una situació 

completament nova i desconeguda, per la qual no tenen models d'actuació.  

 

El TMS afecta d'una manera tan radical el comportament habitual, que si no es 

coneixen les seves característiques provoca continus conflictes en la convivència i 

sumeix a la família en un permanent estat d'angoixa i preocupació afectant la vida de 

tots. Només hem d' escoltar a les famílies quan expliquen que els seus antics amics/es, 

incloent veïns/nes i familiars, ja no conten amb ells, en les seves reunions, o inclús en 

la mateixa família nuclear, després d'una crisi, apareixen actituds de temor i 

ambivalència cap a la persona afectada, essent considerada només com a malalt 

mental, i passant totes les altres característiques de la persona desapercebudes: 

l'estigma que acompanya els comportaments originats a partir d'experiències com el 

deliri i les al·lucinacions exerceix un paper clarament limitador de les relacions 

extrafamiliars.  

 

La major part de les persones afectades per un TMS viuen amb els seus pares, si més 

no, es pot estimar que junt a la persona afectada hi ha sempre un nucli familiar que 

pateix davant la malaltia i que pot veure's afectat en la seva pròpia salut mental, 

podent influir greument el funcionament i estabilitat, tant del/la mateix/a afectat/da 

com de la pròpia família. En tot moment s'ha de tenir en compte, que la seva situació  

està en procés de canvi podent ser una persona integrada en la societat sempre que 

les condicions del seu entorn social ho facilitin. 
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És sobre la família en qui recau gairebé tot el pes de la responsabilitat: suport físic, 

emocional, i econòmic, del afectat. La família, per tant, es converteix en el suport 

fonamental de la seva recuperació i rehabilitació, fet pel qual és important auxiliar-la, 

ajudant-la a desenvolupar estratègies d'afrontament més adequades i eficaces. 

 

D'altra banda, si la família busca ajuda, primer en els professionals, i després en les 

associacions, per tal d'aprendre a viure amb els TMS, ben segur que veuran que amb 

un bon tractament mèdic i amb una teràpia adequada, la persona afectada tindrà, 

sobretot, moltes possibilitats de recuperar la seva pròpia autoestima i l'afecte dels 

altres. 

 

Així doncs, quan es fa referència a l'impacte de l'entorn és per emfatitzar la 

importància de l'entorn familiar, social, i laboral, en la problemàtica social d'una 

persona que pateix un trastorn mental. Un primer abordatge d’ orientació i informació 

psicosocial per l’entorn familiar permet millorar la qualitat de vida de la pròpia  família, 

i indirectament de la persona que pateix un TMS i/o adiccions.. 

 

 NECESITATS DETECTADES  MES FREQÜENTS  EN LA FAMILIA 

 

• Informació adequada. 

• Ser tingudes en compte alhora de prendre decisions que puguin repercutir en la 

família. 

• Ajuda material i prestacions econòmiques 

• Necessitat de períodes de descans o respir 

• Suport emocional 

• Suport tècnic – professional.. 
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 ACCEPTACIÓ DELS TMS 

 

El procés d’acceptació de la malaltia, superar sentiments de culpa o ràbia i adaptar-se 

al rebuig social dels TMS, no és gens fàcil. Les famílies necessiten ajuda per fer tot 

aquest procés per tal de prevenir situacions de risc per ells/es i poder ajudar millor a la 

persona afectada: el patiment i impotència que pot tenir la família pot agreujar el curs 

de la malaltia. També el que la família consideri a la persona afectada com totalment 

incapaç d'assumir certes responsabilitats i exercir la seva autonomia; o el fet de donar 

massa atenció als símptomes del trastorn, i no reforçar ni estimular els aspectes sans; 

pot mantenir i/o incrementar la simptomatologia de la malaltia mental. 

Aquelles famílies que tenen informació i han rebut entrenament operatiu sobre els 

TMS, i com afrontar les situacions d’estrès que genera, poden gestionar millor els 

conflictes, i procurar un entorn més estable, disminuint les recaigudes i augmentant 

les possibilitats d'inserció social i laboral. Des de l'Associació es vol treballar donant 

suport i pautes d'actuació a la família envers la persona afectada per un  trastorn 

mental a través d'assessorament psicosocial i activitats formatives i informatives per 

als familiars. 

 

 NECESSITAT GENERAL I INTERÈS SOCIAL 

 

La nostra entitat va iniciar l’atenció a la salut mental l’any 2008.  

 

Cal tenir en compte que, segons dades de l’IDESCAT, el nombre de persones amb un 

grau reconegut de discapacitat derivada de trastorn mental a la comarca del Pla 

d'Urgell va augmentant cada any. La tasca que es desenvolupa dins del marc de 

l'Associació pretén donar resposta  a la necessitat de suport que presenten i 

manifesten els familiars i amics de les persones que pateixen un trastorn mental. 

 

Creiem que és molt necessari i quasi una obligació intervenir de forma integral en els 

diferents tipus de situacions familiars per tal de donar el suport que realment 

necessiten (familiars envellits, sobresaturació, ...), per tal d'evitar un empitjorament, 
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perquè depenen en bona mesura d'abordar-les de forma conjunta i no solament en 

una part o per separat com s'està realitzant actualment. D'aquesta manera, durant 

aquets 12 anys, hem pogut augmentar el nombre de famílies vinculades al servei i, per 

tant, augmentar el nombre de persones beneficiàries d'un servei social i comunitari 

únic en tota la comarca. L’entitat ha mostrat ser capaç de prestar serveis orientats a la 

família per la seva identificació amb aquesta problemàtica i per la seva 

complementarietat en la xarxa pública d’atenció a la salut mental. 

 

Volem remarcar el treball que cal continuar realitzant en matèria de lluita contra 

l'estigma i els prejudicis en salut mental. Aquests són una barrera important que fan 

que tant els familiars com els mateixos afectats busquin l'ajuda tard, fora del territori o 

simplement no la busquin i acabi provocant un empitjorament de la situació. Per això 

durant aquest anys de trajectòria com a entitat, hem pogut apropar a totes les 

poblacions de la zona la salut mental des d'una altra mirada, d'una forma més positiva, 

mitjançant la sensibilització. Hem de tenir en compte l'extensió total de la comarca, les 

dificultats de mobilitat associades, les poques línies de transport i l'ambient rural.  

 

El servei que s'ofereix és l'únic  i pretén donar resposta a la necessitat de suport que 

presenten els familiars, cuidadors o amics de persones amb problemàtica de salut 

mental, oferint orientació i assessorament i un espai d’acollida.  

 

La intervenció psicosocial en l'entorn familiar permet millorar la qualitat de vida de la 

pròpia família i al mateix temps la del mateix afectat. 

 

L'entitat està adreçada a les persones que tenen un/a familiar o amic/a  afectat per un 

TMS.  

 

També ens dirigim a les persones interessades pel món de la malaltia mental: equips 

professionals, món acadèmic, responsables de programes sanitaris i socials i a tota la 

societat en general, fent una difusió generalista d’informació actualitzada, a través dels 

mitjans de Mollerussa i província.  
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Tot això ho realitzem per tal d'assolir el nostre primer objectiu: millorar la  qualitat de 

vida de la famílies de persones amb trastorn mental sever, dels afectats/es i de les 

persones del seu entorn. 

Es tracta d'un servei no cobert per cap altra entitat, ni pública ni privada,de la 

comarca. Una de les alternatives a aconseguir és la integració de les persones 

afectades per un TMS i la millora de la qualitat de vida, així com la de les seves 

families, per tant és necessària la seva continuïtat. 

 

A la zona del Pla d'Urgell, l'any 2020 es va realitzar l'obertura del SRC de Mollerussa, 

Servei de Rehabilitació Comunitària de Salut Mental, amb el qual es treballa de forma 

contínua i coordinada, i això és molt favorable per a totes les persones que atenem, 

doncs podem donar més cobertura del servei.  Tenim usuaris que formen part dels dos 

serveis i comparteixen activitats i tenim projectes de col.laboració i es fan tasques de 

sensibilització de forma conjunta. 

I per últim, dir que es continua amb el mateix pla establert de treball amb les 

coordinacions de Serveis Socials Bàsics, tant a l’Ajuntament de Mollerussa com al 

Consell Comarcal i es continuem amb les Coordinacions amb l'equip de psiquiatria de 

ABS Pla d'Urgell. Així doncs podem afirmar que hi ha un bon treball en equip i de 

col.laboració amb els serveis socials bàsics del territori de forma continuada i 

actualment ja hem creat la Taula de Salut Mental del Pla d'Urgell  i s'estan iniciant els 

grups de treball que formaran part de la mateixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 9 

     ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

OBJECTIUS  

 

Objectiu general: 

 

L'objectiu principal és el de millorar la qualitat de vida de les persones amb 

problemàtica de salut mental, els seus familiars i la comunitat mitjançant la 

informació, l'assessorament i la sensibilització en salut mental. Aquest projecte 

s'adreça al manteniment d'activitats de suport o complementàries a les activitats 

pròpies vinculades a la prestació de serveis de l'actual Cartera de Serveis, amb 

l'objectiu de contribuir amb la millora contínua de la qualitat de l'atenció integral de la 

persona, amb una perspectiva de caire preventiu, afavorint l'acció comunitària i la 

interacció social. 

 

Objectius específics:   

 

 Proporcionar informació, orientació i recolzament a les persones afectades per 

un TMS  i als seus amics. 

ASSOCIACIÓ 
SALUT MENTAL 

EL PLA D’URGELL 

AREA ATENCIO 
SOCIAL 

AREA ATENCIÓ 
PSICOLÒGICA 

CLUB SOCIAL  
I CULTURAL  

EL NORD 

JUNTA PRESIDENT 
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 Promocionar les activitats d’inserció, residencial, de lleure i altres que 

contribueixin al ple desenvolupament de la persona afectada i als seus 

familiars. 

 Contribuir a  Promoure  mesures per a la millora de la qualitat de vida dels 

malalts mentals i de les seves famílies. 

 Protecció, defensa, promoció i desenvolupament dels drets dels familiars i 

afectats 

 Detectar les necessitats a nivell d’atenció comunitària de les persones 

afectades per un TMS  i els seus familiars, i traslladar-les a les institucions amb 

competències en la seva planificació i desenvolupament. 

 Promoure la creació de serveis socials, socioterapèutics i de treball per a 

persones amb malaltia mental, i de serveis d’orientació i suport als seus 

familiars. 

 Sensibilitzar a la població en general sobre la realitat dels TMS tractant de 

desfer-ne els estereotips i la desinformació. 

 

POBLACIÓ BENEFICIÀRIA 

 

Qualsevol persona que necessiti obtenir informació respecte a un trastorn mental. La 

demanda pot ésser realitzada per la mateixa persona amb TMS, per un familiar o bé 

per un tècnic. 

 

Cal diferenciar entre la persona que realitza la demanda i el beneficiari del servei, és a 

dir la persona amb diagnòstic de TMS, tot i què pot donar-se el cas que sigui la mateixa 

persona. 

 

Quan parlem de franges d’edat que atenem, fem referència a la persona amb 

problemes de salut mental, i són bàsicament la franja adulta, que seria la població 

major de 18 anys. Malgrat que algun cop ens ha arribat algun cas de població menor 

de 18 anys, que pertany a una franja infanto-juvenil. 
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ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

 

La comarca d’actuació és el Pla d’Urgell. Cal de tenir en compte que la zona a la qual 

atenem té molta quantitat de població  uns 37.000 habitants, repartits entre tots els 

municipis de la comarca del Pla d'Urgell: Barbens, Bell-lloch d’urgell, Bellvís, Castellnou 

de Seana, el Palau d’Anglesola, el Poal, Fondarella, Golmès, Ivars d’Urgell, Linyola, 

Miralcamp, Mollerussa, Sidamon, Torregrossa, Vilanova de Bellpuig i Vila-Sana. 

 

 

SERVEIS QUE OFERIM: 

 

1.Orientació i assessorament. 

 

El/la treballador/a social realitza entrevistes a famílies de Mollerussa y rodalies, amb la 

finalitat de orientar-les i assessorar-les a partir d’una primera entrevista d’acollida, on 

s’estudia la demanda de la família  i es detecten les possibles necessitats. Així com 

també, s’informa dels recursos per a la família i per la persona afectada. 

 

A partir d’aquesta col·laboració, l’Associació per la Salut Mental Pla d’Urgell, ofereix un 

servei propi als seu socis i famílies que ho necessiten, i que consisteix en una primera  

entrevista d’acollida. 

Es tracta d’un servei d’informació de la nostra entitat i un primer contacte familiar – 

professional, on es començarà a treballar les necessitats que puguin sorgir: 

 

Acollida 

La porta d’entrada dins l’apartat d’atenció personal i social. És un espai per escoltar 

sense límit de temps, detectar, recollir i posteriorment canalitzar les necessitats i 

demandes dels familiars, a partir dels quals promourem i reivindiquem els recursos 

que donin resposta a les diferents realitats. 

Es tracta d’un espai de suport, informació, assessorament i derivació adient a cada cas. 
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L’Acollida compren un seguit de passos: 

-Concertar dia i hora (visita) 

-Realitzar l’entrevista a les persones i/o familiars interessats. 

-Derivar als recursos corresponents. 

-Gestionar les derivacions i fer el seguiment de les mateixes. 

-Elaborar fitxes resum que recullin les problemàtiques més significatives de cada cas. 

 

Aquest servei, s’ofereix a la nostra seu, a través de la treballadora social concretant 

prèvia trucada telefònica per demanar l’entrevista. 

Està dirigit a la població en general i als nostres socis/es en particular. Durant aquest 

any , s’han fet un total de 45 entrevistes, dedicant 1 hora o més, a més d’altres 

assessoraments telefònics. 

 

2.Servei d’atenció i seguiment Familiar.- (SAF) 

 

Es tracta d’un seguiment social del cas on es treballa individualment amb la família, es 

recull la informació necessària per poder dur a  terme una atenció acurada a les 

necessitats dels membres de la unitat familiar. 

També es podrà donar suport en moments puntuals i acompanyaments. 

Es proporciona recursos per afrontar la problemàtica i  el tècnic es coordina amb altres 

professionals de referència. 

Està dirigit a la població en general i als nostres socis/es en particular. Durant aquest 

any, s’han fet un total de 25 entrevistes de seguiment, dedicant 1 hora o més, a més 

d’altres assessoraments telefònics. 

 

L'objectiu general és donar suport social i psicològic a les persones que conviuen amb 

una persona afectada per TMS.  

 

 Objectius específics d’intervenció d’un tècnic diplomat en Treball social:  
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 Derivar a les famílies a l’atenció psicològica pertinent quan aquestes ho 

requereixin: patiment emocional, desconeixement de pautes d'actuació, 

bloqueig, etc.  

 Donar suport i orientació a les famílies que arriben a l'associació. 

 Contribuir a augmentar el nivell de coneixements de les famílies respecte als 

TMS. 

 Respondre a les necessitats sentides de la família, acceptar l'expressió de 

sentiments intensos, i proporcionar consells pràctics. 

 Informar sobre els recursos assistencials i les vies de reinserció i normalització 

que existeixen, i promoure la seva utilització. 

 Potenciar els aspectes sans i forts de la família utilitzant-los en l'abordatge 

rehabilitador de la persona afectada, i incrementant la comprensió de les 

relacions en la família. 

 Acollir les demandes de les famílies personalment i telefònicament. 

 Seguiment i acompanyament en la resolució de problemàtiques específiques. 

 Fomentar espais de trobada per familiars: organitzar activitats socials per a 

trencar l'aïllament i fomentar la vessant integradora en la comunitat. 

 

 Coordinacions:  

 

 Relació professional – família i/o Usuari.. 

 

1ª. Fase d’acollida .- 

 

Determinar la situació social de l’usuari/a i família: expressió de les necessitats 

sentides per part de les famílies, coneixement de les expectatives i demandes.  

2ª Fase  Planificació - implementació:  

Establir objectius que ajudin als usuaris/es a afrontar la situació que pateix, donant 

informació, augmentant les competències i perspectives, per tal de recuperar i 

revaloritzar les potencialitats intrínseques de cada membre i del grup familiar. En 
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aquest moment, si es requereix, es derivarà el cas a atenció psicològica competent, per 

tal d’iniciar-se teràpia individual amb la família. 

 

 3ª Fase  Seguiment - avaluació 

Després de l'entrevista inicial, s’ha previst fer un seguiment de la demanda per tal 

d'avaluar cada cas, i poder establir objectius que integrin les vessants psicosocials, i 

promovent una atenció del cas multiprofessional, de manera que es recullin els 

aspectes de convivència, socials, econòmics i de suport continuats.  

 

 Externa:  

 dispositius de salut mental. 

 serveis socials.  

 altres recursos comunitaris relacionats amb l'àmbit de la salut mental. 

 

Importants pel seguiment dels casos, així com per conèixer les activitats que s'estan 

desenvolupant, o les demandes d'ajuda que es produeixen. 

 

3. Servei d’atenció psicològica per als familiars. 

 

Assistència a les famílies mitjançant suport i orientació psicològica, ja sigui individual o 

mitjançant grups terapèutics, a través del professional de l’Associació. 

L’objectiu general és donar suport psicològic a les persones que conviuen amb una 

persona que pateix un TMS. 

També disposem d’un Grup d’Ajuda Mútua que consisteix en reunions de grups de 

famílies, prèvia formació. Es reuneixen quinzenalment per tal d’expressar i compartir 

l’experiència entre persones amb una problemàtica comú. 

Serveis per alleugerir la sobrecàrrega de les famílies i aprendre a enfocar i assumir amb 

més preparació les diferents situacions personals. 
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4. Servei de formació. 

 

 Tallers psicoeducatius: 

 

Sessions de formació i informació puntuals  als familiars sobre els TMS i l’atenció a la 

persona afectada a traves del desenvolupament  de temes, com ara, conceptes de 

malaltia mental, convivència amb una persona afectada , etc. 

Es comptarà amb un professional tècnic temporal (psicòleg/a) per tal d’adquirir i oferir 

aquest servei. 

 

 Activitats formatives i/o informatives: 

 

 Formació per a voluntaris/es, col·laboradors/es i vetlladors/es. 

Es promociona la formació de les persones vinculades amb el tema de la Salut Mental, 

assistint a jornades, cursos i congressos que es realitzin a Catalunya. 

 

 

5 .Sensibilització Comunitària.- 

 

L’objectiu de les accions de sensibilització és donar a conèixer a la societat en general, 

la realitat dels Trastorns mentals i l’atenció que rep, treballant: 

 

 Contra l’estigma social que produeixen  les actituds socials. 

 Promoure la creació i adaptació de recursos per les persones amb TMS i dels 

seus familiars. 

 

6.Atenció individual a persones amb trastorn mental.  

 

Es tracta d’un servei d’atenció Integral a la persona. El centre de la intervenció és la  

persona, la malaltia és una de les seves dimensions però no la única ni la més 
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important pel nostre programa, la intervenció afecta a totes les dimensions de la 

persona i ha de procurar la màxima autonomia personal i l’exercici responsable de la 

mateixa. 

A la pràctica es tracta de buscar la millor posició d’equilibri entre l’autonomia personal, 

qualitat de vida i nivell de suport especialitzat necessari per mantenir-los. 

L’atenció individualitzada té com a finalitat bàsica la millora i/o manteniment de la 

qualitat de vida, la prevenció del deteriorament familiar, augmentar  les capacitats 

socials, la potenciació de la formació i la inserció laboral i la coordinació d’actuacions 

dels diferents recursos institucionals i comunitaris. 

 

 

7. Activitat d’oci per a persones afectades per TMS i/o adicions.  

( Club Social “El Nord”) 

 

 

El Club Social és un recurs d’integració social, que proposa fomentar les relacions entre 

els seus participants i amb la comunitat, per tal d’afavorir un ús adequat del temps 

lliure. 

El Club és un recurs que neix juntament amb  l’Associació  per la Salut Mental el Pla 

d’Urgell i es situarà en el mateix local que l’ Associació.. 

El Club Social neix com a recurs intermedi i facilitador de la inclusió social i pretén 

constituir-se com una estructura de suport social per tal que les persones que hi 

participen puguin superar els obstacles que dificulten la seva participació en activitats 

culturals, socials i  d’aquesta manera poder gaudir del seu temps d’oci d’una forma 

positiva, buscant la satisfacció personal i la millora de la qualitat de vida. 
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8. Administració i gestió. 

 

 

Les activitats i serveis són les que es desenvolupen habitualment regular i directa i 

indirectament en el dia a dia des de la nostra associació. Però hi ha d’altres que 

suposen un espai important en l’esforç i treball de l’entitat. 

Aquesta gestió comporta: 

Tasques administratives, d’organització interna, d’arxiu, registre, recepció i trucades 

telefòniques, tràmits i gestions externes, prospecció i seguiment de tasques, 

coordinació... 

També destacar el volum de gestió que genera el Club Social. 

Administratives, coordinació amb professionals, difusió, entrevistes d’acollida i 

seguiment, gestió de la participació de usuaris/es i famílies, coordinació amb els 

talleristes, manteniment de les instal·lacions i materials, gestió del material que genera 

l’activitat, registre d’usuaris/es, gestió de les despeses, coordinació amb les entitats 

del municipi per la realització d’activitats, fer un seguiment dels usuaris, organització 

de les activitats de caire festiu i amb repercussió ciutadana: Castanyada, Nadal, Sant 

Jordi, Carnestoltes.... 

 

Som conscients que la gestió ens consumeix moltes hores i molts recursos. Per poder 

donar l’atenció que nosaltres fem en substitució de les administracions. La gestió i 

cobertura d’aquests serveis té un cost visible i un d’invisible, que correspon a la 

dedicació de temps i esforç que li suposa a la nostra Associació, però que considerem 

imprescindible per assolir els nostres objectius, que en definitiva haurien de ser els de 

tots els agents implicats en l’atenció del col·lectiu de familiars i persones afectades per 

un trastorn mental sever. 
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  Cas individual Cas grupal 

Activitat Individual 

/Grup 

Nº Anual de 

persones ateses 

Hores per 

atenció 

individual 

Nº de 

grups 

Persones 

per grup 

Dies d’oferta 

(per grup i any) 

Hores ofertes 

(grup/dia) 

Orientació i 

assessorament 

I 45 1     

Primera 

entrevista 

I 30 1     

Atenció i 

seguiment 

individual 

I 25 1     

Tallers 

psicoeducatius 

G   2 15 2 4 

Servei de 

formació 

G   3 10 2 4 

Sensibilització 

comunitària, 

conferències 

G   2 50 2 4 
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DISSENY I ORGANITZACIÓ DEL SERVEI 

 

És un servei orientat a les necessitats dels usuaris/familiars promovent la seva 

participació i implicació activa en els propis plans de recuperació. Es descriu en la 

intenció d'integrar i oferir una visió de continuïtat assistencial basada en el treball ens 

xarxa i en la mutidisciplinarietat dels equips, té un enfocament comunitari en els 

serveis que oferim amb un model més preventiu, més rehabilitador i més proactiu en 

totes les intervencions, i l'organització està basada en el sistema d’atenció integrat i 

integral amb base territorial.  

Les tasques que es desenvoluparan seran a partir d’accions individuals o grupals i 

segons el públic diana al que s’ofereix l’atenció. Es fa una primera entrevista d'acollida 

on s'estudia la demanda de la família. A partir d'aquí es derivarà als serveis que 

correspongui o que demani la família o la persona interessada, ja sigui per el 

seguiment familiar per  atenció psicològica, grups de formació, informació (escola de 

família GAM), tasques de sensibilització i en el cas de persones afectades per un 

trastorn mental, el Club Social el Nord.  

A partir d’aquí, es realitzaran tasques d’atenció, orientació i informació en diferents 

metodologies participatives i comunitàries. 

Aquest servei inclou una detecció de necessitats objectives que fonamenta la 

proposta. Defineix els objectius i els vincula amb les activitats programades. Incloem 

un calendari coherent amb els recursos i amb els objectius plantejats. La metodologia 

d'intervenció és adequada. El servei es desenvolupa amb la col.laboració del treball en 

xarxa. Tenim inclosos una selecció d'indicadors de producció i d'impacte. Incorporem 

mecanismes d'avaluació per assolir els objectius plantejats. Tenim estructura tècnica 

per donar cobertura al projecte, de fet, ja fa 12 anys que estem donant el servei amb el 

personal propi de l'entitat. Incorporem el treball de personal voluntari, seguint els 

criteris de voluntariat. El personal professional té una qualificació, formació específica i 

experiència professional acreditada, i és l'adequada d'acord amb els objectius 

plantejats al projecte. Tenim una experiència i un treball consolidat, doncs amb més de 

12 anys d'experiència en projectes, serveis i activitats de la mateixa tipologia, no hem 

tingut cap expedient de revocació ens els últims 10 anys. 
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METODOLOGIA D’INTERVENCIÓ 

 

La metodologia que emprarem per activar aquest servei es basarà en dos tipus 

d’intervenció, l’atenció directa que es presta des del servei i l’atenció  indirecta que 

també ve donada per aquest. 

 

Les activitats que es realitzen durant l’atenció directa són:  

o 1a entrevista:  recull de la demanda, informació , orientació i clarificació. En el 

transcurs de la primera entrevista la consulta sol anar relacionada amb temes 

específics relacionats amb els circuits d’atenció a les persones amb TMS. (xarxa 

sanitària, xarxa social, tràmits diversos d’accés a recursos, recursos de suport 

familiar, informació de tipus jurídic i legal). 

 

o Valoració del cas:  quan la demanda és complexa, des del servei cal contribuir a 

clarificar-la per tal de poder suggerir els possibles itineraris a seguir i els 

recursos que caldrà utilitzar. Una vegada dut a terme, s’ha d’elaborar un pla 

d’intervenció. 

 

o Seguiment/derivació: un cop establert el pla d’intervenció des del SAF es 

plantejarà un seguiment del cas si fos necessari o bé una derivació al recurs 

més adient (per clarificar les possibles derivacions afegim un circuit més 

endavant). 

 

Davant de situacions que generen angoixa i desconcert des del servei s’intervé per 

tal de poder contenir la situació oferint un espai d’escolta i diàleg. 
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Les activitats que es realitzen per l’atenció indirecta són: 

 

 Recull de base de dades/full de registre: el servei d’atenció a les famílies 

disposa d’un arxiu documental i una base de dades, d’acord amb la Llei 

orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), a l’abast de tots 

els professionals que hi intervenen, amb l’objectiu de tenir accés a la 

informació necessària per poder desenvolupar les accions descrites. Aquest 

recull servirà també per a l’elaboració de les memòries un cop transcorregut un 

any de l’aplicació del servei. D’aquesta manera es pot avaluar així quin és el 

procés evolutiu de la demanda i la tipologia dels demandants (gènere, edat, 

localitat, lligam amb la persona amb TMS,...) que arriben al servei. 

 

 El full de registre serveix per sol·licitar les dades inicials durant l’entrevista i 

serveix com a primer recull de les dades personals. 

 

 Fitxes de derivació als serveis: les associacions tindran guardades diverses fitxes 

per poder derivar a d’altres serveis . 

 Elaboració de les memòries: tenint en compte les dades recollides de forma 

anual, s’elaborarà una memòria del servei amb la finalitat d’avaluar l’eficàcia 

del funcionament del servei, així com una possible millora del mateix. 

 

 LOPD: cal tenir en compte tot el treball que s’està desplegant des de la 

FECAFAMM i que s’ha materialitzat en l’edició d’un manual de bones 

pràctiques a fi que totes les entitats federades puguin complir la normativa 

vigent, que estableix la LOPD, en relació a la gestió de les dades que cal recollir.  

 

Els principis metodològics en que és basa aquesta intervenció són: el de facilitar un 

marc de suport social a les persones que hi participin, promoure aspectes de 

l’autonomia (apoderament) per generar oportunitats de canvi a nivell personal i 

facilitar un paper actiu en el seu propi canvi. La intervenció es fonamenta en el principi 

d’autodeterminació i ha d’esdevenir un espai que faciliti oportunitats creant entorns 
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rics en opcions i que promoguin l’accés a la informació i potencií  la participació i la 

implicació.  

Aquesta acció es fonamenta en el principi de participació i inclusió social. Aquesta 

última treballa sobre l’estigma que pateixen les persones amb problemàtica de salut 

mental i els seus familiars.  

 

La intervenció s’haurà d’articular des de tres vessants metodològiques: 

 

 Intervenció individual: a familiars, persones amb problemàtica de salut mental, 

i altres persones que tinguin necessitat d’atenció o informació sobre salut 

mental. Aquesta es basarà en una primera trobada o entrevista per tal de 

valorar les necessitats, actituds i aptituds personals o bé conèixer la situació o 

la necessitat, es realitzarà una orientació o traspàs d’informació i un seguiment 

del procés (telefònic o presencial).  

 Intervenció grupal: aquesta vessant modifica els processos d’aïllament en la 

que es troben familiars o persones amb problemàtica de salut mental. Cal 

garantir la implicació, motivació i participació. Aquest es realitzaran en 

diferents formats: tallers, xerrades, grups d’ajuda mútua, formacions, ... 

 Intervenció comunitària: l’arrelament al territori permet generar diferents 

intervencions en diferents grups o perfils comunitaris. La intervenció en 

aquesta vessant es realitzarà mitjançant activitats de prevenció, sensibilització i 

lluita contra l’estigma. I si es possible amb la participació de familiars i persones 

amb problemàtica de salut mental.    

 

Aquest projecte preveu revisió metodològica, de valors i creences a fi d'evolucionar en 

prevenció, autonomia personal, l'atenció proactiva, comunitària i treball en xarxa.. 
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ACTIVITATS I CALENDARITZACIÓ 

 

1. Orientació i assessorament: 

De gener a desembre de dilluns a divendres de 9.30 a 13.00 entrevistes 

d'acollida, informació, orientació i recolzament. Seguiment de casos. 

Sensibilització. Coordinació de xarxa. 

2. Servei d'atenció i seguiment familiar: 

De gener a desembre el primer dimecres de cada més atenció psicològica 

(familiars). De gener a desembre de dilluns a divendres de 9.30 a 13.00 

entrevistes d'acollida, informació, orientació i recolzament. Seguiment de 

casos. Sensibilització. Coordinació de xarxa. 

3. Servei de formacióactivitats formatives i/o informatives: 

De gener a desembre l'últim dimecres de cada més GAM (familiars). 

4. Tallers psicoeducatius, activitats formatives i/o informatives: 

        De gener a desembre primer dimecres de cada més GAM (familiars) 

De gener a desembre el primer dimecres de cada més atenció psicològica 

(familiars). 

5. Sensibilització comunitària:  

Durant tot l'any amb dates programades 

 

RECURSOS 

 

El servei està constituït per recursos humans i també per recursos materials i/o 

d’infraestructura. 

Els recursos humans que requereix el servei estan compostos principalment per un 

professional amb coneixement i experiència en l’àmbit de la salut mental i un entès en 

els recursos de la xarxa sanitària i social. Aquest professional responsable s’haurà de 

coordinar amb els demés professionals de l’equip multidisciplinari que intervindrà en 

el seguiment de cada cas. 

La tipologia de professional dels que disposem són: treballadora social i  psicòloga. 
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PERSONAL CONTRACTAT 
 

1 treballadora social   7,5 hores/setmanals (matins) 
 
PERSONAL NO CONTRACTAT –SERVEIS PRESTATS- 
 

1 psicòloga atenció psicològica individual i formació. 
 

 

En quant als recursos materials i d’infraestructura disposem de: 

 Infraestructura 
 

Local  amb les següents dependències: 
 1 sala de per activitats i tallers 
 1 sala de  polivalent  
 1 despatx 
 2  W.C 

 
 Equipament 

 
Mobiliari: 
         Taules 
          Cadires 
 1 Impressora 
 1 Fotocopiadora 
 
Audiovisuals, Publicitat, informatius, divulgatius 
 Televisió 

2 ordenadors 
 

Micròfon 
Altaveus 
Radio-cd 
Dvd 
Triptics 
Roll-up 
Pàgina web en construcció i xarxes socials 

 
 Recursos materials corrents o de funcionament 

 
No fungibles  
  
 Material vari per tallers i/o activitats 

 
Fungible  
 Material de neteja 
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 Material sanitari 
 Material d’oficina 
 Material audiovisual 
 Material vari per tallers i/o activitats 
 
 

TREBALL EN XARXA 

 
L’ASM pla d’Urgell treballem en xarxa amb diferents entitats, com són tots els clubs 
Socials de la Provincia de Lleida, formem part de la Coordinadora d'Entitats, Salut 
Mental Catalunya i Terres de Lleida, que facilita el treball en xarxa amb altres entitats 
que tenen el mateix objectiu que nosaltres, i treballem amb xarxa amb els Serveis 
Sanitaris a tots els nivells, i amb totes les diferents tipologies d’equipaments, hospitals, 
residències, pisos, i diferents professionals també (Psiquiàtres, psicòlegs, treballadors 
socials etc... 
En quant al trebal en xarxa, destacar que tenim un treball en xarxa activat des de els 
inicis del Servei en quant a que tenim reunions de coordinacions amb equip de 
psiquiatria (psiquiàtra fererent, psicòloga i treballadora social ABS) trimestralment i 
reunions amb el Consell Comarcal i amb Ajuntament de Mollerussa amb Serveis Socials 
.Per  tant tenim un treball de col.laboració amb els Serveis Socials bàsics de forma 
continuada.  
 
Participem de forma continuada i coordinada en els diferents espais de participació 
social promoguts per l'Ajuntament de Mollerussa. Formem part del Consell Social de la 
ciutat, on aquesta participació fomenta el treball coordinat entre totes les entitats que 
formem part de la Xarxa. 
 
 Durant el 2020 hem col.laborat en la tasca de la obertura del SRC Mollerussa, servei 
en el qual actualment estem treballant conjuntament en diferents projectes, i 
compartim espai, activitats i tenim usuaris que actualment es beneficien dels dos 
serveis. Això implica una coordinació de forma periòdica amb l'equip tècnic del SRC. I 
per últim durant aquest any hem engegat la creació de la taula de Salut Mental del Pla 
d'Urgell. 
 
 

PLA D’ AVALUACIÓ I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

 

L’avaluació d'aquest projecte és en base a l'eficàcia d'aquest, si els objectius fixats 

s'han assolit i en quina manera, si els recursos destinats han estat proporcionals als 

resultats d'aquest, i la memòria final amb les valoracions i els resultats obtinguts.  

Per avaluar un projecte ens basem amb indicadors qualitatius i quantitatius. 
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 Els indicadors d'avaluació quantitatius són: 

- Cobertura; nombre de persones ateses i resultat. 

- Esforç; si s'han satisfet les necessitats de les demandes. 

- Sostenibilitat i viabilitat; si el projecte tindrà una continuïtat en el 

temps i quins seran els medis amb els que comptaran. 

- Procés; si la metodologia emprada ha estat l'adequada i si  hi ha hagut 

modificacions i/o desviacions. 

- Econòmic; per tal d'avaluar la despesa que ha suposat el projecte. 

- Altres ítems; qui realitza la demanda, génere, i edat dels participants, 

localització dels participants..... 

 

 Els indicadors d'avaluació qualitatius són: 

- Valoració de l'atenció i qualitat en l'atenció de la demanda. 

- Realització d'enquestes de satisfacció. 

 

Els resultats que ens plantegem amb aquesta acció són augmentar el nombre de 

famílies vinculades al projecte, incrementar i possibilitar la creació de Grups d'Ajuda 

Mútua de familiars i usuaris  i quantificar el nombre de coordinacions amb la resta de 

recursos de la xarxa de salut mental pública i del tercer sector. 

 

1. Valoració i pla d'intervenció. Els professionals fem una primera entrevista de 

valoració inicial. 

2. Avaluem les necessitats de la persona atesa i els objectius que es pretenen 

aconseguir. 

3. Elaborem un pla d'intervenció de cada cas. 

4. Fem un seguiment de cada cas de manera periòdica, cada 6 mesos. 

5. Tenim un sistema d'intervenció familiar definit. 

6. Registrem l'assistència per fer el seguiment. Comptabilitzem el nombre d'entrevistes 

i de persones ateses per fer una valoració 

7. Tenim una programació d'activitats i de seguiments periódica. 

8. Tenim organitzades totes les dades amb dossiers individuals. 
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9. Mesurem la satisfacció de les persones que son beneficiàries del servei, amb una 

escala de valoració, cada any. 

10. Tenim un protocol de protecció de dades i un programa informàtic amb dades 

encriptades i protegides. 

11. Tenim triptics informatius dels serveis que oferim. 

12. Tenim coordinacions setmanals amb l'equip de treball de l'entitat, coordinacions 

mensuals amb l'equip de psiquiatria del CAP de Mollerussa, referents dels casos dels 

beneficiaris tant dels serveis de Club com de l'Associació. Per tal de garantir la 

continuïtat de l'atenció a la persona. 

Assistim a les reunions mensuals amb l'equip multidisciplicar dels Casos Complexes de 

tota la Provincia de Lleida, amb coordinació amb tots els serveis implicats. 

13.Disposem d'un procés definit de derivació des de serveis de la xarxa sanitària i d'un 

protocol que estableix un sistema normativitzat de comunicació, col.laboració i 

coordinació. 

 

En quant als serveis de Club, i seguint la proposta d'indicadors de qualitat, s'han 

desenvolupat tots els 23 indicadors de qualitat. 

 

Indicadors de qualitat i quantitat 

- Nombre de primeres entrevistes d'atenció i seguiment. 

- Realització d'un pla d'intervenció.  

- Nombre de participació en les diferents accions 

- Nombre de seguiments. Aquest es realitzen de forma periòdica o com a mínim 

cada 6 mesos.   

- Tenir el registre d'assistència actualitzat en les sessions grupals. 

- Tenir les dades i els seguiments dels beneficiaris organitzades en carpetes. 

- Avaluacions del grau de satisfacció dels beneficiaris.  

- Tenir un protocol que estableix els procediments d'actuació per garantir la 

protecció de dades personals.  

- Tenir un full d'informació sobre les característiques del servei i el seu 

funcionament.  

- Tenir protocolaritzat el sistema de coordinació interna de l'entitat.  
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- Disposar d'un protocol que estableixi un sistema normativitzat de comunicació, 

col•laboració i coordinació amb la xarxa sanitària i social de salut mental.  

- Disposar d'un sistema de coordinació amb els serveis i les entitats de la comunitat.  

- Valoració de l'espai físic on es desenvolupa l'acció. 

- Programació d'activitats i seguiments periòdica. 

 

Relació dels indicadors aplicats al servei: 

 

Es fa una primera entrevista on es valora les necessitats de la persona i es dissenya el 

pla d'intervenció. Es fa una primera entrevista de valoració inicial de la situació actual, i 

es valoren els objectius que es pretenen aconseguir. Es fa una avaluació de les 

necessitats i s'elabora un pla d'intervenció adaptat a cada persona i a les necessitats 

que es detecten. Cada 6 mesos es fa un seguiment de cada cas de forma periòdica. Es 

registra l'assistència per tal de fer un seguiment, i així podem fer una valoració de les 

persones ateses i de la seva evolució. Disposem de dossiers individuals per tenir totes 

les dades organitzades i fer un seguiment més acurat. Mitjançant una escala anual de 

valoració de satisfacció amb la vida, mesurem el nivell de les persones beneficiàries del 

servei. Disposem d'un programa informàtic que incorpora la protecció de dades. Es 

realitzen coordinacions de forma continuada amb tots els agents i serveis que formem 

part de la Xarxa de Salut Mental, amb la finalitat d'acomplir els objectius que es 

registren en l'avaluació de les necessitats de la persona. 

Per tant tenim: el projecte inclou un pla d'avaluació amb indicadors quantitatius i 

qualitatius. El pla d'avaluació inclou la previsió d'assoliment dels indicadors. El grau 

d'assoliment previst és coherent amb la detecció de les necessitats i els objectius del 

projecte. En cas de necessitat, es pot preveure algun mecanisme d'avaluació externa. 

 
 
 

CONCLUSIONS 

 

Podem parlar de consolidació de grup ja que estem atenent a 85 persones familiars i 

tenim 23 persones beneficiàries del servei de Club. Es preveu tenir continuïtat i oferir 
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els mateixos serveis, tant necessaris en la zona. El servei está en funcionament des del 

2008. 

El servei podem afirmar que és de qualitat, ja que hi ha un bon accés a les 

instal·lacions, les famílies no han de passar per cap procés d’espera, se’ls atén gairebé 

a demanda i els usuaris/es també són atesos amb el mínim d’espera. 

Hi ha una molt bona coordinació amb els altres serveis de la comarca. 

També hi ha reunions de seguiment amb els tècnics de ABS, GSS i els altres recursos de 

la zona (PSI, SRC -Lleida, Balaguer i Tàrrega-, Sant Joan de Déu i Hospital Santa Maria, 

Associacions i Clubs Socials). 

Les famílies estan vinculades al servei i hem esdevenit com un lloc important i un 

referent, tant pels usuaris/es del Club, com per els seus familiars i amics. 

La inclusió en l’entorn comunitari és positiva i recíproca, ja que es participa en actes 

organitzats a la ciutat. També fem una tasca important de sensibilització a la 

comunitat. 

 

PROPOSTES DE FUTUR 

 

Continuar oferint els serveis, per tal de poder donar resposta a la necessitat de suport 

que presenten i manifesten els familiars i amics que pateixen un trastorn mental sever. 

Augmentar en cas de que sigui viable tots els recursos necessaris per tal de millorar la 

qualitat de vida de les persones afectades per un TMS, els seus familiars i amics. Hem 

de fer difusió de l'entitat a tots els nivells, per tal de que tothom pugui tenir informació 

i pugui accedir als serveis que oferim.  

Augmentar el nombre d'atencions i vinculacions al servei d'orientació i assessorament.  

Impacte social:  Aquest projecte es desenvolupa amb un territori molt extens, en quant 

hi ha molta població i un alt índex de desigualtats socials. Hi ha dificultats d'accés al 

servei públic.  

I per últim, ampliar la xarxa comunitària: relació amb altres entitats, associacions.... 

realització d’activitats conjuntes, voluntariat...i implicar més al municipi en la facilitació 

de recursos, per poder realitzar activitats en el si de la comunitat. 
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