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Presentació 

 

 

Les entitats que formem part del Pla Integral d’atenció a les persones amb 

trastorn mental i addiccions, i com a representants del sector de salut mental i 

addiccions, volem realitzar una seguit de propostes, moltes de les quals ja 

estaven incorporades en les línies estratègiques i objectius del Pla Integral però 

que no han avançat i que pensem que no poden demorar-se més. En el context 

actual, on s’incrementarà la incidència dels trastorns mentals en la població, 

esdevé imprescindible i urgent incorporar la visió integral de l’atenció a la 

persona amb trastorns de salut mental, per tal de donar una resposta adient a 

les seves necessitats i orientar les intervencions i el model a la recuperació, 

l’empoderament i a l’impuls del suport social i comunitari. 

 

Volem posar de manifest nou les prioritats que cal abordar per tal de fer una 

acció propositiva i constructiva. Les detallem a continuació, identificant-les en 

relació als diferents departaments involucrats, tot i que ens agradaria que no 

fossin compartimentades sinó que s’operativitzessin des d’una acció 

transversal i coordinada – com es pretén fer des del Pla Integral-  que és el que 

ens demana la ciutadania. 
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Departament de Treball 
Afers Socials i Famílies 
 

 

 Reactivació d’una Taula Tècnica de Salut Mental i Addiccions 

com a espai específic i singular de participació. A partir d’aquesta taula 

tècnica – urgent i imprescindible- s’anirien articulant prioritats , en 

diferents espais de treball, tot fent seguiment de la seva execució. 

 

 L’atenció a la salut mental i les addiccions ha de consolidar-se dins la 

Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, per a la qual cosa 

cal: 

o Revisar, ampliar i actualitzar l’actual cartera de serveis de salut 

mental i addiccions, incorporant un model de finançament, una 

revisió i actualització de tarifes  i un  sistema de pagament que 

garanteixi serveis de qualitat.  

o Definir i executar un full de ruta per tal de substituir la subvenció 

per  mecanismes de contractació estables amb l’acció 

concertada, en totes les prestacions de la cartera de serveis. 

o Actualitzar la planificació territorial de la cartera de serveis, tot 

garantint l’equitat territorial en la prestació i accés als serveis de 

cartera en el conjunt del territori català. Cal una revisió urgent de 

la cobertura de la població en relació a les places actuals de tots 

els serveis de salut mental i addiccions. 

o Garantir la incorporació progressiva a partir del 2021 a la cartera 

del projecte Activa’t per la Salut Mental. 

 

 La inserció laboral de les persones amb trastorn mental ha de ser 

una prioritat:  
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o Cal articular un pla de suport addicional per als col·lectius amb 

especials dificultats contractats als CET.  

o Cal incrementar els pressuposts destinats a la inserció laboral al 

mercat ordinari. 

 

 Els serveis de tutela han de culminar l’acord sobre les bases de 

l'acreditació i del concert per garantir-los l’estabilitat que necessiten per 

fer una tasca que és imprescindible en una societat que vol preservar la 

cohesió social.  

 

 Cal establir mecanismes de coordinació efectiva amb els serveis de la 

xarxa de salut mental, per garantir una atenció integral. És 

imprescindible també, per tal de passar a una veritable acció 

comunitària, reconvertir els internaments de llarga durada a àmbits 

residencials i/o de suport a la comunitat.     

 

 Reconeixement del tercer sector com interlocutor vàlid per a co-

construir les polítiques i accions en la salut mental i les addiccions. 

 

 Incrementar el suport al moviment associatiu per a la promoció 

d’accions d’acompanyament comunitari  i  suport mutu a la ciutadania. 
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Departament de Salut 
 

 Accelerar els processos de transformació definits a la estratègia de 

salut mental 2017-2020 del Pla director de salut mental i addiccions i 

del Pla de drogues.  Cal millorar la capacitat de l’atenció especialitzada 

comunitària per fer front a la demanda esperada.  

 

 Desenvolupar les actuacions proposades per al període 2020-2021 en 

l’àmbit comunitari en el marc del Pla d’Acompanyament a la Salut 

Mental i les Addiccions arran de la pandèmia que està definint el 

Servei Català de la Salut. Cal concretar les accions i el seu finançament per 

fer front a les transformacions pendents, incorporant la promoció i la 

prevenció, i adaptant la capacitat d’actuació de la xarxa per actuar davant 

l’impacte previsible de la COVID19. El context de pandèmia necessita un 

suport addicional ja que la 4a onada preveu un empitjorament de la salut 

mental de la ciutadania. El finançament definit per al 2020 ha de ser un punt 

de partida que haurà d’ampliar-se amb la repriorització de les línies de 

l’Estratègia de salut mental en el context actual, per atendre l’increment de 

necessitats i demanda, especialment en les poblacions més vulnerables, i 

desplegar accions preventives per minimitzar l’impacte de la COVID19 en el 

benestar mental de les persones en risc. 

 

 Garantir la incorporació progressiva a partir del 2021 a la cartera del 

projecte Activa’t per la Salut Mental. 

 

 Incrementar el suport al moviment associatiu per a la promoció 

d’accions d’acompanyament i  suport mutu a la ciutadania. 
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Departament Educació 
 

 

 Crear una Taula Tècnica de Salut Mental i Addiccions que 

permeti analitzar les necessitats específiques dels infants i adolescents en 

l’àmbit educatiu en el context actual i futur. 

 

 Impulsar, desenvolupar i avaluar el model d’atenció a la salut mental en els 

centres educatius definit des del Pla Integral de Salut Mental i 

Addiccions. 

 

 Crear i fomentar canals d’articulació i coordinació per participar en 

els Plans de treball de les persones amb problemàtiques de salut mental i 

addiccions, tant des d’accions de prevenció com en el tractament. Cal 

garantir tot el continuum assistencial en joves i adolescents. 
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Departament Justícia 
 

 

 Cal millorar els procediments d’externalització per a les persones 

amb un diagnòstic de salut mental i fer-los adients a la realitat de cada 

persona. 

 

 Demanem una adaptació i replantejament de les Mesures Penals 

Alternatives (MPA) i els Treballs en Benefici de la Comunitat 

(TBC) en el marc de la salut mental. 

 

 És necessària una adaptació de la responsabilitat tutelar a la llum de 

la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat de l’ONU. 

 

 Cal dotar d’eines als jutjats per adaptar els procediments de modificació 

de la capacitat als postulats de la Convenció de l’ONU. 

 

 És imprescindible seguir treballant per a la millora de l’atenció de les 

persones amb diagnòstic de salut mental en l’execució penal. 

 

 Crear i fomentar canals d’articulació i coordinació per participar en 

els plans de treball de les persones amb problemàtiques de salut mental i 

addiccions. 
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Accions transversals 
que demanem estiguin 
en el màxim nivell de 
responsabilitat de 
l’acció de govern 
 

 

 Garantir la incorporació de la perspectiva de drets en tots els àmbits 

d’intervenció de la salut mental i les addicions. 

 

 Catalunya ha de tenir una política pública de lluita antiestigma en salut 

mental i que sigui una prioritat des de l’acció de govern. Demanem garantir 

el suport i l’impuls del projecte Obertament, amb un finançament estable i 

continuar amb l’avaluació dels seus resultats – que ja s’està realitzant – i 

que demostren que hi ha un impacte real en la ciutadania. 

 

 Reactivació del Pla Integral de Salut Mental i Addicions. Continuem 

pensant (tossudament) que és un bon instrument, tot i els pocs resultats 

assolits. Demanem superar la dificultat d’articular accions coordinades entre 

els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya. 

  



Accions propositives                   |                   Entitats Pla Integral 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, desembre 2020 

 

 

 


