
L’ERA COVID AL SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA 

DE PREMIÀ DE MAR 

 

Des de març del 2020, estem immersos en una situació social i sanitària 
molt estranya, la més estranya de les últimes dècades. Els que treballem en 
salut mental des de fa temps, no recordem res similar al que ha passat. 
Venim d’estar acostumats en el nostre servei a rutines del dia a dia, fàcils 
de seguir pel fet de ser les habituals de fa anys. Des de la data on va 
començar el confinament estricte fins a dia d’avui ens hem anat reinventant 
dia a dia, setmana a setmana, escalant i desescalant el servei al ritme que 
es marcava oficialment. Tot això, ha implicat un gran cansament derivat de 
la re-invenció permanent, del canvi habitual en funció de la fase en la que 
estàvem i de l’alerta constant. A part, també del desconcert que 
provocaven els canvis successius en les condicions d’aforament, de màxim 
de persones en un grup a l’exterior, dels tancaments perimetrals...  

 

D’un servei obert a un servei amb control d’entrada 

De tenir les portes obertes del Servei de Rehabilitació Comunitària a qui 
volgués venir (a preguntar, a saludar, a estar, a fer un treball terapèutic...) 
a controlar l’accés de tothom mantenint aforaments estrictes, les preses de 
temperatura, la utilització de gel hidroalcohòlic, el manteniment de la 
distància, l’ús obligatori de la mascareta, la desinfecció entre grup i grup... 
El nostre servei comunitari ha perdut bastant l’essència, ja no és tant 
comunitari degut a tot això. Ens vam convertir en un microcosmos “asèptic” 
separat de la comunitat per mantenir la seguretat sanitària. Evidentment 
s’assembla al que ha passat a la societat, tots vam deixar de relacionar-nos 
amb els altres de manera presencial. Desitjo que tot això acabi i torni a ser 
el que era... De fet, tot això ha anat canviant i, amb la progressiva baixada 
de la incidència de covid, vam començar a escalfar motors. Amb aquesta 
esperança, amb l’equip, vam anar pensant nous projectes a la comunitat, 
que ja estem iniciant. El covid acabarà sent, sembla, una malaltia habitual 
entre nosaltres, que implicarà un temps de recuperació, però no serà tan 



perillós per la vida com fa uns mesos enrere... O al menys, això esperem 
tots. No tornar al malson d’aquests mesos.  

 

Cap a l’atenció online i la digitalització  

A nivell d’equip, ens hem hagut de posar les piles amb les noves tecnologies. 
Algunes persones ja les dominaven. Les que no massa, com jo, ens hem 
hagut d’habituar a fer trucades de WhatsApp en grup, a convocar reunions 
i fer d’administradors en Zoom, a ensenyar a utilitzar diferents aplicacions 
als pacients, a resoldre les incidències que ens portaven i que els impedien 
utilitzar-les... I també ser ferms en el treball per a que els pacients també es 
digitalitzessin, cosa força difícil. Una part del grup sí que ha acceptat entrar 
en aquesta nova dimensió, altres no. Evidentment tenen tot el dret, però 
en una situació tan delicada com la que hem passat, els deixa molt 
desprotegits davant la realitat actual, on totes les tècniques telemàtiques 
han arribat per quedar-se. Òbviament a aquests que no han acceptat, els 
hem atès per telèfon, però han perdut part de l’atenció, la part grupal 
realitzada via videoconferència o per xat de WhatsApp. 

L’etapa del confinament total va ser com un somni. O més aviat un malson. 
Queda una sensació d’irrealitat d’aquella fase. El que era poc habitual en el 
passat es va tornar quotidià durant la fase més dura de la pandèmia. Al 
trucar, no veus als pacients i has de desenvolupar altres mecanismes per a 
captar la situació en la que es troben. Quan es feien les trucades de telèfon 
es sentia habitualment a algú de la família de fons. O inclús, ens ha arribat 
a passar que aquell familiar es posava al telèfon. Molt sovint em vaig veure 
en la necessitat de treballar la intimitat, demanant al pacient que anés a un 
lloc diferent per a poder tenir una conversa el més similar possible a la que 
tenim al despatx del centre. Les trobades anteriorment estaven preparades 
només pel professional. Els pacients venien al nostre despatx, decorat, 
il·luminat, ambientat... com els professionals decidien. Amb el treball a 
distància, el pacient estava en la conversa on ell volia: al carrer, a un parc, 
al menjador amb tota la família, amb el gos... Per tant, ja no estava l’espai 
controlat pel professional únicament. Això va suposar haver de fer 
intervencions per a regular-lo i fer-ho més adequat.  



He de dir que, amb alguns pacients, aquesta situació ha millorat la relació, 
la transferència, amb el referent. El fet que la mirada no estigui operant fa 
que puguin parlar de coses que no havien parlat mai amb nosaltres. Inclús, 
veient el bon efecte d’aquest treball, amb algun pacient es va deixar de fer 
entrevistes presencials i s’ha passat a fer treball telefònic permanentment. 
En altres casos, com per exemple, en persones d’altres cultures, va ser 
diferent i cada cop era més difícil conservar la comunicació per la falta de 
contacte visual i la dificultat idiomàtica. Inclús vam tenir alguns pacients que 
just havia començat el seu treball en el centre quan ens van tancar. Aquí hi 
ha diferents experiències, algunes positives i altres negatives. El que està 
clar és que, per a establir un bon vincle o transferència amb un pacient nou, 
la presencialitat ajuda molt més. És molt difícil establir una bona 
transferència si no hi ha presencialitat. Si ja estava establert el llaç s’ha 
pogut mantenir, però sí que he de dir que per a aconseguir mantenir 
l’estabilitat s’ha hagut d’augmentar la intervenció individual. Per exemple, 
en pacients greus amb presencialitat era suficient una entrevista setmanal. 
Amb la intervenció telefònica, la intensitat havia de ser major. En un cas, 
vaig haver de trucar diàriament per mantenir l’estabilitat. I a algun servei 
em van parlar de més d’una intervenció diària en algun cas. Evidentment, 
el treball que fem habitualment inclou atenció individual, però també 
grupal diversos dies a la setmana. Això, més la contenció grupal, es va 
perdre en el confinament estricte. Per tant, només teníem les intervencions 
telemàtiques.  

També és cert que el confinament va produir la desvinculació d’alguns 
pacients que no van poder recuperar la presencialitat al retorn perquè es 
van quedar més tancats o acomodats i van acabar sent alta derivada de la 
pandèmia. En el nostre cas, van ser dues les persones que es van 
desvincular arrel la situació.  

De totes maneres, em ve a la memòria un cop fa més de 20 anys. Vaig haver 
de trucar i fer intervenció amb una pacient en situació d’emergència. No la 
coneixia de res i el seu referent, d’un altre recurs de l’empresa, no hi era. 
Ella va trucar explicant que havia fet una sobreingesta farmacològica. La 
vaig atendre jo i, tot i no conèixer-nos de res, vaig aconseguir que la policia 
anés cap a casa seva amb una ambulància. Mentrestant, jo parlava amb ella 
per a que no es dormís ja que estava sola a casa. És a dir, està clar que, si 



no es pot fer presencialitat, la següent possibilitat de treball és la telefònica 
o telemàtica. Millor això que res, està clar.    

Quan fèiem videotrucades entraves en la intimitat del pacient, d’alguna 
manera envaïes casa seva, un espai que no acostumem a conèixer en la 
nostra feina habitual. Veies, per exemple, la decoració de casa seva, les 
seves mascotes, la seva família, les habitacions... També com anaven 
vestits, cosa que feia que després haguessis de treballar el fet que anessin, 
per exemple, en pijama. Em resultava també estrany veure a un pacient 
fumant mentre parlàvem, cosa que mai es dóna al servei ja que no està 
permès. A vegades, era l’angle com el veies. Igual si anava caminant el veies 
al revés a la videotrucada de WhatsApp o no se li veia més que el front o en 
un angle estrany o massa a prop de l’habitual. Aquestes situacions produïen 
estranyesa, irrealitat i, a vegades, algun riure grupal; cosa que anava molt 
bé, donada la situació angoixant derivada de la pandèmia.  

Tot això, va implicar un canvi del que era habitual i una adaptació de tots, 
pacients i professionals, a la novetat de la situació. No quedava una altra 
cosa que la tolerància davant el canvi.  

Els silencis també es maneguen diferent telefònicament. Si és un silenci 
massa llarg apareix la possibilitat de que hagi hagut una desconnexió, que 
s’hagi tallat la trucada.... També els problemes habituals de cobertura que 
entretallaven la conversa. Aquest problema no apareix en la presencialitat, 
que és millor en el cas de pacients poc parladors o amb dificultats de 
comprensió de la llengua.   

 

EVOLUCIÓ DEL SRC. ADAPTACIÓ A LES FASES DE LA SITUACIÓ PANDÈMICA  

El març del 2020, la quarantena nacional ens va deixar tots a casa. La nostra 
feina sempre l’havien exercit de manera presencial. De fet, la idea sempre 
era intentar evitar el treball via telefònica. La consigna per als pacients 
sempre era la mateixa: “vine al centre i parlem”. Al març tot va canviar. Per 
a la seguretat de tots els pacients i de l’equip, per responsabilitat, vam 
decidir intervenir des de la distància. També és veritat que no va ser 
necessari fer intervenció presencial amb cap pacient. Vam començar amb 
la possibilitat més fàcil i, a més, la més assequible a tots els pacients: la 



trucada telefònica. Així es va atendre al 100% dels pacients. També es va fer 
treball familiar telefònic, per a poder contenir les angoixes i les dificultats 
de relació familiar en aquest moment tan delicat, derivat de passar masses 
hores tota la família tancada junta a casa.  

 

La recerca, creació  i aplicació d’eines online per atendre als pacients  

Mentre fèiem intervenció telefònica, ràpidament vam començar a pensar 
altres possibilitats. Vam sondejar al grup. Teníem un 80% de persones que 
tenien smartphone i un percentatge molt més baix, al voltant del 15%, de 
persones que utilitzaven habitualment l’ordinador a casa. Vam escollir 
llavors centrar-nos en l’smartphone.  L’eina que van veure ràpidament que 
tenia possibilitats va ser el Whatsapp. Ja feia un temps que havíem 
començat a enviar informacions generals als pacients a través d’una llista 
de difusió de la plataforma WhatsApp. Una gran majoria d’ells tenien ja 
agilitat fent servir de manera bàsica aquesta eina.  

Un total del 80% dels pacients van poder ser atesos per WhatsApp. Vam 
oferir als pacients la possibilitat d’entrar en un grup de WhatsApp en el que 
podien intercanviar missatges, estones i fomentàvem així la cohesió grupal. 
Per a facilitar aquesta relació i conversa, cada dia laborable enviàvem una 
proposta de treball (musical, artística, relacional, d’autonomia personal, 
lectures en veu alta, jocs cognitius, exercicis físics...). Els caps de setmana, 
sovint, seguien parlant entre ells. Amb aquest grup van poder atendre al 
51% dels pacients. Es van enviar un total de 68 propostes de treball i 46 
informacions de difusió. Ens hagués agradat que aquest grup fos més ampli, 
però encara teníem, i tenim, pacients que es neguen a tenir smartphone o, 
simplement, no és viable que el tinguin pel motiu que sigui (edat avançada, 
problemes per a comprar-ne un i tenir tarifa amb dades mòbils, situació 
clínica...). També haig de dir que, a dia d’avui, encara hi ha pacients que 
s’estan decidint comprar-se un smartphone. 

La resta dels pacients, el 49%, només van ser atesos de manera individual. 
També vam començar a fer videotrucades de WhatsApp de tres pacients 
més un professional. Així es va atendre al 33,33% del total, els que van voler 
participar. Era molt interessant veure com el grup esperava aquest moment 
amb il·lusió. Algunes persones s’arreglaven per a l’ocasió.  



Es va valorar en equip la importància de crear un espai a la nostra web 
d’empresa, on qualsevol pogués accedir i trobar propostes de treball 
variades online, CFP des de casa. S’hi van fer 43 publicacions.  

Durant tot el confinament estricte les xarxes socials de l’empresa 
(Facebook, Twitter i Instagram) treien foc publicant el que fèiem a cada 
recurs de l’empresa, tots dedicats a l’atenció a persones. Els pacients més 
tecnològics van estar connectats, però va ser un nombre de persones massa 
baix, cosa que va motivar deixar de penjar més propostes a la web quan va 
acabar el confinament estricte.  

Es van fer diferents intents d’utilitzar plataformes telemàtiques com Zoom 
o Skype, però va ser impossible ensenyar als pacients en la distància a 
descarregar l’aplicació en el mòbil, a registrar-se i a entendre com fer servir 
aquestes plataformes per a fer les videoconferències durant el confinament 
estricte.  

 

El retorn a la presencialitat  

A partir del 15 de juny del 2020 van aturar part d’aquest dispositiu per a 
tornar a la presencialitat. Vam seguir amb el treball telefònic individual, 
però vam deixar de posar propostes de treball al grup de WhatsApp i de fer 
videotrucades grupals.  

Ens preocupava molt la seguretat a nivell de salut dels pacients, molts amb 
malalties físiques que els feien persones de risc si s’encomanaven de covid. 
Tenim una alta taxa d’obesitat, de diabetis, d’edat avançada... Així que van 
crear grups bombolla per a realitzar les activitats grupals. Es feien cada dia 
dos grups de 7 pacients cada un i només veien a una professional. Per tant, 
s’atenien com a màxim 14 persones per dia. Així, podien venir un cop a la 
setmana. La intenció era que, en cas d’un positiu en covid, només s’hagués 
de confinar part del total de pacients i un professional. Es va recuperar la 
presencialitat en els programes comunitaris propis: programa artístic 
AlterArte, programa de Ràdio Bricura, biblioteca d’intercanvi de llibres 
Llibre Actiu i Programa de recollida de taps solidaris Taps Up. També alguna 
activitat del pla funcional com Pilates i Taller autogestionat de Bijuteria.  



De seguida, ens vam centrar en treballar els coneixements dels pacients en 
la plataforma de videoconferència que ens va semblar més adequada: 
Zoom. Van intervenir a nivell individual i de grup per a assolir aquest 
coneixement, per a intentar preparar-los a tots davant d’un possible nou 
confinament estricte. Un total de 73,46% dels pacients tenien el Zoom 
instal·lat, estaven registrats i sabien com fer-ho servir a nivell bàsic. Vam 
començar a fer trobades digitals. El segon semestre de l’any 2020 es van 
realitzar 10 reunions telemàtiques. Un 51,02% de pacients han participat 
en aquestes activitats online.  

El setembre del 2020, van recuperar la presencialitat en el treball individual, 
deixant les trucades telefòniques només per a pacients que encara no 
havien retornat per por o per empitjorament clínic.  

 

Balanç del 2020 

Els resultats de l’any 2020, des del meu punt de vista, van ser bons tot i la 
situació. Tenint en compte que aquell any va ser molt complicat per a tots, 
que un 79,62% dels pacients es mantinguessin estables a finals d’any era un 
bon resultat. Evidentment millorable, ja que altres anys no hem parlat de 
percentatge d’estabilitat sinó percentatge de millora. Un 20,36% no s’han 
mantingut estables i un 14,81% ha necessitat ingressar a un recurs 
d’hospitalització psiquiàtrica. Seria interessant, en algun moment, fer una 
comparativa d’ingressos per a veure si aquest any la pandèmia ha provocat 
una taxa superior a la d’altres anys.  

 

A finals del 2020, ja teníem un total del 85,71% de pacients amb 
smartphone, va ser el resultat d’insistir en la importància i la necessitat de 
tenir-ne. També alguns pacients, davant la insistència van millorar la seva 
connexió de Internet (van ampliar la tarifa de dades mòbils o es van 
instal·lar internet a casa).  

El març del 2020 pràcticament tots els recursos comunitaris de les 
poblacions van quedar aturats a la zona (biblioteques, escoles d’adults, 
gimnasos, centres de formació no reglada, centres cívics...). La majoria no 
van obrir en tot l’any o ho han fet de manera intermitent, cosa que va 



impedir el retorn dels pacients de manera estable a aquests recursos. 
Curiosament, la taxa d’inserció comunitària va créixer. Va passar de 78,95% 
l’any 2019 a 90,74% en 2020. Les explicacions que se m’acudeixen davant 
aquest resultat són dues. Una té a veure amb les ganes que hi havia de sortir 
de casa després del confinament estricte i fer activitats, especialment a 
l’aire lliure. L’altra explicació té a veure amb l’aparició del món digital com 
a lloc d’inserció comunitària per als pacients, a través de la pantalla, via 
Zoom o WhatsApp. El fet de tenir instal·lada l’APP al mòbil va facilitar que 
alguns l’utilitzessin per a entrar a formacions online o grups d’amistat. Arrel 
la situació pandèmica, alguns pacients han començat a fer activitats 
comunitàries d’aquest tipus. Tot i això, el 87,04% del total de pacients van 
fer una vinculació presencial a una activitat o a un recurs comunitari durant 
2020.  

 

Augment de l’aforament, de la interacció i vacunació al SRC 

El març del 2021 vam decidir fer un pas més per tal que els pacients 
poguessin venir més sovint al SRC. Aquí es va fer un nou canvi en el que es 
començava a barrejar més els grups. Aquest risc es va corre veient la 
necessitat d’augmentar el nombre de dies en els que els pacients podien 
venir i perquè la situació pandèmica ja no era tan greu i molts pacients ja 
estaven vacunats.  

El juny del 2021, l’ambulatori de Premià de Mar va venir a vacunar a tots els 
pacients que van voler i que no tenien cap dosi de la pauta. Es va vacunar 
al 15%, la resta ja estava vacunat totalment o tenien posada una de les dues 
dosis. Així vam tenir pràcticament a tot el grup vacunat. Això va implicar un 
canvi substancial per a poder començar a pensar en la normalitat, a tornar 
al pla funcional d’activitats, amb seguretat, previst per setembre del 2021.  

Mentrestant, vam començar també a fer sortides. Era desconcertant veure 
als pacients sense mascareta mentre preníem alguna cosa. Després d’un 
any llarg de veure’ns sempre presencialment amb mascareta, ara veure’ls 
amb la cara descoberta creava certa sensació d’estranyesa, especialment 
en persones que no havia vist mai sense mascareta perquè van entrar en 
fase pandèmica.  



Etapa de relaxació de mesures covid 

El setembre del 2021 vam començar la normalitat. Les mesures covid es van 
relaxar. Vam deixar de prendre la temperatura, vam deixar de desinfectar 
els espais entre grup i grup i el material utilitzat. Ens vam quedar amb 
l’obligatorietat permanent de la mascareta i l’ús del gel hidroalcohòlic a 
l’entrada al SRC.  

Des de llavors, penso que els pacients estan, en general, més tranquils. 
També a l’equip li produeix més tranquil·litat recuperar la normalitat i 
començar de nou projectes aturats o a mig fer i d’altres nous. A part, s’ha 
aprofitat aquesta parada de mesos per millorar el pla d’activitats del SRC.  

 

EL FUTUR POST-PANDÈMIC  

Arrel de tota aquesta situació pandèmica, des de l’Administració, ens han 
demanat aquest any definir i implementar el model d'atenció no presencial 
en la cartera de serveis del centre. De fet, hem seguit fent activitats via 
Zoom, però l’experiència és que els pacients prefereixen la presencialitat. I 
si aquesta no es pot exercir, el contacte telefònic o els àudios de WhatsApp, 
pocs opten per videotrucades de WhatsApp i menys encara per 
videoconferències de Zoom.  

Per molt que vulguem digitalitzar als pacients, el contacte presencial d’ells 
amb els professionals és molt important. Conforme anàvem passant les 
setmanes de confinament estricte els ànims anaven decaient i els pacients 
anaven empitjorant progressivament. Per tant, encara que l’Administració 
vulgui donar-li un espai a aquest model d’atenció no presencial, per a mi és 
un model per a situacions d’emergència. No ha de ser la manera bàsica 
d’atenció perquè així no es pot crear o mantenir la transferència durant 
massa temps.  

També haig de dir que mantenir l’atenció sense presencialitat és molt més 
esgotador pel professional, a més, els efectes no són tan bons.   

En el nostre servei, aquest model actualment s’està utilitzant més en 
pacients que no poden venir al centre perquè s’estan recuperant d’un 
problema físic o per empitjorament clínic o perquè fa masses dies que no 
venen.  



Sí que és cert que, tot i existir la possibilitat de contacte via mail, aquesta  
és la menys utilitzada de les tècniques telemàtiques possibles des del nostre 
servei. Tot i que vam realitzar una activitat on se’ls mostrava com fer servir 
el mail, ells no tenen costum d’utilitzar-lo. És evident que la immediatesa 
del contacte del Whatsapp i de la trucada telefònica ha guanyat.  

El desig és que aquests canvis ocasionats per la pandèmia serveixin per a 
construir una nova manera de treball que arribi a pacients als que fins el 
març del 2020 no havíem arribat. Seria ideal que fos un pas previ d’atenció 
a pacients no preparats per a assistir en aquest moment al servei, per a 
pacients que es recuperin d’un problema físic que no els permeti moure’s, 
per a pacients que marxin un temps a un altre país, per a pacients que 
pateixin una desestabilització que no precisi d’ingrés... En més d’una 
d’aquestes situacions ja feien intervenció telefònica abans de la pandèmia.  

En tot cas, tot i haver estat un any i mig molt dur, hem après a maniobrar 
amb tota la situació amb resultats prou bons. Em sento molt orgullosa i 
satisfeta de com el servei s’ha pogut anar reinventant i adaptant a les 
diferents situacions. I evidentment, no s’hagués pogut fer així si l’equip de 
professionals del SRC no hagués treballat intensament aportant idees i 
treballant moltes més hores de les habituals per a poder mantenir 
l’estabilitat dels pacients.  

De tota situació difícil es treu alguna cosa rescatable i aplicable. Fruit 
d’aquesta experiència surten idees per al nou pla funcional d’activitats que 
ja hem tirat endavant. Fem un taller d’aprenentatge del maneig de 
l’smartphone per a poder ajudar a entrar en el món digital als pacients. I, 
per la nostra sorpresa, està tenint molt d’èxit. Molts pacients s’han apuntat.  

Seguirem treballant adaptant-nos a la situació que ens vingui, sempre en 
pro de la salut mental dels nostres pacients, intentant apropar-los a les 
noves tecnologies, però sense oblidar que el model que s’ha de prioritzar 
és el model presencial.  


