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CSMA NOU 

BARRIS NORD

CSMA NOU 

BARRIS SUD

ASSOCIACIÓ 

CENTRE 

HIGIENE 

MENTAL NOU 

BARRIS

PADI PSI

Persones 

ateses

4.217 4.458 8.675 120 112

Primeres 

visites

1.369 1.574 2.943 59 67

Visites 

successives

23.997 25.686 49.683 3.503 4.792

Altes 1.305 1.529 2.834 82 43

DADES SERVEIS ASSISTENCIALS 2019

TRESTIPUS DE PROGRAMES 2019:

1. DE CONTINUITAT

2. ASSISTENCIALS

3. COMUNITARIS 
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PROGRAMA ACTIVITATS USUARIS OBJECTIUS RESULTATS PROFESSIONALS

Programa 

Suport a la 

Primària

• Desplaçament setmanal

psiquiatres a les seves EAPS 

corresponents.

• Interconsultes,  trucades, 

correus diaris.

• Desplaçament de l’ infermer  a 

C. Meridiana setmanalment

• 8 Infermers

2943 Derivacions

procedents EAP

289 Usuaris atesos a 

l’EAP

• Augmentar capacitat 

detecció

•Augmentar la capacitat 

d’abordatge assistencial

•Tractaments articulats 

sobretot TMS

•Millorar prescripció 

farmacològica

(disminució d’usuaris amb 3 

antidepressius, amb 3 

benzos, 3 antipsicòtics) i 

disminució de dosis diària de 

Benzos.

•Augment de la capacitat de 

detecció

• Plans d’atenció consensuats

• 377 usuaris durant el 2019

• 8 psiquiatres

• 8 infermers

•1 Reunió anual

amb direcció, 

psiquiatres referents 

CSMAS

i 8 directors 

d’atenció primària.

Programa 

continuïtat 

CSMIJ 

• Reunió bimensual CSMIJ -

CSMA – Programa de Joves 

Nord i Sud.

• Visites conjuntes CSMIJ -

CSMA

38 usuaris procedents 

CSMIJ, 22 joves i 16 

adults pares

488 derivacions de 

menors de 27 anys 

rebudes d’altres serveis 

inclòs CSMIJ

• Disminuir la desvinculació 

en el pas

• Indicar les necessitats de 

PTMS, PPSI,  PADI

• Consensuar objectius

• El CSMIJ és el 3r derivant

• Augmenten les derivacions  

dels pacients amb diagnòstic 

TMG de 18 anys  

• 22 usuaris joves derivats

• Programa Joves, 

CSMA NORD, CSMA 

SUD, 2 psicòlegs 2 

psiquiatres

Programa 

continuïtat 

urgències 

psiquiatria

• Desplaçament setmanal de 2 

infermers.

•Registre d’usuaris.

• Revisió tractaments de 

reingressadors.

• Acords amb urgències.

• Registre usuaris.

• Registre reingressadors

528 usuaris que 

acudeixen a urgències  

amb 827 ingressos a 

urgències

• Millorar vinculació CSMA

•Disminuir reingressos

• Redisseny tractaments 

• Disminució reingressos. 144 

usuaris freqüentadors 

d’urgències amb  443 

reingressos

• 2 infermers que es 

desplacen

• 6 infermers que 

realitzen registres

• 8 psiquiatres

•2 treballadores 

socials

OBJECTIU: LA MILLORA DE LA EXPERIÈNCIA I QUALITAT DE VIDA 

DELS USUARIS QUE TENEN NECESSISTATS SOCIALS COMPLEXES: 

Programes de continuïtat assistencial 2019
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PROGRAMA ACTIVITATS USUARIS OBJECTIUS RESULTATS PROFESSIONALS

Programa 

continuïtat 

aguts

• Desplaçament setmanal 2 

infermers

• Visita usuaris hospitalitzats

• Registre d’usuaris

•Revisió de tractaments

• Disminució del % d’aguts 

ingressats amb HC CSMA

138 usuaris

164 hospitalitzacions.

Taxa per 10.000 

habitants d’11,31 

• Afavorir la experiència del 

pacient de continuïtat

•Afavorir els plans 

compartits.

• Augmentar la derivació al 

CSMA dels pacients sense 

HC Csma

•24 usuaris amb 

reingressos aguts

• 4 Reingressos amb 

menys de 30 dies

• 2 infermers

• 1 Reunió anual direcció 

CSMA nord i sud i direcció 

aguts.

Programa 

continuïtat 

UCAP PHP, 

PADI (NB 

Nord i Sud,       

St. Andreu i 

Horta)

• Reunió quinzenal de professionals 

amb un director.

• Comentari de casos.

• Necessitats no cobertes.

• Propostes de millora.

• Objectius anuals.

• Memòria anual.

• Projectes d’investigació.

• 144 Usuaris 2019

• 93 Usuaris 2018

• Augmentar el número 

d’usuaris atesos. Disminuir

taxa de desvinculació 

DTMS.

• Disminuir hospitalitzacions

•Disminuir la mortalitat per 

suïcidi.

Augment dels usuaris 

atesos. 

• Augment 

d'hospitalitzacions.

• Directora, 1 psiquiatra i un 

infermer Padi nord i 1 

psiquiatra i un infermer Padi

sud.

•1 reunió trimestral amb 

directors de NB, St. 

Andreu, Horta, director 

UIPA, i director aguts i 

urgències

Programa

continuïtat 

salut 

mental i 

drogues

• Reunió mensual circuit

• Recordatori des d’Administració 

als usuaris de la visita programada a 

un altre unitat

• Postaltes en 48 hores i 

reprogramació a 2a postalta si el 

pacient no acut a la setmana si 

l’usuari no acut

• 263 postaltes

d’aguts, subaguts, 

hospitals de dia i 

ADP.

• 31 Usuaris que no 

acudeixen a 2a 

postalta però 14 

acudeixen a una 3a 

postalta

• Evitar desvinculació

CSMA

•Disminuir reingressos

• Redisseny tractaments

• 31 usuaris  que no 

acudeixen a segona 

postalta però 28 

continuen al CSMA i 3 

altes per trasllat

• Directora

• 2 treballadors socials

• Tot el personal 

• 1 Reunió anual per la 

memòria de circuït amb 

necessitats no cobertes i 

propostes de millora.

OBJECTIU: LA MILLORA DE LA EXPERIÈNCIA I QUALITAT DE VIDA 

DELS USUARIS QUE TENEN NECESSISTATS SOCIALS COMPLEXES: 

Programes de continuïtat assistencial 2019
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PROGRAMA ACTIVITATS USUARIS OBJECTIUS RESULTATS PROFESSIONALS

Programa 

continuïtat 

Serveis 

Socials

•Reunions trimestrals de les 

treballadores socials amb els 

5 centres de serveis socials

• Coordinació de casos

• Articulació de tractaments

• 9 Usuaris procedents

de serveis socials

• Consensuar objectius dins 

d’un pla integral, casos 

greus amb famílies multi 

problemàtiques o situacions 

socials d’exclusió social

• Evitar duplicitats

•Integrar l’atenció 

social i sanitària

• 2 treballadors socials.

Programa

continuïtat 

EAIA

• Reunions trimestrals de les 

treballadores socials CSMA, 

Coordinador PSI i 

representant programa de 

joves.

• Coordinació de Casos

• Afavorir la derivació abans 

dels 18 anys de nois tutelats.

• 4 usuaris procedents de 

EAIA.

• Consensuar objectius dins 

d’un pla integral.

•Disminució de la taxa 

d’abandonament.

• Millorar 

l’atenció d’aquests 

casos complexes i 

disminuir 

l’abandonament.

• 2 treballadors socials

• Coordinadora PSI

•1 Representant de joves.

Programa 

EAP

(Equip 

d’atenció 

psicopedag

ògica)

• Reunió dos cops l’any del 

programa de joves nord, 

sud i treballadors de l’ 

EAP

Un usuari procedent de 

l’EAP

• Augmentar els fluxes de 

derivació.

• Millorar l’atenció 

d’aquests casos 

complexes i 

disminuir 

l’abandonament.

• Representants del programa de 

joves.

• Representant del PSI o del 

PADI segons el cas.

•L’equip de l’ EAP

Programa

Justícia 

Juvenil

• Reunió dos cops l’any del 

programa de joves nord, 

sud i treballadors de l’ 

EAP

• 6 usuaris procedents de 

justicia.

• 2 usuaris procedents 

justicia juvenil

• Augmentar els fluxes de 

derivació.

• Millorar l’atenció 

d’aquests casos 

complexes i 

disminuir 

l’abandonament.

• Treballadores socials

• Representants del programa de 

joves.

• Representant del PSI o del 

PADI segons el cas.

•L’equip de justícia juvenil.

OBJECTIU: LA MILLORA DE LA EXPERIÈNCIA I QUALITAT DE VIDA 

DELS USUARIS QUE TENEN NECESSISTATS SOCIALS COMPLEXES: 

Programes de continuïtat assistencial 2019



5

PROGRAMA ACTIVITATS USUARIS OBJECTIUS RESULTATS PROFESSIONALS

Programa 

continuïtat 

Rehabilitació, Club Pi 

I Molist

Rehabilitació Joves 

Joia

• Amb SRC PI i Molist

Reunions mensuals 

infermeria, treball social 

CSMA SUD, NORD amb        

Reunions trimestrals amb 

tot el personal CSMA

• Amb Joia reunions 

mensuals amb csma

nord o csma sud.

88 usuaris de Centre 

de rehabilitació Pi i 

Molist

12 de Club Social

24 de rehabilitació 

joves JOIA. TOTAL = 

124 usuaris suposa un 

4,39 % dels DTMS

• Consensuar pla 

integral d’usuaris

• Disminuir 

descompensacions

• Augmentar el número 

de pacients en 

rehabilitació  (5 % dels 

DTMS)

• En procés d’arribar 

a l’objectiu

• I en adults 

• 2 treballadores socials

• 8 infermers

• Tot el personal dels 

CSMAS

Programa inserció

laboral

• Reunions mensuals amb 

tot l’equip assistencial 

dels  2 CSMA amb 

insertors laborals

• Registre pacients 

derivats i pacients en 

inserció laboral.

Itinere Joves 24

Itinere Adults 67

Prelaboral 23. TOTAL 

= 114 suposa un 4,03 %

• Integrar la inserció 

laboral amb un pla 

integral de tractament 

del CSMA

• Augmentar pacients en 

inserció laboral: DTM 

un 5% i

•En procés d’arribar a 

l’objectiu 

Tot el personal dels 

CSMAS

Programa Suport 

Residències / Pisos

• Reunions trimestrals de 

coordinació de psiquiatra 

i d’infermeria, CSMA amb 

personal Residència

32 usuaris a residencia • Consensuar pla

d’actuació individual de 

cada usuari

• Atenció a la situació de 

descompensació i 

suport als professionals 

en el maneig dels usuaris

• Un usuari amb 

hospitalitzacions

• 1 psiquiatre 

• 1 infermer

OBJECTIU: LA MILLORA DE LA EXPERIÈNCIA I QUALITAT DE VIDA 

DELS USUARIS QUE TENEN NECESSISTATS SOCIALS COMPLEXES: 

Programes de continuïtat assistencial 2019
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PROGRAMA ACTIVITATS USUARIS OBJECTIUS RESULTATS PROFESSIONALS

Taula

d’Acumuladors 

Patològics

• Reunions bimensuals 

amb: Serveis Socials 

Guardia Urbana i 

Districte

Número de casos amb 

Patologia Mental

Número de casos 

CSMA 

•Detectar pacients amb 

patologia mental.

•Intervenir amb pacients 

DTM articulant amb 

Serveis Socials

• 15 Casos detectats i 

6 casos amb 

intervenció CSMA.

• 1 Treballadora social de

l’ ACHM Nou Barris

Taula Serveis Salut 

Mental Perinatal 

Barcelona Nord

•Reunions:  Unitat 

perinatal de psiquiatria 

Vall d’Hebron, ASSIR, 

CSMA

3 usuaris • Derivació i articulació 

de casos complexes 

amb problemàtica de 

salut mental durant 

l’embaràs CSMA, 

ASSIR., Unitat perinatal

• Cap desvinculat i 

retorn al CSMA

• Treballadores socials i 

psiquiatres CSMAS

COSMiA Nord •Reunions Bimensuals •Preescripció

farmacològica

• Accessibilitat serveis

•Rutes: depressió, 

psicosi incipient, PCC, 

demència, TDAH, 

perinatal i Salud Mental 

i tòxics, TEA, 

Tabaquisme, 

• Comissió de casos 

complexes. 

Objectius contracte:

• Presentació nous 

programes.

• Millora accessibilitat.

• Comissió habitatge 

(Residencia, Psall, llar 

amb Suport)

3 casos en la comissió 

de casos complexes

Elaboració document 

programa psicosis 

incipient Barcelona 

Nord

• Directora.

• Comissió d’habitatge: 

Treballadores socials csma

nord, sud.

OBJECTIU: LA MILLORA DE LA EXPERIÈNCIA I QUALITAT DE VIDA 

DELS USUARIS QUE TENEN NECESSISTATS SOCIALS COMPLEXES: 

Programes de continuïtat assistencial 2019
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PROGRAMA ACTIVITATS USUARIS OBJECTIUS RESULTATS PROFESSIONALS

Codi Risc 

Suïcidi

• Visita programada en CSMA 

en menys de 7 dies

• Atenció intensiva del període 

crític  fins a l’any.

73 usuaris • Atendre al període de major 

vulnerabilitat 

• 70 usuaris atesos.

• 3 usuaris no localitzats

• 37 continuen visitant-se

• Alta clínica: 15 

• Altes per derivació a l’ABS12 

• Continuen vinculats 40

• Psiquiatres, psicòlegs 

infermers dels CSMAS

Programa 

Joves

•Totes les primeres visites són 

preferents

• Atenció intensiva i breu  

psiquiàtrica, psicològica i 

suport familiar

786 usuaris

209 DTMS

•Augmentar la accessibilitat i la 

vinculació dels usuaris entre 18-

27 anys

• 144 altes per objectius, un 18,3 

% del total Programa de Joves

•1 usuari DTMS desvinculat.

•33 Altes administratives no 

DTMS

• 2 psiquiatres, 2 psicòlegs

• Hores 1 infermera csma

nord i 1 infermera csma sud

•KONSULTA’M

• Atenció i orientació sense visita programada en 

centre cívic a joves de 18 a 25 anys i a famílies.

• Interconsulta i suport a professionals que treballen 

amb joves (aquí t’escoltem ,punt d’informació juvenil, 

de 10 a 13, inserció laboral i sup. Formatiu joves, 

centre cívic de joves... )

• Participació en la coordinadora de joves.

19 usuaris •Augmentar accessibilitat 18-19 

anys.

• Millorar el coneixement dels 

problemes de salut mental dels 

joves.

• Definir prioritats amb 

promoció consensuades amb 

els col·lectius que s’ocupen de 

joves.

• 7 Orientacions Joves sense 

visita programada

•3 Orientacions familiars

• 9 Orientacions professionals 

que treballen amb joves

1 Psicòleg P. Joves Nord 

1 Infermer CSMA Nord al 

Centre Cívic Zona Nord

Programa 

Psicoteràpia

• Atenció psicoterapèutica 2.280 usuaris • Atenció a usuaris amb 

depressió, ansietat, neuròtica 

distímies, D. Major, Trastorns 

personalitat i DTMS

•160 altes per objectius suposa 

un 7,1 % dels usuaris 

5 psicòlegs

OBJECTIU: ATENCIÓ PROACTIVA QUE TÉ EN COMPTE LA 

EXPERIÈNCIA DELS USUARIS I ADEQUA LA INTERVENCIÓ SEGONS 

LA GRAVETAT I LES NECESSITATS: 

Programes assistencials 2019
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PROGRAMA ACTIVITATS USUARIS OBJECTIUS RESULTATS PROFESSIONALS

Programa

Psicoteràpia 

Breu

• Atenció 

psicoterapèutica amb 

contracte amb objectius, 

permanència i estada 

màxima 6 mesos

878 usuaris • Atenció 

psicoterapèutica a 

usuaris amb trastorns 

adaptatius, depressió i 

ansietat neuròtiques

• Trastorns de 

personalitat

176 altes per objectiu (20% 

d’usuaris)

• 1 psicòleg CSMA 

Nord, 1 psicòleg 

CSMA Sud

Programa TMS • Atenció pro activa, 

psiquiàtrica i infermeria i 

atenció social 

coordinada en un pla 

integral

• Atenció domiciliària.

• Grups psicoeducatius

d’hàbits saludables, de 

relaxació, de pares TMS

1.700 usuaris (El 1,17

% de la població adulta 

de Nou Barris)

• Alleujament

simptomàtica

• millorar l'adherència, 

la autonomia personal 

en un projecte de vida

• Augmentar la 

integració amb la 

familiar

• Inclusió social

•6 usuaris desvinculats del PTMS 

representa el 0,35 % 

• Millora d’estil de vida saludable i 

inclusió comunitària (exercici,

alimentació, son i tòxics) 

• 8 psiquiatres, 8 

infermers, 2 

treballadors socials

Programa 

Seguiment

Psiquiàtric

•Atenció psiquiàtrica 8.675 usuaris

4.282 pacients actius 

amb psiquiatra 

• Alleujament

simptomàtica

• millorar la autonomia 

personal en un projecte 

de vida

• Augment de retorns al capçalera 

377

• Augment d’altes per objectius  631

• 8 psiquiatres 

OBJECTIU: ATENCIÓ PROACTIVA QUE TÉ EN COMPTE LA 

EXPERIÈNCIA DELS USUARIS I ADEQUA LA INTERVENCIÓ SEGONS 

LA GRAVETAT I LES NECESSITATS: 

Programes assistencials 2019
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PROGRAMA ACTIVITATS USUARIS OBJECTIUS RESULTATS PROFESSIONALS

Programa PADI •Tractar descompensacions 

en hospitalització 

domiciliaria. 

•Evitar les hospitalitzacions 

a aguts i  reingressos 

d’urgències.

• Disminuir temps estada 

mitjana aguts pacients que 

requereixen hospital parcial

• 120 Usuaris majors de 

17 anys representen el 

4 % dels DTMS. 

Abordatge de la crisi del 

pacient i família i afavorir la 

recuperació  

120 usuaris (4 % de DTMS)

Criteris Exclusió: Risc 

Autolític Greu, 

Dependència tòxics 

diagnòstic principal

•Unitats derivants: CSMA, 

PSI, Urg. Psiquiàtriques Vall 

d’Hebron,  Aguts, PHP, 

Hospital de Dia Adults e 

Infanto Juvenil

56 altes per objectius

3 altres per defunció

Estança mitja 96 dies

• 2 Psiquiatres i 2 

infermers

• Reunions quinzenals 

d’UCAP Barcelona Nord

Programa PSI • Gestió de casos

•Atenció domiciliària

• Acompanyament 

terapèutic

• Suport familiar

121 usuaris (El 4,04 % de 

DTMS) 

• Diagnosticar, avaluar

necessitats del projecte de 

vida dels usuaris TMS

• Coordinació de serveis

• Enfocament assertiu 

comunitari

• Estada mitja 24 mesos

• 43 altes

•115  vinculacions a recursos 

rehabilitador, formatius, 

laborals o d’oci

• 4 CPI i 1 coordinadora 

del Programa

• Reunió quinzenal amb 

coordinadora del 

programa i reunió 

semestral amb direcció

OBJECTIU: ATENCIÓ PROACTIVA QUE TÉ EN COMPTE LA 

EXPERIÈNCIA DELS USUARIS I ADEQUA LA INTERVENCIÓ SEGONS 

LA GRAVETAT I LES NECESSITATS: 

Programes assistencials 2019
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PROGRAMA ACTIVITATS USUARIS OBJECTIUS RESULTATS PROFESSIONALS

Suport 

Familiars: 

• Suport en PTMS: 

entrevistes familiars. 

Grup psicoeducatiu

ACTIVA’T (familiars, 

susuaris i conjunt usuaris 

familiars i professionals)

• Entrevistes familiars en 

programa PSI i PADI

• Teràpies familiars en 

Prog. Psicoteràpia i 

Psic. Breu. Reunions 

trimestrals amb 

referent de salut i 

disminució del 

districte

• 1 jornada anual amb 

Associació de familiars 

i usuaris des de fa 20 

anys

• Referent Situa’t

• 343 Usuaris en 

DTMS amb 

entrevista familiar

• 225 Usuaris en 

PTMS amb 

entrevista familiar

• Millorar la capacitació i 

contenció dels familiars

•Seguiment del 

programes

•GAMS

•Espai Situa’t

• Augment d’usuaris 

amb entrevista 

familiar d’usuaris 

amb DTMS i PTMS

• Tot el personal dels 

CSMAS

OBJECTIU: ATENCIÓ PROACTIVA QUE TÉ EN COMPTE LA 

EXPERIÈNCIA DELS USUARIS I ADEQUA LA INTERVENCIÓ SEGONS 

LA GRAVETAT I LES NECESSITATS: 

Programes assistencials 2019
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PROGRAMA ACTIVITATS USUARIS OBJECTIUS RESULTATS PROFESSIONALS

Taula de salut 

mental

• Reunions trimestrals 

• Jornades anuals

• Comissió d’atenció 

escalable adolescents 

joves.

•Major sensibilització dels serveis i 

programes de les necessitats de les 

famílies i els usuaris.

• Compartir amb el serveis informació 

dels projectes i memòries anuals de 

l’ACHMNB

• Consensuar prioritats de promoció amb 

els serveis de la comunitat.

• Informació díptics

• Modificació  i 

disseny de 

programes 

assistencials

• REPRESENTANTS DE  

SERVEIS I PROGRAMES: 

SANITARIS, SERVEIS 

SOCIALS, DE SALUT 

MENTAL, EDUCATIUS, DE 

LLEURE, CULTURA, 

ESPORTS I 

PROFESSIONALS DE 

L’AGÈNCIA DE SALUT 

PÚBLICA

Salut als Barris

Coordinadora de 

joves Nou Barris.

• Intervenció als 

diferents plans

•Reunions mensuals

8 Plans: Trinitat Nova, 

Roquetes, Zona Nord, 

Guineueta, Turó de la 

Peira, Porta, 

Prosperitat, Verdum i 

Cotxeres

• Sensibilització dels problemes més 

freqüents de Salut Mental, Primers 

episodis i codi risc suïcidi.

• Detectar necessitats en salut mental no 

cobertes.

• Consensuar promoció en salut mental 

amb els actius de SM.

• Informació flyers.

•Increment de la 

coordinació dels 

diversos entitats, 

programes, serveis 

comunitaris amb 

salut mental

• 8 Infermers

Escola de Salut 

dels EAPS

• Participació anual • Sensibilitzar a la població de les 

patologies amb més prevalença, codi 

risc suïcidi i primers episodis

• 8 Infermers

OBJECTIU:  AUGMENTAR LA SENSIBILITZACIÓ DE LA SALUT MENTAL DE LA 

CIUTADANIA PER AFAVORIR EL PODER FER-SE CÀRREC

Programes comunitaris 2019
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PROGRAMA ACTIVITATS USUARIS OBJECTIUS RESULTATS PROFESSIONALS

Entrenament a 

demanda a 

professionals dels 

Centres Cívics de 

Joves i en 

Programes 

Comunitaris 

adreçats a joves

• Mòdul de formació de 4 

hores

• Canal interconsulta

Treballadors social de CSMIJ i 

CSMAS

•Punt d’informació juvenil 

(Aquí t’Escoltem, Inserció 

laboral, formativa, etc)

Professionals dels 3 

Centres de Joves (Les

Bases, Casal de Joves 

Guineueta, i Centre cívic 

Zona Nord)

• Coneixement del 

desenvolupament de la salut 

mental d’adolescents i joves

• Senyals guia per fer suport 

o interconsulta per els joves 

que ho necessitin

• Informació flyers

•Konsulta*M (1 infermer i 1 

psicòleg)

Entrenament a 

demanda a 

professionals dels 

Centres Cívics 

d’Adults

•Mòdul de formació de 4 

hores

• Canal interconsulta

Treballadors social de 

CSMAS

Professionals dels 11 

centres de Nou Barris

• Coneixement del 

desenvolupament de la salut 

mental dels usuaris adults

• Senyals guia per fer suport 

o interconsulta als centres 

que ho necessitin

•8 Infermers

Entrenament a 

demanda a 

professionals  dels 

Centres de 

Formació Joves 

d’Adults

• Mòdul de formació de 4 

hores

• Canal interconsulta CSMIJ –

CSMA 

• Reunió anual

Professionals dels 6 centres 

de formació d’adults 

•Coneixement de la 

problemàtica salut mental  

•Disseny d’activitats

• 8 Infermers
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PROGRAMA ACTIVITATS USUARIS OBJECTIUS RESULTATS PROFESSIONALS

Entrenament  a 

demanda a 

professionals que 

treballen a CEM                

8 Poliesportius

• Mòdul de formació de 4 

hores sobre salut mental i 

especialment TMS

• Canal Interconsulta: 8 

infermers

•Disseny d’activitats 

destinades a aquest 

col·lectiu.

Professionals que 

treballen amb Usuaris 

TMS

• Coneixement de la 

problemàtica TMS i de les 

necessitats de salut 

d’aquest col·lectiu

•Disseny d’activitats 

destinades a aquest 

col·lectiu

• 8 infermers

Entrenament a 

demanda a 

professionals de la 

xarxa de 

biblioteques de 

Nou Barris:

•Mòdul de formació de 4 

hores sobre salut mental

Canal onterconsulta: 

Treballador social Nord i 

Sud

• Professionals de les 5 

biblioteques de Nou 

Barris: Canyelles, Nou 

Barris, Torre Llobeta,

Zona Nord, Les 

Roquetes

• Coneixement de la 

problemàtica de Salut 

mental 

•Disseny d’activitats al 

voltant de la salut mental

• 8 Infermers

OBJECTIU:  AUGMENTAR LA SENSIBILITZACIÓ DE LA SALUT MENTAL DE LA 

CIUTADANIA PER AFAVORIR EL PODER FER-SE CÀRREC
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PROGRAMA ACTIVITATS USUARIS OBJECTIUS RESULTATS PROFESSIONALS

Entrenament a 

demanda a 

professionals de 

Mossos d’Esquadra 

•Mòdul de formació de 4 

hores sobre salut mental

• Canal interconsulta: 

Referent comunitari, 8 

infermers, PSI i PADI

Professionals de Mossos 

d’Esquadra

• Sensibilitzar les 

necessitats dels usuaris 

amb diagnòstic TMS

• Memòria anual.

• Reunions,

• Informació flyers

• 8 infermers CSMA

• Directora  

Entrenament a 

demanda a 

professionals de la 

Guàrdia Urbana 

•Mòdul de formació de 4 

hores sobre salut mental

• Canal interconsulta: 

Referent comunitari, 8 

infermers, PSI i PADI

Professionals de Guardia 

Urbana 

• Sensibilitzar amb les 

necessitats dels usuaris 

amb diagnòstic TMS

• Taula acumuladors 

patològics districte

• Memòria anual.

• Reunions,

• Informació flyers

• 8 infermers CSMA

• Directora

OBJECTIU:  AUGMENTAR LA SENSIBILITZACIÓ DE LA SALUT MENTAL DE LA 

CIUTADANIA PER AFAVORIR EL PODER FER-SE CÀRREC

Programes comunitaris 2019


