Diagnosi de la situació de la
salut mental i de les
necessitats existents i
previstes a la comarca de l’Alt
Penedès.

Consell Comarcal de l’Alt Penedès

Desembre 2017

2

Estudi elaborat per encàrrec i amb la col·laboració de

Catàleg 2017. PMT: 1640010696
Direcció tècnica
Josefina Junquero Valle
Secció de Recursos per a l’Autonomia Personal
Servei de Suport de Programes Socials
Gerència de Serveis de Benestar Social
Diputació de Barcelona

Consultoria tècnica
Grup PRISMA (Institut de Recerca Sant Joan de Déu [IRSJD]; Centro de Investigación Biomédica en Red
de Epidemiología y Salud Pública [CIBERESP]; red de Investigación en Actividades Preventivas y
Promoción de la Salud [redIAPP]).

Professionals participants
Antoni Serrano Blanco, Investigador Principal del Grup PRISMA de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu
i del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP), Adjunt a
la Direcció de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Maria Rubio Valera; Coordinadora del Grup PRISMA de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu i
Investigadora del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública
(CIBERESP), Professora Associada de la Universitat de Barcelona.
Montserrat Gil Girbau; Investigadora del Grup PRISMA de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu i de la
Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (REDIAPP).
Ignacio Aznar Lou, Investigador del grup PRISMA de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu i del Centro
de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP).
Ana Gabriela Murrugarra Centurión, Investigadora del Grup PRISMA de l’Institut de Recerca Sant Joan de
Déu i de la Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud (REDIAPP).

3

4

Índex

Índex .....................................................................................................................................................5
Índex de Taules i Figures ......................................................................................................................9
Abreviatures ........................................................................................................................................11
Introducció i consideracions prèvies ...................................................................................................13
Objectius generals del projecte ....................................................................................................13
Objectius específics de la Fase 1 del projecte .............................................................................14
Objectius específics de la Fase 2 del projecte .............................................................................15
Objectius específics de la Fase 3 del projecte .............................................................................15
Objectius específics de la Fase 4 del projecte .............................................................................16
Consideracions prèvies ................................................................................................................16
Organització del present informe .................................................................................................17
Línies estratègiques ............................................................................................................................19
Decàleg de recomanacions .................................................................................................................21
Punts clau de l’informe ........................................................................................................................29
Punts clau de la Fase 1 ...................................................................................................................29
Població general ..........................................................................................................................29
Població amb problemes de salut mental ....................................................................................30
Punts clau de la Fase 2 ...................................................................................................................31
Serveis d’atenció a la salut mental ..............................................................................................31
Ús de serveis sanitaris .................................................................................................................32
Punts clau de la Fase 3 ...................................................................................................................33
Mètodes ..............................................................................................................................................37
Mètodes de la Fase 1 del projecte ..................................................................................................37
Indicadors sociodemogràfics de l’Alt Penedès.............................................................................37
Definicions dels indicadors sociodemogràfics ........................................................................37
Indicadors de salut en població general i amb malaltia mental ...................................................39
Selecció de la mostra .............................................................................................................39

5

Recollida d’informació.............................................................................................................40
Mesures de resultats ..............................................................................................................40
Anàlisis estadístiques .............................................................................................................42
Mètodes de la Fase 2 del projecte ..................................................................................................43
Disponibilitat de serveis de salut mental ......................................................................................43
Codificació i recollida de la informació .........................................................................................43
Classificació dels serveis ........................................................................................................44
Definicions dels serveis ..........................................................................................................44
Central de Resultats – Ús de serveis de salut mental .................................................................50
Selecció de la mostra i recollida de la informació ...................................................................50
Mesures de resultats ..............................................................................................................51
Anàlisis estadístiques .............................................................................................................53
Mètodes de la Fase 3 del projecte ..................................................................................................55
Disseny de l’estudi .......................................................................................................................55
Obtenció de les dades .................................................................................................................55
Anàlisis dels resultats...................................................................................................................56
Mètodes de la Fase 4 del projecte ..................................................................................................57
Disseny de l’estudi .......................................................................................................................57
Obtenció de les dades .................................................................................................................57
Anàlisis dels resultats...................................................................................................................58
Resultats .............................................................................................................................................59
Resultats de la Fase 1 ....................................................................................................................59
Descripció i evolució dels indicadors sociodemogràfics a la comarca de l’Alt Penedès ..............59
Densitat de la població ...........................................................................................................59
Índex de dependència global ..................................................................................................60
Índex d’envelliment .................................................................................................................60
Taxa d’immigració total ...........................................................................................................60
Taxa d’immigració de països de la Unió Europea ..................................................................60
Taxa d’immigració de països d’Europa extracomunitaris .......................................................60
Taxa d’immigració de països procedents de l’Àfrica ..............................................................61
Taxa d’immigració de països procedents de l’Amèrica ..........................................................61
Taxa d’immigració de països procedents de l’Àsia i Oceania ............................................. 62
Altres indicadors sociodemogràfics ........................................................................................62
Resultats basats en l’Enquesta de Salut de Catalunya entre 2011 i 2015 a l’Alt Penedès .........64
Característiques sociodemogràfiques de la població de l’Alt Penedès recollida a l’Enquesta
de Salut de Catalunya entre 2011 i 2015 ........................................................................... 64
Prevalença auto-reportada de trastorn mental ................................................................... 64
Característiques sociodemogràfiques de la població amb problemes de salut mental a l’Alt
Penedès i Catalunya. ........................................................................................................ 65
Característiques clíniques de la població general a l’Alt Penedès i Catalunya .................... 66
6

Característiques clíniques de la població amb un problema de salut mental a l’Alt Penedès i
Catalunya ......................................................................................................................... 66
Ús de serveis sanitaris i/o socials a la població adulta de l’Alt Penedès i Catalunya. .......... 67
Ús de serveis sanitaris i/o socials a la població amb problema de salut mental a l’Alt
Penedès i Catalunya. ........................................................................................................ 68
Anàlisi comparativa d’indicadors sociodemogràfics, clínics i d’ús de serveis entre l’Alt Penedès i
altres territoris. .............................................................................................................................68
Indicadors sociodemogràfics ............................................................................................. 68
Diferències entre les comarques en les característiques clíniques ..................................... 71
Resultats de la Fase 2 ........................................................................................................................75
Centres d’Atenció Primària ..........................................................................................................75
Serveis d’atenció a la salut mental a la comarca de l’Alt Penedès-Atles. ....................................75
Serveis dependents del Departament de Salut .................................................................. 78
Serveis dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Família ..............................88
Serveis dependents del Departament d’Ensenyament ....................................................... 91
Serveis dependents del Departament de Justícia .............................................................. 91
Serveis dependents de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal ..............................92
Central de resultats – Conjunt Mínim Bàsic de Dades.................................................................92
Ús de serveis de salut mental en els centres de referència de l’Alt Penedès i Catalunya .... 92
Resultats de la Fase 3 ........................................................................................................................97
1. Característiques sociodemogràfiques les persones amb un problema de salut mental ..........98
1.1 Població immigrant amb problemes de salut mental ..................................................... 98
1.2 Infants i joves amb problemes de salut mental ............................................................. 99
1.3 Adults amb problemes de salut mental ........................................................................ 99
1.4 Gent gran amb problemes de salut mental ................................................................... 99
2. Estigma relacionat amb la salut mental .................................................................................100
3. Dispersió territorial i transport ................................................................................................100
4. Aspectes de la vida quotidiana ..............................................................................................101
4.1 Escoles ..................................................................................................................... 101
4.2 Lleure i xarxa social ........................................................................................................102
4.3 Feina i dificultats econòmiques .................................................................................. 103
4.4 Habitatge .................................................................................................................. 104
5. Qualitat de vida i risc de patir una malaltia mental ................................................................104
6. Serveis de salut mental ..........................................................................................................104
7. Manca de formació en salut mental i en l’abordatge de persones amb problemes de salut
mental ........................................................................................................................................106
Entitats tutelars .....................................................................................................................106
Mossos d’Esquadra ..............................................................................................................106
Centre Residencial d’Acció Educativa i Centre Residencial d'Educació Intensiva ...............106
Limitacions ........................................................................................................................................108
Limitacions de la Fase 1 ...............................................................................................................108
7

Limitacions de la Fase 2 ...............................................................................................................109
Referències .......................................................................................................................................110
Annex A: Codificació DESDE-LTC 1.0 ..............................................................................................112
Annex B: Sectorització serveis de salut mental ................................................................................114
Sectorització per a la població adulta ...........................................................................................114
Sectorització per a la població infantil i juvenil ..............................................................................116

8

Índex de Taules i Figures

Taula 1. Diagnòstics inclosos com trastorn mental sever ............................................................53
Taula 2. Guió de temes del grup de discussió de la Fase 3 de l’avaluació .................................56
Taula 3. Indicadors sociodemogràfics a l’Alt Penedès i Catalunya (2010 i 2015) .......................59
Taula 4. Indicadors relacionats amb la població immigrant al 2010 i 2015: Comarca de l'Alt
Penedès i Catalunya ....................................................................................................................61
Taula 5. Altres indicadors sociodemogràfics al 2011: Alt Penedès i Catalunya ..........................63
Taula 6. Característiques de la població general i amb un problema de salut mental a l’Alt
Penedès i Catalunya al 2011-2015. .............................................................................................65
Taula 7. Característiques clíniques i ús de serveis de la població adulta general i la població
amb un problema de salut mental a l’Alt Penedès i a Catalunya el 2011 i 2015. ........................67
Taula 8. Població, superfície i densitat de població, any 2016. ...................................................69
Taula 9. Característiques de la població adulta general a les comarques seleccionades i a
Catalunya al 2011-2015. ..............................................................................................................69
Taula 10. Característiques de la població amb problemes de salut mental a les comarques
seleccionades i a Catalunya al 2011-2015. .................................................................................70
Taula 11. Característiques clíniques i ús de serveis de la població adulta general a les
comarques seleccionades i a Catalunya el 2011-2015. ..............................................................71
Taula 12. Característiques clíniques i ús de serveis de la població amb problemes de salut
mental a les comarques seleccionades i a Catalunya el 2011-2015. ..........................................72
Taula 13. Serveis d’atenció a salut mental a l’Alt Penedès. DESDE-LTC 1.0. ............................76
Figura 1. Hospitals d’Aguts a la Regió Sanitària Barcelona (Sud). ..............................................78
Figura 2. Hospitals de Subaguts a la Regió Sanitària Barcelona (Sud).......................................79
Figura 3. Unitats d’Hospitalització de Mitjana i Llarga Estada a la Regió Sanitària Barcelona
(Sud). ...........................................................................................................................................80
Figura 4. Hospital de Dia a la Regió Sanitària Barcelona (Sud). .................................................81
Figura 5. Centres de Dia/Serveis de Rehabilitació Comunitària a la Regió Sanitària Barcelona
(Sud). ...........................................................................................................................................82
Figura 6. Centres de Salut Mental per a Adults a la Regió Sanitària Barcelona (Sud). ...............82
Figura 7. Unitats de Referència Psiquiàtrica Infantil a Catalunya. ...............................................84
Figura 8. Hospitals de Dia Infantil i Juvenil a la Regió Sanitària Barcelona (Sud). ......................85
Figura 9. Centres de salut mental infantil i juvenil ala Regió Sanitària Barcelona (Sud). ............85
Figura 10. Serveis Prelaborals i Clubs Socials a la Província de Barcelona (Sud). ....................89
Figura 11. Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç a la província de Barcelona
(Sud). ...........................................................................................................................................90
Figura 12. Centres Especials de Treball a la Província de Barcelona (Sud). ..............................91

9

Taula 14. Dades generals d’activitat dels CSMA a l’Alt Penedès i Catalunya durant el 2015. ....93
Taula 15. Dades generals d’activitat dels CSMA a l’Alt Penedès i la Regió Sanitària Barcelona el
2015. ............................................................................................................................................93
Taula 16. Dades generals d’activitat dels CSMIJ a l’Alt Penedès i Catalunya el 2015. ...............94
Taula 17. Dades generals d’activitat dels CSMIJ a la Regió Sanitària Barcelona i l’Alt Penedès
durant el 2015. .............................................................................................................................94
Taula 18. Dades generals d’activitat dels centres de salut mental hospitalària a Catalunya i a
l’Hospital Sagrat Cor el 2015: unitats d’aguts i subaguts. ............................................................95
Taula 19. Dades d’activitat per diagnòstic del centres de salut mental d’adults a l’Alt Penedès i
Catalunya durant el 2015. ............................................................................................................96
Figura 13. Marc contextual dels factors determinants en atenció a la salut mental de l’Alt
Penedès1 .....................................................................................................................................98
Figura 14. Factors que influeixen desfavorablement en la població immigrant en relació a la
salut mental a l’Alt Penedès .........................................................................................................98
Figura 15. Dificultats que genera la dispersió territorial i l’insuficient transport públic a la comarca
de l’Alt Penedès. ........................................................................................................................101
Figura 16. Dificultats que es detecten a les escoles relacionades amb nens i joves amb
problemes de salut mental. ........................................................................................................102
...................................................................................................................................................102
Figura 17. Dificultats que es detecten per tenir una xarxa social saludable en persones amb
problemes de salut mental a l’Alt Penedès. ...............................................................................103
Figura 18. Factors que dificulten l’accés a feina en les persones amb problemes de salut mental
de la comarca de l’Alt Penedès. ................................................................................................104
Taula B.1.1. Serveis per Atenció i Hospitalització a Salut Mental a la Comarca de l’Alt Penedès,
població adulta. ..........................................................................................................................114
Taula B.1.2. Serveis per Atenció a Addiccions i Drogodependències a la Comarca de l’Alt
Penedès, població adulta. ..........................................................................................................115
Taula B.2. Serveis per Atenció i Hospitalització a Salut Mental a la Comarca de l’Alt Penedès,
població infant i juvenil. ..............................................................................................................116

10

Abreviatures

CDIAP
CMBD
CRAE
CREI
CSMA
CSMIJ
DESDE-LTC
EQ-5D
HC
HD
IDESCAT
MMEE
PSM
SEM
TEC
VAS

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
Conjunt Mínim Bàsic de Dades
Centre Residencial d’Acció Educativa
Centre Residencial d'Educació Intensiva
Centre de Salut Mental d'Adults
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
Description and Evaluation of Services and Directories in Europe for
Long-Term Care.
EuroQol-5D-5L
Història Clínica
Hospital de Dia
Institut d’Estadística de Catalunya
Mossos d'Esquadra
Problema de Salut Mental
Servei d'Emergències Mèdiques
Teràpia Electroconvulsiva
Visual Analogue Scale o Escala Visual Analògica

11

12

Introducció i consideracions prèvies

El 2015 es va constituir la Taula de Salut Mental de l’Alt Penedès, que integra tots els
agents implicats a la salut mental de la comarca. La Taula de Salut Mental de l'Alt Penedès
va identificar la necessitat de conèixer la situació de la salut mental i l'organització dels
serveis, equipaments i professionals al territori. Aquestes dades es consideraren
necessàries per proposar accions per tal de millorar la qualitat de l’oferta de serveis tot
incidint en la detecció de necessitats de treball per la millora de la salut mental a la
comarca.
Des del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, es va sol·licitar un estudi diagnòstic de la
situació de la salut mental de la comarca. Aquesta demanda va ser conjunta entre el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, en representació de la Taula de Salut Mental,
l’Ajuntament de Vilafranca i el de Sant Sadurní, i fou efectiva el novembre de 2016 amb la
signatura del contracte entre el grup d'investigació PRISMA adscrit a l'Institut de Recerca
Sant Joan de Déu i les tres entitats impulsores del projecte.

Objectius generals del projecte
L'objectiu general d'aquest projecte era fer un diagnòstic de la situació de la salut mental a
la comarca de l'Alt Penedès, incloent l'organització dels serveis, equipaments i
professionals, per tal de proposar accions de millora dels serveis i de la salut mental a la
comarca.
El projecte es va desenvolupar en 4 fases, que eren:
Fase 1.- Obtenir les dades i la informació necessària per tal de fer un diagnòstic de
la situació i de les necessitats existents i previstes.
Fase 2.- Avaluar el nivell de desplegament de recursos i serveis per determinació
geogràfica.
Fase 3.- Facilitar la concreció de les actuacions necessàries per donar resposta a
les necessitats actuals i futures.
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Fase 4.- Establir un decàleg de recomanacions per a la millora de l’atenció a les
persones amb un problema de salut mental.
En el marc de la investigació-acció participativa, es va plantejar una avaluació amb
mètodes mixtes quantitatius-qualitatius. La primera fase d’aquesta projecte pretenia
avaluar de forma quantitativa l’estat de la salut mental de les persones que viuen a la
comarca de l’Alt Penedès mitjançant fonts d'informació amb dades disponibles sobre el
territori. La segona fase tenia per objectiu avaluar el nivell de desplegament de recursos
públics per a l'atenció de la salut mental a la comarca. Amb la informació provinent de les
dues primeres fases, es va elaborar un document va servir per informar les dues fases
posteriors de l’avaluació. Aquestes últimes es van basar en l’aplicació de tècniques
d’investigació qualitativa amb l'objectiu d'interpretar les dades de les dues primeres fases
del projecte i complementar-les amb el coneixement expert per tal de consensuar les
mesures necessàries per donar resposta a les necessitats en relació a la salut mental a la
comarca de l'Alt Penedès.

Objectius específics de la Fase 1 del projecte
La primera fase del projecte pretenia fer una anàlisi descriptiva de la situació de la salut
mental recent i actual a la comarca de l'Alt Penedès. En aquesta anàlisi es van incloure les
dades sociodemogràfiques de la població i tota aquella informació epidemiològica
disponible que podia informar sobre els factors de risc de patir una malaltia mental.
L’obtenció de dades epidemiològiques pretenia donar un coneixement el més objectiu
possible de la situació relacionada amb la salut mental en el territori.
Els objectius de la Fase 1 del projecte eren els següents:
-

Estimar les característiques sociodemogràfiques de la població general i amb
problemes de salut mental a la comarca de l'Alt Penedès.

-

Estimar la prevalença de problemes de salut mental i d’altres indicadors de risc de
patir problemes de salut mental a la comarca de l’Alt Penedès.

-

Avaluar tendències d'alguns indicadors a nivell poblacional per tal d'estimar
possibles situacions futures.

Sempre que va ser possible, es van comparar els indicadors de la comarca de l’Alt
Penedès amb el total de Catalunya.
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Objectius específics de la Fase 2 del projecte
La segona fase del projecte, que es va desenvolupar en paral·lel a la Fase 1, pretenia fer
una anàlisi descriptiva de la disponibilitat i situació dels serveis d'atenció a la salut mental a
la comarca de l‘Alt Penedès.
L’obtenció de dades relacionades amb els serveis d'atenció a la salut mental pretenia
donar un coneixement el més objectiu possible de la disponibilitat i accessibilitat d'aquest
tipus de serveis en el territori. En aquesta anàlisi es van incloure les dades d’ús de serveis
dels centres de referència de salut mental a la comarca.
Els objectius de la Fase 2 del projecte eren els següents:
-

Descriure la ubicació, característiques i disponibilitat dels dispositius de salut
mental que reben finançament públic i donen cobertura a la comarca de l’Alt
Penedès.

-

Estimar l’activitat dels centres de referència de salut mental de la comarca de l’Alt
Penedès.

Sempre que va ser possible, es van comparar els indicadors de la comarca de l’Alt
Penedès amb el total de Catalunya.

Objectius específics de la Fase 3 del projecte
La Fase 3 del projecte pretenia facilitar la concreció de les actuacions necessàries per
donar resposta a les necessitats actuals i futures sobre la salut mental a la comarca de l’Alt
Penedès. Per tal d’assolir aquest objectiu, es van explorar en profunditat les
problemàtiques identificades a les fases 1 i 2 del projecte i es va aprofundir en les barreres
i dificultats per l’organització dels serveis orientats a les persones amb problemes de salut
mental al territori des de la perspectiva de persones expertes en salut mental de l’Alt
Penedès.
Els objectius de la Fase 3 del projecte eren els següents:
-

Interpretar els resultats quantitatius de les dues primeres fases del projecte a partir
del coneixement dels experts de la comarca.

-

Explicar les causes que originen els problemes i necessitats identificats a les dues
primeres fases del projecte a partir del coneixement dels experts de la comarca.

-

Descriure els problemes i necessitats relacionats amb la salut mental a la comarca
de l'Alt Penedès des de la perspectiva dels experts de la comarca.
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Objectius específics de la Fase 4 del projecte
La Fase 4 del projecte pretenia concretar les línies estratègiques d'actuació per donar
resposta a les necessitats relacionades amb la salut mental a la comarca de l’Alt Penedès.
Els resultats de les tres primeres fases del projecte es van fer servir com a punt de partida
per generar una discussió i priorització de les línies estratègiques per donar resposta a les
necessitats actuals i futures en relació a l'atenció de persones amb malaltia mental a la
comarca.
Els objectius de la Fase 4 del projecte eren els següents:
-

Consensuar les futures línies estratègiques d'actuació en relació a la salut mental a la
comarca de l’Alt Penedès.

-

Realitzar un decàleg de recomanacions que serveixi com a punt de partida per
organitzar les actuacions de millora de la salut mental al territori.

Consideracions prèvies
1. Aquest informe s’ha elaborat amb la informació més recent disponible en cada aspecte
estudiat. En alguns casos, com l’estudi de disponibilitat territorial de serveis de salut
mental, es presenten dades de l’any 2010. En d’altres, com és el cas de l'Enquesta de
Salut de Catalunya (ESCA) es recullen dades entre 2011 i 2015. Les dades que es
presenten provenen de fonts oficials i/o estudis de gran abast, el que millora la fiabilitat i
transferibilitat dels resultats.
2. La salut mental es pot definir com un estat d'equilibri entre les persones i el seu entorn
social que garanteix la seva participació laboral, intel·lectual i social que li permet assolir
el màxim benestar i qualitat de vida. L'absència d'una malaltia mental no garanteix la
salut mental, ja que aquest és un concepte molt més ampli. La diagnosi de les
necessitats relacionades amb la salut mental a la comarca de l'Alt Penedès s'ha fet amb
un enfoc ampli, que pretén abordar les necessitats relacionades amb la salut mental i la
malaltia mental. En conseqüència, al llarg de l’informe s’utilitzen dos termes per fer
referència a la salut mental:
-

Trastorn mental: ens referirem a trastorn mental quan aquest hagi estat
diagnosticat per un professional de la salut, és a dir, quan parlem de malaltia.

-

Problemes de salut mental: ens referirem a problema de salut mental com a
qualsevol afectació de la salut mental, independentment de que estigui associada
amb un diagnòstic, és a dir, quan parlem del benestar mental de les persones.
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3. El marc de 2017, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va publicar el
"Pla integral d'atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions. Estratègia 20172019"1. En aquest document es concreten les accions que, des dels diferents àmbits del
Govern de Catalunya, es duran a terme per tal de millorar la situació actual i futura de
les persones amb trastorn mental i addiccions durant el període comprès entre 2017 i
2019. S'han marcat 29 objectius a assolir amb més d’una setantena d’actuacions
orientades a la promoció, la prevenció i l’atenció a la salut mental i les addiccions.
Es recomana que els lectors del present informe consultin aquest document.

Organització del present informe
El present informe s’estructura de la següent manera:
-

Línies

estratègiques:

Es

presenten

les

línies

estratègiques

prioritàries

consensuades en relació als problemes de salut mental a la comarca i sobre les
que s'hauria d'implementar accions específiques en els propers anys.
-

Decàleg de recomanacions: es presenten mesures o actuacions que podrien ferse servir com a punt de partida per abordar cadascuna de les línies prioritàries
consensuades.

-

Punts clau: Es presenta un resum dels resultats principals de les tres primeres
fases de l'avaluació.

-

Mètodes i limitacions: Es presenta la metodologia utilitzada per desenvolupar el
treball que ha culminat en aquest informe, així com una sèrie de consideracions a
tenir en compte a l’hora d’interpretar-ne els resultats.

-

Resultats: Es presenten resultats detallats de l’estudi per tal que els lectors puguin
avaluar amb més detall els punts destacats i fer altres valoracions a partir dels
resultats.

1

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/03/13/13/08/e161671e-f399-4710-9d5f785fa04192be.pdf
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Línies estratègiques

Un cop avaluades les necessitats de salut mental i la disponibilitat de serveis d'atenció a la
salut mental per als habitants de la comarca de l'Alt Penedès, s'ha arribat a un consens
sobre les línies estratègiques d'actuació al territori.
S'han identificat sis línies estratègiques d'actuació, algunes de les quals inclouen objectius
específics d'actuació. Aquestes línies són:
1. Facilitar la mobilitat de les persones amb problemes de salut mental que viuen en
zones rurals de la comarca.
1.1 Facilitar l’accés a recursos comunitaris i de desenvolupament personal.
1.2 Facilitar l’accés a recursos d’atenció a la salut mental.
2. Promoure actuacions que facilitin la inclusió comunitària de les persones amb
problemes de salut mental.
2.1 Millorar la formació dels professionals i agents comunitaris dins i fora de l'entorn
sanitari que no pertanyen a la xarxa de salut mental.
2.2 Promoure accions de prevenció primària i detecció precoç de les malalties
mentals aprofitant els recursos comunitaris.
2.3 Promoure les activitats d'oci inclusiu, augmentant la capacitat integradora dels
recursos comunitaris de la comarca.
2.4 Implementar accions de sensibilització i lluita contra l'estigma relacionat amb la
salut mental.
2.5 Promoure l'associacionisme i la participació ciutadana i social de les persones
amb problemes de salut mental i les seves famílies.
3. Promoure accions que facilitin l'autonomia de les persones amb trastorn mental i
la seva rehabilitació dins el marc comunitari i en el seu entorn familiar.
3.1 Promoure i millorar les accions de suport a les famílies de persones amb
trastorn mental.
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3.2 Promoure l'atenció domiciliària i extrahospitalària.
3.3 Facilitar l'accés a recursos residencials de les persones amb trastorn mental
que promocionin la seva autonomia i descarreguin als familiars i cuidadors.
4. Promoure accions de millora de la inserció laboral de les persones amb trastorn
mental.
4.1 Promoure les activitats de formació continuada de les persones amb trastorn
mental en l'etapa adulta.
4.2 Promoure les accions d'inserció laboral de persones amb trastorn mental.
5. Promoure la integració de les intervencions dels serveis de salut, socials i
comunitaris.
6. Impulsar la dotació de recursos d’atenció multidisciplinària de la població infantil i
juvenil amb problemes de salut mental que requereixen atenció intensiva tot
mantenint les accions d'atenció inclusiva d'aquesta població.
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Decàleg de recomanacions

Un cop consensuades les línies estratègiques d'actuació al territori, s'ha desenvolupat un
decàleg de possibles recomanacions o actuacions estratègiques a implementar. S'ha de
tenir en compte que aquest decàleg de recomanacions no és exhaustiu i només pretén ser
un punt de partida sobre el que començar a treballar. En cada punt, es recomana
desenvolupar accions específiques, crear grups de treball i/o dur a terme estudis
complementaris que permetin desenvolupar accions eficients per donar resposta a
cadascuna de les línies estratègiques consensuades.
En el context de la implementació d'aquestes estratègies, s'hauran de tenir en compte els
resultats de l'anàlisi del territori així com les necessitats específiques de grups de població
vulnerables, com els joves, els immigrants i la gent gran.
A continuació es presenten, per cada línia estratègica, aquestes recomanacions.
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Línia estratègica 1

Facilitar la mobilitat de les persones amb problemes de salut mental que viuen en zones
rurals de la comarca.

Sublínies

1.1 Facilitar l’accés a recursos comunitaris i de desenvolupament personal.
1.2 Facilitar l’accés a recursos d’atenció a la salut mental.

Recomanacions


Es proposa realitzar un mapa de la situació de la malaltia mental al territori,
identificant la prevalença de malaltia mental en els diferents municipis de la comarca,
que clarifiqui les necessitats reals a la comarca i que permeti concretar les
intervencions més eficients a cada municipi per garantir l'accés als serveis de les
persones amb problemes de salut mental.
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Línia estratègica 2
Promoure actuacions que facilitin la inclusió comunitària de les persones amb problemes
de salut mental.
Sublínies
2.1 Millorar la formació dels professionals i agents comunitaris dins i fora de l'entorn
sanitari que no pertanyen a la xarxa de salut mental.
2.2 Promoure accions de prevenció primària i detecció precoç de les malalties mentals
aprofitant els recursos comunitaris.
2.3 Promoure les activitats d'oci inclusiu, augmentant la capacitat integradora dels recursos
comunitaris de la comarca, considerant les particularitats de les zones urbanes i rurals.
2.4 Implementar accions de sensibilització i lluita contra l'estigma relacionat amb la salut
mental.
2.5 Potenciar i impulsar l'associacionisme i la participació ciutadana i social de les
persones amb problemes de salut mental i les seves famílies.
Recomanacions


Elaborar plans de formació conjunts, implicant als actors de la Taula de Salut Mental,
dirigits a grups de professionals específics (monitors, Mossos d'Esquadra, mestres,
etc.) que sensibilitzin i facilitin eines per atendre les persones amb problemes de salut
mental en la seva pràctica laboral quotidiana.



Elaborar un catàleg de recursos comunitaris que puguin servir com a recursos de
prevenció de la salut mental i de detecció precoç.



Promoure la integració de persones amb problemes de salut mental als recursos
comunitaris, potenciant i impulsant programes d'inclusió comunitària acompanyada,
que donin suport als recursos comunitaris en les primeres fases de la integració i en
els moments puntuals en què els experts de la Taula puguin actuar com a agents
facilitadors.



Promoure les accions de la Comissió de Sensibilització de la Taula de Salut Mental,
que inclouen accions de formació i sensibilització.



Aprofitar els mitjans de comunicació, les jornades de portes obertes dels serveis i les
activitats del dia mundial de la salut mental per fer accions de formació, sensibilització
i lluita contra l'estigma i la discriminació de les persones amb problemes de salut
mental dirigides al públic general.



Estudiar els mecanismes de participació ciutadana per tal de promocionar
l'associacionisme integrador.
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Línia estratègica 3

Promoure accions que facilitin l'autonomia de les persones amb trastorn mental i la seva
rehabilitació dins el marc comunitari i en el seu entorn familiar.
Sublínies
3.1 Promoure i millorar les accions de suport a les famílies de persones amb trastorn
mental.
3.2 Promoure l'atenció domiciliària i extrahospitalària.
3.3 Facilitar l'accés a recursos residencials de les persones amb trastorn mental que
promocionin la seva autonomia i descarreguin als familiars i cuidadors.
Recomanacions


Millorar la coordinació entre el Consell Comarcal i els Centres de Salut Mental
d'Adults (CSMA) per tal de prioritzar l'atenció domiciliària social dels casos més
urgents.



Donar a conèixer la xarxa de salut mental i els recursos disponibles a la comarca per
als pacients i els familiars.

 Impulsar el Programa de Seguiment Individualitzat dirigit a les persones amb trastorn
mental sever.


Promoure l'acompanyament integral de les família de persones amb problemes de
salut mental, incloent l'acompanyament des dels recursos sanitaris, socials i
comunitaris, com les escoles, potenciant l'atenció comunitària i domiciliària.

 Impulsar projectes amb l'objectiu d'apoderar les persones afectades per un trastorn
mental i els seus familiars per tal que liderin el seu tractament i recuperació, com el
projecte PROSPECT i altres projectes similars.


Potenciar l'atenció des d'Atenció Primària, especialment el servei d'Atenció
Domiciliària per a donar suport a la detecció i maneig dels problemes de salut mental
al domicili, en col·laboració amb el CSMA.



Promoure que el programa de Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar es converteixi en
un servei.



Augmentar la disponibilitat de llars amb suport.



Augmentar la disponibilitat de places residencials adaptades a les necessitats de
residents amb problemes de salut mental.
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Línia estratègica 4

Promoure accions de millora de la inserció laboral de les persones amb trastorn mental.

Sublínies
4.1 Promoure les activitats de formació continuada de les persones amb trastorn mental en
l'etapa adulta.
4.2 Promoure les accions d'inserció laboral de persones amb trastorn mental.
Recomanacions



Donar continuïtat als serveis i programes d'inserció laboral que actualment es
desenvolupen a la comarca.



Revisar les iniciatives internacionals de promoció d'inserció laboral per adaptar-les i
implementar-les al territori.



Ampliar les línies professionals als Centres Especials de Treball per tal de poder optar
a ofertes laborals diverses, no mecàniques i amb unes condicions dignes, que
potenciïn la satisfacció laboral.



Promoure intervencions de sensibilització a les empreses.



Potenciar l'oferta de treball ordinària i la disponibilitat de places de treball amb suport.
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Línia estratègica 5

Promoure la integració de les intervencions dels serveis de salut, socials i comunitaris.

Recomanacions



Constituir una comissió o grup de treball que desenvolupi un circuit de coordinació
amb un pla de treball conjunt i integral que facilitin l'atenció continuada i coordinada.
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Línia estratègica 6
Impulsar la dotació de recursos d’atenció multidisciplinària de la població infantil i juvenil
amb problemes de salut mental que requereixen atenció intensiva tot mantenint les accions
d'atenció inclusiva d'aquesta població.

Recomanacions
 Donar continuïtat al model actual d'atenció als nens i joves amb problemes de salut
mental per tal de facilitar un sistema educatiu inclusiu on els professionals i centres
educatius rebin suport dels serveis de salut mental.


Dotar a la comarca d'un Hospital de Dia Infantil i Juvenil per a l'atenció dels nens i
joves amb problemes de salut mental que requereixen atenció intensiva.
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Punts clau de l’informe

A continuació es presenten els punts a destacar dels resultats de la Fase 1, Fase 2 i Fase
3 del projecte.

Punts clau de la Fase 1
Població general
-

En general, tots els indicadors sociodemogràfics reconeguts a la literatura com a
factors de risc de patologia mental presentaven a l’Alt Penedès nivells millors o
iguals que a la resta de comarques de Catalunya.

-

L’Alt Penedès tenia una densitat de població mitjana (179,1 habitants/km2), uns
percentatges de llars monoparentals (3,0%), de persones que vivien soles (8,4%),
de persones amb estat civil diferent a casades (54%) i un índex de dependència
(53,6%) tots ells similars a la de la resta de Catalunya.

-

La taxa d’atur (14,3%) i l’índex d’envelliment (96%) (ambdós factors de risc de
malaltia mental) a l’Alt Penedès es trobaven per sota dels valors de Catalunya.

-

Malgrat tenir una taxa d'immigració total (10,3%) més baixa que a Catalunya, la
població provinent de l'Àfrica en representava un percentatge molt superior (54,2%
respecte el 28,3% de Catalunya). Les diferències culturals, les barreres
idiomàtiques i les barreres d’accés a serveis sanitaris d’aquesta població la
convertien en una població de risc i s’haurien de valorar les necessitats d’aquest
grup poblacional.

-

Tot i que l’índex de dependència global a l’Alt Penedès era un dels més baixos de
Catalunya i l’índex d’envelliment era més baix que a la resta de Catalunya, aquests
indicadors eren elevats. Per cada 100 persones autònomes a l’Alt Penedès hi
havia 54 persones dependents i per cada 100 persones menors de 16 anys hi
havia 96 persones de 65 o més anys. Aquestes taxes s’havien incrementat en els
últims anys, indicant un progressiu envelliment i augment de dependència de la
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població a la comarca.
-

L’Alt Penedès presentava una major proporció de persones amb dificultat o molta
dificultat (31,2%) i amb facilitat o molta facilitat (25,3%) per arribar a final de mes
que la resta de Catalunya, el que podria ser un indicador d’un major grau de
desigualtat social a la comarca.

Població amb problemes de salut mental
-

El 20,5% de la població de l’Alt Penedès reportava tenir o haver tingut un problema
de salut mental (19,4% una depressió i/o ansietat i 1,1% un altre trastorn mental).

-

Respecte a la població general, la població que tenia o havia tingut problemes de
salut mental a l’Alt Penedès tenia una edat mitjana més elevada (54,8 anys vs.
47,1 anys) i una major probabilitat de ser dona (62,4% vs. 49,8%) i de nacionalitat
espanyola (93,3% vs. 87,7%).

-

Els problemes econòmics i d’ocupabilitat eren especialment rellevants en la
població que tenia o havia tingut un problema de salut mental a l’Alt Penedès:
o

Tres de cada 10 persones que tenien o havien tingut un problema de salut
mental a l'Alt Penedès estava ocupada laboralment, mentre que a la
població general de la comarca aquest índex arribava a ser de 5 de cada
10 persones.

o

Entre les persones amb problemes de salut mental, hi havia una major
proporció d’aturats (17,8%) i pensionistes (29,6%) que a la població general
de la comarca.

o

La població amb problemes de salut mental presentava una menor
satisfacció laboral que la població general.

o

Una de cada dos persones amb problemes de salut mental tenia dificultats
per arribar a final de mes respecte 1 de cada 3 en població general.

o

Respecte a la població amb un problema de salut mental a Catalunya, la
població amb un problema de salut mental a l’Alt Penedès presentava una
major taxa d’atur (17,8% vs. 12,8%) i una major proporció de persones amb
dificultats o moltes dificultats per arribar a final de mes (58,5% vs. 37,3%).
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-

Les dades indicaven que les persones que tenien o havien tingut problemes de
salut mental a l’Alt Penedès presentaven un pitjor estat de salut i feien un major ús
de serveis sanitaris que les persones amb problemes de salut mental a la resta de
Catalunya:
o

Les persones amb problemes de salut mental presentaven una qualitat de
vida inferior que la població general. La tarifa de la Euroqol-5D-5L mitjana
(on l’1 representa un estat de salut perfecte i el -0,654 representa el pitjor
estat de salut imaginable) a la població amb problemes de salut mental era
de 0,26 (0,69 a la població general). Aquest indicador també era inferior
que a la població amb problemes de salut mental a Catalunya (0,42).

o

Quatre de cada 10 persones que tenien o havien tingut un problema de
salut mental a l’Alt Penedès qualificava el seu estat de salut com a bo (vs 8
de cada 10 a la població general de l’Alt Penedès i el 5 de cada 10 a la
població amb problemes de salut mental a Catalunya).

o

Una de cada dos persones que tenien o havien tingut un problema de salut
mental a la comarca havia visitat el psiquiatre o el psicòleg dins de la xarxa
pública o privada, i un de cada 10 havia consultat el treballador social.
Aquests índex de consum de serveis eren superiors a l'Alt Penedès
respecte Catalunya.

Punts clau de la Fase 2
Serveis d’atenció a la salut mental
-

La disponibilitat de recursos hospitalaris es corresponia amb la de la resta de
Catalunya.

-

En alguns casos, com és el cas de la unitat de subaguts i la unitat de mitjana i
llarga estada, existia una dotació inferior o lleugerament inferior a l’Alt Penedès que
a la resta de Catalunya.

-

En alguns casos, com és el cas de la unitat d’aguts, hospital de dia i el servei de
patologia dual, existia una dotació superior o lleugerament superior a l’Alt Penedès
que a la resta de Catalunya.

-

Existia un cert grau de desplaçament fora de la comarca dels recursos d’atenció a
la salut mental:
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o

Els serveis d’atenció hospitalària (unitat d’aguts, unitat de subaguts, unitats
d’hospitalització de mitjana i llarga estada, urgències de pediatria i serveis
específics per al tractament de la discapacitat intel·lectual i trastorns de
conducta) es trobaven fora de la comarca, el que implicava el
desplaçament de les persones que necessitaven atenció i els seus
acompanyants.

o

La majoria dels recursos que es trobaven a la comarca (centre de salut
mental per adults i infantil i juvenil, hospital de dia, centre de dia/serveis de
rehabilitació comunitària i altres serveis específics) es trobaven ubicats a
Vilafranca del Penedès. En alguns casos, els serveis es desplaçaven a
altres nuclis (com Sant Sadurní) de forma periòdica (p.ex. un psiquiatre del
CSMA es desplaçava dos cops per setmana i un psicòleg del CSMA un cop
per setmana).

-

Pel que fa als recursos socials, destacava la seva distribució territorial. La majoria
dels recursos gestionats per la Direcció General de Protecció Social tenien la seva
seu a Vilafranca del Penedès a excepció de llars residència (distribuïdes per
Catalunya) i els serveis de tutela (ubicat al Garraf).

-

Existien tres centres especials de treball per adults que promocionaven l’accés a
feina a persones amb discapacitat i/o trastorn mental a Vilafranca del Penedès.

Ús de serveis sanitaris
-

El CSMA de l'Alt Penedès atenia a un nombre superior d’usuaris que la mitjana
dels centres catalans, però aquests eren usuaris crònics (menor nombre de nous
casos) i es visitaven majoritàriament de forma individual, amb una freqüència
superior que a la resta de CSMA de Catalunya. La taxa d’atenció domiciliària al
CSMA de l'Alt Penedès era 6 vegades inferior que la mitjana de Catalunya.

-

El número de visites mitjanes anuals al CSMA per a usuaris amb trastorn mental
sever, depressió, esquizofrènia, trastorn bipolar i psicosi era sensiblement superior
que la mitjana de CSMA de Catalunya. La proporció d’usuaris amb esquizofrènia
que prenien clozapina era inferior al CSMA de l'Alt Penedès que a la mitjana de
CSMA de Catalunya.

-

La proporció de població atesa als Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil
(CSMIJ) de l'Alt Penedès era similar a la de la mitjana dels centres de la Regió
Sanitària Barcelona i l'edat mitjana de la primera visita també estava en la línia dels
centres barcelonins. El CSMIJ de l'Alt Penedès atenia una major proporció
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d'usuaris residents al territori que la totalitat dels centres de la Regió Sanitaria
Barcelona.
-

El CSMIJ de l'Alt Penedès tenia un percentatge menor de casos nous, però els hi
feia una major proporció de visites de seguiment que la totalitat de centres de la
Regió Sanitaria Barcelona. Per contra, el número de visites mitjanes anuals per
usuari era inferior que a la totalitat de centres a la Regió Sanitaria Barcelona.

-

El CSMIJ de l'Alt Penedès gairebé doblava el nombre de visites amb tractament
familiar respecte els CSMIJ de la Regió Sanitaria Barcelona.

-

El CSMIJ de l'Alt Penedès feia una major proporció de visites individuals respecte
les visites de seguiment que els CSMIJ de la Regió Sanitària Barcelona. La
proporció de visites sense cita prèvia al CSMIJ respecte el total de pacients atesos
era superior a l'Alt Penedès comparant-la amb la Regió Sanitària Barcelona.

-

La majoria d’ingressos d’Aguts a Martorell (que també donava atenció a usuaris
que no eren de la comarca de l'Alt Penedès) eren programats i amb estades de
més d’un dia. L’estada mitjana era més elevada que a la resta d’hospitals de
Catalunya i hi havia un major nombre de reingressos. Tot i que aquestes dades
representaven un territori superior.

-

Pel que fa als ingressos de Subaguts, la mitjana d’estada era més curta que a la
resta de Catalunya i la taxa de reingressos era inferior. Pel contrari, l’índex
d’ingressos al territori era superior que a la mitjana de Catalunya (8,7/10.000
habitant vs. 5,0/10.000 habitants).

Punts clau de la Fase 3
-

Un dels factors que dominava el discurs dels experts del territori feia referència a
les dificultats d’integració a la comunitat de les persones amb problemes de salut
mental al territori.
o

Aquesta baixa integració estava relacionada amb l’estigma relacionat amb
la malaltia mental, la discriminació i l’aïllament de les persones amb
problemes de salut mental.

o

Segons els experts, les dificultats d’integració eren encara majors en la
població immigrant, on els problemes de discriminació racial s’ajuntaven als
problemes de discriminació relacionats amb la malaltia mental.
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o

L’absència de programes específics d’integració dels nens, nenes i joves
als centres educatius dificultava la seva integració en l’etapa educativa.

o

La manca de formació en salut mental dels professionals i treballadors que
no pertanyien a la xarxa de salut mental (però que tenien contacte amb les
persones amb problemes de salut mental: professors, monitors, Mossos
d'Esquadra...) dificultava la integració de les persones amb problemes de
salut mental de la comarca.

-

L’accessibilitat als recursos comunitaris i als serveis dirigits a persones amb
problemes de salut mental eren descrits pels experts com un factor determinant en
aquesta població.
o

El problema d’accessibilitat venia determinat, en gran mesura, per la
dispersió del territori i la disponibilitat de transport públic, que era
insuficient.

o

La manca de formació en salut mental dels professionals no sanitaris al
territori també dificultava l’accessibilitat als recursos comunitaris de les
persones amb problemes de salut mental de la comarca

o

L’accés als recursos d’inserció laboral, així com als lloc de treball en
general, per part de les persones amb problemes de salut mental de la
comarca era limitat.

o

Els recursos de lleure, incloent les activitats que s’organitzen als centres
educatius, eren limitats i no eren inclusius.

o

La dispersió dificultava la implementació d’activitats de prevenció i
promoció de la salut mental, especialment en poblacions vulnerables.

o

La disponibilitat de llars residencials era insuficient per garantir la
independència de les persones amb problemes de salut mental. La gent
gran amb problemes de salut mental no podia accedir a les llars
residencials de salut mental i tenia grans dificultats per accedir a les llars
residencials ordinàries, on els professionals no estaven preparats per
atendre persones amb problemes de salut mental.

34

o

Els recursos d’atenció domiciliària eren insuficients pel seguiment de les
persones amb problemes de salut mental que no es podien desplaçar.

o

Les persones amb necessitat de consultar a la xarxa de salut mental però
que no estaven diagnosticades i no es podien desplaçar tenien més
problemes d’accés a CSMA i urgències de salut mental.

o

La ubicació a fora de la comarca d’alguns serveis, com l’Hospital de Dia
Infanto Juvenil i l’Hospital d'Aguts, dificultava l’accés de les persones amb
problemes de salut mental de l’Alt Penedès a aquests recursos.

-

D'acord amb els experts, la precarietat laboral, que podia impactar negativament
en la salut mental de la població, així com les dificultats per trobar feina de les
persones amb problemes de salut mental eren dos problemes a la comarca.
o

Els experts percebien que la situació de crisis i la precarietat laboral, que
impactaven en la situació econòmica, creaven un marc que repercutia
negativament en la salut mental dels habitants de la comarca.

o

L'oferta de treball per a persones amb problemes de salut mental a la
comarca era limitada. A més, aquesta oferta oferia poca flexibilitat, el que
dificultava la conciliació. L’oferta de treball amb suport també es percebia
com a limitada.

o

L’oferta de Centres Especials de Treball era insuficient i els que estaven
funcionant patien el endarreriments/impagaments per part de la Generalitat
fet que amenaçava l’oferta de treball per a persones amb problemes de
salut mental a la comarca.

o

La impossibilitat de combinar pensions d’incapacitat amb treball remunerat
desincentivava la reinserció laboral de les persones amb problemes de
salut mental.

-

Les dificultats dels serveis de salut mental també es descrivien com un dels
factors que podrien haver estat impactant negativament en la qualitat de vida de la
població amb problemes de salut mental a la comarca.
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o

En general, es percebia que els serveis no tenien una dotació suficient de
personal per donar resposta a la demanda del territori. Això limitava la
disponibilitat de serveis específics i l’atenció domiciliària i dificultava la
coordinació dels serveis de salut mental entre ells i amb altres serveis i
equips del territori.

o

La història clínica no compartida entre els serveis dels diferents àmbits
d'atenció a les persones amb problemes de salut mental dificultava la
coordinació assistencial en xarxa.

o

Tot i que la coordinació dels serveis comunitaris dins de la comarca es
considerava molt bona, la coordinació amb l’Hospital de Martorell era
insuficient i generava dificultats en l’assistència, principalment per les
dificultats per derivar casos que requerien hospitalització al centre.

o

Existia un problema de discontinuïtat post-alta de l’Hospital de Martorell
que venia donat perquè no es programaven automàticament visites a
CSMA quan es feia una visita d’urgències sense ingrés i perquè no existien
protocols de seguiment d’aquells pacients que no atenien a la visita en cas
que aquesta s'hagués programat.

o

El centre sociosanitari que hauria de fer el seguiment en la gent gran no
tenia dotació de psiquiatra, el que dificultava l’atenció i seguiment d’aquest
grup de població que no podia rebre tractament a l’Hospital de Martorell ni
a altres serveis amb dotació de psiquiatra.

o

Es percebia que aquestes dificultats de coordinació sobrecarregaven els
serveis i podrien haver explicat en part la baixa qualitat de vida de les
persones amb problemes de salut mental a la comarca.
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Mètodes

Mètodes de la Fase 1 del projecte
Per respondre als objectius del informe, es va realitzar un estudi basat en dues fonts
principals:
-

Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), Generalitat de Catalunya.

-

Enquesta de Salut de Catalunya, Departament de Salut (1).

Aquestes bases de dades ofereixen dades de tipus descriptiu, que es poden considerar de
tall transversal.

Indicadors sociodemogràfics de l’Alt Penedès
Els indicadors que figuren en aquest anàlisis corresponen als de l’Atles de Serveis (2). Els
valors dels indicadors sociodemogràfics es van extreure de l’Institut d’Estadística de
Catalunya. L’anàlisi d’aquests indicadors ens permet poder contextualitzar la situació
sociodemogràfica de la població de l’Alt Penedès a l’any 2015; comparant-les amb l’any
2010, any d’anàlisis de l’Atles Integral, i també amb els indicadors corresponents a
Catalunya per obtenir una idea de les magnituds relatives.

Definicions dels indicadors sociodemogràfics
-

Densitat de la població: La densitat relaciona la superfície d’un àmbit geogràfic
amb la població a la qual acull. Aquest indicador permet conèixer la concentració
de la població quan s’expressa el nombre d’habitants que correspon a un km2.

-

Índex de dependència: L'índex de dependència mesura la relació entre els grups
de població dependents o econòmicament inactius respecte a la població activa.
De forma convencional, es considera com a inactives les persones amb una edat
inferior o igual als 15 anys, i les persones amb una edat igual o superior als 65
anys. Les persones del grup de 15 a 64 anys d’edat es consideren actives. L’índex
és el resultat de dividir la suma de la població menor de 16 anys més la població
de 65 o més anys entre la població entre 15 i 64 anys per 100. Com més gran sigui
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el valor d’aquest índex, més alt serà el pes de les persones dependents sobre la
població en edat de treballar. Aquest índex adquireix especial rellevància en
l’estudi de la planificació dels serveis de salut, ja que permet avaluar la pressió
socioeconòmica que exerceix el segment dependent o econòmicament inactiu
d’una societat sobre la població amb edat de treballar. També indica el pes de
grups de població amb interès per l’atenció específica, com és el grup de nens i
adolescents i el de la gent gran.
-

Índex d’envelliment: L’índex d’envelliment relaciona el grup de població de la
tercera edat (65 anys o més) amb el grup de població infantil i juvenil (menors de
16 anys). Es calcula dividint la població de 65 o més anys entre la població menor
de 16 anys, i el resultat es multiplica per 100. Com més gran sigui el valor d’aquest
índex, més alta serà la proporció de persones de 65 anys o més respecte a la
població menor de 16 anys i, per tant, més envellida estarà la població. L’índex
d’envelliment pot resultar d’utilitat per conèixer les possibles necessitats en serveis
especialitzats en població infantil i juvenil i en psicogeriatria.

-

Taxa d’immigració: La població immigrant s’ha considerat població de risc en
anteriors estudis epidemiològics de salut mental (4). Els immigrants amb més
preparació educativa, com els europeus o nord-americans, acostumen a
experimentar menys problemes d’adaptació que les persones immigrants
provinents de països amb nivells socioeconòmics baixos i de formació que, per
contra, solen trobar més dificultats per integrar-se a la societat i trobar un lloc de
treball. Si, a més, es consideren els problemes derivats del desarrelament social,
ens trobem amb una població considerada de risc amb una alta probabilitat de patir
problemes mentals. L’objectiu d’aquest indicador és detectar el màxim volum de
població de risc. Les dades s’han extret de la base de dades de l’IDESCAT. S’han
calculat les taxes per a grups concrets d’immigrants segons la seva procedència:
Amèrica (del Nord, Centre i Sud), Àfrica, Àsia i Oceania, i països europeus
membres i no membres de la Unió Europea.

-

Taxa de persones no casades: L’estat civil de les persones de més de 16 anys és
una dada que ens permet apropar-nos al problema de l’aïllament social. La
informació demogràfica més actualitzada sobre l’estat civil de la població procedeix
del Cens de l’any 2011 de la base de dades de l’IDESCAT. El càlcul de l’indicador
es fa mitjançant la divisió del nombre de persones solteres, vídues, separades i
divorciades entre la població de més de 15 anys per 100.

-

Taxa de persones que viuen soles: La distribució de les llars unipersonals és
rellevant per planificar els serveis de salut mental, ja que permet detectar aquelles
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àrees amb nivells més elevats d’aïllament social. S’han calculat tres indicadors
relacionats amb les persones que viuen soles; les persones de més de 65 anys
que viuen soles (en ambdós casos, llars unipersonals); i les persones que viuen
soles amb nens (llars monoparentals). El càlcul respon al quocient de les persones
en aquestes tres situacions dividides entre la població total per 100. S’han utilitzat
dades de la base de dades de l'IDESCAT de l’any 2011, que és la informació més
actualitzada en el moment de l’informe.
-

Taxa d’atur: La taxa d’atur mostra el nombre de persones en situació de
desocupació sobre el total de les persones en situació laboral activa. Aquest és un
indicador molt vàlid per mesurar el desenvolupament econòmic dels àmbits
geogràfics. Una taxa menor indica una societat més desenvolupada. El cens
ofereix dades per seccions censals d’activitat i desocupació, però procedeixen de
l’any 2011, i recullen una situació econòmica probablement molt diferent a la del
2017.

Indicadors de salut en població general i amb malaltia mental
Per determinar la prevalença de malaltia mental i valorar la salut de la població amb
malaltia mental es van fer servir dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya. L’Enquesta
de Salut de Catalunya és un instrument utilitzat pel Departament de Salut de Catalunya per
conèixer l’estat de salut i la utilització de serveis sanitaris de la població de Catalunya (5).
L’Enquesta de Salut de Catalunya es basa en la realització d’entrevistes a una mostra
representativa de la població catalana no institucionalitzada. Cada onada té una duració de
6 mesos, pel que es realitzen dues onades a l’any. Els mètodes detallats de l’Enquesta de
Salut de Catalunya han sigut publicats pel Departament de Salut (1).

Selecció de la mostra
L’Enquesta de Salut de Catalunya realitza un mostreig aleatori estratificat polietàpic
(semestral). L’estratificació es realitza en base al sexe, el grup d’edat i el municipi, de tal
manera que la selecció aleatòria de municipis es realitzen en base a Àrees de Gestió
Assistencial. Una vegada seleccionats els municipis, la selecció dels individus a entrevistar
es realitza de forma aleatòria tenint en compte el sexe i el grup d’edat. La representativitat
es garanteix desprès de realitzar vuit onades (és a dir, desprès de quatre anys
consecutius).
Les dades obtingudes en l’Àrea de Gestió Assistencial de l’Alt Penedès es van obtenir per
realitzar el present informe. Aquestes dades inclouen a individus amb una edat igual o
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superior a 15 anys que van ser entrevistats entre les onades 2 i 11 de l’Enquesta de Salut
de Catalunya (comprèn el període de 2011 al 2015).

Recollida d’informació
Es van dur a terme entrevistes personals en els domicilis de les persones seleccionades.
Aquestes entrevistes es van realitzar per enquestadors experts acreditats i els resultats es
van recollir en qüestionaris tipus pre-codificat i estructural assistit per ordinador. El
qüestionari estava disponible en castellà i català (5).

Mesures de resultats
Es recullen paràmetres sociodemogràfics dels individus entrevistats, com ara: sexe, edat,
nacionalitat, lloc de residencia, nivell d’estudis, situació laboral, satisfacció laboral i facilitat
econòmica per arribar a final de mes.
Es van incloure mesures de salut general i problemes de salut mental auto-reportats, de
qualitat de vida relacionada amb salut, de suport social, de risc de patir un trastorn mental,
de consum de medicaments (antidepressius i ansiolítics) i d’ús de serveis sanitaris.

-

Problemes de salut mental: El qüestionari de problemes de salut recull informació
auto-reportada sobre experiències al llarg de la vida (“pateix o ha patit”) de
“depressió i/o ansietat” i “altres problemes de salut mental”. A partir d’aquests dos
ítems es va crear la variable dicotòmica de problema de salut mental, que es va
considerar afirmativa si el participant va respondre afirmativament a algun dels dos
ítems.

-

Qualitat de la vida relacionada amb salut:

o

Euroqol-5D-5L (6): Escala de qualitat de vida que avalua cinc dominis
(mobilitat, “autocura”, activitats de la vida quotidiana, dolor, depressió i ansietat)
que permeten calcular tarifes de qualitat de vida relacionades amb la salut. Les
tarifes de qualitat de vida estan fixades en el 0 (que es correspon amb estar
mort) i el 1 (que es correspon amb el millor estat de salut possible). Els valors
negatius representen estats de salut que la societat espanyola classifica com
“pitjor que està mort”.

o

Escala Visual Analògica: reporta la qualitat de vida autopercebuda per l’individu
compresa entre 0 i 100 punts, essent 0 el pitjor estat de salut imaginable i el
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100 el millor estat de salut imaginable.

-

Suport Social:

o

Abbreviated Duke Social Support Index (7): Escala formada per 11 ítems amb 5
possibles respostes. Aquesta escala està formada per dos dimensions, suport
confidencial (formada per 7 ítems) i suport afectiu (formada per 4 ítems). El
total de les dimensions i el total de l’escala completa es resolt sumant les
puntuacions de cada un dels ítems. L’escala global té un rang possible
comprès entre 11 i 55 punts. La dimensió de suport confidencial té un rang
entre 7 i 35 punts mentre que l’escala de suport afectiva té una escala entre 4 i
20 punts. Puntuacions majors representen un menor suport social.

-

Risc de patir un trastorn mental:

o

Qüestionari de Salut General de Goldberg (8): Escala contínua formada per 12
ítems amb 4 possibles respostes. La puntuació total d’aquesta escala està
compresa entre 0 i 12. Es considera que l’individu presenta risc de patir un
problema de salut mental quan la puntuació és superior a 3. Per l’anàlisi, es
dicotomitza l’escala per presentar prevalença d’individus en risc de patir un
trastorn mental.

-

Benestar mental:

o

Escala de Warwick-Edinburgh (9): Escala continua formada per 14 ítems amb 5
possibles respostes. La puntuació total d’aquesta escala està compresa entre
14 i 70. Els valors més elevats indiquen un millor estat de benestar.

-

Consum de medicaments: Es recull si l’entrevistat reporta haver consumit
antidepressius i/o ansiolítics en els últims dos dies.

-

Ús de serveis sanitaris: Es recull si l’entrevistat reporta haver assistit al metge
d’atenció primària, al psiquiatra, al psicòleg o al treballador social en els últims 12
mesos. També es recullen el número de vegades que el pacient reporta haver
assistit al metge d’atenció primària i a urgències en l’últim any.
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Anàlisis estadístiques
L’anàlisi estadística es va dur a terme aplicant un pes per restituir la proporcionalitat a la
població total que queda alterada pel tipus de mostreig.
El càlcul de les característiques sociodemogràfiques i clíniques de la mostra es va dur a
terme pel total de la població de l’Alt Penedès i per la població amb un problema de salut
mental auto-reportat mitjançant un anàlisis descriptiu utilitzant mesures de freqüència i
tendència central. S’utilitzà el programa estadístic STATA MP13.0.
Per tal d'entendre millor els resultats de l'anàlisi d'indicador, es van seleccionar comarques
amb densitat de població i/o localització propera a la comarca de l'Alt Penedès i es van
estimar els mateixos indicadors sociodemogràfics i clínics.
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Mètodes de la Fase 2 del projecte
Per respondre als objectius del informe, es va realitzar un estudi basat en dues fonts
principals:
-

Atles Integral del serveis d’atenció a la Salut mental de Catalunya 2010, Generalitat
de Catalunya (2).

-

Observatori del Sistema de Salut de Catalunya de la Central de Resultats del
CatSalut, Servei Català de la Salut (3).

Aquestes bases de dades ofereixen dades de tipus descriptiu, que es poden considerar de
tall transversal.

Disponibilitat de serveis de salut mental
Per tal de descriure la disponibilitat de serveis de salut mental es van utilitzar les dades
descrites en l’Atles Integral. A l’Atles Integral es descriu el tipus i número de serveis
sanitaris disponibles destinats a salut mental a Catalunya mitjançant la codificació
internacional DESDE-LTC 1.0 (Description and Evaluation of Services and Directories in
Europe for Long Term Care) que suposa l’establiment d’una nomenclatura estandarditzada
per a la descripció i codificació de serveis d'atenció integral. Amb les dades de l’Atles
Integral es van generar també mapes que mostren la ubicació geogràfica dels serveis
sanitaris estandarditzats en un territori determinat, a la vegada que permeten fer anàlisis
comparatives amb altres territoris.

Codificació i recollida de la informació
Els tipus de serveis destinats a atendre persones amb problemes de salut mental (públics,
públics concertats i subvencionats) per a la cobertura de la població adulta, infanti i juvenil
que es descriuen en aquest projecte són els mateixos que es van analitzar a l’Atles Integral
i seguint la mateixa classificació i ordre de presentació. La descripció i avaluació d’aquests
serveis es va elaborar amb el instrument DESDE-LTC 1.0; el qual permet una classificació
del serveis utilitzant una nomenclatura per descriure i codificar que s’empra a nivell
mundial. Aquest sistema permet realitzar un inventari de serveis a llarg termini, registrar
canvis que s’hagin produït, comparar l'oferta de serveis entre àrees, establir predictors i
avaluar la implantació de programes (Annex 1- Codificació DESDE-LTC 1.0)
Amb l’objectiu d’analitzar l’evolució del context sociodemogràfic de la població a l’Alt
Penedès s’ha extret de l’Atles Integral tota la informació indicadors sociodemogràfics de la
comarca de l’Alt Penedès.
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Classificació dels serveis
En aquest apartat es defineixen el diferents serveis destinats a l’atenció de persones amb
problemes de salut mental. Les definicions es van extreure de l’informe oficial de l’Atles de
Integral.
La classificació d’aquests segueixen el següent ordre:
-

Departament: En funció del departament de la Generalitat que té la responsabilitat
de l’atenció i serveis que es dispensen (Departament de Salut; Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, o Departament de Justícia).

-

Tipus d’Atenció: En funció del nivell d’atenció en la que s’ubica el servei (per
exemple: atenció hospitalària, atenció ambulatòria, etc.).

-

Servei.

Definicions dels serveis
Serveis dependents del Departament de Salut

Serveis d’atenció hospitalària destinats a població adulta:

-

Hospital d’aguts: Servei assistencial destinat a proporcionar atenció integral a les
situacions agudes en les quals hi ha un risc psicopatològic greu i que requereixen
una intervenció immediata en règim d’internament, amb intervencions clíniques
intensives. L’objectiu és l’abordatge multicausal i global dels pacients i de l’entorn
familiar, de manera que es puguin controlar els símptomes tan aviat com sigui
possible (Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, 2010).

-

Les funcions específiques són avaluar i determinar un diagnòstic; establir un
tractament intensiu i delimitat en el temps; i coordinar amb altres serveis d’atenció
general (atenció primària i atenció hospitalària general), serveis socials, serveis de
rehabilitació i psiquiàtrics.

-

Hospital de Subaguts: Són serveis assistencials adreçats a la població amb
problema de salut mental greu, clínicament desestabilitzada i amb possibilitat
d’evolució crònica, acompanyada de problemes sociofamiliars. El quadre clínic i
psicosocial dels pacients és d’una alta complexitat, per la qual cosa requereix una
atenció especialitzada en règim d’internament de mitjana estada (a temps limitat en
2-3 mesos) (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 2010).

-

Les funcions específiques són l'ingrés i tractament clínic; la rehabilitació, inserció i
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coordinació amb els serveis sanitaris i socials, el suport a les famílies; i la
coordinació amb els diferents serveis d’atenció psiquiàtrica.
-

Unitats d’Hospitalització de Mitjana i Llarga Estada: Aquestes unitats presten
atenció multidisciplinària als pacients amb trastorns mentals que requereixen un
procés rehabilitador perllongat en règim d’internament (Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, 2010).

-

Amb el procés de desinstitucionalització psiquiàtric, les unitats d’hospitalització de
mitjana i llarga estada van entrar en un procés de reconversió. En l’actualitat, i
administrativament, l’antiga mitjana i llarga estada se subdivideix en quatre unitats
diferents: unitat hospitalària de rehabilitació intensiva, unitats especialitzades en
retard mental greu i profund, unitats especialitzades en retard mental i trastorns de
conducta i unitats de baixa dependència psiquiàtrica (que inclou retard mental lleu i
moderat, pacients psicogeriàtrics i trastorns mentals amb baixa dependència).

-

Hospital de Dia: L’hospital de dia és un dispositiu que presta atenció
multidisciplinària als pacients adults amb trastorns mentals que requereixen un
tractament terapèutic i/o rehabilitador intensiu i que poden mantenir els vincles amb
la comunitat i la família durant el procés (Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, 2010).

-

Centres de dia/serveis de rehabilitació comunitària: Els serveis de rehabilitació
comunitària són serveis bàsics d’atenció de dia especialitzats en salut mental,
dirigits a les persones adultes que presenten problemes psiquiàtrics en qualsevol
de les etapes evolutives de la malaltia i que, per la gravetat o complexitat que
presenten, no poden ser atesos exclusivament des dels serveis d’atenció primària
de salut. També es denominen Serveis de Rehabilitació Comunitària (Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, 2010).

Població adulta: Atenció ambulatòria i comunitària

-

Centre de Salut Mental per Adults (CSMA): Aquests centres ofereixen serveis
bàsics d’atenció ambulatòria especialitzada en atenció psiquiàtrica i de la salut.
Estan adreçats a les persones adultes que presenten un problema de salut
mental en qualsevol de les etapes evolutives de la malaltia que, per la gravetat
o complexitat, no poden ser ateses només dins l’àmbit dels serveis d’atenció
primària de salut. Els equips que presten aquesta atenció són multidisciplinaris
i estan formats per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal
d’infermeria, entre altres (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
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2010).
-

Serveis específics d’urgència per a la salut mental: Són serveis assistencials
destinats a proporcionar atenció integral a les situacions agudes de manera
ambulatòria.

-

Consultes externes: Ofereixen atenció ambulatòria no mòbil especialitzada
continuada (no-crisi), atenen un mateix pacient com a mínim una vegada cada
quinze dies.

Atenció a la població infantil i juvenil

-

Unitats de Referència Psiquiàtrica Infantil: Serveis assistencials destinats a
proporcionar atenció integral a nens i adolescents que presenten risc
psicopatològic greu i que requereixen una intervenció immediata en règim
d’internament amb intervencions clíniques intensives (Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, 2010).

-

Unitats de Crisi d’Adolescents: Dispositiu hospitalari centrat en l’atenció
especialitzada dels trastorns mentals en el període de l’adolescència. Les
sol·licituds d’ingrés en aquesta unitat es fan des d’altres dispositius de la xarxa
sanitària, on els tornen a derivar en el moment de l’alta. Durant tot el procés
d’hospitalització, es manté un estret contacte i coordinació amb el personal
terapeuta de referència (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya,
2010).

-

Hospital de Dia de Salut Mental Infantil i Juvenil: Dispositiu que ofereix atenció
multidisciplinària als adolescents amb trastorns mentals que requereixen un
tractament terapèutic i/o rehabilitador intensiu i que poden mantenir els vincles
amb la comunitat i la família durant aquest procés (Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, 2010).

-

Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ): Són serveis bàsics d’atenció
ambulatòria especialitzats en atenció psiquiàtrica i de la salut, dirigits a infants i
adolescents que presenten un problema de salut mental en qualsevol de les
etapes evolutives de la malaltia i que, per la gravetat o complexitat, no poden
ser atesos només dins l’àmbit dels serveis d’atenció primària de salut
(Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 2010).
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Altres serveis de salut mental

Els serveis que es descriuen a continuació fan referència a altres dispositius que depenen
del Departament de Salut i que proveeixen atenció a la salut mental. El tipus de serveis
són especials, degut a que es poden centrar en un tipus de patologia especifica o en
l’atenció d’un tipus de població determinada.
-

Psicogeriatria: Unitats específiques per al tractament hospitalari i/o ambulatori
de persones de la tercera edat (> 65 anys) amb problemes de salut mental on
es desenvolupen intervencions de casos crònics o processos de llarga durada
(Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 2010).

-

Servei d’atenció a la salut mental d’immigrants i refugiats: Dispositiu d’atenció
ambulatòria específicament dissenyat per a immigrants i refugiats amb
problemes de salut mental (Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, 2010).

-

Servei d’atenció a la salut mental de persones sense sostre: L’objectiu d’aquest
servei és acompanyar a la persona sense sostre en un procés de recuperació
de la màxima autonomia fins a poder estabilitzar-la, realitzant un seguiment
dels pacients que tenen un diagnòstic de trastorn mental.

Grups diagnòstics
-

Dispositius específics per al tractament dels trastorns de la conducta
alimentària: Serveis assistencials destinats a proporcionar atenció als trastorns
de l’alimentació, anorèxia i bulímia. Aquestes unitats estan formades per
equips multidisciplinaris de psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i
personal d’infermeria, entre d'altres (Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, 2010).

-

Dispositius específics per al tractament del trastorn límit de la personalitat: El
tractament dels pacients amb trastorn límit de la personalitat, per la seva
complexitat i dificultat d’abordatge, requereix la participació d’un equip
multiprofessional ben coordinat. La coordinació resulta essencial si es té en
compte que una de les característiques clíniques habituals dels pacients amb
trastorn límit de la personalitat és la inestabilitat en les relacions interpersonals.
Això es reflecteix en la qualitat del vincle terapèutic, que es veu exposat a
tensions i alts i baixos. Un dels objectius principals del treball terapèutic és
abordar i resoldre aquesta inestabilitat (Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, 2010).
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-

Serveis d’atenció específics per a la patologia dual: Dispositiu d’hospitalització
de processos de salut mental aguts i subaguts en població que, a més de patir
un trastorn mental, presenta un problema d’abús i/o dependència de
substàncies (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 2010).

-

Servei específic per al tractament de la discapacitat intel·lectual i els trastorns
de conducta que es troben en dispositius de salut: Catalunya dins de l’oferta
general de serveis de salut mental, atén de manera específica les persones
amb trastorns mentals comòrbids amb discapacitat intel·lectual. Existeixen
equips específics d’atenció ambulatòria (Serveis Especialitzats en Salut Mental
per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual) i Unitats Hospitalàries
Especialitzades en Discapacitats Intel·lectuals. Per aquest tipus de dispositius
es necessària una avaluació detinguda i una anàlisi específica que permeti
valorar-ne l’adequació.

Serveis dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Família

Serveis socials adreçats a persones amb problemàtica social degut a patir una malaltia
mental. Com per exemple són: serveis de suport per a l’autonomia a la pròpia llar, club
social i altres serveis de tuteles.
-

Llar residència: Servei d’acolliment residencial, temporal o permanent,
d’atenció a persones amb malaltia mental de llarga evolució i problemàtica
social (Cartera de serveis socials, 2010-2011).

-

Programa de suport a l’autonomia a la pròpia llar: Servei que ofereix orientació
i suport a les persones amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental
amb necessitats de suport que viuen soles, en parella o bé conviuen amb altres
persones (en un nombre màxim de quatre) i, que, en alguns aspectes,
plantegen necessitats o tenen carències que no poden satisfer per si mateixes.
La llar pot pertànyer a la pròpia persona usuària, a una de les persones
usuàries o a l’entitat prestadora del servei (Cartera de serveis socials, 20102011).

-

Llar amb suport: Aquest és un servei que es desenvolupa en l’estructura física
d’un habitatge ordinari que constitueix el domicili de les persones que hi viuen
quan la seva situació personal i social ho fa recomanable (Cartera de serveis
socials, 2010-2011).

-

Servei de club social: Recurs creat per fomentar, dins d’un marc de relacions,
la participació i la inclusió social mitjançant el lleure. Es constitueix com a una
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estructura de suport social perquè les persones que hi participen disposin
d’una xarxa social de referència i puguin superar els obstacles que dificulten la
seva participació en activitats de l’entorn comunitari i, d’aquesta manera,
puguin gaudir del temps de lleure d’una forma satisfactòria.
La gestió dels clubs socials no són en funció de les places disponibles, sinó es
gestionen per mòdul; hi ha dos tipus: Mòdul A (15-30 usuaris a la setmana) i
Mòdul B (31-70 usuaris a la setmana).
-

Servei prelaboral: Servei social especialitzat d’intervenció en persones amb
trastorn mental, estabilitzades i compensades de la malaltia, que té la finalitat
d’aconseguir una integració laboral (Cartera de serveis socials, 2010-2011).

-

Servei de tutela: Servei dut a terme per persones jurídiques sense ànim de
lucre, dedicades a la protecció de les persones amb malaltia mental
incapacitades judicialment o protegides per càrrecs tutelars designats
judicialment (Cartera de serveis socials, 2010-2011).

-

Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç: Els Centres de
Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç incideixen en els trastorns de
desenvolupament infantil i les situacions de risc que puguin provocar-los. El
servei ofereix un conjunt d’actuacions de caire preventiu, de detecció,
diagnòstic i intervenció terapèutica que duen a terme amb una metodologia
interdisciplinària i transdisciplinària. En un sentit ampli, s’estenen des del
moment de la concepció fins que el infant fa sis anys i abasten, per tant, l’etapa
prenatal, perinatal, postnatal i la petita infància.
Aquest

servei

està

adreçat

a

infants

que

pateixen

trastorns

de

desenvolupament (crònics o transitoris) o que es troben en una situació de risc
de patir-los, que tenen antecedents de risc biològic, psicològic o social, o bé
presenten dificultats en la criança.
-

Centres Especials de Treball i unitats de suport a l’activitat professional: A més
del servei prelaboral, a Catalunya existeixen Centres Especials de Treball que
compten amb un servei especial denominat Unitat de Suport a l’Activitat
Professional. Aquest servei duu a terme accions en el marc dels serveis
d’ajustament personal i social de les persones amb discapacitat i/o malaltia
mental.
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Serveis dependents del Departament d’ Ensenyament
-

Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica: Equips d’assessorament i
orientació psicopedagògica que donen suport al professorat, als centres
educatius i a les famílies pel que fa a l’atenció als alumnes que presenten
necessitats educatives especials i a l’Administració educativa per escolaritzar
l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Serveis dependents del Departament de Justícia
Dispositius especials específics per a l’atenció a la salut mental ubicats a centres
penitenciaris de Catalunya, els quals estan ubicats a la província de Barcelona.

Central de Resultats – Ús de serveis de salut mental
La Central de Resultats és un instrument del CatSalut que recull alguns dels diagnòstics i
la provisió de serveis realitzats per centres sanitaris públics i concertats de Catalunya.
Aquest instrument pren els resultats del Conjunt Mínim Bàsic de Dades (CMBD) dels
centres sanitaris que els reporten. A més es va utilitzar complementàriament el document
d’ “Anàlisi descriptiva de l’activitat de centres de salut mental – CMBD SM 2015”.

Selecció de la mostra i recollida de la informació
S’extreuen les dades dels centres sanitaris públics que presten servei a la població adulta
resident en la Unitat Territorial de Referència de l’Alt Penedès i que reporten dades de
registre del Conjunt Mínim Bàsic de Dades:
-

CSMA Alt Penedès

-

Germanes Hospitalàries Sagrat Cor de Martorell - Hospital de Salut Mental
o

Urgències/Aguts

o

Mitja Estada

o

Alta Dependència / mitjana i llarga estada

També es va recollir, amb finalitat comparativa, la mateixa informació en el total de
Catalunya.
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Mesures de resultats
Es van incloure els principals diagnòstics tractats i l’ús de serveis en els centres
seleccionats. A continuació es resumeix la informació obtinguda de cada centre.
CSMA Alt Penedès:
-

Població de referència.

-

Població atesa en termes absoluts i relatius a la població de referència.

-

Població atesa no pertanyent a la població de referència.

-

Capacitat de resolució territorial: quocient de número de persones ateses en el seu
centre de referència i el número de persones ateses multiplicades per 100.

-

Número de visites per pacient i per número de casos.

-

Pacients en seguiment: Quocient de pacients en seguiment entre el número total
de persones ateses multiplicat per 100.

-

Pacients

ingressats

que

han

estat

atesos

en

un

CSMA

durant

l'any

d'hospitalització: quocient del número total de pacients adults hospitalitzats per
qualsevol diagnòstic de salut mental durant un mateix any que han estat
hospitalitzats en el CSMA i el número total de pacients adults hospitalitzats en
aquell mateix any per qualsevol diagnòstic de salut mental multiplicat per 100.
-

Índex de reiteració: Quocient de visites successives i primeres visites.

-

Ràtio d’urgències: Quocient de visites sense cita prèvia i pacients atesos.

-

Ràtio d’atenció domiciliaria: Quocient de visites domiciliaries i pacients atesos.

-

Ràtio de tractament individual: quocient de visites de tractament individual i total de
visites successives.

-

Ràtio d’altes clíniques: Quocient d’altes clíniques i primeres visites.

-

Ràtio d’altes totals: Quocient d’altes totals i primeres visites.

-

A més, per a cadascun dels trastorns mentals severs, depressió, esquizofrènia,
trastorn bipolar i psicosis es van extreure dades referents a:
o

Ràtio de pacients atesos: Quocient de pacients atesos amb el diagnòstic en
qüestió entre el número total de pacients atesos.

o

Visites per pacients.
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o

Pacients en seguiment: Quocient de pacients en seguiment amb el diagnòstic
en qüestió entre el número total de persones ateses amb el mateix diagnòstic
multiplicat per 100.

o

Pacients sense ingressos en una unitat de salut mental en l’últim any: Quocient
de persones ateses amb el diagnòstic en qüestió i sense cap ingrés en unitats
de salut menta la l’últim any i el número total de pacients atesos amb aquest
diagnòstic multiplicat per 100.

o

Edat mitjana de la primera visita.

Un pacient presenta un trastorn mental sever quan presenta algun dels diagnòstics
inclosos a la Taula 1, quan aquest trastorn té dos anys o més d’evolució i el pacient
presenta una limitada capacitat funcional.
Germanes Hospitalàries Sagrat Cor - Hospital de Salut Mental:
-

Hospital d’aguts: Número d’hospitalitzacions (de menys i de més d’un dia),
ingressos urgents, estada mitjana (en total i de més d’un dia), ràtio d’estades de
llarga duració i ràtio de reingressos a 30 dies.

-

Hospital de subaguts: Número d’hospitalitzacions, ràtio d’ingressos urgents, estada
mitjana i reingressos a 90 dies.
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Taula 1. Diagnòstics inclosos com trastorn mental sever
Diagnòstic
Trastorn Esquizofrènic. Exclòs el T. Esquizofreniforme
Trastorn Esquizoafectiu
Trastorn Delirant Crònic
Trastorn Esquizotípic de la Personalitat
Trastorn Delirant Crònic Compartit
Trastorn Bipolar
Trastorn Depressiu Major: amb Simptomatologia Psicòtica
Trastorn Depressiu Major Recurrent. Exclòs Trastorn Depressiu Major Episodi Únic d’Evolució Menor d’Un Any.
Psicosi Atípica i Altres Psicosi No Orgàniques:
Trastorn Límit de la Personalitat:
Trastorn Obsessiu Compulsiu
Trastorn per Dependència a l’Alcohol
Trastorn per Dependència a la Cocaïna
Trastorn per Dependència a la Heroïna
Trastorns de Dependència a Opiacis amb Qualsevol Altre Droga
Trastorn Autístic
Trastorn Conducta Alimentaria
Agorafòbia amb Crisis de Pànic
Trastorn de Conducta + Discapacitat Intel·lectual
Trastorn por Dèficit d’Atenció e Hiperactivitat + Trastorn de Conducta

-

Dades combinades (aguts i subaguts):Població atesa resident, no resident, relació
de pacients atesos i població de referència i relació pacients no pertanyents a la
població de referència atesa i població de referència.

Anàlisis estadístiques
Per aquesta font d’informació no es va requerir d’anàlisis estadístiques ja que només es va
tenir accés a dades agregades ja processades.
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Mètodes de la Fase 3 del projecte
Disseny de l’estudi
Com a pla de ruta del projecte de la diagnosi es va plantejar un marc d’investigació-acció
participativa amb una avaluació amb mètodes mixtes quantitatius-qualitatius. L’objectiu
corresponent a la fase 3 del projecte era obtenir informació sobre l'estat de la salut mental
a la comarca, la disponibilitat i qualitat dels recursos existents, les necessitats no cobertes i
les causes dels problemes identificats a través de tècniques d’investigació qualitativa, des
de la perspectiva dels agents al territori. Com a resultat d'aquesta fase es pretenia facilitar
la concreció de les actuacions necessàries per donar resposta a les necessitats actuals i
futures en relació a l'atenció de persones amb malaltia mental a la comarca.

Obtenció de les dades
Per donar resposta a aquest objectiu, a principis del mes de Maig, es va fer arribar als
membres del grup de treball un informe corresponent a les fases 1 i 2 del projecte que
presentava un anàlisi quantitatiu d’indicadors de salut mental a la comarca de l’Alt
Penedès. Es va demanar als membres del grup de treball que llegissin amb deteniment
l’informe. Al Juny, es va realitzar un grup de discussió en el que van participar membres de
la Taula de Salut Mental. Els representants i experts dels principals serveis que ofereixen
atenció a les persones amb problemes de salut mental de la comarca de l’Alt Penedès es
van reunir a una sala del Consell Comarcal de l’Alt Penedès ubicat a Vilafranca del
Penedès.
Hi van assistir 17 participants els quals es detallen a continuació:
-

Representant de la Oficina Tècnica Labora del Consell Comarcal

-

Treballadora social del Consell Comarcal

-

Tècnica de la Federació de Salut Mental de Catalunya

-

Representant de l’Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògica

-

Representant d’un Centre Especial de Treball

-

Educadora social de Sant Sadurní d’Anoia

-

Director del CSMIJ de l’Alt Penedès

-

Cap dels serveis socials de Vilafranca del Penedès

-

Directora de Turó-Salut Mental-Associació de Familiars i Amics de l'Atl Penedès.

-

Infermera gestora de casos de la Unitat de Cronicitat Alt Penedès. Institut Català
de la Salut

-

Treballadora social del CSMA de l’Alt Penedès

-

Representant d’ocupació de la Fundació Pro-Penedès
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-

Metge de l’Hospital Comarcal

-

Representant de la Diputació de Barcelona

-

Representant del grup PRISMA en funció de moderadora del grup de discussió

-

Representant del grup PRISMA en funció d’observador 1

-

Representant del grup PRISMA en funció d’observadora 2

Una investigadora del grup PRISMA va moderar el grup i altres dos investigadors del grup
van actuar com a observadors. El grup es va gravar en àudio íntegrament amb el
consentiment previ de tots els participants. Punt per punt, utilitzant com a suport una
presentació en format Power Point, es van discutir els resultats de l’informe i es van recollir
les opinions dels assistents. Els guió temàtic de l’entrevista es mostra a la Taula 2.

Taula 2. Guió de temes del grup de discussió de la Fase 3 de l’avaluació
Temes

De cara a la planificació de les accions de millora de l’atenció a persones
amb malaltia mental.

Resultats de l’informe

Altres problemes o
necessitats
Possibles causes

-

Esteu d’acord/en desacord amb els punts claus de l’informe?
Hi ha algun altre resultat de l’informe que penseu que és adient
destacar?

-

Hi ha algun problema o necessitat rellevant que no ha estat identificat
a l’informe?

-

Quines creieu que són les causes del problemes i/o necessitats
identificats a l’informe?

Anàlisis dels resultats
Dues investigadores del grup PRISMA van analitzar i triangular l’entrevista. Les
investigadores es van familiaritzar amb l’entrevista escoltant repetides vegades la gravació
del grup de discussió i es van codificar i classificar els temes emergents al discurs dels
participants per obtenir una descripció detallada de tots els factors relacionats amb la salut
mental al territori mitjançant algunes cites o verbatims textuals extretes del discurs dels
participants.
Els temes es van agrupar en categories temàtiques i les investigadores van generar un
model que expliqués les interrelacions i les influències dels factors identificats,
consensuant les interpretacions del discurs dels participants.
Per millorar la validesa dels resultats, els resultats de l’anàlisi es van contrastar amb els
participants al grup de discussió. Les aportacions dels participants a la sessió de retorn es
van incorporar als resultats.
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Mètodes de la Fase 4 del projecte
Disseny de l’estudi
Un cop realitzada l'anàlisi quantitatiu i qualitatiu de les problemàtiques i necessitats
relacionades amb la salut mental a la comarca de l'Alt Penedès, es va desenvolupar un
grup nominal amb l’objectiu d’arribar a un consens sobre les línies estratègiques que
s’haurien de prioritzar a la comarca per resoldre dificultats actuals i futures en l’atenció a
persones que pateixen un problema de salut mental a la comarca. El grup nominal és una
tècnica de consens que intercala rondes de votació i discussió fins que tots els participants
del grup arriben a un consens.

Obtenció de les dades
El grup estava format per 19 participants que eren membres de la Taula de Salut Mental
de l’Alt Penedès així com altres agents del territori:
-

Cap de Serveis Socials del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

-

Representant del Consell Comarcal de l’Alt Penedès

-

Representant d’un Centre Especial de Treball

-

Educadora social de Sant Sadurní d’Anoia

-

Director del CSMIJ de l’Alt Penedès

-

Directora d’El Turó. Salut Mental. Associació de familiars i amics. Alt Penedès

-

Coordinadora dels serveis de salut mental de l´Hospital Sagrat Cor de Martorell

-

Treballadora social del CSMA de l’Alt Penedès

-

Representant d’ocupació de la Fundació Pro-Penedès

-

Metge de l’Hospital Comarcal

-

Treballadora social del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès. Institut Català
de la Salut

-

Dos representants del Consorci Socio-Sanitari de Vilafranca del Penedès

-

Representant de Servei Bàsic d'Atenció Social de Sant Sadurní d'Anoia

-

Dues representants de la Diputació de Barcelona

-

Representant del grup PRISMA en funció de moderadora del grup nominal

-

Dos representants del grup PRISMA en funció d'observadors

Els participants eren professionals amb experiència en els serveis destinats a l’atenció de
persones amb problemes de salut mental. Els membres del grup nominal van ser
contactats per una investigadora del grup PRISMA per tal d’organitzar el grup nominal. Els
participants van ser informats dels objectius de l’estudi, van llegir tots els informes previs i
es va organitzar una reunió. Aquesta es va desenvolupar en un horari de conveniència per
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als participants, en una sala que disposava d’una taula rodona per facilitar la discussió
amb un projector i una pissarra per presentar les idees que anaven sorgint entre els
membres del grup nominal. La sala es trobava en un lloc aïllat i familiar per tal d’evitar
possibles interrupcions i facilitar la llibertat d’opinió. Tots els participants van signar un
document de consentiment informat de participació abans d’iniciar el grup nominal.
La moderadora va obrir la discussió explicant els objectius de l’estudi i sol·licitant als
participants que escriguessin els seus plantejaments respectes les línies estratègiques en
una fulla (fitxa). Una vegada omplertes aquestes fitxes es van col·locar en la pissarra i la
moderadora les va llegir en veu alta, agrupant les respostes per similitud en el significat del
contingut. A continuació, es va demanar al grup que debatessin el contingut de les fitxes
tenint en compte les discrepàncies entre els participants. Desprès de la primera ronda de
discussió, es van tornar a repartir unes fitxes noves on els participants descrivien
novament les seves opinions. Desprès de la segona ronda es va tornar a col·locar les
fitxes en la pissarra i es va debatre la importància relativa de les idees identificades fins
que es va arribar a un consens sobre cadascun dels objectius.
Una vegada s’havia arribat a un consens en línies estratègiques d'actuació sobre els
problemes i/o dificultats d’atenció de les persones que pateixen un problema de salut
mental al territori entre els participants del grup nominal, la moderadora va demanar
debatre les possibles accions per a dur a terme cadascun dels objectius consensuats, fent
una pluja d'idees sobre possibles actuacions o solucions a implementar.

Anàlisis dels resultats
Les dades obtingudes al grup nominal no van requerir un anàlisi posterior, ja que els
resultats del grup són les línies estratègiques d'actuació consensuades.
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Resultats

Resultats de la Fase 1
Descripció i evolució dels indicadors sociodemogràfics a la comarca de l’Alt
Penedès
A continuació, es descriuen les característiques sociodemogràfiques de la població de la
comarca de l’Alt Penedès per als anys 2015 i 2010 (any en que es va dur a terme l’Atles
Integral del serveis d’atenció a la salut mental de Catalunya 2010). A partir d’aquestes
dades es pretén avaluar la situació actual a la comarca i l’evolució dels indicadors
sociodemogràfics principals. A més, amb l’objectiu de comparar les dades de la comarca
respecte a les de Catalunya, s’ha analitzat també els indicadors de la població de tota la
comunitat autònoma (inclosa la població de l'Alt Penedès).
La Taula 3 mostra els indicadors sociodemogràfics de la població de l’Alt Penedès i de
Catalunya a l’any 2010 i a l’any 2015.

Densitat de la població
La població a l’Alt Penedès era d’un total de 106.168 habitants a l’any 2015 i una densitat
poblacional de 179,1 habitants/km2, essent la densitat inferior que a la mitjana de
Catalunya. La densitat de població a l’Alt Penedès va incrementar entre l’any 2010 i 2015
en 2,6 punts. Encara així, l’Alt Penedès es classificaria com una comarca amb una densitat
de població mitjana respecte la resta de comarques de Catalunya.

Taula 3. Indicadors sociodemogràfics a l’Alt Penedès i Catalunya (2010 i 2015)
Alt Penedès
Indicador

Catalunya

2010

2015

2010

2015

104.589

106.168

7.512.381

7.508.106

176,5

179,1

234

233,8

Índex de dependència global (%)

49,1

53,6

47,9

52,1

Índex de dependència juvenil (%)

26,0

27,3

23,1

24,3

Índex de dependència de la gent gran (%)

23,0

26,2

24,8

27,8

Índex d’envelliment (%)

88,4

96,0

107,6

114,6

Població (habitants)
2

Densitat de població (hab/km )

Font: IDESCAT
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Índex de dependència global
A l’Alt Penedès, l’any 2015 hi havia 54 persones dependents (infants o gent gran) per cada
100 persones autònomes (edat laboral). Aquest índex era similar a la resta de Catalunya.
L’índex de dependència va incrementar en 4,5 punts entre 2010 i 2015. Tot i això, l’Alt
Penedès és una de les comarques amb un índex de dependència més baixos de
Catalunya.

Índex d’envelliment
L’índex d’envelliment al 2015 era del 96% (hi havia 96 persones ≥65 anys per cada 100
persones <16 anys) suposant un índex més baix que a la resta de comarques de
Catalunya (índex mitjà a Catalunya era de 116%). Entre 2010 i 2015, a l’Alt Penedès
l’índex va incrementar-se en 7,6 punts; increment similar a la variació de Catalunya.
L’increment d’aquest índex podria ser degut a una reducció en la taxa de la mortalitat i una
disminució en la taxa de natalitat en els darrers anys.

Taxa d’immigració total
La Taula 4 mostra els indicadors d’immigració a l’Alt Penedès i Catalunya per al 2010 i el
2015. La població estrangera va disminuir des de l’any 2010, essent inferior a l’Alt Penedès
que a la resta de Catalunya. L’Alt Penedès era una de les comarques amb una taxa
d’immigració més baixa.
Aquesta disminució pot derivar principalment de l’impacte de la crisis econòmica a
Espanya entre els anys 2009 i 2014, tant a l’Alt Penedès com a Catalunya. El grup de
població immigrant que més ha disminuït ha estat el procedent de països d’Amèrica, el que
ha fet que les taxes d’immigració per a països, que prenen com a referència el total de la
població immigrant, augmentin per alguns dels països d’origen.

Taxa d’immigració de països de la Unió Europea
La taxa d’immigració de persones procedents de països de la Unió Europea era del 17,2%
al 2015 respecte el total de la població immigrant, quasi un punt més elevat que l’any 2010.
Comparat amb la taxa de Catalunya, aquesta era inferior; essent una de les comarques de
Catalunya amb una taxa d’immigració de països de la Unió Europea més baixa.

Taxa d’immigració de països d’Europa extracomunitaris
La taxa d’immigració procedents de països d’Europa extracomunitaris va augmentar en
quasi un punt entre el 2010 i el 2015 a l’Alt Penedès, amb un taxa del 5,2% el 2015 sobre
el total de la població immigrant. Aquesta taxa era més baixa que a Catalunya.
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Taula 4. Indicadors relacionats amb la població immigrant al 2010 i 2015: Comarca de l'Alt
Penedès i Catalunya
Alt Penedès

Catalunya

2010

2015

2010

2015

Població estrangera (hab.)

13.011

10.882

1.198.538

1.028.069

Taxa d’immigració total (%)

12,44

10,25

15,95

13,69

Indicador

Població per país d’origen i taxa d’immigració sobre el total de la població immigrant
Població estrangera procedent de països de la Unió
Europea (hab.)

2.151

1.875

309.290

280.266

Taxa d’immigració de països de la Unió Europea
(respecte pob. immigrant) (%)

16,53

17,23

25,81

27,26

Població estrangera procedent de països d’Europa
extracomunitaris (hab.)

581

570

53.883

62.781

Taxa d’immigració de països d’Europa
extracomunitaris (respecte pob. immigrant) (%)

4,47

5,24

4,5

6,11

Població estrangera procedent de països de l’Àfrica
(hab.)

6.299

5.900

315.007

290.844

Taxa d’immigració de països de l’Àfrica (respecte pob.
immigrant) (%)

48,41

54,21

26,28

28,29

Població estrangera procedent de països de l’Amèrica
(hab.)

3.596

2.041

396.459

253.340

Taxa d’immigració de països de l’Amèrica (respecte
pob. immigrant) (%)

27,64

18,76

33,08

24,64

Població estrangera procedent de països de l’Àsia i
Oceania (hab.)

384

496

123.899

140.838

Taxa d’immigració de països de l’Àsia i Oceania
(respecte pob. immigrant) (%)

2,95

4,56

10,34

13,7

Font: IDESCAT

Taxa d’immigració de països procedents de l’Àfrica
La taxa d’immigració de països procedents de l’Àfrica va augmentar gairebé en 6 punts
entre 2010 i 2015 (correspon a un 54,2% del total de població immigrant el 2015). Aquesta
taxa era més elevada que a la resta de Catalunya, tant pel 2010 com pel 2015, i l’Alt
Penedès era una de les comarques amb una taxa d’immigració de països procedents de
l’Àfrica més alta de Catalunya.

Taxa d’immigració de països procedents de l’Amèrica
Respecte la taxa d’immigració de països procedents d’Amèrica (Amèrica del Nord, Central
i del Sud), aquesta era el 18,8% del total de població immigrant al 2015, havent disminuït
en quasi 10 punts des de l’any 2010. Aquesta taxa era més baixa que a la de Catalunya;
essent una de les comarques amb una taxa més baixa.
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Taxa d’immigració de països procedents de l’Àsia i Oceania
Aquesta taxa era la més baixa entre totes les taxes d’immigració a l’Alt Penedès. A l’any
2015, la taxa d’immigració de països procedents d’Àsia i Oceania era del 4,6%; tot i que
era superior a la del 2010 (2,95%). Aquesta taxa era més elevada a la resta de Catalunya
(13,7% el 2015).

Altres indicadors sociodemogràfics
L’any 2011 va ser l’últim any en que es van reportar dades d’alguns indicadors
sociodemogràfics que poden influir o estar relacionats amb la salut mental de la població.
Aquests indicadors es presenten a la Taula 5.
Taxa de persones amb estat civil diferent a casades
La taxa de persones amb estat civil diferent a casades a l’Alt Penedès al 2011 era similar a
la de la resta de Catalunya (53,6%). Respecte la resta de comarques de Catalunya, la taxa
de l’Alt Penedès tenia un percentatge mig lleugerament inferior.
Taxa de persones que viuen soles
La taxa de persones que vivien soles a l’Alt Penedès el 2011 era del 8,4%, essent similar a
la de Catalunya. En comparació a la resta de comarques de Catalunya, l’Alt Penedès es
trobava en un punt mig.
Taxa de llars monoparentals
La taxa de llars monoparentals al 2011 era del 3,0%, similar a la de Catalunya (3,5%) i
trobant-se l’Alt Penedès en un punt mig respecte les altres comarques.
Taxa d’atur
La taxa d’atur a l’Alt Penedès era del 14,3% a l’any 2011, taxa inferior a la de la resta de
Catalunya (19,5%); essent una de les comarques amb una taxa menor.
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Taula 5. Altres indicadors sociodemogràfics al 2011: Alt Penedès i Catalunya
Alt Penedès

Catalunya

56.250

4 123.150

Taxa de persones amb estat civil diferent a casades (%)

53,63

55,17

Persones que viuen soles (n)

8.841

686.810

8,37

9,11

3.194

264.041

3,02

3,5

13.089

n.d.

8.239

n.d.

57.499

3.966.800

14,32

19,2

Indicador (2011)
Persones amb estat civil diferent a casades (n)

Taxa de persones que viuen soles (%)
Llars monoparentals (n)
Taxa de llars monoparentals (%)
Població desocupada (n)
Població aturada (n)
Total població activa (n)
Taxa d’atur (%)
n.d.: No Disponible. Font: IDESCAT
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Resultats basats en l’Enquesta de Salut de Catalunya entre 2011 i 2015 a l’Alt
Penedès
A continuació es descriuen les característiques sociodemogràfiques i clíniques dels 300
participants en l’Enquesta de Salut de Catalunya de la comarca de l’Alt Penedès i del total
de participants a Catalunya entre gener del 2011 i desembre del 2015. Les dades es
presenten per al total de la població i per a la població amb problemes de salut mental.
Aquesta mostra era representativa de la població major de 15 anys de la comarca de l'Alt
Penedès.

Característiques sociodemogràfiques de la població de l’Alt Penedès recollida a l’Enquesta de
Salut de Catalunya entre 2011 i 2015
La Taula 6 mostra les característiques sociodemogràfiques de la població general i que
tenia o havia tingut un problema de salut mental a l’Alt Penedès i Catalunya. El 50,4% de
la població de l’Alt Penedès eren homes, amb una edat mitjana de 47,1 anys. El 87,7% de
la població era de nacionalitat espanyola, el nivell d’estudis majoritari va ser secundaris
(63,5%) i la majoria (52,9%) de la població es troba actualment treballant. Aquests
indicadors estaven en consonància amb els reportats per l’IDESCAT pel que podem
considerar que la mostra era representativa de la comarca.
La població general va reportar una puntuació mitjana de suport social de 49,2 (el que
correspon al percentil 87). Totes aquestes dades eren similars als resultats per a la totalitat
de la població a Catalunya. La dada de major discordança entre la població de l’Alt
Penedès i la totalitat de Catalunya era la capacitat per arribar a final de mes. La població
total de l’Alt Penedès es situava amb un major percentatge als extrems (amb dificultat o
molta dificultat, o amb facilitat o molta facilitat), mentre que la majoria de la població de
Catalunya (60,6%) es situava en una situació intermèdia (amb certa dificultat o facilitat).

Prevalença auto-reportada de trastorn mental
El 19,4% de la població entrevistada a l’Alt Penedès (n restituïda = 16.967) va reportar
patir o haver patit depressió i/o ansietat al llarg de la vida i un 1,1% va reportar tenir algun
altre problema de salut mental (n restituïda = 962), Taula 6. Un 19,8% va reportar tenir o
haver tingut un problema de salut mental (un mateix individu va poder reportar tots dos
ítems com positius) (n restituïda = 17.316).
La prevalença de depressió auto-reportada va ser major a l’Alt Penedès que a Catalunya
(19,4% vs 17,9%), mentre que la prevalença d’altres problemes de salut mental va ser
lleugerament inferior (1,1% vs 1,5%).
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Taula 6. Característiques de la població general i amb un problema de salut mental a l’Alt
Penedès i Catalunya al 2011-2015.
Variable
Gènere (%)
Edat mitjana (IC)

Dona

Nacionalitat (%)

Espanyola
Estrangera
Primaris
Secundaris
Universitaris
Mateix municipi de
residencia
A un altre municipi de
Catalunya
A un altre municipi
d’Espanya
A l’estranger
Treballa
Aturat

Estudis (%)

Lloc de naixement
(%)

Situació laboral (%)

Satisfacció laboral
(%)

Capacitat per arribar
a final de mes (%)

Suport Social mitjà
(rang: 11;55) (IC)
Pateix o ha patit (%)

Treball no remunerat
(estudiant, mestressa
de casa)
Pensionista
Molt satisfet/a o
satisfet/a
Molt insatisfet/a o
insatisfet/a
No treballa
Amb dificultat o molta
dificultat
Amb certa dificultat/
Amb certa facilitat
Amb facilitat o molta
facilitat

Depressió i/ o ansietat
Altres malalties mentals
Problemes de salut
crònic

Alt Penedès

Població adulta
Catalunya

Població amb un PSM
Alt Penedès
Catalunya

49,57
47,13
(45,14; 49,12)
87,68
12,32
21,39
63,51
15,10
27,49

50,92
47,19
(46,90; 47,49)
86,28
13,72
22,45
57,30
20,18
38,01

62,38
54,76
(50,66; 58,78)
93,30
6,70
34,36
51,06
14,58
23,30

67,67
53,77
(53,12; 54,42)
92,02
7,98
32,66
53,64
13,62
33,01

40,45

25,24

42,64

26,21

19,35

21,06

27,36

30,85

12,71
52,88
12,06

15,68
50,07
11,38

6,70
38,54
17,84

0,59
34,28
12,82

17,05

18,14

14,06

19,09

18,02
43,28

19,98
43,33

29,56
37,53

32,95
24,60

6,67

5,85

7,58

7,50

50,03
31,18

50,55
23,48

54,88
58,54

67,62
37,29

43,51

60,58

29,83

51,66

25,31

15,94

11,63

11,05

49,16
(48.38; 49.94)
19,40
1,1
37,41

49,22
(49.10; 49.35)
17,92
1,52
40,0

47,49
(45.15; 49.84)
-

49,65
(46.27; 47.03)
-

PSM: Problema de Salut Mental; IC: Interval de confiança del 95%; Font: Enquesta de Salut de Catalunya, Departament de
Salut, Generalitat de Catalunya.

Característiques sociodemogràfiques de la població amb problemes de salut mental a l’Alt
Penedès i Catalunya.
El 62,4% de las persones que van reportar tenir o haver tingut un problema de salut mental
eren dones amb una edat mitjana de 54,8 anys (Taula 6), essent major el percentatge de
dones i amb més edat en comparació amb la població de l’Alt Penedès.
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En comparació amb Catalunya, el percentatge de dones amb un problema de salut mental
era inferior a la comarca de l’Alt Penedès (67,7% vs. 62,4%).
El 93,3% de les persones amb problemes de salut mental a la comarca de l’Alt Penedès
eren espanyoles (87,7% en tota la població de l’Alt Penedès), i el 51,1% tenia un nivell
d’estudis secundaris (63,5% en tota la població de l’Alt Penedès). Aquestes xifres eren
similars a las corresponents a la població amb un problema de salut mental a Catalunya.
A la comarca de l’Alt Penedès la proporció de persones amb un problema de salut mental
que treballava era inferior que en la totalitat de la població (38,5% vs. 52,9%) mentre que
la proporció de pensionistes (29,6% vs. 18,0%) i aturats (17,8% vs. 12,1%) era superior.
Respecte la població amb un problema de salut mental a Catalunya, la població amb un
problema de salut mental a la comarca té més probabilitat d'estar activa laboralment
(38,5% vs. 34,3%) o d'estar aturada (17,8% vs. 12,8%), i té menor probabilitat de ser
pensionista (29,6% vs. 33,0%).
Un 31,2% de la població de l’Alt Penedès tenia dificultat o molta dificultat per arribar a final
de mes. Aquesta xifra era superior en la població amb un problema de salut mental a l’Alt
Penedès (58,5%), essent superior que la proporció de població amb un problema de salut
mental a la totalitat de Catalunya (37,3%).
La població a la comarca de l’Alt Penedès que havia patit un problema de salut mental va
demostrar una puntuació mitjana de suport social de 47,5 (percentil 85). Aquest valor era
similar al de la població que patia o havia patit un problema de salut mental a Catalunya.

Característiques clíniques de la població general a l’Alt Penedès i Catalunya
La Taula 7 mostra les característiques clíniques de la població general i la població que
pateix o ha patit un problema de salut mental a l’Alt Penedès i Catalunya. La qualitat de
vida es va valorar al voltant de 0,7 segons l’Euroqol (rang: -0.654 a 1) i de 74,6 segons
l'escala visual analògica (rang: 0 a 100). El 76,2% de la població considerava que tenia un
bon estat de salut. Aquestes dades eren similars a les de la totalitat de Catalunya. Un
9,49% de la població general es trobava en risc de patir un problema de salut mental,
aquesta prevalença va ser major que a Catalunya (7,22%). El 37,4% de la població de l’Alt
Penedès va reportar algun problema de salut general crònic, mentre en la totalitat de
Catalunya la població amb problemes de salut crònics era del 40%.

Característiques clíniques de la població amb un problema de salut mental a l’Alt Penedès i
Catalunya
La població de l’Alt Penedès que va reportar tenir o haver tingut un problema de salut
mental va mostrar una puntuació de qualitat de vida de 0,26 i 60,0 per les escales Euroqol66

5D i escala visual analògica, respectivament. Aquests valors són menors que els de la
totalitat de la població amb un problema de salut mental a Catalunya, especialment l’escala
Euroqol-5D (0,42).
En aquesta línia, el 40,5% de la població amb un problema de salut mental percebia tenir
un bon estat de salut, percentatge sensiblement inferior al de Catalunya (51,6%). La
població amb un problema de salut mental va demostrar una pitjor qualitat de vida
relacionada amb la salut que la població general de l’Alt Penedès i presentava un pitjor
estat de salut general autopercebut.

Ús de serveis sanitaris i/o socials a la població adulta de l’Alt Penedès i Catalunya.
La Taula 7 mostra l’ús de serveis sanitaris i socials de la població adulta general i amb un
problema de salut mental per a la comarca de l’Alt Penedès com a Catalunya. El 72,5% de
la població general de l’Alt Penedès va reportar haver assistit al metge d’atenció primària,
un 4,8% al psiquiatra, el 3,9% al treballador social i un 5,4% al psicòleg. La població va
assistir a serveis d’urgències una mitjana de 0,5 vegades en l’últim any. Aquestes dades
són similars a la resta de Catalunya.

Taula 7. Característiques clíniques i ús de serveis de la població adulta general i la població
amb un problema de salut mental a l’Alt Penedès i a Catalunya el 2011 i 2015.
Població adulta general
Variable

Població amb un PSM

Alt Penedès

Catalunya

Alt Penedès

Catalunya

0,69
(0.59; 0.78)
74,59
(72.7; 76.5)
76,22
9,49
72,54

0,71
(0,70;0.73)
74,78
(74.48; 75.09)
80,15
7,22
75,97

0,26
(-0.28; 0.80)
59,95
(54.55; 65.34)
40,53
89,62

0,42
(0.35; 0.50)
60,84
(59.98; 61.70)
51,61
90,31

Visites al metge de família en l’últim any
(mitjana)
Visita al psiquiatra en l’últim any (%)

1,97

2,55

3,06

4,61

4,78

4,43

24,13

20,78

Visita al treballador social en l’últim any (%)

3,85

2,05

13,27

6,58

Visita al psicòleg en l’últim any (%)

5,42

3,59

24,04

14,72

Visites a urgències en l’últim any (mitjana)

0,49

0,52

0,70

0,94

Consumeix antidepressius els últims dos
dies (%)
Consumeix ansiolítics els últims dos dies
(%)

6,35

7,67

30,64

39,11

11,48

8,29

34,80

30,01

Qualitat de vida mitjana: tarifa EQ-5D (IC)
Qualitat de vida mitjana: VAS (IC)
Bon estat de salut autopercebut (%)
Risc de patir un PSM (GHQ-12) (%)
Assistència a medicina familiar (%)

EQ-5D: Euroquol-5D-5L; GHQ-12: Escala de salut general de Goldberg; IC: Interval de confiança del 95%; VAS: Escala Visual
Analògica (Visual Analogue Scale); PSM= Problema de salut mental; Font: Enquesta de Salut de Catalunya, Departament de
Salut, Generalitat de Catalunya.
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Ús de serveis sanitaris i/o socials a la població amb problema de salut mental a l’Alt
Penedès i Catalunya.
Una major proporció de la població amb un problema de salut mental va assistir al metge
de família, al psiquiatra, al treballador social i al psicòleg que la població en general a la
comarca de l’Alt Penedès. A més, aquesta població va assistir un major nombre de
vegades al metge de família i a urgències i va fer un major consum d’antidepressius i
ansiolítics.
El 89,6% de la població que va reportar tenir o haver tingut un problema de salut mental
havia anat l’últim any al metge d’atenció primària (una mitjana de 3 vegades), essent la
mitjana de visites inferior a la de Catalunya (4,6 vegades). El 24,1% de la població amb
problema de salut mental a l’Alt Penedès havia visitat un psiquiatra, el 24,0% un psicòleg i
el 13,3% un treballador social en l’últim any. Aquestes xifres són superiors a les de la
població de Catalunya amb un problema de salut mental (20,7%; 14,7% i 6,6%
respectivament).
La mitjana d’ús del servei d’urgències en la població amb un problema de salut mental
l'últim any va ser de 0,7 vegades a l’Alt Penedès. Aquesta xifra era inferior respecte a la
totalitat de Catalunya on hi anaven 0,9 vegades l'any. El 30,6% de la població de l’Alt
Penedès amb un problema de salut mental va reportar haver pres antidepressius en els
últims dos dies (a Catalunya era el 39,1%) i un 34,8% ansiolítics (a Catalunya va ser el
30,1%).

Anàlisi comparativa d’indicadors sociodemogràfics, clínics i d’ús de serveis entre
l’Alt Penedès i altres territoris.
Indicadors sociodemogràfics
A continuació es descriu la comparativa de dades sociodemogràfiques de l’Alt Penedès
amb quatre altres comarques amb número similar d’habitants a l’any 2016, aquestes són:
l’Anoia, el Baix Empordà, el Garraf i l’Osona.
La Taula 8 mostra els indicadors sociodemogràfics de la població respecte el total de
població, superfície territorial i densitat poblacional a les comarques de l’Alt Penedès,
l’Anoia, el Baix Empordà, el Garraf i l’Osona a l’any 2016.
La població total de les diferents comarques era similar, oscil·lant entre 106.275 habitants
(Alt Penedès) i 155.641 (Osona), amb variacions en la densitat de població entre territoris
que s'expliquen per les diferències importants en la superfície de les diferents comarques.
La comarca que s’assemblava més en densitat de població a l’Alt Penedès (179,3
hab/km2) era el Baix Empordà (189 hab/km2), seguida de l’Anoia (135,6 hab/km2).
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Taula 8. Població, superfície i densitat de població, any 2016.
Alt Penedès
Anoia
Baix Empordà
Garraf
Osona
Catalunya

Població

Superfície km2

Densitat (habitants/km2)

106.275

592,7

179,3

117.504
132.598
146.876
155.641
7.522.596

866,3
701,7
185,1
1.245,1
32.108,0

135,6
189,0
793,5
125,0
234,3

Font: IDESCAT

Diferències entre les comarques en les característiques laborals i socioeconòmiques
La Taula 9 mostra les característiques laborals i socioeconòmiques de la població adulta
general a les comarques estudiades. La Taula 10 mostra les característiques laborals i
socioeconòmiques de la població adulta que havia tingut o tenia un problema de salut
mental a les comarques estudiades.
Població Adulta General (sense problemes de salut mental)
Respecte el percentatge de la població general que hi treballava, la comarca de l’Alt
Penedès no diferia gaire en comparació amb les altres comarques. Pel que fa la població
aturada, l’Alt Penedès era la comarca amb el percentatge més gran, 12,1%, allunyant-se
en dos punt percentuals, 10,2%, de la comarca que més s’aproximava, el Garraf.
La comarca de l’Alt Penedès tenia una percentatge lleugerament inferior (17,1%) de
població que va reportar treballar sense remuneració, en comparació a la resta de
comarques (mitjana de 18,4%) i Catalunya (18,1%).

Taula 9. Característiques de la població adulta general a les comarques seleccionades i a
Catalunya al 2011-2015.
Variable
Situació laboral (%)

Satisfacció laboral
(%)

Capacitat per
arribar a final de
mes (%)

Població adulta
Osona Garraf

Alt
Penedès

Baix
Empordà

Anoia

Catalunya

Treballa
Aturat

52,88
12,06

50,42
10,05

55,93
8,76

52,51
10,20

52,38
9,37

50,07
11,38

Treball no remunerat
(estudiant, mestressa
de casa)
Pensionista

17,05

19,20

14,89

21,08

19,62

18,14

18,02

19,84

20,42

15,94

18,63

19,98

Molt satisfet/a o
satisfet/a
Molt insatisfet/a o
insatisfet/a
No treballa

43,28

45,52

49,15

39,27

46,72

43,33

6,67

6,62

5,22

8,93

5,88

5,85

Amb dificultat o molta
dificultat

50,03

47,11

45,62

51,79

47,10

50,55

31,18

25,17

25,02

26,11

23,92

23,48

Amb certa dificultat/
Amb certa facilitat
Amb facilitat o molta
facilitat

43,51

60,35

59,61

58,63

60,04

60,58

25,31

14,48

15,37

15,26

16,04

15,94

Font: Enquesta de Salut de Catalunya, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
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Taula 10. Característiques de la població amb problemes de salut mental a les comarques
seleccionades i a Catalunya al 2011-2015.
Variable
Situació laboral (%)

Satisfacció laboral
(%)

Capacitat per
arribar a final de
mes (%)

Alt
Penedès

Població amb un PSM
Baix Osona Garraf Anoia
Empordà

Catalunya

Treballa
Aturat

38,54
17,84

31,50
9,27

37,91
16,57

38,00
6,80

30,05
8,67

34,28
12,82

Treball no remunerat
(estudiant, mestressa
de casa)
Pensionista

14,06

28,38

17,35

30,47

22,63

19,09

29,56

30,84

28,17

24,73

38,66

32,95

Molt satisfet/a o
satisfet/a
Molt insatisfet/a o
insatisfet/a
No treballa

37,53

32,43

31,16

33,47

24,84

24,60

7,58

6,47

7,65

0

7,92

7,50

54,88

61,10

61,19

66,52

67,24

67,62

Amb dificultat o molta
dificultat

58,54

43,33

42,96

46,24

34,55

37,29

Amb certa dificultat/
Amb certa facilitat
Amb facilitat o molta
facilitat

29,83

50,11

49,72

42,65

54,69

51,66

11,63

6,56

7,32

11,11

13,76

11,05

Font: Enquesta de Salut de Catalunya, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

El percentatge de població pensionista a l’Alt Penedès no variava gaire respecte les altres
comarques. En les variables de satisfacció laboral, l’Alt Penedès es trobava a un punt mig
respecte la resta de comarques.
Respecte la capacitat per arribar a final de mes, l’Alt Penedès tenia els percentatges més
grans de població que va reportar tenir dificultat o molta dificultat per arribar a final de mes
i també tenir facilitat o molta facilitat per arribar a final de mes. Això podria indicar una
major desigualtat socioeconòmica.
Població amb Problemes de Salut Mental
La comarca de l’Alt Penedès tenia un percentatge igual o superior de població amb un
problema de salut mental que treballava en comparació amb la resta de comarques (Taula
10). Tanmateix, l’Alt Penedès tenia un percentatge superior de persones aturades que la
resta de comarques. La proporció de persones amb problemes de salut mental
pensionistes estava en la línia de la resta de comarques.
Respecte la satisfacció laboral en la població amb problemes de salut mental, a l’Alt
Penedès la proporció de persones que estava molt insatisfeta o insatisfeta laboralment es
trobava en un punt mig respecte la resta de comarques avaluades.
L’Alt Penedès tenia el percentatge més elevat (58,5%) de població amb problemes de salut
mental que tenia dificultats o moltes dificultats per arribar a final de mes de totes les
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comarques avaluades. El percentatge de població que arribava a final de mes amb facilitat
o molta facilitat es trobava en un punt mig respecte les altres comarques.

Diferències entre les comarques en les característiques clíniques
La Taula 11 mostra les característiques clíniques i l’ús de serveis de la població general i
de la població que pateix o ha patit un problema de salut mental a les comarques
seleccionades i a Catalunya. La Taula 12 mostra les característiques clíniques i l’ús de
serveis de la població que té o ha tingut un problema de salut mental.
Població Adulta General (sense problemes de salut mental)
La qualitat de vida mesurada amb l’Euroqol-5D-5L era inferior a l’Alt Penedès (0,69)
comparant amb la resta de comarques i la qualitat de vida mesurada amb l’escala visual
analògica estava en la línia de la resta de comarques d’anàlisis. En general, l’Alt Penedès
presentava un percentatge lleugerament inferior de bona autopercepció de salut bona
(76,2%) que a la resta, amb l’excepció del Garraf (75,9%). L’Alt Penedès (9,5% població)
era la comarca amb un percentatge més gran de risc de patir un problema de salut mental.

Taula 11. Característiques clíniques i ús de serveis de la població adulta general a les
comarques seleccionades i a Catalunya el 2011-2015.
Població adulta general
Variable

Alt
Penedès

Baix
Empordà

Osona

Garraf

Anoia

Catalunya

0,69
(0,59; 0,78)
74,59
(72,7; 76,5)
76,22

0,75
(0,72; 0,79)
73,16
(71,37;74,9
4)
79,94

0,72
(0,67; 0,78)
73,43
(71,62;
75,23)
82,03

0,75
(0,72; 0,79)
72,91
(70,93;
74,88)
75,91

0,75
(0,71; 0,79)
75,74
(74,02;
77,47)
80,24

0,71
(0,70;0,73)
74,78
(74,48;
75,09)
80,15

9,49

7,42

4,74

9,43

8,42

7,22

Assistència a medicina
familiar (%)
Visites al metge de família
en l’últim any (mitjana)
Visita al psiquiatra en
l’últim any (%)
Visita al treballador social
en l’últim any (%)
Visita al psicòleg en
l’últim any (%)
Visites a urgències en
l’últim any (mitjana)

72,54

76,66

75,23

74,27

75,04

75,97

1,97

2,73

2,66

2,36

2,16

2,55

4,78

3,37

6,03

5,21

3,49

4,43

3,85

2,30

2,86

2,21

2,03

2,05

5,42

3,09

5,54

6,59

3,52

3,59

0,49

0,53

0,39

0,57

0,58

0,52

Consumeix AD els últims
dos dies (%)
Consumeix ansiolítics els
últims dos dies (%)

6,35

6,45

10,49

8,30

7,57

7,67

11,48

9,53

12,06

9,56

6,91

8,29

Qualitat de vida mitjana:
tarifa EQ-5D (IC)
Qualitat de vida mitjana:
VAS (IC)
Bon estat de salut
autopercebut (%)
Risc de patir un PSM
(GHQ-12) (%)

EQ-5D: Euroquol-5D-5L; GHQ-12: Escala de salut general de Goldberg; IC: Interval de confiança del 95%; VAS: Escala Visual
Analògica (Visual Analogue Scale); PSM: Problema de salut Mental ; AD: Antidepressius; Font: Enquesta de Salut de
Catalunya, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.

71

L’ús de serveis en població general a l’Alt Penedès estava en la línia de la resta de
comarques avaluades.
Població amb Problema de Salut Mental
En la població amb un problema de salut mental, s’observa una diferència considerable en
la qualitat de vida mesurada amb l’Euroqol-5D-5L a l’Alt Penedès respecte a la resta de
comarques (rang 0,57-0,59); sent aquesta comarca la que té un índex inferior a la resta
(0,26). Per contra, segons l’escala visual analògica, l’Alt Penedès tenia un índex en la línia
de la resta de comarques.
El percentatge d’autopercepció de bon estat de salut era inferior a l’Alt Penedès respecte
les altres comarques. Només el 40,5% de la població amb problemes de salut mental
autopercep un bon estat de salut. A la resta de comarques aquest indicador varia entre el
42,3% i el 53,5%.

Taula 12. Característiques clíniques i ús de serveis de la població amb problemes de salut
mental a les comarques seleccionades i a Catalunya el 2011-2015.
Població amb un PSM
Variable

Alt Penedès

Baix
Empordà

Osona

Garraf

Anoia

Catalunya

Qualitat de vida
mitjana: tarifa EQ-5D
(IC)
Qualitat de vida
mitjana: VAS (IC)

0,26
(-0,28; 0,80)

0,59
(0,49; 0,63)

0,58
(0,37; 0,79)

0,59
(0,43; 0,74)

0,57
(0,50; 0,64)

0,42
(0,35; 0,50)

59,95
(54,55; 65,34)

57,61
(52,24;
62,97)
53,53

62,81
(58,37;
67,25)
46,47

59,52
(54,04;
65,00)
42,31

60,84
(59,98;
61,70)
51,61

Bon estat de salut
autopercebut (%)

40,53

55,60
(50,34;
60,87)
45,48

Assistència a
medicina familiar (%)
Visites al metge de
família en l’últim any
(mitjana)
Visita al psiquiatra en
l’últim any (%)
Visita al treballador
social en l’últim any
(%)
Visita al psicòleg en
l’últim any (%)
Visites a urgències en
l’últim any (mitjana)

89,62

95,83

90,69

86,97

98,44

90,31

3,06

4,62

6,55

4,17

3,60

4,61

24,13

17,51

32,28

21,63

19,03

20,78

13,27

11,10

11,17

4,29

3,19

6,58

24,04

13,61

23,11

23,86

16,06

14,72

0,70

0,85

0,89

1,07

1,20

0,94

Consumeix
antidepressius els
últims dos dies (%)
Consumeix ansiolítics
els últims dos dies (%)

30,64

36,26

55,89

36,25

43,36

39,11

34,80

36,02

40,56

28,45

26,44

30,01

EQ-5D: Euroquol-5D-5L; IC: Interval de confiança del 95%; VAS: Escala Visual Analògica (Visual Analogue Scale); PSM=
Problema de salut mental; Font: Enquesta de Salut de Catalunya, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
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Les persones amb problemes de salut mental a l’Alt Penedès feien un ús inferior de visites
al metge d’atenció primària que a la resta de comarques. La mitjana de visites al metge de
família a l’últim any també era menor a l’Alt Penedès (3,1 visites), respecte les altres
comarques. La proporció de persones amb problemes de salut mental que havien visitat al
psiquiatra a la població de l’Alt Penedès era superior que a la resa de comarques a
excepció d’Osona.
En referència al percentatge de persones amb problemes de salut mental que havien
visitat al treballador social i al psicòleg en l’últim any, l’Alt Penedès tenia el percentatge
més elevat de les comarques estudiades. La mitjana en número de visites a urgències en
el darrer any estava en la línia de la resta de comarques.
Respecte el consum d’antidepressius, l’Alt Penedès era la comarca amb un menor
percentatge de consum en la població amb problemes de salut mental en comparació amb
les altres comarques. En el consum d’ansiolítics es va reportar un percentatge mig.
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Resultats de la Fase 2
L’Alt Penedès disposava de recursos d'atenció primària i atenció especialitzada general
així com de recursos específics de salut mental finançats públicament. A continuació es
descriuen aquests recursos, amb especial atenció als recursos adreçats a l'atenció dels
problemes de salut mental.

Centres d’Atenció Primària
L'atenció primària de la comarca s'organitzava en quatre àrees bàsiques de salut: Penedès
Rural, Sant Sadurní , Vilafranca 1 i Vilafranca 2. L'atenció primària ofereix el primer
contacte amb el sistema sanitari de salut i representa un servei general d'atenció que
inclou la detecció i maneig dels trastorns mentals més lleus. En el cas dels trastorns
mentals greus, l'atenció primària participa de la detecció, però sobretot col·labora amb els
serveis especialitzats en el seguiment d'aquests casos.

Serveis d’atenció a la salut mental a la comarca de l’Alt Penedès-Atles.
El serveis destinats a l’atenció a la salut mental a l’Alt Penedès són descrits a continuació.
La informació que figura a continuació s’ha extret de l’Atles Integral dels Serveis d’Atenció
a la Salut Mental de Catalunya, 2010. La codificació dels tipus de serveis s’ha establert
mitjançant l’instrument DESDE-LTC 1.0 que és un sistema operatiu de codificació,
descripció i comparació de serveis sanitaris i sociosanitaris de la Unió Europea
(http://www.edesdeproject.eu/). Aquest instrument permet obtenir informació per a
comparar les ràtios de places i/o llits hospitalaris o sociosanitaris disponible per número
d’habitants i la localització del servei, entre d’altres.
La Taula 13 resumeix els serveis disponibles a la comarca de l’Alt Penedès amb el codi
pertinent que hi compleixen el criteri d’avaluació de l’instrument DESDE-LTC 1.0 i la
definició pertinent.
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Taula 13. Serveis d’atenció a salut mental a l’Alt Penedès. DESDE-LTC 1.0.
Servei
Hospital Aguts
Sagrat Cor

Hospital Subaguts
Sagrat Cor

Mitjana i Llarga
Estada Hospital
Sagrat Cor

Hospital de DiaVilafranca del
Penedès

Centre de dia Alt
Penedès

Centre de Salut
Mental Adults-Alt
Penedès

Urgències de
Referència en
Psiquiatria InfantilSant Joan de Déu
Unitat de Crisi
d’AdolescentsBenito Menni

Hospital de Dia
Infanto i JuvenilVilanova i la Geltrú

Centre de Salut
Mental Infant i
Juvenil- Vilafranca
del Penedès

Codificació DESDE-LTC 1. 0
AO[MD]-R2
AO
[MD]R2

Atenció a població major de 18 anys
Dispositiu de salut mental d’hospitalització de disponibilitat immediata (crisi) amb
suport d’especialistes sota un règim d’atenció regular durant les 24 hores

AO
[MD]R4

AO[MD]-R4
Atenció a població majors de 18 anys
Dispositiu de salut mental d’hospitalització on els pacients tenen suport
d’especialistes durant 24 hores, amb disponibilitat programada (no-crisi) durant un
temps limitat

AO
[MD]R6

AO[MD]-R6
Atenció a població major de 18 anys
Dispositiu de salut mental hospitalari residencial de disponibilitat programada amb
suport de 24 hores durant un període indefinit de temps

Ax
[MD]D1.2

Ax[MD]-D1.2
Atenció a població adulta entre 18 i 65 anys
Dispositiu de salut mental d’atenció de dia per a persones en crisi amb
disponibilitat programada

Ax
[MD]D4.1

Ax[MD]-D4.1
Atenció a població adulta entre 18 i 65 anys
Dispositiu de salut mental d’atenció de dia amb disponibilitat programada (no-crisi)

AO
[MD]O8.1r

AO[MD]-O8.1r
Atenció a població major de 18 anys
Dispositiu de salut mental d’atenció ambulatòria no mòbil que ofereix atenció
especialitzada continuada (no-crisi) amb freqüència setmanal si és necessària.

CX
[MD]R2

CX[MD]-R2
Atenció a nens i adolescents
Dispositiu de salut mental amb intervenció immediata (crisi), intervencions clíniques
intensives sota hospitalització i suport d’especialistes durant les 24 hores del dia

Ca
[MD]R2

Ca[MD]-R2
Atenció a només adolescents (12-17 anys)
Dispositiu de salut mental amb intervenció immediata (crisi) amb intervencions
clíniques intensives sota hospitalització i suport d’especialistes durant les 24 hores
del dia

Ca
[MD]D1

Ca[MD]-D1
Atenció a només adolescents (12-17 anys)
Dispositiu d’atenció de dia per a crisi amb disponibilitat programada que necessiten
un tractament terapèutic i/o rehabilitador intensiu; però mantenint durant el
tractament el contacte amb la família i la comunitat

Cx
[MD]O81r

Cx[MD]-O81r
Atenció a nens i adolescents
Dispositiu de salut mental d’atenció ambulatòria i atenció especialitzada continuada
(no crisi) amb atenció mínima del pacient 3 vegades per setmana amb un
qualificador addicional de desplaçament dins l’àrea
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Cont. Taula 13. Serveis d’atenció a salut mental a l’Alt Penedès. DESDE-LTC 1.0.
Servei
Trastorn de
Conducta
Alimentària Hospital Universitari
de Bellvitge

Trastorn Límit de la
PersonalitatHospital Universitari
Vall d’Hebron

Unitat Patologia
Dual- Hospital
Sagrat Cor

Codificació DESDE-LTC 1. 0
AO
F50
D1.1/O9.1

Ax
F60.3
O8.1

Ax[F60.3]-O8.1
Atenció a població adulta
Trastorn de la personalitat inestable emocionalment
Dispositiu d’atenció ambulatòria no mòbil especialitzada continuada (no-crisi) on
és pot atendre al mateix pacient un mínim de dues o tres vegades per setmana

Ax
MD-F10
R4

Ax[MD-F10]-R4.
Atenció a població adulta
Trastorns mentals i trastorns del comportament per abús d'alcohol i/o drogues
Dispositiu de salut mental d’hospitalització de disponibilitat programada amb
suport 24 hores durant un període limitat de temps destinat a la població adulta

Club Social el Turó
Ax
[MD]-D4.3

Servei Prelaboral
Entrem-hi

Ax
[MD]D3.2

Centres de tutela
AO
[MD]-A4

Centre de
Desenvolupament
Infantil i Atenció
Precoç

Centre Especial de
Treball Mas Albornà/
Nou Verd

AO[F50]-D1.1- AO [F50]-O9.1
Atenció a població major de 18 anys
Trastorns de la conducta alimentària
Dispositiu d’atenció de dia i/o ambulatori per a persones en crisi amb
disponibilitat en menys de 72 hores per a usuaris que han sortit d’ingrés
hospitalari d’aguts (R2, R3). Els pacients poden ser tractats des de CSMA

Cc
F80-F89
O8.1

Ax
[MD]D2.2

Centre penitenciari
AO
[MD]-R1

Ax[MD]-D4.3
Atenció a població adulta
Dispositiu de salut mental per a la població adulta, d’atenció de dia sota
disponibilitat programada (no-crisi) que ofereix atenció relacionada amb la
participació cultural i social
Ax[MD]-D3.2
Atenció a població adulta
Dispositiu de salut mental d’atenció de dia amb disponibilitat programada que
ofereix atenció relacionada amb el treball a jornada complerta.
AO[MD]-A4
Atenció a població major de 18 anys
Servei de salut mental per facilitar l’atenció, així com l’accessibilitat als diferents
tipus de serveis, professionals i eines als usuaris amb necessitats d’atenció a
llarg termini
Cc[F80-F89]-O8.1
Atenció a nens de 0 a 5 anys
Trastorns de desenvolupament psicològic
Dispositiu de salut mental d’atenció ambulatòria no mòbil que ofereix atenció
especialitzada continuada per a trastorns de desenvolupament psicològic (nocrisi) en que es pot atendre un mateix pacient un mínim de tres vegades per
setmana
Ax[MD]-D2.2
Atenció a població adulta
Dispositiu de salut mental on es segueixen normes laborals específiques per a
les persones amb discapacitat/trastorns mentals
AO[MD]-R1
Atenció a població major de 18 anys
Dispositiu de salut mental d’hospitalització de disponibilitat immediata (crisi) amb
suport i vigilància intensiva durant 24 hores
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Serveis dependents del Departament de Salut
Serveis d’atenció hospitalària destinats a població adulta

Unitats i Hospitals d’Aguts
Els serveis de salut mental destinats a situacions agudes amb un risc psicopatològic greu
subjecte a intervencions clíniques intensives es gestionaven des de l’Hospital Sagrat Cor
ubicat a Martorell. La Figura 1 mostra la ubicació dels hospitals d’aguts a la Regió
Sanitària Barcelona (Sud). L’Hospital Sagrat Cor té assignada la codificació AO[MD]-R2
segons el DESDE-LTC 1.0.
La disponibilitat de llits d’aguts a l’Hospital Sagrat Cor al 2010 era de 50 per a una població
major d’edat de 375.878 habitants; essent la taxa de llit per 100.000 habitants de 13,30.
Aquesta taxa s’aproximava a la mitjana de Catalunya (13 llits per 100.000 habitants).
Tenint en compte la població de referència, podem estimar que aproximadament 12 dels
50 llits corresponien a la població adulta de la comarca de l’Alt Penedès.
En 2017, l’Hospital Sagrat Cor disposava de 60 llits destinats a l’hospitalització d’aguts per
al territori d’influència d’aquest servei. Conseqüentment, mantenint la mateixa població de
l’àrea d’influència de l’hospital, la ràtio ha incrementat a 16 llits per cada 100.000 habitants,
essent superior a la mitjana de Catalunya. Per tant, per a la població adulta de la comarca
de l’Alt Penedès proporcionalment els pertocaria un total 14,36 llits.

Figura 1. Hospitals d’Aguts a la Regió Sanitària Barcelona (Sud).

Font: Atles Integral dels Serveis d’Atenció a la salut mental de Catalunya, 2010

78

Unitats i Hospitals de Subaguts
L’atenció hospitalària per a subaguts també es gestiona des de l’Hospital Sagrat Cor a
Martorell. La Figura 2 mostra la ubicació dels hospitals de subaguts a la Regió Sanitària
Barcelona (Sud). Aquest servei té assignat el codi AO[MD]-R4 segons el DESDE-LTC 1.0
El nombre de llits destinats a subaguts eren 45 al 2010, implicant una ràtio de 11,97 llits
per 100.000 habitants essent superior la mitjana de Catalunya de 10 llits per 100.000
habitants. Per a la totalitat de la població adulta de l’Alt Penedès, proporcionalment, li
pertocarien 10,77 llits.
En 2017, el número de llits destinats a l’hospitalització de subaguts era de 30 per a l’àrea
d’influència de l’hospital. Així doncs, la ràtio era de 8 llits per 100.000 habitants mantenint
la mateixa població pertanyent a l’àrea d’influència, essent inferior a la mitjana de
Catalunya. Teòricament, per a la cobertura de la població adulta de la comarca de l’Alt
Penedès li correspondrien 7,18 llits.

Unitats d’Hospitalització de Mitjana i Llarga Estada
L’Hospital Sagrat Cor s’encarrega de la gestió dels serveis destinats als pacients
procedents de l’Alt Penedès amb trastorns mentals que necessiten una hospitalització de
mitjana i llarga estada. La Figura 3 mostra la ubicació de les unitats d’hospitalització de
mitjana i llarga estada a la Regió Sanitària Barcelona (Sud).

Figura 2. Hospitals de Subaguts a la Regió Sanitària Barcelona (Sud).

Font: Atles Integral dels Serveis d’Atenció a la salut mental de Catalunya, 2010
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Figura 3. Unitats d’Hospitalització de Mitjana i Llarga Estada a la Regió Sanitària
Barcelona (Sud).

Font: Atles Integral dels Serveis d’Atenció a la salut mental de Catalunya, 2010

El codi corresponent en funció el criteri DESDE-LTC1.0 és AO[MD]-R6. La disponibilitat de
llits per aquest servei era de 172 llits destinats a una població de 925.906 habitants; tenint
així una ràtio de 18,57 llits per a 100.000 habitants. Aquesta ràtio era inferior a la ràtio de
Catalunya, 23,6 llits per 100.000 habitants. D’aquests 172 llits, proporcionalment, li
pertocarien a l’Alt Penedès 16,72 llits per a la població adulta.
En 2017, el número de llits destinats a unitats de mitjana i llarga estada eren 175 per a la
totalitat de l’àrea d’influència de l’Hospital Sagrat Cor. Si assumim que la població s’ha
conservat, la ràtio de llits per 100.000 habitants seria de 18,9; corresponent-li
proporcionalment a la població adulta de l’Alt Penedès 17 llits.

Hospital de Dia
La comarca de l’Alt Penedès disposa d’un Hospital de dia ubicat a Vilafranca del Penedès
que, segons criteri DESDE-LTC 1.0, es classificaria com a un servei Ax[MD]-D1.2. La
Figura 4 mostra la ubicació dels hospitals de dia a la Regió Sanitària Barcelona (Sud).
La disponibilitat de places a l’hospital de dia el 2010 era de 10, la ràtio per places per cada
100.000 habitants era de 13,07; essent una ràtio superior a la mitjana de Catalunya, 10
places per a cada 100.000 habitants.
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Figura 4. Hospital de Dia a la Regió Sanitària Barcelona (Sud).

Font: Atles Integral dels Serveis d’Atenció a la salut mental de Catalunya, 2010

Centres de Dia i Serveis de Rehabilitació Comunitària
El Centre de Dia de l’Alt Penedès s’ubica a Vilafranca del Penedès (Ax[MD]-D4.1). La
Figura 5 mostra la ubicació dels centres de dia a la Regió Sanitària Barcelona (Sud).
La disponibilitat de places del centre al 2010 era de 25, amb una ràtio de 32,69 places per
cada 100.000 habitants. Ràtio superior en gran mesura amb comparació a la mitja de
Catalunya, la qual al 2010 era de 26 places per cada 100.000 habitants.
Serveis d’atenció ambulatòria i comunitària destinats a població adulta

Centre de Salut Mental per Adults (CSMA)
Per garantir l’accessibilitat de tots els usuaris al CSMA de l’Alt Penedès ubicat a Vilafranca
del Penedès, els seus professionals es traslladen a Sant Sadurní d’Anoia des de l’any
1997 amb una freqüència setmanal (el psiquiatra es trasllada dues vegades a la setmana i
el psicòleg una vegada a la setmana). El CSMA també dóna cobertura al territori amb el
Programa de Suport Individual. En el marc del Programa de Suport Individual els
professionals de salut mental fan visites ambulatòries.
La codificació corresponent del CSMA de l’Alt Penedès és AO[MD]-O8.1. La Figura 6
mostra la ubicació dels CSMA a la Regió Sanitària Barcelona (Sud).
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Figura 5. Centres de Dia/Serveis de Rehabilitació Comunitària a la Regió Sanitària
Barcelona (Sud).

Font: Atles Integral dels Serveis d’Atenció a la salut mental de Catalunya, 2010

Figura 6. Centres de Salut Mental per a Adults a la Regió Sanitària Barcelona (Sud).

Font: Atles Integral dels Serveis d’Atenció a la salut mental de Catalunya, 2010
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Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències
El Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències és un centre d'assistència
mèdica,

psicològica

i

social

de

les

persones

afectades

per

problemes

de

drogodependències (heroïna, cocaïna, alcohol, psicofàrmacs, cànnabis, drogues de síntesi
i altres) per a pacients i les seves famílies. El servei és un punt de referència per a
derivacions a altres serveis relacionats com unitats hospitalàries i comunitats
terapèutiques.

A

més,

ofereix

suport

d’assessorament

relacionat

amb

les

drogodependències a centres educatius, sanitaris i administracions socials.

Serveis Específics d’Urgència per a la Salut Mental
A l’Alt Penedès no es disposa de serveis mínims d’urgència que siguin independents
segons els criteris DESDE-LTC 1.0. Una persona amb un problema de salut mental que
pateixi simultàniament una situació aguda de la seva patologia mental, si no existeix
sospita de patologia física, poden ser derivats directament a l'Hospital psiquiàtric Sagrat
Cor de Martorell especialment fora de la jornada d'atenció al CSMA. Si existeix sospita de
patologia física, aquesta ha de ser descartada a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès
abans de derivar al serveis d'urgències de l'Hospital Psiquiàtric.
En principi, una persona amb un problema de salut mental que pateixi simultàniament una
situació aguda, es deriva a l'Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (a Vilafranca del
Penedès).
Atenció a la població infantil i juvenil

Unitats de Referència Psiquiàtrica Infantil
Aquest servei, que requereix intervenció immediata a nens i adolescents, es realitza a
l’Hospital Sant Joan de Déu, ubicat a Esplugues de Llobregat. Aquest és classificat sota el
codi DESDE-LTC 1.0 com Cx[MD]-R2. La Figura 7 mostra la ubicació de les unitats de
referència psiquiàtrica infantil a la Regió Sanitària Barcelona (Sud).

Unitats de Crisi d’Adolescents
La població adolescent de 12 a 17 anys procedent de la comarca de l’Alt Penedès es
deriva a la Unitat de Crisi Benito Menni (Complex Assistencial) ubicat a Sant Boi de
Llobregat. Segons els criteris de l’instrument DESDE-LTC 1.0, es classificaria amb el codi
Ca[MD]-R2. A més, el Complex Assistencial Benito Menni disposa de serveis de mitjana i
llarga estada amb règim programat de caràcter hospitalari residencial per a la població
infantil i juvenil, que necessita tractar-se com a subaguts.
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Figura 7. Unitats de Referència Psiquiàtrica Infantil a Catalunya.

Font: Atles Integral dels Serveis d’Atenció a la salut mental de Catalunya, 2010

Hospital de Dia de Salut Mental Infantil i Juvenil
Els adolescents de 12 a 17 anys de la comarca de l’Alt Penedès que es derivin a un servei
d’Hospital de Dia són atesos a Vilanova i la Geltrú. A l’Hospital de Dia Infantil i Juvenil
Vilanova li correspon el codi Ca[MD]-D1. La Figura 8 mostra la ubicació de l’hospital de dia
infantil i juvenil.

Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
Per garantir l’accessibilitat de tots els usuaris infantis i juvenils al CSMIJ de l’Alt Penedès,
ubicat a Vilafranca del Penedès, els seus professionals es traslladen setmanalment
(segons l'Atles Integral de Serveis d’Atenció a la Salut Mental a Catalunya, 2010) a Sant
Sadurní d’Anoia. Segons la codificació DESDE-LTC 1.0, li correspon el codi Cx[MD]-O8lr.
La Figura 9 mostra la ubicació dels centres de salut mental infantil i juvenil a la Regió
Sanitària Barcelona (Sud).
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Figura 8. Hospitals de Dia Infantil i Juvenil a la Regió Sanitària Barcelona (Sud).

Font: Atles Integral dels Serveis d’Atenció a la salut mental de Catalunya, 2010

Figura 9. Centres de salut mental infantil i juvenil ala Regió Sanitària Barcelona (Sud).

Font: Atles Integral dels Serveis d’Atenció a la salut mental de Catalunya, 2010
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Altres serveis de salut mental

Psicogeriatria
A l’Alt Penedès no hi ha una unitat específica de psicogeriatria. Es tracta des de diferents
centres en funció de la intensitat de la malaltia del pacient.
En el cas que el pacient necessiti ser ingressat, és tractat des de l’àrea de psicogeriatria a
l’Hospital Sagrat Cor–Serveis de Salut Mental de Martorell. Per altra banda, si el pacient
només necessités ser tractat de manera ambulatòria, el seguiment es fa des del CSMA Alt
Penedès.
En cas que el pacient pateixi demència i no presenti problemes psiquiàtrics, és tractat per
neuròlegs i derivat a ingrés al Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, localitzat al Centre
Ricard Fortuny.

Servei d’atenció a la salut mental d’immigrants i refugiats
Aquest tipus d’atenció és proporcionada des del CSMA de Vilafranca del Penedès. En els
casos més complexes, els pacients són derivats al Servei d’Atenció Psiquiàtrica i
Psicològica a Immigrants i Refugiats ubicat a Barcelona, el qual ofereix una atenció
especialitzada continuada (de no-crisi), on tenen la capacitat d’atendre un mateix pacient
com a mínim una vegada cada 15 dies.

Servei d’atenció a la salut mental de persones sense sostre
L’atenció de persones que pateixen una malaltia mental i no tenen sostre és dóna des del
CSMA. Els aspectes d’àmbit social habitualment són tractats conjuntament amb el
treballador social d’atenció primària i l’equip del CSMA de Vilafranca del Penedès.
Serveis per grups diagnòstics específics

Dispositius específics per al tractament dels trastorns de la conducta alimentària
El primer diagnòstic es duu a terme des del CSMA. Posteriorment, si s’escau, els usuaris
amb trastorn de la conducta alimentària són derivats al Servei de Psiquiatria de l’Hospital
Universitari de Bellvitge; servei que es classifica segons DESDE-LTC 1.0 sota el codi
AO[F50]-D1.1.

Dispositius específics per al tractament del trastorn límit de la personalitat
En funció de la gravetat de la malaltia, el tractament ambulatori del trastorn límit de la
personalitat es segueix des del CSMA i, en casos puntuals i excepcionals, els pacients són
derivats a la Unitat de Trastorn Límit de personalitat a l’Hospital Universitari de la Vall
d’Hebron. El servei que ofereixen es classifica sota el codi Ax[F60.3]-O8.1.
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En cas que es consideri convenient que l'usuari sigui ingressat parcialment, se’l deriva a
l’Hospital de Dia d’adults a Vilafranca del Penedès. Si l’ingrés és total, es deriva a
l’Hospital Sagrat Cor a Martorell.

Serveis d’atenció específics per a la patologia dual
Els pacients que presenten un problema de salut mental i un problema de dependència de
substàncies són tractats de forma ambulatòria al Centre d'Atenció i Seguiment de les
Drogodependències ubicat a Vilafranca del Penedès amb el suport del CSMA. Els pacients
són tractats pels dos centres.
En cas que sigui necessari l’ingrés hospitalari, es deriven a la Unitat de Patologia Dual a
l’Hospital Sagrat Cor de Martorell. La codificació DESDE-LTC 1.0 és Ax[MD-F10]-R4.
Els llits disponibles per patologia dual eren 25, essent el centre amb major dotació al 2010
a Catalunya. El número de llits dedicat a persones amb patologia dual a Catalunya era
d’un total de 98.

Discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta (serveis en dispositius de salut)
El centre des d’on s’atén a aquestes persones depèn del cas a tractar. Alguns casos es
deriven al Servei Especialitzat en Salut Mental per a Discapacitats Intel·lectuals. Aquest és
el recurs destinat al tractament de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de
conducta que pateixen un trastorn mental, oferint-ne atenció especialitzada. La població de
la comarca de l’Alt Penedès es deriva al Servei Especialitzat en Salut Mental per a
Discapacitat Intel·lectual Costa Ponent (Numància), ubicat a Barcelona.
Si el cas no és complex, el tractament es segueix des del CSMA de Vilafranca del
Penedès. Si el pacient pateix una situació de descompensació psiquiàtrica aguda, es
deriva a l’Hospital Sagrat Cor a Martorell.
En cas que sigui necessari derivar un pacient a una residència de suport extern i que tingui
un trastorn de conducta es tracta a través del Departament Serveis Socials de la
Generalitat, el qual ho centralitza a una llista d’espera. Per accedir a aquesta llista
d’espera, el pacient ha d’haver estat orientat pel Centre d’Atenció a Persones amb
Discapacitat. Aquest tipus d’orientació a la comarca de l’Alt Penedès es tracta des del
Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat Badal (Barcelona). L’assignació de la
residència (953 llits el 2010 a tot Catalunya) és realitza principalment en funció del nivell de
gravetat de la malaltia: lleu, moderat, severs i profunds.
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Serveis dependents del Departament de Treball, Afers Socials i Família
Llar residència
Les llars residència són establiments en què les persones amb malaltia mental greu i de
llarga evolució poden viure. Un equip multidisciplinari de professionals dóna atenció
permanent i flexible per tal d'integrar i normalitzar la situació social de les persones
usuàries, així com per prevenir el deteriorament produït per la cronicitat de la malaltia.
L'usuari o usuària participa en el cost del servei mitjançant una aportació econòmica que
depèn del cost de referència i el seu nivell de renda.

Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar
El servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar ofereix orientació i suport a les persones
amb problemàtica social derivada d’una malaltia mental amb necessitats de suport que
viuen soles, en parella o bé conviuen amb altres persones (en un nombre màxim de
quatre) i que, en alguns aspectes, plantegen necessitats o tenen carències que no poden
satisfer per sí mateixes. La llar pot pertànyer a la pròpia persona usuària, a una de les
persones amb les que conviuen o a l’entitat prestadora del servei (Cartera de serveis
socials, 2010-2011).

Servei de club social
El centre Club Social el Turó ubicat a Vilafranca del Penedès tenia, el 2010, disponibilitat
per a 70 usuaris. Segons els criteris de DESDE-LTC 1.0, el codi que el classificava era el
Ax[MD]-D4.3. La Figura 10 mostra la disponibilitat de clubs socials i serveis prelaborals a
la província de Barcelona (Sud).
Segons informació actualitzada, El Turó - Salut Mental - Associació de familiars i amics de
l’Alt Penedès compta actualment amb cinc serveis específics: el Servei d'Atenció a les
Famílies i Suport a l'Atenció Social Primària i Especialitzada (servei social especialitzat
adreçat a les famílies en risc de vulnerabilitat), el Servei d'Assessorament i Informació en
Salut Mental (adreçat a famílies, professionals, entitats i població general), el Servei
d'Inserció Sociocomunitària (Club Social) (servei dirigit a facilitar la inclusió social,
desenvolupar competències personals i habilitats socials i generar oportunitats de
participació comunitària), el Servei d'Acolliment Residencial d'Urgència (servei de
prevenció de maltractament domèstic) i el Servei d'Atenció Domiciliària Especialitzat en
Salut Mental (adreçat a persones que viuen soles o amb familiars majors de 75 anys).
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Figura 10. Serveis Prelaborals i Clubs Socials a la Província de Barcelona (Sud).

Font: Atles Integral dels Serveis d’Atenció a la salut mental de Catalunya, 2010

Servei prelaboral
El servei social prelaboral disponible a l’Alt Penedès és “Entrem-hi” i està ubicat a
Vilafranca del Penedès. Aquest servei està dirigit a la població adulta de l'Alt Penedès i el
Garraf. El codi DESDE-LTC 1.0 que li correspon és Ax[MD]-D3.2.

Servei de tutela
Hi ha entitats (fonamentalment fundacions) que es dediquen a la tutela de persones
incapacitades per motiu de patir una malaltia mental que no poden ser tutoritzades per la
família. Aquestes entitats poden ser privades sense ànim de lucre com és el cas del
serveis de tutela del Garraf, que té com a àmbit d’actuació les comarques de l’Alt i el Baix
Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. Segons l’Atles, el codi DESDE-LTC 1.0 al 2010 que
li correspon és AO[MD]-A4.

Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç
A la comarca de l’Alt Penedès, hi ha el Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció
Precoç l’Espiga ubicat a Vilafranca del Penedès, destinat a població infantil de cero a cinc
anys. La classificació en funció DESDE-LTC 1.0 és Cc[F80-F89]-O8.1. La Figura 11
mostra la disponibilitat de centres de desenvolupament infantil i d’atenció precoç a la
província de Barcelona (Sud).
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Figura 11. Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç a la província de Barcelona
(Sud).

Font: Atles Integral dels Serveis d’Atenció a la salut mental de Catalunya, 2010

Centres Especials de Treball
A la comarca de l’Alt Penedès hi ha dos Centres Especials de Treball ubicats a Vilafranca
del Penedès, Mas Albornà i Nou Verd i un Centre Especial de Treball inaugurat l’any 2014
ubicat a St. Llorenç d’Hortons, Més i Més Serveis . A aquests centres hi poden accedir les
persones d'edat adulta. La classificació en funció DESDE-LTC 1.0 al 2010 és Ax[MD]-D2.2.
Les organitzacions segueixen normes laborals específiques per a les persones amb
discapacitat/trastorn mental, on els treballadors cobren al menys el salari mínim
interprofessional. La feina es pot dur a terme amb persones que no pateixen problemes de
salut mental. La Figura 12 mostra la disponibilitat de centres especials de treball a la
província de Barcelona (Sud); on apareix el Centre de Treball Nou Verd.
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Figura 12. Centres Especials de Treball a la Província de Barcelona (Sud).

Font: Atles Integral dels Serveis d’Atenció a la salut mental de Catalunya, 2010

Serveis dependents del Departament d’Ensenyament
Equip d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica
A l’Alt Penedès hi ha un Equip d’assessorament i orientació psicopedagògica (Vilafranca
del Penedès) que no està codificat en el DESDE-LTC 1.0, ja que en el 2010 no complia els
criteris mínims que es van establir per a ser considerat un servei d'atenció a la salut
mental. No obstant, els Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica realitzen
activitats de prevenció i promoció de la salut mental.

Serveis dependents del Departament de Justícia
Centre penitenciari – Unitat de psiquiatria
A la comarca de l’Alt Penedès no hi ha cap centre penitenciari amb una unitat per atenció a
pacients amb malaltia mental. Aquests són derivats a la Unitat d’Hospitalització i
Rehabilitació Psiquiàtrica Penitenciària Brians 2. Quan el pacient finalitza el compliment de
la condemna, la continuïtat del seguiment es fa al CSMA de l'Alt Penedès. El codi
corresponent al DESDE-LTC 1.0 de la Unitat d’Hospitalització i Rehabilitació Psiquiàtrica
Penitenciària al 2010 era AO[MD]-R1.
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Serveis dependents de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal
Oficina Tècnica Laboral
L’Oficina Tècnica Laboral és un dispositiu local i comarcal on es treballa la inserció
sociolaboral de les persones amb trastorns de salut mental, principalment severs. El seu
objectiu és treballar conjuntament realitzant actuacions sobre la persona afectada, la seva
família i les empreses de la comarca. Des de l'any 2006 el consell comarcal de l'Alt
Penedès forma part de la xarxa de les oficines tècniques laborals.

Central de resultats – Conjunt Mínim Bàsic de Dades
La informació obtinguda del Conjunt Mínim Bàsic de Dades i relativa als centres de
referència de l’Alt Penedès-salut mental ambulatòria (CSMA Alt Penedès i CSMIJ Alt
Penedès) i salut mental hospitalària (Hospital Sagrat Cor a Martorell) es presenta a les
Taules 14, 15, 16, 17 i 18. També es presenten dades de Catalunya i de la Regió Sanitària
Barcelona per tal de comparar les dades de la comarca amb una referència general.

Ús de serveis de salut mental en els centres de referència de l’Alt Penedès i Catalunya
Ús de serveis ambulatoris de salut mental en població adulta
Durant l’any 2015, el CSMA de l'Alt Penedès, va atendre a un 3,7% de la població de
referència (2.790 usuaris d’un total de població de 76.079 habitants), proporció superior a
la mitjana de Catalunya (Taula 14). Dels 2.790 usuaris atesos, un 1,7% correspon a no
residents a l’àrea de referència (46 usuaris).
La capacitat de resolució territorial al CSMA de l'Alt Penedès (número de persones ateses
en el centre de referència/número de persones ateses*100) va ser superior que la mitjana
dels CSMA de Catalunya, un 95,6% front un 89,5%. Tot i que el percentatge de nous
casos era inferior que a Catalunya (2,6 vs 4,7), el CSMA de l'Alt Penedès presenta un
major índex de reiteració ja que els pacients fan 3 visites més a l’any que la mitjana dels
CSMA de Catalunya (9,7 vs 6,6).
La proporció de visites domiciliàries és inferior que la mitjana en comparació a la mitjana
de la Regió Sanitària Barcelona tal i com indica la Taula 15.
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Taula 14. Dades generals d’activitat dels CSMA a l’Alt Penedès i Catalunya durant el 2015.
Indicador
Població de referència (n)
Persones ateses (n)
Persones ateses / Població de referència (%)
Persones ateses no residents a l’àrea de referència (n i %)
Capacitat de resolució territorial (%)
Total de visites (n)
Visites per persona atesa (n)
Nous casos (%)
Visites nous casos (%)
Edat mitjana de la primera visita de la població atesa
Pacients en seguiment (%)
Pacients ingressats que han estat atesos en un CSMA durant l'any
d'hospitalització (%)

Alt Penedès

Catalunya

76.079
2.790
3,7
46 (1,7)
95,6
27.046
9,7
0,9
2,6
48,4
68,5
32,3

6.145.345
169.028
2,8
n.d.
89,5
1.110.889
6,6
0,9
4,7
45,8
70,6
39,0

Font: CMBD

Taula 15. Dades generals d’activitat dels CSMA a l’Alt Penedès i la Regió Sanitària Barcelona
el 2015.
Indicador
Ràtio índex reiteració: successives/ primeres
Ràtio urgències: visites sense cita prèvia/ pacients atesos
Ràtio atenció domiciliària: visites domiciliàries/ pacients atesos
Ràtio tractament individual: visites tractament individual/ total
visites successives
Ràtio clíniques: altes clíniques/primeres visites
Ràtio altes totals: altes total/ primeres visites

Alt Penedès

RS Barcelona

39
0,49
<0,01
0,36

25
0,81
0,06
0,14

0,28
0,28

0,35
0,51

RS = Regió Sanitària; Font: CMBD

Ús de serveis ambulatoris de salut mental en població infantil i juvenil
Segons indica la Taula 16, durant l’any 2015, el CSMIJ de l'Alt Penedès va atendre a un
5,3% de la població de referència (1.044 usuaris d’un total de població de 19.822
habitants), proporció similar a la mitjana de Catalunya. Dels 1.044 usuaris atesos, un 2,1%
no eren residents de l’àrea de referència (22 usuaris).
La capacitat de resolució territorial al CSMIJ de l'Alt Penedès (número de persones ateses
en el centre de referència/número de persones ateses*100) va ser superior que la mitjana
dels CSMIJ de Catalunya (95,6% vs 89,5%). Tot i que la mitjana de visites per pacient era
menor que a Catalunya (4,5 vs 5,8), el CSMIJ de l'Alt Penedès presentava un major índex
de reiteració (26 vs 17). El CSMIJ de l'Alt Penedès tenia més pacients en tractament
familiar que Catalunya (72,2% vs 46,3%). Els pacients amb un trastorn mental greu no
eren tractats al CSMIJ de l'Alt Penedès.
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Taula 16. Dades generals d’activitat dels CSMIJ a l’Alt Penedès i Catalunya el 2015.
Indicador
Població de referència (n)
Persones ateses (n)

Alt Penedès

Catalunya

19.822

1.394.109

1.044

70.521

Persones ateses / Població de referència (%)
Persones ateses no residents a l’àrea de referència (n i %)

5,3

5,1

22 (2,1)

n.d.

Capacitat de resolució territorial (%)

95,6

89,5

4.693

70.521

Visites per persona atesa (n)

4,5

5,8

Nous casos (%)

1,7

2,0

Visites nous casos (%)

7,0

6,6

Edat mitjana de la primera visita de la població atesa

9,6

10,0

Pacients en seguiment (%)

71,9

69,2

Pacients atesos amb tractament familiar (%)

72,2

46,3

0,0

8,4

Total de visites (n)

Pacients amb un trastorn mental greu (%)
Font: CMBD

Taula 17. Dades generals d’activitat dels CSMIJ a la Regió Sanitària Barcelona i l’Alt Penedès
durant el 2015.
Indicador
Ràtio índex reiteració: successives/ primeres
Ràtio urgències: visites sense cita prèvia/ pacients atesos
Ràtio tractament individual: visites tractament individual/ total
visites successives
Ràtio clíniques: altes clíniques/primeres visites
Ràtio altes totals: altes total/primeres visites

Alt Penedès

RS Barcelona

26
0,82
0,26

17
0,68
0,15

0,32
0,44

0,24
0,29

RS = Regió Sanitària; Font: CMBD

La Taula 17 mostra les dades generals d'activitat dels CSMIJ de l'Alt Penedès i la regió
sanitària de Barcelona al 2015. L'índex de reiteració al CSMIJ de l'Alt Penedès era superior
que a la regió sanitària de Barcelona. En aquesta línia, les ràtio d'altes clíniques i totals per
primera visita eren superiors que a la regió sanitària de Barcelona. La ràtio de visites sense
cita prèvia era superior al CSMIJ de l'Alt Penedès. La ràtio de tractament individual també
era superior que a la regió sanitària de Barcelona.
Ús de serveis hospitalaris de salut mental
Els ingressos urgents a la unitat d’aguts de l’hospital de referència de la comarca de l’Alt
Penedès (Hospital Sagrat Cor Hospital de Salut Mental de Martorell, Hospital Sagrat CorHospital de Salut Mental) eren menors que a la totalitat de Catalunya (37,5% vs 74,4%)
(Taula 18).
Cal destacar que l’estada mitjana a la unitat d’aguts a Hospital Sagrat Cor-Hospital de
Salut Mental era quatre dies major que en la totalitat de Catalunya (19,7 vs 15,5). El
percentatge de pacients amb estades superiors a 21 dies (37,0% vs 25,5%) i el número de
reingressos en 30 dies (7,2% vs 5,7%) també eren superiors en l’hospital de referència per
la comarca de l’Alt Penedès.
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En referència al servei de subaguts de l'Hospital Sagrat Cor-Hospital de Salut Mental hi
havia un menor percentatge d’ingressos urgents en relació a la totalitat de Catalunya (0,9%
vs 6,7%). Així com també eren inferiors les estades mitjanes (53,0 dies vs 66,6 dies) i els
reingressos a 90 dies en unitats d’aguts o subaguts (0,6% vs. 4,1%).

Taula 18. Dades generals d’activitat dels centres de salut mental hospitalària a Catalunya i a
l’Hospital Sagrat Cor el 2015: unitats d’aguts i subaguts.
Indicador

Hospital Sagrat
Cor

Catalunya / RS
Barcelona

375878
1.215
42 (3,5%)
1.172
37,5
62,5
54
13,3
12
37,6
22,3
19,7
20,4
37,0
7,2
23.878
994

6145345 / 4947837
19.654
2.162 (11,0%)
16.620
74,4
25,6
498*
13,0
67,2
19,6
15,5
18,2
25,5
5,7
165.416*
7.352*

328
8,7
0,9
53,0
0,6

3.085
6,7
6,7
66,6
4,1

1153
390
74,72

3788
303
92,59

Hospital aguts
Població de referència (n)
Nombre d'hospitalitzacions (n)
Nombre d'hospitalitzacions (0-1 dia estada (no TEC)) (n i %)
Nombre d'hospitalitzacions (>1 dia d'estada) (n)
Ingressos urgents**(%)
Ingressos programats (%)
Llits (n)
Llits/100.000 habitants
Llits teòricament corresponents a Alt Penedès (n)
Ràtio urgències (%)
Índex de rotació
Estada mitjana (dies)
Estada mitjana (més 1 dia estada)
Pacients amb estades superiors a 21 dies** (%)
Reingressos a 30 dies** (%)
Estades (n)
Pacients atesos (n)
Hospital subaguts
Nombre d'hospitalitzacions (n)
Ràtio d’hospitalitzacions (tant per 10.000 hab.)
Ingressos urgents (%)
Estada mitjana (dies)
Reingressos a 90 dies en subaguts o aguts (%)
Dades combinades (Aguts + Subaguts)
Persones ateses residents (n)
Persones ateses no residents en l’àrea de referència (n)
Persones ateses residents/Població referència (%)

*Dades referents a la Regió Sanitària de Barcelona. **Manca descripció de l’ítem a la font de les dades./ TEC: Teràpia
electroconvulsiva. Font: CMBD

Ús de serveis ambulatoris de salut mental pels principals diagnòstics
La Taula 19 mostra indicadors d’atenció en el centre de salut mental d’adults en funció del
trastorn mental.
La població que s'atén al CSM de l'Alt Penedès era diagnosticada en major proporció de
Depressió i en menor proporció d'esquizofrènia, trastorn bipolar o psicosi que a Catalunya.
La mitjana de visites anuals en usuaris amb depressió era superior al CSMA de l'Alt
Penedès respecte a la resta dels CSMA de Catalunya (7,9 vs 5,4). El mateix passava,
encara que amb una diferencia major, en els pacients amb esquizofrènia (24,8 vs 13,4),
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trastorn bipolar (17,4 vs 8,9) i psicosis (19,2 vs 11,2). Al CSMA de l'Alt Penedès hi havia
una menor proporció d’usuaris amb esquizofrènia que prenien clozapina.
La resta d’indicadors a l'Alt Penedès eren similars a la resta de Catalunya.

Taula 19. Dades d’activitat per diagnòstic del centres de salut mental d’adults a l’Alt Penedès
i Catalunya durant el 2015.
Indicador

Alt Penedès

Trastorn mental sever
Persones amb el trastorn / Total atesos (%)
Visites per persona atesa (mitjana)
Usuaris en seguiment (%)
Usuaris sense ingrés en unitat de salut mental en el darrer
any (%)
Depressió
Persones amb el trastorn / Total atesos (%)
Visites per persona atesa (mitjana)
Usuaris en seguiment (%)
Esquizofrènia
Persones amb el trastorn / Total atesos (%)
Visites per persona atesa (mitjana)
Edat de la primera visita
Usuaris en seguiment (%)
Trastorn bipolar
Persones amb el trastorn / Total atesos (%)
Visites per persona atesa (mitjana)
Edat de la primera visita
Usuaris en seguiment (%)

Catalunya

31,4
14,9
83,5
92,9

33,8
9,7
86,3
90,6

39,2
7,9
71,5

29,3
5,4
72,4

8,8
24,8
40,9
94,7

13,1
13,4
41,9
91,9

4,6
17,4
50,0
90,8

5,5
8,9
46,9
89,2

18,0
19,2
44,6
91,2
54,5

23,5
11,2
43,7
89,7
44,3

5,7
91,6
8,1

5,0
90,1
13,7

Psicosi
Persones amb el trastorn / Total atesos (%)
Visites per persona atesa (mitjana)
Edat de la primera visita
Usuaris en seguiment (%)
Usuaris visitats a urgències que es visiten després al CSMA
(%)
Usuaris amb esquizofrènia i 3 o més antipsicòtics (%)
Usuaris amb trastorn bipolar i consum d'eutimitzants (%)
Usuaris amb esquizofrènia que prenen clozapina (%)
Font: CMBD
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Resultats de la Fase 3
La Figura 13 presenta els factors que influeixen en l’estat de la situació de les persones
que tenen un problema de salut mental així com els factors que dificulten la implantació
d’accions dirigides a persones amb problemes de salut mental a l’Alt Penedès, a partir de
l’entesa dels experts sobre la salut mental al territori.

Figura 13. Marc contextual dels factors determinants en atenció a la salut mental de l’Alt
Penedès1

CRAE: Centre Residencial d’Acció Educativa; CREI: Centre Residencial d'Educació Intensiva; CSMA: Centre de Salut Mental
d’Adults; HC: Història Clínica; HD: Hospital de Dia; MMEE: Mossos d'Esquadra.
1

La macro-categoria 1 “(Característiques sociodemogràfiques de les) persones amb un problema de salut mental”

representats per colors els grups de població (adults=verd; infants i joves=vermell; gent gran=blau) i la població immigrant
està representada per un puntejat de marc. Aquests codis de color i de marc indiquen aquells factors on hi ha particularitats
en relació a aquests grups de població. Per exemple, els infants, els joves i els adults presenten dificultats específiques en la
categoria de “Lleure i xarxa social” de la macro-categoria “Aspectes de la vida quotidiana”, mentre que els adults i els
immigrants presenten dificultats específiques en la categoria “Feina” d’aquesta mateixa macro-categoria).

Aquests factors es presenten agrupats en categories que, a la vegada, s’han agrupat en
set macro-categories que expliquen la situació de la salut mental i la seva atenció al
territori:
1. Característiques sociodemogràfiques de les persones amb un problema de salut
mental,
2. Estigma relacionat amb la salut mental,
3. Dispersió territorial i transport,
4. Aspectes de la vida quotidiana,
5. Qualitat de vida i risc de patir una malaltia mental,
6. Serveis de salut mental,
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7. Manca de formació en salut mental i en l’abordatge de persones amb problemes de
salut mental.
A continuació es descriuen cadascuna de les macro-categories, descrivint en detall els
factors identificats a partir de l’anàlisi del discurs dels experts on es destaquen les
principals necessitats i motivacions que les han pogut generar.

1. Característiques sociodemogràfiques les persones amb un problema de salut
mental
La població amb un problema de salut mental es va diferenciar en quatre grups no
excloents en funció de les seves característiques sociodemogràfiques: 1) població
immigrant, 2) població infanto juvenil, 3) població adulta, i 4) gent gran. Aquests quatre
grups presenten característiques o necessitats específiques. A continuació es presenten
les problemàtiques principals de cadascun d’aquests grups de població.
A la Figura 13 cadascun d’aquests grups de població ha estat identificat amb un codi de
color i/o de marc de categoria. Aquesta diferenciació per colors ens serveix per destacar
aquelles macro-categories que presenten particularitats en aquest grup específic de
població.

1.1 Població immigrant amb problemes de salut mental
La Figura 14 mostra un esquema dels factors que influeixen a la població immigrant en
relació a la salut mental. En aquesta població les problemàtiques principals estan
relacionades amb les dificultats d’inserció i d’accés a serveis d’atenció a la salut mental,
que són conseqüència de la discriminació i les barreres idiomàtiques i culturals.

Figura 14. Factors que influeixen desfavorablement en la població immigrant en relació a la
salut mental a l’Alt Penedès

La discriminació racial, afegit a l’estigma relacionat amb els problemes de salut mental a la
població catalana augmenta les dificultats per trobar feina i l’accés a recursos d’inserció
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laboral en aquesta població. La inserció comunitària de les persones immigrants també és
baixa.
L’idioma i les diferències culturals d’aquest grup de població influeixen en la percepció
sobre la malaltia mental, la valoració sobre la necessitat de tractament i l’estigma
relacionat amb els problemes de salut mental i constitueixen una barrera important per
accedir als recursos sanitaris i socials (sobretot persones del Magreb i altres països de
l’Àfrica). Les barreres culturals i idiomàtiques dificulten el diagnòstic i per tant poden arribar
a suposar també una dificultat general d’accés al sistema de recursos posteriors a l’atenció
sanitària inicial.

1.2 Infants i joves amb problemes de salut mental
Els problemes principals dels nens i joves amb problemes de salut mental estan
relacionats amb la integració a les escoles ordinàries així com a les activitats de lleure que
s’organitzen a la comarca (veure punt 4.1,4.2 i 7).
Els fills i filles de persones amb problemes de salut mental, especialment quan viuen a les
zones rurals de l’Alt Penedès (veure punt 3), tenen un major risc d’aïllament que dificulta la
realització d’activitats de prevenció i promoció de la salut.

1.3 Adults amb problemes de salut mental
En la població adulta amb problemes de salut mental les dificultats específiques estan
relacionades amb: 1) la manca d’activitats inclusives de lleure, que dificulten la creació
d’una xarxa social saludable; 2) les dificultats d’accés a la feina i la precarietat laboral; 3)
les dificultats econòmiques; i 4) l’accés a habitatge. Aquests factors poden ser causa i
conseqüència dels problemes de salut mental i s’expliquen amb més deteniment al punt 5
de l’informe.

1.4 Gent gran amb problemes de salut mental
Es reconeix l’increment progressiu de l’envelliment de la població al territori. En aquesta
població les dificultats principals estan relacionades amb l’accés als serveis de salut i
l’accés a les llars residencials.
La manca de diagnòstic, que en aquesta població pot donar-se per la compensació que fa
la parella i la família i que emmascara la patologia mental fins a edats avançades, dificulta
l’accés a atenció especialitzada domiciliària (veure punt 6) i l’hospitalització (veure punt 6).
Això es veu agreujat per qüestions de mobilitat (veure punt 3).
Pel que fa a les llars residencials, les residències de salut mental no accepten usuaris
majors de 63 anys i les llars residencials ordinàries per a gent gran requereixen un grau de
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discapacitat que és molt complicat d’aconseguir com a conseqüència d’un problema de
salut mental.
D’altra banda, els professionals de les residències ordinàries no estan formats en salut
mental, el que dificulta l’atenció dels usuaris amb problemes de salut mental (veure punt 7)
i la planificació de suport a l’autonomia a la pròpia llar, que carrega econòmicament als
beneficiaris, genera dificultats als usuaris.

2. Estigma relacionat amb la salut mental
L’estigma relacionat amb la salut mental de la població general de la comarca influeix en el
desenvolupament dels aspectes de la vida quotidiana de les persones amb un problema
de salut mental. L’estigma dificulta, principalment, l’accés a les activitats de lleure així com
a la feina i també influeix en l’accés i atenció de les persones amb problemes de salut
mental als serveis de salut. La conseqüència final d’aquest estigma és la promoció de
l’aïllament de la població amb problemes de salut mental.

3. Dispersió territorial i transport
La dispersió territorial de la comarca de l’Alt Penedès dificulta l’accés als recursos per les
persones que no viuen als principals municipis de la comarca. Actualment, el transport
públic és limitat i insuficient per compensar aquesta dispersió.
La dispersió territorial i l’insuficient transport públic (Figura 15) dificulta l’accés als centres
sanitaris de la comarca (com CSMA i CSMIJ) així com als serveis sanitaris que es troben
fora de la comarca (com l’hospital de dia del Garraf i l’hospital d’aguts de Martorell). Les
visites o ingressos urgents que arriben en ambulància a l’Hospital de Martorell no disposen
de transport per a la tornada al domicili.
Aquesta dispersió també dificulta la realització d’activitats de prevenció i promoció de la
salut i sobrecarrega als professionals, el que dificulta l’estabilitat de l’equip de
professionals de salut mental al territori.
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Figura 15. Dificultats que genera la dispersió territorial i l’insuficient transport públic a la
comarca de l’Alt Penedès.

La dependència del transport privat també dificulta l’accés de les persones amb problemes
de salut mental a les activitat de lleure i al món laboral.

4. Aspectes de la vida quotidiana
Les persones amb problemes de salut mental tenen dificultats específiques al territori per a
desenvolupar-se plenament en alguns dels aspectes bàsics de la vida, incloent l’educació,
el lleure, la vida laboral i l’accés a l’habitatge. Com s’explica al punt 3, aquests aspectes es
veuen fortament influïts per la dispersió territorial i les dificultats del transport públic.
Les mancances en aquests aspectes de la vida impacten sobre la qualitat de vida
d’aquestes persones, el que podria explicar, en part, la baixa qualitat de vida de les
persones amb problemes de salut mental al territori (veure l’anàlisi quantitatiu presentat a
l’informe 1). Tanmateix, la cronificació de la pobresa així com la precarietat laboral al
territori, es perceben com a factors que generen vulnerabilitat a la població del territori i
que podrien explicar l’elevat risc de patir un problema de salut mental que es va detectar al
territori en l’anàlisi quantitatiu.
A continuació es descriuen els factors específics de cadascuna d’aquestes categories:

4.1 Escoles
Les escoles ordinàries de la comarca no disposen d’estratègies específiques d’integració
dels nens i adolescents amb problemes de salut mental (esquematitzat a la Figura 16).
Les excursions i altres activitats que es desenvolupen fora del centre tampoc integren als
nens i joves amb problemes de salut mental. A més, alguns dels programes que s’estan
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desenvolupant actualment (com l’Aula Integral de Suport) augmenten el risc d’aïllar a
aquesta població.
Això ve influït pel fet que els professors no reben formació específica en salut mental
(veure punt 7) pel que no tenen els coneixements necessaris per treballar de forma
integradora amb els nens i joves amb problemes de salut mental. Actualment, la formació
en salut mental dels professors depèn del tercer sector.

Figura 16. Dificultats que es detecten a les escoles relacionades amb nens i joves amb
problemes de salut mental.

4.2 Lleure i xarxa social
La Figura 17 mostra els factors relacionats amb lleure i xarxa social. Hi ha una limitada
oferta de lleure tant per joves com per adults a la comarca. A més, l’oferta actual no és
integradora ja que normalment les persones amb problemes de salut mental no poden
accedir a algunes de les activitats i els monitors de les activitats no estan formats en salut
mental (veure punt 7), el que és principalment problemàtic en activitats dirigides a infants i
joves.
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Figura 17. Dificultats que es detecten per tenir una xarxa social saludable en persones amb
problemes de salut mental a l’Alt Penedès.

L’oferta de lleure es concentra als grans nuclis de població, pel que la manca de transport i
la dispersió territorial accentuen aquest problema en persones que viuen fora d’aquests
municipis. Les dificultats d’accés a lleure també s’incrementen si la persona amb
problemes de salut mental és immigrant.

4.3 Feina i dificultats econòmiques
L’accés al món laboral de les persones amb problemes de salut mental a la comarca és
limitat (Figura 18) el que augmenta les desigualtats econòmiques i l’exclusió de les
persones amb problemes de salut mental. Això és veu agreujat per la dispersió territorial i
les dificultats del transport públic (veure punt 3) així com per la discriminació de la població
immigrant (veure punt 1.1).
D’altra banda, la baixa flexibilitat horària i de jornada de les empreses dificulten la
conciliació de les persones amb problemes de salut mental i el seu accés al món laboral.
Les jornades laborals són massa llargues (completa o mitja jornada) per algunes persones
amb problemes de salut mental i els perfils professionals són molt homogenis (jardiners,
operaris, ...). A més, la disponibilitat de treball amb suport és molt baixa.
Actualment, l’accés a feina es veu afectat per l’estat de les subvencions que reben els
Centres Especials de Treball. Hi ha una retard en el pagament de les subvencions per als
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Figura 18. Factors que dificulten l’accés a feina en les persones amb problemes de salut
mental de la comarca de l’Alt Penedès.

Centres Especials de Treball que tenen finançament i els Centres Especials de Treball de
nova creació no reben subvencions, el que dificulta que es generin noves places. Les
pensions d’algunes persones amb incapacitat són superiors als salaris que ofereixen les
empreses, el que desincentiva la integració laboral.

4.4 Habitatge
El número de places de llars residencials al territori és insuficient per garantir l’accés de
tota la població amb problemes de salut mental de la comarca, el que dificulta la seva
autonomia i inserció social. D’altra banda, els ajuts del programa de suport a l’autonomia a
la pròpia llar estan plantejats de forma que carreguen econòmicament al beneficiari el que
dificulta que les persones amb problemes de salut mental que es troben en llars
residencials alliberin la plaça que estan ocupant.

5. Qualitat de vida i risc de patir una malaltia mental
Tal i com s’ha plantejat al punt 4, les males condicions socials i laborals (que generen
dificultats econòmiques) així com les dificultats de les persones amb problemes de salut
mental per a desenvolupar aspectes clau de la seva vida podrien explicar la baixa Qualitat
de Vida Relacionada amb la Salut (QVRS) i l’elevat risc de patir un problema de salut
mental al territori.
Una major prevalença de problemes de salut mental, juntament amb una menor resolució i
reinserció dels casos, podria explicar l’elevat ús de serveis d’atenció a la salut mental de la
comarca.

6. Serveis de salut mental
A continuació es descriuen les principals barreres per l’atenció de les persones amb
problemes de salut mental a la xarxa de salut al territori.
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La principal barrera identificada que afecta a l’atenció ambulatòria i hospitalària, segons els
experts al territori, és la infradotació dels serveis. A més, factors com l’elevada cronificació
dels casos, la baixa QVRS de les persones amb problemes de salut mental i la dispersió
geogràfica del territori sobrecarreguen els serveis. Aquesta infradotació dificulta la
implementació de serveis específics (com psicoteràpia) així com la realització d’atenció
domiciliària i la coordinació amb els centres educatius (escoles, instituts, Centre
Residencial d’Acció Educativa i Centre Residencial d’Educació Intensiva), en el cas dels
CSMIJ. La limitació de visites d’atenció domiciliària és un problema per les persones que
viuen fóra dels grans nuclis urbans i que depenen del transport públic (veure punt 3).
Tot i que, en general, a la zona hi ha bona col·laboració entre serveis, aquests s’activen de
forma escalonada i no de forma global. La coordinació assistencial a la xarxa es veu
minvada a la comarca perquè la historia clínica no està compartida entre els diferents
àmbits d'atenció a les persones amb problemes de salut mental.
Els participants expressen que la manca d’un Hospital de Dia Infantil i Juvenil a la comarca
és un problema que històricament s’ha identificat al territori.
El problema de la dispersió territorial afecta especialment a aquelles persones amb
problemes de salut mental que encara no han estat diagnosticades i que, per tant, no
poden accedir a atenció domiciliària. Com a conseqüència d’això, aquestes persones,
generalment grans, acaben accedint al sistema directament per via hospitalària quan el
cas ha arribat a un punt extrem i és més complex.
En aquesta línia, les persones que no tenen un diagnòstic de salut mental presenten
dificultats per accedir a urgències hospitalàries i per fer un ingrés a l’Hospital de Martorell.
En majors de 75 anys, fins i tot quan la persona té un diagnòstic de salut mental, el CSMA
té dificultats per derivar el cas a l’Hospital de Martorell, que requereix una derivació del
centre sociosanitari Ricard Fortuny, que no té dotació de psiquiatra. En la fase post alta
també hi ha discontinuïtat assistencial. Per una banda, en visites d’urgència sense ingrés,
l’Hospital de Martorell no programa de forma sistemàtica visites al CSMA i, per l’altra, no
existeixen protocols de seguiment d’aquells pacients que no atenen a les visites del CSMA
programades a l’Hospital de Martorell a l’alta. Les dificultats per derivar casos a l’hospital
psiquiàtric de Martorell, provoquen que el servei d’Emergències Mèdiques derivi els casos
a l’Hospital Comarcal de Vilafranca, que no té unitat de psiquiatria. Tota la problemàtica
per accedir als serveis hospitalaris de salut mental, augmenta els reingressos a l’Hospital
Comarcal de Vilafranca i sobrecarrega el CSMA.
Es percep que el problema de la discontinuïtat a l’alta es veu afectat per una deficient
implementació del Protocol de preparació de l’alta, un instrument que pretén millorar la
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coordinació entre els hospitals d’aguts, els centres sociosanitaris, l’atenció primària de
salut i els serveis de salut mental tant d’hospitalització com de seguiment ambulatori.

7. Manca de formació en salut mental i en l’abordatge de persones amb problemes
de salut mental
En general, existeix poca formació en salut mental per als professionals i treballadors que
no pertanyen a la xarxa de salut mental però que tenen contacte amb les persones amb
problemes de salut mental. Aquests professionals són treballadors i treballadores de les
entitats tutelars, professors dels centres d’educació (veure punt 4.1), professionals del
Centre Residencial d'Acció Educativa i Centre Residencial d’Educació Intensiva, Mossos
d’Esquadra, treballadors de les llars residencials (veure punt 4.4) i monitors de lleure
(veure punt 4.2).
A continuació, es descriuen les particularitats en la interacció de les persones amb
problemes de salut mental amb serveis específics que no han estat descrits amb
anterioritat al present informe.

Entitats tutelars
El número de visites anuals que es realitzen a la comarca de l’Alt Penedès per part de
l’entitat tutelar a les persones amb problemes de salut mental que requereixen d’aquest
servei és deficitari. La falta de formació en salut mental dificulta l’atenció dels usuaris amb
problemes de salut mental.

Mossos d’Esquadra
Els Mossos d'Esquadra no coneixen o no activen correctament els protocols per donar
resposta a trucades que es realitzen des dels domicilis de persones amb problemes de
salut mental. Això augmenta l’estigma i genera dificultats a la família.

Centre Residencial d’Acció Educativa i Centre Residencial d'Educació Intensiva
Tot que hi ha una bona comunicació d’aquest servei amb el CSMIJ, el servei no disposa de
formació especialitzada en salut mental i la infradotació de personal d’aquests centres
dificulta la coordinació amb els serveis de salut mental.
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Limitacions

Els resultats del present informe han d’interpretar-se tenint en compte les següents
limitacions.

Limitacions de la Fase 1
Els resultats de la Fase 1 es basen en resultats i/o bases de dades generals que no han
estat dissenyades específicament per als objectius d’aquesta avaluació. Això vol dir que no
s’ha pogut decidir com es formulaven les preguntes ni quines escales específiques es feien
servir per avaluar aquests objectius. En el cas de l'Enquesta de Salut de Catalunya, en la
que hem basat l’avaluació de les característiques de la població amb problemes de salut
mental, la presència de patologia mental es recollia amb una pregunta autoavaluada:
“Ens podria dir si pateix o ha patit algun dels trastorns crònics que ara li llegiré?
-Depressió i/o ansietat (Sí/No)
-Altres trastorns mentals (Sí/No)”
Aquesta pregunta podria infraestimar la prevalença de patologia mental ja que algunes
persones podrien patir un trastorn mental i no haver estat diagnosticades i d’altres podrien
no voler declarar la seva patologia. D’altra banda, aquesta pregunta explora la presència
de problemes de salut mental al llarg de la vida i no en el moment actual, pel que estem
considerant conjuntament persones que pateixen un problema de salut mental en el
moment de la entrevista i aquelles que ja estan recuperades.
D’altra banda, no sabem quins diagnòstics s’estan recollint a l’ítem “Altres trastorns
mentals”.
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Limitacions de la Fase 2
En alguns casos les dades utilitzades per la Fase 2 es van recollir fa uns anys. És el cas
de l’Atles Integral de Serveis d’Atenció a la Salut Mental, que es va publicar el 2010. Tot i
així, hem explorat la disponibilitat de serveis d’alguns dels serveis d’interès i hem
comprovat que s’han produït pocs canvis en la disponibilitat de serveis de salut mental
entre 2010 i el moment actual. Quan s’han detectat canvis importants en la disponibilitat de
serveis, aquests s’han reflectit a l’informe per tal que es puguin tenir en consideració.
En molts casos, a l’informe es comparen els indicadors de l’Alt Penedès amb els de
Catalunya per tal d’avaluar en quin punt es trobaria la comarca. S’ha de tenir en compte
que les dades de Catalunya contenen les de l’Alt Penedès i per tant algunes diferències
podrien quedar lleugerament infraestimades.

109

Referències

1.

a

Enquesta de salut de Catalunya. Període 2011-2015. Fitxa tècnica. 1 Edició. Barcelona;
2016.

2.

Salvador-Carulla L, Serrano-Blanco A, Garcia-Alonso C, Fernandez A, Salinas-Perez J.,
Gutiérrez-Colossía MR, et al. GEOSCAT: Atles integral dels serveis d’atenció a la salut
mental de Catalunya. 2010. Pla director de salut mental i addiccions. Barcelona:

Direcció General de Planificació i Recursos Sanitaris, Generalitat de Catalunya;
2013
3.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Observatori de Salut de Catalunya.
2015.

4.

Beecham J, Johnson S, and the EPCAT Group. The European Socio-Demographic
Schedule (ESDS): rationale, principles and development. Acta Psychiatr Scand.
2000;102(Suppl. 405):33–46.

5.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Enquesta de salut de Catalunya
(ESCA). 2016.

6.

Rabin R, Oemar M, Oppe M, Janssen B, Herdman M. EQ-5D-5L user guide. Basic
information on how to use the EQ-5D-5L instrument. 2015. 28 p.

7.

Bellón Saameño JA, Delgado Sánchez A, Luna del Castillo JD, Lardelli Claret P.
[Validity and reliability of the Duke-UNC-11 questionnaire of functional social support].
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Annex A: Codificació DESDE-LTC 1.0

DESDE-LTC 1.0, de les sigles “Description and Evaluation of Services and Directories in
Europe for Long Term Care”, és un instrument que permet establir una classificació i
descripció estandarditzada entre diversos països dels serveis destinats a una atenció de
llarg termini que permet saber el nivell d’utilització d’aquests serveis al subjecte d’anàlisis;
en aquest cas, a la comarca Alt Penedès. Aquest tipus d’anàlisis deriva de l'anterior
instrument ESMES-1, en el quals tots dos classifiquen el serveis mitjançant un sistema
d’arbres o diagrama. Per “atenció a llarg termini” s’entén com els serveis necessaris que
les persones disposen en un període de temps determinat. L’objectiu d’aquesta anàlisis és
poder dur a terme avaluacions, comparatives entre diferents nivells partint del tipus
principal de l’activitat d’atenció d’un servei que el diferència d’altres (en anglès Main Type
of Care); per exemple: comarcal, autonòmic o internacional. Amb la finalitat de donar
suport, optimitzar la pressa de decisions a l’hora de la planificació social i de salut; havent
detectat les fortaleses i debilitats del sistema.
En aquest tipus d’anàlisis es recull informació sobre: la disponibilitat del servei, el número
de llits i places disponibles (per exemple: ràtio per 100.000 habitants); la població que pot
tenir accés als serveis en funció de: edat, discapacitat, grau de dependència, etc.
Ens aporta una descripció estandarditzada sobre:
-

La disponibilitat del servei, segons el número de llits i places disponibles – com per
exemple: la ràtio per 100.000 habitants.

-

El personal implicat, com per exemple: psiquiatres, psicòlegs, infermers,
treballadors socials, entre altres.

-

La població diana: en funció de l'edat, discapacitat, grup diagnòstic, agudesa, grau
de dependència, etc.

-

Les fonts de finançament principal: públic, donacions, etc.

-

La localització geogràfica.

-

Caràcter de l’activitat: tractament, preventiu, assessorament, informatiu, etc.
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Annex B: Sectorització serveis de salut mental

A continuació es mostren les taules resum de disponibilitat de centres que ofereixen
serveis destinats a l’atenció a la salut mental per a la comarca de l’Alt Penedès
especificant la població d’accés al servei, la cobertura de la sectorització, el tipus d’atenció
i la localització del centre.

Sectorització per a la població adulta
Taula B.1.1. Serveis per Atenció i Hospitalització a Salut Mental a la Comarca de l’Alt
Penedès, població adulta.
Atenció salut mental
CSMA Alt Penedès

Avda. Pelegrina, 70 primer pis
08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 93 892 54 10
Fax. 93 892 54 11

Consulta Perifèriques St. Sadurní
d’Anoia - Àrea Bàsica de Salut

Ctra. Gelida s/n
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Tel. 93 818 39 29
Fax. 93 891 40 25

Atenció Hospitalària
Urgències/ Aguts
Sagrat Cor, SSM

Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell

Tel. 93 775 22 00
Fax.93 775 19 94

Mitjana Estada
Sagrat Cor, SSM

Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell

Tel. 93 775 22 00
Fax.93 775 19 94

ADP/ Mitjana i llarga estada
Sagrat Cor, SSM

Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell

Tel. 93 775 22 00
Fax.93 775 19 94

Atenció Rehabilitació
Hospital de Dia
Hospital de Dia Alt Penedès

Carretera d’Igualada, 69-71
08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 93 892 54 10
Fax. 93 892 54 11

Servei de Rehabilitació
Servei de Rehabilitació ComunitàriaCentre de Dia Vilafranca del Penedès

C/ Igualada, 69-71
08720 Vilafranca del Penedès

Font: CatSalut

114

Tel. 93 892 54 10
Fax. 93 892 54 11

Taula B.1.2. Serveis per Atenció a Addiccions i Drogodependències a la Comarca de l’Alt
Penedès, població adulta.
Centre d’Addiccions i Seguiment a les Drogodependències
Centre d’Atenció i Seguiment de les
drogodependències de les Germanes
hospitalàries

C/ Sant Pere, 3
08720 Vilafranca del Penedès

Font: CatSalut
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Tel. 93 890 18 14
Fax. 93 890 26 17

Sectorització per a la població infantil i juvenil
Taula B.2. Serveis per Atenció i Hospitalització a Salut Mental a la Comarca de l’Alt Penedès,
població infant i juvenil.
Atenció salut mental
CSMIJ Alt Penedès

Consulta
Perifèriques
St.
d’Anoia - Àrea Bàsica de Salut

Sadurní

C/ Eugeni d’Ors, 62
08720 Vilafranca del Penedès

Tel. 93 817 25 85
Fax. 93 890 57 47

Ctra. Gelida s/n
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Tel. 93 818 30 52
Fax. 93 891 40 25

Atenció Hospitalària
Urgències/ Aguts
Hospital Sant Joan de Déu

Passeig Sant Joan de Déu, 2, Edifici
ITAKA
08950 Esplugues de Llobregat

Unitat de Crisis de l’Adolescent Benito
Menni CASM

C/ Dr. Pujades, 38
08830 Sant Boi de Llobregat

Unitat de Crisis de l’Adolescent Benito
Menni CASM (Subaguts)

C/ Dr. Pujades, 38
08830 Sant Boi de Llobregat

Tel. 93 280 47 89
Fax.93 600 94 56

Aguts
Tel. 93 652 99 99
Fax. 93 640 02 68

Mitjana Estada
Tel. 93 652 99 99
Fax. 93 640 02 68

Atenció Rehabilitació
Hospital de Dia
Hospital de Dia Infantil i Juvenil Vilanova

C/ Sant Josep, 21 - 23
08800 Vilanova i la Geltrú

Font: CatSalut
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Tel. 93 702 91 24
Fax. 93 702 91 27

Gerència de Serveis de Benestar Social
Recinte Mundet. Edifici Serradell Trabal ,4a planta
Passeig de la Vall d’Hebron ,171
08035 Barcelona
www.diba.cat/benestar
gs.benestars@diba.cat
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