
Maresme Continuum 
Salut Mental i Serveis a les Persones 

Comunitat Terapèutica del Maresme 
Centre de Formació i Prevenció 
Fundació Molí d’en Puigvert 
La Klosca CET 



Justificació: 
  

Donar la millor resposta possible a les necessitats en salut 
mental del Maresme posant l'èmfasi en la continuïtat 
assistencial i cercant la millora de la qualitat de vida de les 
persones 
. 

  



   adequar les estructures, l’organització i les    
  funcions de cada una de les entitats   
   participants per  tal d’establir una línia   
   d’actuació única i comú en l’àmbit de la salut  
   mental i en el del servei a les persones  

   
   establir un nexe entre la racionalització de les  
   entitats, l’optimització dels recursos  i la  continuïtat 
   assistencial. 

         establir diferents nivells de vinculació	  

Objectius: 



Reunions de treball prèvies 
Descripció i sentit de les diferents iniciatives 
Identificació de les visions comuns i dels aspectes 
discordants 
Identificació de les possibles vies de treball conjunt 
Visualització de la permanència de les entitats en les diverses 
plataformes existents 
Anàlisi de la possible incorporació d’altres entitats 
Contactes i gestions amb altres entitats 
Sentit de iniciar les entitats  fundadores sense altres i 
possible calendari de noves incorporacions    



Definició del full de ruta: 
 abast dels àmbits de l’aliança 
  en la promoció i prevenció 
  en els tractaments 
  en la rehabilitació 
  en la inclusió social 

 
Establiment dels primers objectius 
 
Acceptació per part de les entitats participants 
 
Definició estructura organitzativa 
 
Visualització de l’aliança 



Dificultats: 
  
 cultura de gestió de les diferents entitats 
 diferent prioritat contextual de les entitats 
 definir entitats fundadores 

 
 vicissituds d’algunes entitats candidates, dimensió i dependència 

 
  



Junta Directiva: 
  
 grup de treball de gestió i programes suplementaris 
 comissió de rehabilitació 
 comissió d’inserció laboral 
  activitats productives 
 comissió de recursos comunitaris 



 
 
Millorar la coordinació i complementarietat funcional de tots 
els recursos d’atenció a la salut mental i dels serveis a les 
persones del Maresme 
Estratègies terapèutiques i objectius comuns 
Traçabilitat dels pacients en el recorregut assistencial 
incorporant la transversalitat 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Iniciatives en l’àmbit de la promoció de la salut i de la Prevenció 
  del Trastorn Mental 
  Articulació dels recursos en l’oferta d’oportunitats de formació i 
  d’ocupació 
  Sinèrgies en prospecció i inserció laboral 
  Iniciatives empresarials per desenvolupar línies de negoci i  
  generar llocs de treball per a malalts mental 



Formació dels equips assistencials comuns 
 
Reflexió al voltant dels objectius  finalistes de 
l’atenció a la salut mental i dels serveis a les 
persones 
 
Comissió d’ètica assistencial 



Establir una plataforma en el Maresme amb entitats i 
institucions implicades en el tema de salut mental 



Canvi o modificació dels objectius principals 
Maneig de les renúncies i dels lideratges 
Canvi del concepte de territorialitat per a cada 
entitat 


