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Resum Grup de Reflexió. JORNADA CALIDOSCOPI 

Myriam Garcia i Lluís Albaigès 
 

 Es comenta com es treballa en diferents serveis Nou Barris... barris d’Horta i St. 

Andreu. 

 Es menciona la xarxa sense gravetat... iniciativa comunitària d’afectats 

 Es comenta com és freqüent entre els professionals el “a mi no em toca”, no és 

la meva competència...  

 Freqüent descoordinació entre els equips.  

 Com posar a la ment del terapeuta el pensament complex ?, sovint visiones 

fragmentàries de la realitat... importància de la col·laboració entre professionals 

i equips.  

 Sovint hi ha una gran desinformació entre els usuaris.  

 Cada territori és diferent... cal veure i valorar aquestes diferències per tal 

d’adaptar-hi els serveis que siguin ben admesos per la cultura de la comunitat. 

 En Franco Rotelli demana informació de com està articulada la xarxa aquí per 

poder entendre tots aquests emergents. Quan se li explica entén que la situació 

és poc viable, sobretot per la confusió entre lideratges i autoritats. A Itàlia hi ha 

un sol cap en el territori que articula: “un capo regionale”, un “capo de la 

città”...  amb coherència les polítiques que s’endeguen en cada ciutat.  

 Es comenta la dificultat de formar equip arran un exemple de Mallorca. Es 

destaca la importància de cuidar les dinàmiques d’equip i del treball 

interdisciplinari.  

 L’administració pública ha de planificar tant l’aspecte econòmic com la formació 

necessària per poder dur a terme les diferents funcions que es planifiquen i les 

formes de participació ciutadana.  

 Es fa referència al Pla Integral a Catalunya que depenia de presidència però 

atesa la situació política, sembla que el Pla s’hagi estancat.  

 El Pla Integral havia d’articular-se amb el Pla de Ciutat. Es comenta que 

l’Ajuntament s’ha implicat sobretot en el pla comunitari de St. Andreu... els 

ajuntaments tenen competències menors pel que fa a salut mental.  

 El conseller Comín ve fer una injecció de diners sense precedents per tal de 

llançar un projecte d’impuls a la salut mental comunitària. 
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 Es comenta de nou la gran dificultat en la formació de professionals que s’ha 

delegat a un centre amb un biaix biologista molt marcat. 

 Hi ha certa esperança posada en els projectes d’hospitalització domiciliària com 

alternativa a ingressos. 

 Es comenta l’impacte que tenen els paràmetres administratius i els indicadors en 

el què fer diari dels professionals i en les prioritats dels equips.  

 Es valora que els professionals joves es deixen portar per una formació a mida 

de la ideologia dominant. 


