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Presentació
La Fundació Via Guasp per a la tutela del malalt mental té com a objectiu principal la
defensa dels drets i de la dignitat de la persona que pateix una malaltia mental. La
Fundació realitza assessorament sobre els tràmits legals per tal de rebre mesures
de suport a la capacitat jurídica.
Com a entitat de suport, i en el moment en que l’autoritat judicial ho requereixi, es
porta a terme l’exercici de la representació legal de la persona en els terminis que la
sentència dictamini, per tal de protegir a les persones que pateixen un trastorn
mental. Amb la normativa actual, aplicable des del setembre de l’any 2021,
s’exerceix la figura d’assistent (representatiu o no) com a mesura de suport a la
capacitat jurídica.
Les persones assistides per la nostra entitat estan afectades de trastorn mental
sever i sovint amb patologies afegides i una situació econòmica i social de extrema
precarietat i gravetat. A través de les nostres actuacions els procurem un habitatge
més digne, una alimentació més adequada, el tractament mèdic i la rehabilitació
psicosocial integral que requereix el seu trastorn mental. En resum, a més de cobrir
les seves necessitats bàsiques, es procura, mitjançant el pla d’actuació individual, la
rehabilitació a nivell biopsicosocial, així com evitar al màxim el seu deteriorament.
Per tal d’aconseguir tot això, les persones professionals de l’entitat realitzen atenció
directa a la persona assistida, eix principal de la nostra tasca, per tal de sentir-los a
prop i acompanyar-los en totes les àrees de la seva vida.
També es realitzen diverses gestions com el registre documental de l’expedient de
cada persona assistida, el pla d’intervenció que constantment es revisa
conjuntament amb tot l’equip i tenint en compte les preferències i pressa de
decisions de la persona assistida, la coordinació amb les seves famílies i amb els
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professionals d’altres recursos que els atenen, així com la tramitació de tot tipus de
prestacions tant econòmiques com serveis a les quals hi tenen dret.
A l’hora, si l’autoritat judicial ho requereix, també es gestiona el patrimoni de la
persona assistida.

Continuem amb la pandèmia
Durant l’any 2021 continua la situació provocada per la COVID-19.
Les persones assistides que es troben ingressades a centres hospitalaris i
residencials continuen amb mesures de confinament en molts casos i veuen limitats
els seus moviments i les relacions socials i familiars, impedint així les visites
presencials per part dels seus referents i auxiliars de suport, així com de la seva
família i amics. La fundació realitza un seguiment telefònic i a través de
videotrucades per tal de que ens sentin a prop, així com donar suport emocional i
acompanyament en aquests moments difícils. Quan és possible i es modifiquen les
mesures de confinament i es permeten les visites presencials, s’acudeix a visitar a
les persones o a acompanyar-les a donar un passeig, fer alguna gestió, o a visites
mèdiques presencials.
Quan ens hem trobat amb limitacions a l’hora de fer visites a centres i/o hospitals,
situacions en que només podrien accedir a visitar a la persona una o dues persones,
sempre hem prioritzat que sigui la seva família qui els visités.
Per a les persones que viuen a domicilis particulars i que estan soles en molts casos,
l’actuació per part de la fundació és molt més propera. Es continua fent activitat
presencial en tot moment, protegint la salut de persones assistides i de persones
professionals, però estant al seu costat. En molts casos, les persones assistides que
viuen a casa seva, es senten molt soles, i l’aïllament social que els hi provocat la
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pandèmia, ha agreujat, i molt, el seu estat d’ànim. Amb suport i acompanyament
emocional, tant presencial com telefònic, s’ha pogut fer un seguiment acurat.
En tots els casos, s’han continuant atenent les visites presencials inajornables, així
com els acompanyaments mèdics i l’atenció de les urgències que han pogut sorgir.
La cobertura de les necessitats bàsiques s’ha assegurat en tots els casos. Les
persones professionals de la entitat s’han desplaçat als domicilis, i s’ha tingut molt
contacte amb les famílies.

Visites mèdiques presencials
Al llarg de l’any vàries persones assistides, així com treballadors, han patit el virus.
Però, ha arribat la desitjada vacuna.
Els professionals de l’entitat, com a persones que treballen a un servei essencial,
han estat de les primeres persones de la població a ser vacunades.
També les persones que viuen a centres residencials han pogut rebre la vacuna al
mes de gener, ja que son persones de risc.
Conforme es podia vacunar a les persones, s’han realitzat acompanyaments als
CAP de salut i als centres de vacunació massiva, finalitzant l’any amb gairebé el
100% de les persones assistides i dels professionals amb la pauta de vacunació
complerta.
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Aquest 2021, després de molt debat, no s’ha realitzat el tant estimat Dinar de Nadal,
ja que va arribar la variant Omicron i els casos de covid eren molt elevats, i per tal
de protegir-nos a tots, no vam fer la celebració. Tot i això, totes les persones
assistides per la fundació van rebre el seu regal de Nadal, amb molta il·lusió, gràcies
al Projecte los Reyes Majos.
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Canvi de la normativa
L’any 2021 porta a les entitats tutelars un nou escenari jurídic. Al mes de juny es
publica al BOE la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil
y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su
capacidad jurídica. A més, al mes d’agost, a Catalunya, es publica al DOG el
DECRET LLEI 19/2021, de 31 d'agost, pel qual s'adapta el Codi civil de Catalunya a
la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.
A la espera d’una llei catalana que reguli l’àmbit del suport a la capacitat jurídica de
les persones, la modificació de la capacitat jurídica desapareix.
Les persones, a partir d’ara, podran rebre suport per a poder desenvolupar la seva
capacitat jurídica amb una mesura d’assistència (representativa o no) per part d’una
entitat de suport.
Com ha estat sempre, quedarà sota criteri judicial en quins àmbits de la seva vida la
persona necessita suport i de quina manera ha de ser aquest suport, i les entitats
continuaran acompanyant a la persona en el seu dia a dia. Aquest suport es
determinarà en base a una exploració forense judicial a la persona en qüestió, així
també com la audiència de parents i dels professionals que coneixen el cas. Sempre
s’ha de treballar tenint en compte les prioritats, els desitjos i la voluntat de la persona
assistida.
Aquesta nova normativa comporta molts reptes per a l’entitat, i totes els treballadors
s’estan formant en l`àmbit, assistint a cursos, xerrades i conferències d’experts.
També la entitat ha realitzat una formació interna al respecte.
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Servei de suport a la capacitat jurídica
1. Cobertura de les necessitats bàsiques
Les persones assistides per la fundació són acompanyades pels auxiliars i referents
de suport a realitzar les compres pertinents a diversos establiments si és necessari
i si ho requereixen perquè la seva autonomia ho requereix.
L’entitat cerca i facilita un habitatge adient a
les necessitats de la persona, i dona suport en
els canvis de domicili i els processos
d’adaptació.
La intensitat i freqüència del seguiment aquí
realitzat per atendre aquestes necessitats
dependran de la autonomia de cada persona i
del tipus de domicili on resideix (centre
residencial, pis tutelat, domicili propi...).
Sovint és necessari serveis complementaris
per a millorar la seva qualitat de vida o per
millorar la seva autonomia (Servei d’Atenció a
Domicili, incloent servei de neteja i de
treballadora familiar, servei d’àpats a domicili,
etc.).
Això inclou les obres d’adequació dels
habitatges propis i de lloguer, si es requereix.
Cal remarcar que durant tot el confinament domiciliari que s’ha patit durant l’any, les
persones assistides que ho han requerit, han rebut el suport presencial necessari
per a la cobertura de les seves necessitats.
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Quin ha estat el lloc de vida de les persones
assistides durant el 2021?
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2. Autocura de la imatge personal i la neteja del seu entorn
La simptomatologia negativa del trastorn mental sever afecta la capacitat per
mantenir la cura de la higiene personal i de la del habitatge, entre altres moltes
coses.
Moltes de les persones assistides requereixen un suport auxiliar per viure en
condiciones òptimes.
Mitjançant la dotació de recursos que recull la Llei de Dependència, les persones
assistides reben suport a domicili en l’àmbit de neteja de la llar i de suport domiciliari,
si s’escau.
Durant els moments més dur del confinament, s’han augmentat les atencions als
domicilis, des de la pròpia entitat de suport i reforçant els serveis que reben a través
dels ens públics.
Si l’economia de la persona assistida ho permet, se’ls dota, a més a més, amb un
servei de neteja a domicili per tal de mantenir el seu habitatge en condicions òptimes
i si cal també d’un auxiliar per a la seva higiene.
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3. Control medicació psiquiàtrica i mèdica general
Les persones assistides que viuen a domicilis particulars i no estan institucionalitzats
i, sobre tot, en aquells casos en que es detecta que la persona no gestiona bé la
medicació prescrita pel seu psiquiatra de referència, es realitza control de la
medicació de forma setmanal per a obtenir una millor resposta terapèutica al
tractament farmacològic.
Se li proporciona la medicació en blisters facilitats per la farmàcia, així com es
realitzen visites domiciliàries per supervisar la correcta presa de medicació. En els
casos en que requereixin supervisió acurada del tractament, se li administra
diàriament a la seu de la fundació.
En el cas de persones que presenten un major grau d’autonomia i viuen al seu
domicili, per tal de preservar la seva implicació en el seu tractament, son ells
mateixos qui preparen el seu blister setmanal de medicació, amb la nostra
supervisió.
És de vital importància una correcta administració de la pauta farmacològica, tant de
la psiquiàtrica com de la general, doncs molt sovint presenten malalties afegides a
la psiquiàtrica.
La fundació, durant tot el confinament, ha procurat la medicació presencialment a
totes les persones assistides que ho requereixen, desplaçant-se als domicilis
particulars o donant el servei a la seu de l’entitat.
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Dades de les persones assistides i tipus de suport que reben per part de la
fundació vers el control de medicació, tenint en compte que alguns usuaris han de
prendre la medicació en diferents modalitats:
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Li proporcionen el recurs assistencial on es troba actualment.

18

La fundació li proporciona blister setmanalment preparat a la
farmàcia.

1

Se li dona diàriament de forma presencial a la seu de l'entitat.

16

Pren medicació injectable.

28

Son autònoms en aquesta àrea.
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4. Àrea de salut
Per a la entitat, un eix molt important a
tenir en compte és l’àmbit de la salut de
la persona assistida.
La persona ha de rebre el seguiment
mèdic que requereix, tant de control de
la seva salut general com de la seva
salut

mental,

especialitats

així

com

mèdiques

de

les

que

es

requereixin.
A tal fi, l’auxiliar i el referent de suport
acompanya a les persones assitides a
les visites mèdiques necessàries,
sempre depenent de l’autonomia de
cada usuari i respectant la protecció de
dades i la confidencialitat en tot
moment.
També es realitza una coordinació
constant amb els sanitaris que atenen a
la persona per tal de fer un seguiment
exhaustiu de la seva evolució.
El col·lapse del sistema públic de Salut
provocat per la pandèmia ha fet que
moltíssimes visites mèdiques de seguiment i de prevenció hagin estat suspeses. Les
visites inajornables i presencials han estat realitzades amb acompanyament de
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professionals. Moltes visites han passat a ser telefòniques i virtuals (per
videotrucades), realitzant la fundació assistència en la visita a distància.
En el moment en que ha estat permès, els professionals de la entitat han començat
a reprogramar visites mèdiques que van quedar pendents.

5. Rehabilitació i reinserció social
El pla de treball individualitat, elaborat pels professionals referents de la entitat i
conjuntament amb la persona assistida, és la guia per cercar el recurs més adient a
cada persona per tal d’assegurar i consolidar la seva integració social. Hi ha
vinculacions a Serveis de Rehabilitació Comunitària /Centres de Dia, Centres
Especials de Treball, Centres Pre-laborals o Clubs Socials, o recursos comunitaris
com els centres cívics, segons el perfil de cadascú i seguit sempre les indicacions
dels seus terapeutes referents. A aquest nivell els referents del cas es coordinen
amb els altres serveis que atenen a les persones assistides fent reunions
periòdiques per establir criteris conjunts d’actuació per a una millor rehabilitació i a
fi de poder també actuar en el cas de detecció d’algun problema que pugui entorpir
aquest procés.
En els casos que la vinculació al recurs és molt complex degut al seu perfil, la
fundació disposa d’un servei d’oci per suplir les carències derivades de la seva
patologia. Aquest servei disposa d’un professional que guia, acompanya i vincula a
cada usuari en aquest espai, tenint el compte la seva particularitat.
Durant el confinament, el 100 % dels serveis de rehabilitació comunitària van tancar
les seves portes. Es van truncar molts projectes de reinserció. Durant el 2021 la
revinculació als serveis comunitaris ha estat en molts casos limitada o de forma
hibrida, visualitzant-se així la bretxa digital que pateixen moltes persones.
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6. Visites de seguiment a la persona assistida
Les persones assistides per la nostra entitat reben periòdicament visites dels
professionals de la fundació, per tal de rebre un tracte proper, presencial i un
acompanyament emocional, creant vincles entre la persona assistida i el propi
professional.

Durant les visites al domicili, cal vetllar per què mantinguin l’ordre a casa seva,
promoure la bona convivència amb els veïns, evitar que hi hagi aliments caducats,
vigilar que facin els àpats adequats i mantinguin un ordre de son-vigília... escoltar
les seves demandes i proporcionar un adequat clima de confiança i de seguretat
(fonamental per a la rehabilitació de la seva malaltia).
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7. Àrea d’oci
Sovint, per la seva patologia i la simptomatologia d’aquesta, és molt complicat que
les persones assistides mantinguin la constància en recursos d’oci i/o que s’adaptin
a ells satisfactòriament. Treballar aquesta àrea de la vida d’una persona és
imprescindible per al seu benestar biopsicosocial. Existeixen recursos especialitzats
en aquest àmbit als quals les persones tutelades estan vinculades en la majoria dels
casos.

8. Àrea de la família
La fundació també té cura de l’entorn de la persona assistida, realitzant visites de
seguiment i coordinacions amb els familiars més propers, per tal de preservar las
relacions familiars i donant suport emocional a les famílies sobre la incomprensió
que pateixen les malalties mentals.
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Es promou la bona relació familiar i es fa mediació en els possibles conflictes que
puguin sorgir, tot en benefici del benestar biopsicosocial de la persona assistida.
En el cas de les persones assistides que tenen als seus pares o altres familiars
ingressats a hospitals o centres residencials, es realitza l’acompanyament per a que
els puguin anar a visitar.

9. Tràmits burocràtics
La fundació, a través dels seus professionals, porta al dia la documentació de cada
persona assistida com pot ser el grau de discapacitat, el grau de dependència, les
prestacions econòmiques, prestacions socials i tot el ventall d’ajuts públics als quals
hi tingui dret. Es realitzen acompanyaments a tots els tràmits burocràtics que es
requereixin.
A més, en el cas de necessitar l’assistència davant les autoritats judicials i/o policials,
la fundació compta amb un servei d’assessorament jurídic mitjançant la figura d’una
advocada que realitza les gestions pertinents.
La fundació acompanya a la persona assistida als jutjats i li procura l’assistència d’un
advocat d’ofici quan hi té dret.
El tancament de les oficines d’atenció a la ciutadania de serveis com la Seguretat
Social o el Departament d’Acció Social, ha fet que la gran majoria de les gestions
burocràtiques hagin passat a realitzar-se de forma digital. El col·lapse que pateixen
aquestes institucions demora diverses gestions.

10. Servei de Psicologia
Durant l’any 2018, observant la necessitat dels tutelats per rebre una adequada
teràpia psicològica de forma periòdica que pugui reforçar el seguiment que reben al
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Centre de Salut Mental d’Adults, s’inicia el Servei de Psicologia adreçat a aquelles
persones tutelades que més es poden beneficiar i que necessiten un suport més
intensiu per les seves característiques.
Teràpies individuals
Les teràpies individuals es realitzen de forma setmanal o quinzenal, segons la
necessitat de la persona. Es treballen tots aquells aspectes que influeixen en la vida
de la persona, de tal manera que l’objectiu d’aquestes sessions és anar oferint els
recursos necessaris per a fer front a les diverses situacions d’estrès, reforçar la seva
capacitat d’adaptació als canvis, treballar les emocions derivades d’aquests
situacions i promoure el funcionament social i l’autonomia.

11. Servei d' urgències de 24 hores
Tant si la persona està institucionalitzada com si viu en el domicili el servei d’urgència
atén per fer ingressos psiquiàtrics urgents o per atendre altres situacions d’urgència
que es puguin donar. Aquest servei és atès de forma rotativa per l’equip tècnic de la
Fundació Via-Guasp i funciona els 365 de l’any les 24 h.
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12. Àrea econòmica
Si l’autoritat judicial ho requereix, la fundació gestiona el patrimoni de la persona
assistida, adequant la millor manera de fer-ho a l’autonomia de cada un, sempre en
benefici d’aquesta.
Hi ha persones que requereixen d’una administració diària, però en canvi, d’altres,
que poden gestionar les seves despeses de forma mensual. Sempre s’intenta
fomentar l’autonomia de cada un, també disposant-los d’una llibreta bancària per a
que pugui ells sols anar al banc a treure els seus diners, de forma controlada, com
a qualsevol altre ciutadà.
La Fundació gestiona a més els bens immobles dels quals puguin disposar.

Totes aquestes actuacions es venen realitzant en cadascun dels 134 assistits que
actualment té la Fundació Via-Guasp per a la Tutela del Malalt Mental.
Durant l’any 2021, onze persones van arribar a la nostra fundació per a que els hi
donéssim suport. Lamentablement, set persones van ser baixa. Sis persones van
morir, procurant fer un acompanyament emocional tant a la persona com a la seva
família, i una persona va canviar d’entitat de suport.
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13. Servei d’ Oci Inclusiu: Projecte SocialMent
L’any 2021 és el cinquè any del nostre Projecte SocialMent, basat en la integració
com una filosofia de rehabilitació a tots els nivells. Es promou treballar amb la
persona assistida la seva independència personal i recuperar i/o desenvolupar un
conjunt d’habilitats i capacitats per assolir la major autonomia possible.
L’Espai Lúdic s’ha consolidat com un espai autogestionat per les mateixes persones
tutelades, que de forma voluntària i amb gran responsabilitat es reparteixen en torns
de dilluns a divendres, en horari de mati i tarda. Un altre espai que utilitzem és la
terrassa per fer les activitats d’esport i relaxació, sobre tot al bon temps.
Son dos espais d’esbarjo, fora de l’entorn purament residencial, on es fomenten les
relacions entre iguals i l’oci.
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QUADRE D’OBJECTIUS
Durant el 2021 s’han assolit els següents objectius treballant conjuntament l’àrea
d’oci i lleure i l’àrea d’atenció psicològica:
• Millorar les habilitats socials: amb totes les activitats del bloc de coneixement
personal, que ha fet millorar la seva autoestima.
• Millorar la comunicació: les teràpies grupals han resolt conflictes de
convivència extrema durant el confinament total i han reforçat els vincles amb
les persones professionals que els hi donen suport.
• Compensar el dèficits del suport social: realitzant activitats al produir-se el
tancament dels serveis comunitaris.
• Fomentar autonomia i responsabilitat: una gran tasca de conscienciació de la
malaltia, que els ha fet responsables de la seva vida.
• Promoure actituds i hàbits saludables: s’ha intentat mantenir uns hàbits
saludables, fent xerrades que han millorat la qualitat de vida dels usuaris i les
relacions entre companys de confinament.
• Enfortir el vincle entre la persona assistida i les persones professionals: la
difícil convivència provocada per la tensió de la situació que s’estava vivint,
ha fet que s’hagin de buscar estratègies per solucionar conflictes.
• Frenar el deteriorament cognitiu: tallers de lectura, escriptura, actualitat,
diàleg, debats.....han ajudat a que el confinament tant brutal patit, no hagi fet
més estralls en la ja seva fràgil i deteriorada capacitat cognitiva degut al
trastorn mental sever que pateixen.
• Donar suport a les famílies: ajudar-los ha mantenir el contacte amb les seves
famílies, les videotrucades amb els metges, amb les professionals, les
retrobades poc a poc, tot plegat un any difícil por tots, però per una persona
amb trastorn mental sever, molt més.
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Projecte
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Objectiu General

Objectiu Específic

Afavorir les relacions
inerpersonals
Fomentar la integració
Social

Millorar la seva autonimia i
autoconcepte
Promoure i desenvolupar una
actitud positiva

Objectiu General

Objectiu Específic

Conscienciar la disminució
del consum de tabac
Promoure la qualitat
de vida dels tutelats

Ptenciar hàbits d'una dieta
sana i equilibrada
Fomentar la importància de
realitzar exercici físic

Adquirir bons hàbits
d'higiene i autocura

Objectiu General -

Objectiu Específic Estimular comportaments
adequats en la resolució de
conflictes per trencar amb
l'estigma social.

Millorar les seves
habilitats socials

Promoure conductes
positives
Facilitar eines per millorar la
seva autoestima
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Activitats 2021
Sortides d’oci

Caminata a Vallvidriera

Dia al Port de Barcelona

25

Museu dels Esports

Visita cultural a la Casa Batlló

26

Participació a activitats per la Marató de TV3, aquest any per la Salut Mental

Llums de Nadal al Recinte Modernista de l’Hospital de Sant Pau

27

Viatge amb IMSERSO al Parc Natural Delta de l’Ebre – La Ràpita
Setembre
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