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Benvinguda a càrrec de Dra. Carme Mariscot 
 
Bon dia a tothom i benvinguts. 
 
Durant aquesta jornada, parlarem de la patologia mental de les persones amb discapacitat 
intel·lectual. 
 
Els qui ja no treballem en dispositius especialitzats, quan ens referim a les persones amb 
diversitat funcional o amb discapacitat intel·lectual, sempre hi passem per puntetes. Ens fa una 
mica de por equivocar-nos amb la nomenclatura. L'hem canviada tantes vegades perquè no sigui 
pejorativa, que ara encara hi dubtem. Però no es tracta tant de trobar la definició adequada, sinó 
de dotar-los de tots els suports necessaris perquè deixin de ser persones excloses, i els noms amb 
què ens hi referim deixin de ser importants. 
 
Imagino que molts dels inscrits heu viscut la millora de l'assistència per a aquestes persones, que 
va des dels grans centres de discapacitat intel·lectual a les estades en pavellons d'hospitals 
psiquiàtrics, a ingressos a la unitat d'aguts, fins a la situació actual, amb els dispositius 
especialitzats a tot el territori. I els canvis que ens esperen encara en aquest camp. 
 
El doctor Claudi Camps ha fet referència a persones que han treballat en l'àmbit de la discapacitat 
intel·lectual i que no són amb nosaltres, i jo volia tenir un petit record pel doctor Paco Aguilera, 
que ens va deixar l'agost passat i que, entre altres avenços, va ajudar a consolidar el servei 
ambulatori de les persones amb discapacitat intel·lectual a les Terres de l'Ebre i a Reus. 
 
Els trastorns mentals en les persones amb diversitat funcional segueixen sent uns desconeguts 
per a molts professionals sanitaris que els atenen als CAP, a Urgències, a l'especialitzada, als 
jutjats... Es troben amb conductes, per a ells, inexplicables, considerant els coneixements que 
han rebut durant la carrera i el MIR. 
 
La medicina ha unificat les persones. Ha oblidat la diferència de gènere, la diversitat funcional 
en la manifestació de les malalties, en general, i, molt especialment, en les malalties mentals. El 
desconeixement de les característiques dels trastorns mentals en aquestes persones genera un 
rebuig per part dels professionals. Només entenent com es manifesten, com les expressen, 
podrem ajudar-los. Voldríem que aquestes jornades fossin les primeres de moltes per ajudar a 
pal·liar aquesta mancança. 
 
Tenim, com a primer ponent, un dels professionals que més ha lluitat per la dignificació de 
l'atenció d'aquestes persones. El doctor Ramon Novell. No hem acabat la tasca que començava 
a donar els seus petits fruits l'any 2002 o 2003, amb l'obertura del primer Servei Especialitzat en 
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Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual i la Unitat d'Hospitalització Especialitzada en 
Discapacitat Intel·lectual. 
 
El doctor Novell sempre va un pas endavant en el coneixement i la investigació de la patologia 
psiquiàtrica en les persones amb discapacitat intel·lectual. 
 
És un gust seguir l'experta traça d'en Ramon. El doctor Ramon ens farà 
la conferència marc titulada "La salut mental en les persones amb Trastorn 
del Desenvolupament Intel·lectual: un procés d'atenció integral". 
 
Endavant, doctor Novell. 
 
La salut mental en les persones amb Trastorn del Desenvolupament 
Intel·lectual: un procés d’atenció integral 
Dr. Ramon Novell Alsina 
 
Bé, moltes gràcies, Carme, amiga Carme. M'afegeixo als reconeixements a tots els que ens han 
precedit. Especialment, també, com deies, a l'amic Paco Aguilera, amb el qual vam compartir 
molt i molt temps... amb la Sílvia, que la tinc aquí acompanyant, a la taula, amb la qual vam 
compartir molt i molt temps. I molta gent que avui participa en aquesta sessió perquè som una 
colla d'amics i de professionals, que fa molts anys que estem lluitant i treballant per tirar endavant 
aquesta xarxa, aquest projecte que, finalment, va veure la llum, com estem dient, ja fa divuit anys, 
però que no para de créixer i ha de continuar creixent. 
 
Un especial agraïment, sobretot, a l'IAS i, representant-lo, al doctor Claudi Camps pel suport 
que he tingut d'ell, del seu equip, de les diferents gerències que han anat passant al llarg de tots 
aquests anys que han reconegut la nostra feina, ens han donat suport per tirar endavant. Junts 
hem lluitat per poder atendre i oferir els suports a les persones que tenen aquesta doble condició, 
la discapacitat intel·lectual per una banda, i les conductes que ens preocupen i dificultats en la 
regulació de les emocions i la conducta, per l'altra. 
 
Tots sabem que estem parlant d'una població complexa. Ja el DSM-5 inclou, dins els trastorns 
de neurodesenvolupament, un conjunt de faccions, condicions, que s'inicien en el període de 
desenvolupament i que al llarg del desenvolupament de la persona, no només el 
desenvolupament cerebral, van fent forat en la seva condició. 
 
En països o regions industrialitzades s'estima que la discapacitat intel·lectual afecta més o menys 
l'1 % de la població. Si hi afegim, com ara estem fent, després de 18 anys de feina i de suport a 
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aquest col·lectiu, un percentatge proper al 3 % d'aquelles persones que tenen un funcionament 
intel·lectual límit (que sabem que no els hem de considerar com a persones amb discapacitat), 
no estem parlant de poca gent, sinó que estem arribant, aproximadament, a un 4 % de la població 
catalana. 
 
Les dades, al nostre país, han obligat, al llarg de tots aquests anys que les administracions hagin 
pres consciència d'aquesta necessitat. I per això s'han anat elaborant tot un seguit de programes 
de suport que tenen a veure amb com ajudem a les persones amb trastorns del 
neurodesenvolupament, des del quadern número cinc publicat ja fa anys, al nou programa 
d'atenció a les persones amb funcionament intel·lectual límit, el qual s'estan posant en marxa 
dues proves pilot: una al Gironès, liderat per l'IAS, i una altra al Parc Taulí de Sabadell. 
 
Ara no parlaré de funcionament intel·lectual límit, sinó que em centraré en la discapacitat 
intel·lectual. Darrere la definició hi ha un debat molt llarg que també ha representat una lluita de 
poders entre diferents mirades dintre la discapacitat, si era o no era un trastorn, etc. Finalment, 
es va acordar que es diria Trastorn del Desenvolupament Intel·lectual (TDI), o Funcionament 
Intel·lectual Límit (FIL). 
 
Bé, sigui com sigui, diríem que, aplicant també els percentatges que veurem d'aquí un moment, 
de prevalença de la malaltia mental o de la dificultat de regulació de les emocions i la conducta, 
estaríem parlant que, aproximadament, 10.000 persones a Catalunya tenen aquesta doble 
dificultat. 
 
En el vídeo que es mostra podem veure un home amb un TDI amb necessitats de suport extens 
per la majoria de les seves habilitats bàsiques de la vida diària i TEA. Fa molts anys, en dèiem 
retard mental greu o profund i li posàvem l'etiqueta de trastorn de la conducta, perquè aquest 
home passa dies així, amb aquests crits, amb aquests moviments, donant cops, amb aquest 
balanceig. Estereotípies, moltes vegades, atribuïbles a la seva condició de persona amb TEA però 
que ningú para atenció de si hi ha alguna cosa més al darrere d'això. 
 
Si jo us dic que aquest home està dia i nit així, és a dir, amb insomni total, actiu, amb aquest 
nivell de sobreactivació, direu: "Què està passant?". El que acostumem a dir molts psiquiatres, 
molts col·legues, molts psicòlegs és: "Ja ho saps, és una persona amb retard mental. Què vols? 
Criden, fan això, tenen estereotípies, a vegades no dormen, etc". O: "És un símptoma o signe 
nuclear de l'autisme. Per tant, això, les estereotípies, aquest tipus de moviments, molts ells de 
balanceig vestibular, amb els ulls, com veieu ara, d'estimulació auditiva és propi de l'autisme". 
 
Ens hem preguntat si, a més a més, té una malaltia mental, aquesta persona? Si us dic que aquest 
home està així dues o tres setmanes per després normalitzar-se, tornar a dormir, per després 
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tornar a un cicle on s'activa, per després... És a dir, aquests cicles d'estat d'ànim configuren el 
que seria el trastorn bipolar en una persona en aquestes condicions. 
 
Hi ha malaltia mental i sovint no la identifiquem pel fenomen de l'eclipsament. La condició de 
persona amb discapacitat intel·lectual, amaga la probabilitat que hi hagi al darrere una malaltia 
mental. I això és molt important, perquè la majoria de col·legues, de professionals pensem: "És 
que em sento incòmode amb aquest home, no sé què té, no sé què fer". I això fa que, 
tradicionalment, les persones que ens dediquem a donar suport des de l'àmbit de salut a aquest 
col·lectiu, no hi tinguem gaire interès, realment. 
 
Però és cosa nostra o no és cosa nostra? 
 
Si un mira les dades, i aquestes dades són de les estades a urgències i les vegades que ha anat a 
urgències de salut mental en els sis últims mesos la població, veurem que després de l'ansietat hi 
ha el retard mental (codi antic), amb trastorn de conducta per sobre de moltes altres condicions 
a les quals destinem molts més suports. Per tant, la resposta és sí, també és cosa nostra, això, 
perquè aquí hi ha aquest problema. 
 
Intentem pensar per un moment què faríem o què fem. Mediquem? Gairebé sempre. Fem 
contencions? Gairebé sempre. Aïllem? Gairebé sempre. Avaluem? Molt poques vegades. 
Demanem que se l'ingressi a un hospital? Gairebé sempre. O que el traslladin a una altra 
institució? Gairebé sempre. És a dir, moltes d'aquestes coses les fem, exceptuant avaluar, perquè 
necessitem temps i necessitem formació, com molt bé assenyalava, també, el doctor Jordi Blanch. 
 
Perquè, en definitiva, no sabem a què ens estem enfrontant, no sabem per què la persona es 
comporta d'aquesta manera, si intenta, o no, comunicar-nos quelcom amb la seva conducta, i si 
hem de desenvolupar un pla per conèixer quines causes, per poder-lo ajudar i, sobretot, per ser 
coherents. 
 
Generalment les causes dels comportaments són multifactorials i multidisciplinars i interactuen 
entre elles entre fent que la persona en el marc d'un trastorn del neurodesenvolupament presenti 
conductes que ens preocupen. Perquè la conducta, en definitiva, és el que més veiem i el que 
més ens preocupa. Però al darrere hi ha pot haver epilèpsia, malaltia física, malaltia mental o unes 
condicions ambientals precàries... Com bé deia el doctor Claudi Camps, des d'aquesta visió 
biopsicosocial, se li dóna tanta importància al gen, als fenotips conductuals com als temes de 
tipus contextual com els models de suport actuals o el canvi cap a models comunitaris. 
 
En resum, un 40% de les persones amb TDI tindrà problemes de tipus psiquiàtric al llarg de la 
seva vida. Si excloem l'espectre de l'autisme i trastorns de la conducta, un 22 % tindrà problemes 



 

5 
 

de salut mental, i veurem, moltes vegades, que aquests problemes augmenten en la mesura que 
la discapacitat és més greu, sobretot perquè no ho sabem identificar i sobretot perquè les 
condicions de vida, encara, d'aquestes persones no són les més adequades. 
 
Problemes? Tenim diferents problemes. 
 
- El primer problema prové de la xarxa assistencial. 
 
Això ho hem dit i ho hem manifestat i, sortosament, a Catalunya hem avançat moltíssim en això, 
gràcies a molta gent com la Carme, que va ser una de les pioneres i ens hi vam anar afegint. I no 
ve de l'any 98, ve de molt abans. S'ha prioritzat i se segueix prioritzant, moltes vegades, sobretot 
en altres comunitats, els abordatges més de caire educatiu, més de caire social, negligint la 
possibilitat que aquestes persones tinguin un problema de salut mental. I, derivat d'això, no hi 
ha polítiques de coordinació sociosanitària i d'altres departaments implicats per buscar els 
suports, i les persones cauen en terra de ningú. I cada administració o cada departament deriva 
a l'altre dient que "això no és cosa meva". Això és cosa de tots. 
 
L'any 2003, quan comencem la xarxa veiem que aquesta definició de trastorn mental greu que es 
va marcar també en un quadern rosa com el nostre exclou categòricament la discapacitat, 
l'aleshores retard mental, de població que necessita unes atencions específiques. L'exclou. Ja en 
el seu moment, vam manifestar el nostre enuig i el nostre desig que això canviés. I veurem si ha 
canviat o no. 
 
La realitat és que des dels serveis genèrics es fa difícil poder atendre, pel temps, per la formació, 
les persones amb discapacitat en si mateixes, sobretot si han d'ingressar en unitats d'aguts o 
subaguts. No s'integren bé i calia fer quelcom per fer-ho diferent, perquè el risc d'exclusió era 
molt alt i segueix essent molt alt. Parlem d'una població molt heterogènia i quan apareix la 
malaltia mental la necessitat de suport incrementa. 
 
En aquell moment, ens debatíem sobre la necessitat de crear o promoure una xarxa especialitzada 
integrada dins la xarxa genèrica, que des dels mateixos serveis genèrics s'especialitzés algú. Els 
anglesos, que ens assessoraven en això, ens van dir: "No us equivoqueu, amb els anys, com una 
taca d'oli, el coneixement anirà arribant a altres àrees; a primària, a comunitària, etc. Però el més 
important és que creeu un nucli de coneixement, de formació, i d'atenció a les persones". I així 
ho vam fer. 
 
Això no exclou que el 75 % de les persones que tenen unes necessitats relacionades amb la salut 
mental i de conducta vinculades a un nivell cognitiu alt-encara que el coeficient intel·lectual no 
és l'únic que ens importa-, puguin i han de ser, atesos per la xarxa de salut mental genèrica amb 
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la qual ens coordinem perfectament, i amb la qual treballem braç a braç per donar-hi suport. 
 
Però queda aquest 25 % restant que realment són el que ara en diem "d'alta complexitat", que 
han de ser atesos d'alguna manera. Els hem de donar suports, i suports en el lloc on són, d'alguna 
manera. En aquell moment vam pensar que el millor, i això ho explicarà la Sílvia Ángel, era posar 
en marxa una xarxa comunitària i hospitalària a la qual no vull fer esment perquè no li vull 
prendre protagonisme. 
 
Sortosament hem avançat i molt. El mateix pla interdepartemental d'atenció i d'interacció social 
ja va incloure dins d'aquest concepte de pacient crònic complex, altres col·lectius que no només 
eren l'esquizofrènia, el trastorn obsessiu o els trastorns de la personalitat, sinó també persones 
amb discapacitat intel·lectual i trastorns de la conducta. 
 
Gràcies a aquesta manera de veure integral aquest col·lectiu s'ha inclòs els trastorns de la 
conducta amb discapacitat intel·lectual com a població de risc per alta complexitat. I això és un 
pas importantíssim, que representa que comencin a ser, o siguin ja, visibles. I aquesta invisibilitat 
que fa anys teníem, doncs, sortosament, en el decurs del temps i d'aquests programes i les 
voluntats de molts i, sobretot, d'alguns responsables de l'Administració ho fan possible. 
 
Aquest model és el de l'any 2003 que la Sílvia explicarà a bastament, els SESMDI, UHEDI... de 
tot això crec, Sílvia, que estarem d'acord que el més important és el GED (grup d'estudi i 
derivació), que és la coordinació entre xarxes. Això ha permès que els casos que es tracten en 
reunions de GED no caiguin en terra de ningú i puguin ser enteses, i donar-los els suports 
necessaris per, com abans millor, tornar al punt d'origen ,que és la comunitat. I si cal un ingrés, 
tenim diferents unitats, tenim diferents dispositius a la comunitat, residencials, dels quals en faré 
esment d'aquí un moment. 
 
- Segon problema, un dèiem l'Administració, el segon problema és el metge, som nosaltres. 
 
Tenim moltes dificultats, encara, si no tenim certa especialització o no tenim l'experiència d'anys 
per entendre què li passa. Moltes dificultats provenen del mateix subjecte, que no és capaç 
d'entendre què li passa, i no sap explicar-nos-ho. Altres sí, el ventall és enorme i cada cop és més 
enorme en la línia del que en diem suports intermitents o limitats. És a dir, cada cop veiem 
moltes més persones amb percentatge de discapacitat entre el 33 % i el 50 %, que són els que 
arriben als SESMDI i que actualment requereixen un treball més intensiu. 
 
Altres dificultats tenen a veure amb mi mateix. Si sé o no sé, si conec o no conec les eines per 
fer l'avaluació. Si jo m'he format des de la xarxa genèrica, des de la psiquiatria convencional sense 
haver tingut contacte amb aquesta població, em serà molt difícil. Per tant, és molt important 
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tenir contacte, i que els residents i estudiants de medicina coneguin els nostres serveis, passin 
pels nostres dispositius, i vagin adquirint un cert coneixement, encara que no s'hi acabin dedicant 
íntegrament. 
 
- Problemes atribuïbles als mètodes d'avaluació perquè no són aplicables, molts d'ells, en segons 
quins nivells de discapacitat, o als sistemes de diagnòstic. 
 
Si ens basem en una mirada des de la no discapacitat, probablement ens equivocarem a l'hora de 
realitzar un diagnòstic i acabarem diagnosticant simplement "discapacitat intel·lectual" degut al 
fenomen de l'eclipsament que abans comentàvem, sense abans haver valorat altres condicions 
mentals o físiques. Un exemple és del 2003 realitzat pel Sr. Jordi Llinars on figura que es visitaven 
182 persones amb discapacitat a tot Girona. No em preocupa tant el nombre, que ja ho és, de 
preocupant, sinó sobretot els diagnòstics. L'únic diagnòstic que constava en les històries era el 
de retard mental, en les seves diferents intensitats, però era l'únic diagnòstic. 
 
Uns quants anys després, ens trobem amb que un SESMDI amb tot el seu equip, al qual agraeixo 
tota la feinada des del primer fins a l'últim, que abastem no només Girona, sinó també Maresme 
Nord i Osona, veiem aproximadament unes 1.200 persones. 7.000 visites anuals, amb qualsevol 
tipus de diagnòstic, i sobretot, el "no diagnòstic", el "no malaltia mental", també, que gairebé és 
la meitat. Perquè moltes de les conductes que ens preocupen tenen una base comunicativa, tenen 
una base funcional, i això té molt a veure amb els entorns. 
 
I més enllà del control i del sobretractament, que ja està explicat en molts estudis, recentment 
s'ha publicat un estudi a Castella i Lleó que demostra el mateix: que la majoria de persones, estan 
sobremedicades i que ningú revisa els tractaments. 
 
Fa anys es va realitzar un estudi anomenat Seneca on s'estudiava l'envelliment en la població 
amb discapacitat, perfectament comparable al que el Dr. Rafa Martínez Leal ens explicarà ara 
amb el Pomona. En aquest estudi vèiem, per resumir-ho, que en el col·lectiu de persones amb 
discapacitat, comparat amb altres condicions cròniques o amb altres col·lectius de població sense 
aquesta condició, l'ús de psicofàrmacs era superior. Estadísticament superior. I que en la mesura 
que avançàvem amb les avaluacions, s'anaven incrementant aquelles medicacions per condicions 
mèdiques (hipertensió, diabetis, entre d'altres), en igualtat que els seus iguals sense discapacitat, 
però vèiem que també s'incrementaven els psicofàrmacs, i que no es reduïen amb el temps. 
 
És a dir, no revisem la medicació psicofarmacològica ni els possibles efectes secundaris. 
 
I en aquesta línia, estem iniciant un projecte que ja he compartit amb companys d'altres SESMDI, 
anomenat "aturem o revisem el sobreús de medicació en les persones amb discapacitat. És un 



 

8 
 

projecte que ja fa anys que funciona a Anglaterra, i, juntament amb ells, amb el National Health 
System, i amb el Royal College of Psychiatrists i l'IAS, estem liderant aquest model de 
transformació de l'ús de la psicofarmacologia en aquest col·lectiu, del qual en veureu els resultats. 
 
 
PROCÉS D'AVALUACIÓ 
 
El més important és el procés d'avaluació el qual el trobareu descrit en llibres. És un procés 
d'avaluació multidisciplinari, multicompetent i que afecta moltes àrees, no només la salut mental, 
sinó perfil cognitiu, sensorial, fenotips, etc. Tot gira al voltant de la persona, de les seves 
necessitats. I d'aquí, intentar entendre quin és el seu nivell, quin és el seu estat de salut, quin és 
el seu estat de salut mental, com és el seu funcionament cognitiu, com és el seu perfil conductual, 
com és la seva conducta des de la perspectiva funcional comunicativa. Ens està dient quelcom? 
Li serveix per quelcom? Quines són les conseqüències? L'està aprenent? L'està utilitzant? 
 
Tot això, per acabar en el disseny del que en diem un pla de suport conductual positiu, on altres 
elements de la terapèutica, com poden ser la teràpia cognitiva conductual adaptada al nivell de 
discapacitat, o la utilització de fàrmacs de forma racional ens podrà ajudar a millorar les 
condicions d'aquestes persones. 
 
Per fer-ho visual, utilitzo el símil d'una calaixera on cada calaix és un aspecte a avaluar: salut 
física, fenotips, salut mental, perfil cognitiu, perfil sensorial, context ambiental,.. 
 

• Salut física 
 
El primer punt d'aquests calaixos: la salut física. Tots sabeu, i el doctor Rafa Martínez Leal en la 
seva intervenció ens ho explicarà clarament, com les condicions de salut en aquest col·lectiu són 
deficitàries. Ho vam veure a l'estudi Séneca, el doctor Rafa Martínez Leal ho ha vist amb el 
Pomona-II. No només això, sinó que l'ús de psicofàrmacs ha augmentat, i moltes altres coses. 
Molt sovint, les persones que tenen problemes de salut, no expressen a través de la queixa, com 
faríem nosaltres, sinó a través de la conducta. Hi ha de tot, però tinguem en compte que una de 
les primers raons per presentar conductes que ens preocupen és el dolor. 
 

• Fenotips 
 
També el fenotip, evidentment, ara la doctora Susanna Esteba ens en parlarà, sobre com lliguem 
la genètica amb la conducta i l'entorn. Perquè l'entorn, que no entén que aquella persona té la 
síndrome de Prader Willi no la proveirà d'aquells elements d'entorn que poden prevenir que 
tingui accés al menjar. I la comprensió del determinisme, entre cometes, perquè l'epigenètica 
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pesa molt, ens pot ajudar molt en el suport en la comunitat, també. I tot això ha d'estar molt 
lligat. 
 

• Salut mental 
 
La patologia mental com dèiem pot ser present en un 40% de les persones amb TDI. Disposem 
de manuals i criteris diagnòstics adaptats a la DI. Hi ha el manual de diagnòstic DM-ID2 de l'any 
2020, que és DSM per a persones amb DI. Hi ha el DC-LD, que és el CIE-10, per a persones 
amb discapacitat, i tenim uns sistemes, que són els estàndards europeus que hem decidit utilitzar, 
que és la bateria PAS-ADD i el DASH entre d'altres, que ens ajuden a veure si al darrere d'aquella 
conducta que ens preocupa hi ha, o no, una malaltia mental. 
 

• Perfil cognitiu 
 
Sortosament, el mateix DSM-5 ja no fa esment tant a la importància del quocient intel·lectual, 
sinó a la importància del perfil cognitiu i, sobretot, de les funcions executives per definir quins 
suports té i quins necessita. És clau la planificació centrada en la cognició. Els suports han d'estar 
relacionats amb les habilitats cognitives i els suports estructurats també han de ser adequats a les 
seves realitats cognitives. 
 
En aquesta línia, hem dissenyat unes estratègies de suport, que n'hem dit "Positive learning visual 
structured system based on cognition", P-LeViSS+Bcog. Aquesta és una forma de treballar que parteix 
des del model biopsicosocial, on s'incorporen tots els aspectes anteriorment descrits (genètica, 
comprensió del problema de conducta, salut mental, context ambiental), seguint una estructura 
d'entorn TEACCH, combinant-se amb el suport conductual positiu i basant-se en el perfil 
cognitiu de la persona. Hem vist que amb aquesta manera de treballar, s'aconsegueix reduir 
moltes de les conductes que ens preocupen d'una forma significativa i evident, i a més, ètica, 
respectuosa i no utilitzant càstig. 
 

• Perfil sensorial 
 
És de rellevant importància l'avaluació del perfil sensorial sobretot en l'espectre de l'autisme, 
perquè la dificultat d'integració sensorial fa que apareguin problemes de la conducta o que 
apareguin problemes de salut mental, com greus angoixes, problemes del son, etc. Un programa 
Snoezelen 24h pot servir perquè la persona tingui unes condicions de vida molt adients, sigui 
més feliç i, per tant, es redueixi el seu malestar i, per aquí, millori la conducta. 
 

• Anàlisi funcional de la conducta 
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I finalment, el funcionament comunicatiu, la conducta funcional. Tots sabem que els psicòlegs 
s'entossudeixen a buscar la funció de la conducta: Què és per atenció? Què és per tangible? Què 
és per escapament? Què és per sensorialitat? Cal fer un anàlisi funcional de la conducta, però cal 
fer-ho en el context d'una visió integral com la que estic explicant, ja que sinó moltes vegades 
ens trobarem que no hi ha una funció clara, perquè pot ser el resultat d'un determinisme 
fenotípic, pot ser el resultat d'una malaltia, pot ser el resultat d'una malaltia mental i cal tenir 
aquesta visió integral i aquest mètode d'avaluació integral per ajudar-nos. 
 
Tots sabem: conductes al resultat d'uns antecedents, uns conseqüents, uns desencadenants lents, 
ràpids. Avui dia ja no treballem amb els reactius, treballem sobretot amb els antecedents. Ja no 
utilitzem tècniques de tipus aversiu, que molt sovint eren presents en l'anàlisi aplicada a la 
conducta. Treballem des de la vessant positiva amb els canvis ecològics, amb els canvis a la 
comunitat a través del que anomenem "suport conductual positiu": una caixa d'eines basada en 
valors per promoure el canvi conductual basat en l'evidència científica, un model de suport 
positiu i no aversiu, universal, ètic i multicompetent a tres nivells (prevenció primària, secundària 
i estratègies reactives). 
 
El camí és cap a la reducció de les estratègies reactives a favor de l'increment de les estratègies 
preventives. En aquests moments, a les nostres unitats, les estratègies restrictives de contenció 
són gairebé zero, en la línia d'altres institucions internacionals. Sota aquest objectiu, recentment 
hem fet una aliança amb el British Institute of Learning Disability i la xarxa Restraint Reduction 
Network amb el Dr. Edwin Jones al capdavant, per posar en marxa tot un seguit de programes 
de formació dirigits a la reducció de la restricció o a la utilització de tècniques aversives, en aquest 
col·lectiu, inclosa la farmacològica. 
 
 
- El tercer problema: hem dit l'Administració, hem dit els metges, diem també les xarxes. 
 
Venim del model assistencial manicomial, que ha anat canviant al llarg del temps. Hem contribuït 
en transformar-lo a un model molt social, on hi ha el rol de la persona, que ja no és una persona 
amb discapacitat, que és un ciutadà amb drets i deures. Anem a un model basat en els dominis 
de qualitat de vida de Robert Schalock: vida social, de qualitat... Tot això ho sabem, ho sabeu, i 
lluitem per això. 
 
Però una cosa és canviar els edificis, i l'altra és canviar les mentalitats d'aquells que donem suport, 
i això és el que probablement sigui més difícil. I que cal fer aquest pas de desinstitucionalització, 
que també, la mateixa Administració ja ens acompanya. I aquestes residències i llars residències 
de trastorns de la conducta amb grans quantitats de persones han de desaparèixer. Per què on 
s'ha demostrat que no sigui possible conviure persones amb dificultat en la regulació de les 
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emocions i la conducta i tenir una bona qualitat de vida? 
 
L'exemple Pere Mitjans, molt criticat sovint perquè són trencadors en el model de treballar, són 
a Barcelona i és l'exemple a seguir. Grups petits, heterogenis des del punt de vista de les 
necessitats per la conducta, des del punt de vista de les diferències en suports per les habilitats 
de la vida diària, un èxit. 
 
Jo em vaig entossudir a mesurar-ho, ja fa uns anys, per veure com era possible que molts nois 
que sortien de la UHEDI estaven en unes condicions comunitàries en un entorn com l'àrea 
metropolitana, molt complex i molt diferent d'un entorn rural i que la qualitat de vida no es veiés 
afectada. Ho vam mesurar i vam arribar a la conclusió que aquesta heterogeneïtat, aquesta 
integració a la comunitat, però, sobretot, les actituds dels professionals de suport eren la clau. 
 
El model Pere Mitjans hauria de ser el model que hauríem d'aplicar tots a Catalunya, perquè és 
el model de Gal·les, és el model d'Escòcia, és el model que altres comunitats, altres països, estan 
duent a terme. I el model de Pere Mitjans, és d'excel·lència i d'evidència, de resultats, tant sigui 
per l’heterogeneïtat des del punt de vista de la conducta, com de l'heterogeneïtat des del punt de 
vista de les necessitats de suport. 
 
En un pis hi pot viure una persona, per dir-ho d'una manera senzilla, amb cadira de rodes, i una 
persona amb funcionament intel·lectual límit. Al mateix temps, un que tingui problemes amb 
intensitat de la conducta més gran i un amb menys problemes de la conducta. I s'ha demostrat 
que la qualitat de vida en aquests models no es veu afectada. 
 
Vull donar les gràcies a Pere Mitjans per ajudar-me a entendre i a fer visible que aquest model és 
el model que hem d'aplicar nosaltres també a l'IAS, que hem d'aplicar nosaltres també a Girona. 
I d'aquí se'n deriva tot un projecte que hem iniciat i que no té volta enrere. Estem en el moment 
de fer aquest pas endavant, en diem "+ApdC", que vol dir "Més a prop de casa" i que té tot el 
suport de la institució a la qual agraeixo moltíssim, i és fruit de la col·laboració entre la xarxa de 
salut mental i l'especialitzada en discapacitat, la Fundació Support i també la Delegació Territorial 
de Treball, Afers Socials i Família representats pel senyor Jordi Solé, al qual també agraeixo 
moltíssim les ganes que tenim tots plegats de tirar endavant aquest projecte. En definitiva, serà 
anar a pisos de tres persones a la comunitat amb independència del seu nivell i amb 
independència de la condició, que actualment estan vivint en dispositius residencials de trastorns 
de la conducta. 
 
El nostre objectiu final és aconseguir canviar el decret d'acolliment residencial perquè aquest 
model de Pere Mitjans, aquest model del país de Gal·les, d'Escòcia, i de molts altres llocs, sigui 
el model referent a tot Catalunya, no només a Girona. Que ho serà, no en tinc cap dubte. 
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I, lligant amb el que ara la Sílvia Àngel ens comentarà, sobre el PAIcSaMAEC (programa 
d'abordatge integral dels casos de salut mental i adiccions d'elevada complexitat), al qual vaig 
tenir l'oportunitat de participar liderant i coordinant el grup de discapacitat i del qual em sento 
orgullós d'haver-hi pogut participar, es parla de la importància del treball a la comunitat a través 
dels SESM-DI, la importància de transformar un model de suports cap a la comunitat, cap a 
aquesta visió integral, cap a una avaluació dels serveis de veritat, no de: "vaig amb el metro i 
mesuro si això fa 2 cm o 3 cm i em passa o no em passa la cadira de rodes", sinó la de veritat, 
que és la qualitat i l'actitud dels professionals. 
 
Aquesta és l'avaluació que ha de fer el servei d'inspecció i, per tant, se'ls ha de formar i se'ls ha 
de canviar. Que això estigui recollit en un document d'alta complexitat per atendre les persones 
amb alta complexitat, així com la formació dels PIR, els EIR, els MIR, que hi lluitarem, oi, doctor 
Camps?, lluitarem per aconseguir-ho, doncs crec que és la clau per avançar, definitivament, cap 
a la transformació d'aquest model. 
 
Per tant, per emportar-nos a casa moltes de les coses que he dit: Programes sociosanitaris, 
educatiu, treball, moltes altres coses, com també he fet esment al document de recomanacions 
del funcionament intel·lectual límit. Locals no segregats. No segregats. Que totes les persones 
que tinguin aquesta doble condició, tinguin un pla de suport escrit senzill, coordinat per un gestor 
de cas, com el programa PSI que s'està fent a la xarxa genèrica de salut mental. Anem cap a la 
comunitat i aquells que ens estan escoltant (o llegint) anem a treballar junts amb vosaltres per 
donar-vos suport amb major o menor èxit, amb major o menor intensitat en funció de les 
capacitats també, però estem aquí per ajudar. 
 
Implementar el suport conductual positiu, transformar aquest model cap al més a prop de casa, 
centrar-nos realment en la millora de la qualitat de vida, plans molt clars, lideratges pràctics, gent 
que tingui ganes, il·lusió, experiència per tirar endavant aquests projectes, auditar per tenir 
evidències que puguin transformar les lleis, que puguin transformar els documents i, sobretot, 
no rebutjar les persones. 
 
I fins aquí, moltíssimes gràcies per la vostra atenció, i o'clock. 


