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Introducció:  

Durant la segona meitat dels anys 90, apareixen als països nòrdics i anglosaxons, equips de 

detecció i tractament precoç de les psicosis, fruit d’investigacions que senyalen que la 

intervenció precoç comporta una millor evolució. A Catalunya la creació d’equips i programes 

dedicats a aquesta tasca és una de les prioritats del Pla Director de Salut Mental i Addiccions 

(2006-2010). En aquest marc, l’ICS crea L’EAPPP (Equip d’Atenció Precoç a Persones en Risc 

de Psicosi). 

Objectiu: 

El disseny de l’equip defineix el treball en xarxa com a una de les seves estratègies principals 

per a la detecció i l’atenció precoç de la psicosi. Quina funció té el rol professional del 

Treballador Social en aquestes competències? 

Metodologia: 

El treball en xarxa a l’EAPPP es realitza mitjançant  interconsultes periòdiques amb els 

diferents serveis  d’atenció a les persones i, espais formatius per a la millora de l’activitat 

preventiva i de detecció dels professionals de la xarxa. 

Els criteris que afavoreixen aquest treball són la disponibilitat per a l’assessorament i la 

cogestió de casos, l’alta accessibilitat, la rapidesa de la resposta, i la flexibilitat en les formes 

d’atenció i vinculació. 

Resultats 

En els 30 mesos de funcionament s’han realitzat  148 interconsultes, i 50 espais de formació de 

diferents índoles. 

El 35% dels pacients provenen de derivacions realitzades des de Serveis Socials i Educatius i 

el 32% des de l’APS.  

Conclusió: 

Els pròdroms del trastorn i els efectes socials d’aquests es pateixen per un període de 3 i 5 

anys previ al diagnòstic, durant el qual sovint les persones són ateses en  serveis comunitaris 

no especialistes en Salut Mental. 

El Treball Social, fomentant el treball cooperatiu amb els equips socioeducatius d’atenció a la 

població, promou la detecció precoç de les Psicosis i la prevenció amb joves i nens en risc de 

patir-ne.  
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