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INTRODUCCIÓ 
 
La Unitat Polivalent Psiquiàtrica ( UPP) és un dispositiu assistencial pertanyent a Sant Joan de 
Déu, Serveis de Salut Mental ( SJD-SSM ) en la que s’atén a pacients del sistema penitenciari 
interns dins el CPQC amb patologia mental. L’atenció es dona tant en règim d’hospitalització      
( total o parcial ) i ambulatòria ( mitjançant interconsultes ).  
 
L’objectiu d’aquesta unitat passa per la detecció, tractament, rehabilitació i reinserció de 
l´intern/pacient amb patologia mental. El medi on està ubicada la unitat ( dins una presó ) fa 
que hagin de treballar conjuntament dos equips tant diferenciats com són els de Justícia i el 
Sanitari de Sant Joan de Déu . A vegades, els objectius comuns ( rehabilitació i reinserció ) 
troben les traves inherents que implica una normativa penitenciària ( medi tancat, altament 
estructurat ...) i l’abordatge del tractament queda condicionat per la normativa penitenciària ( 
seguretat versus tractament).      
 
 
Les activitats de treball social estan directament associades amb els  pacients i les seves 
famílies, fomentant si s’escau les relacions entre ells i de les famílies amb l’equip sanitari de 
SJD ( tasca psicoeducativa ). 
 
Aquesta tasca s’engloba en forma d’entrevistes als pacients, familiars i domiciliàries, espais 
familiars propis de la unitat, gestió dels permisos, tramitació de  documentació, prestacions, 
acompanyament a pacients en vinculació a recursos i coordinació amb aquests així com 
qualsevol altre agent extern que aconsellin les característiques pròpies del pacient, segons els 
criteris que l’equip considera en el programa individual de cada pacient (PIR). 
   
L’objectiu final serà el restabliment de les xarxes de recolzament externes i la readaptació 
social, familiar,  laboral i comunitària del pacient/intern.  
 
 
 
 
En aquest poster es presentaran les diverses activitats que realitza el treball social en l´àmbit 
penitenciari psiquiàtric així com reflexions des de la experiència pràctica per la millora de la 
tasca a assolir. 
 
 
 


