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El doctor Josep Fàbregas,   director 

general del CPB Serveis Salut Mental, 

es va acostar al camp de les malalties 

mentals atret per la vessant           

neurològica, però ja en els primers 

anys de la carrera de medicina es va 

apassionar per la psiquiatria, sobretot 

pel seu aspecte    psicològic i social. 

Va ser un dels introductors al  nostre 

país d’una nova manera d’entendre i 

practicar  l’assistència psiquiàtrica i la 

salut mental, que a poc a poc s’ha 

acabat imposant. Els manicomis  

tradicionals, precaris, amb manca de      

recursos, on quedaven recloses de 

per vida les persones que pertorba-

ven l’ordre social, immersos en una societat artificial i amb 

una normativa interna basada en l’autoritarisme, han estat 

substituïts per centres d’atenció multidisciplinaris basats en la 

psiquiatria comunitària. 

El Dr. Fàbregas va viure i va protagonitzar la renovació dels 

hospitals psiquiàtrics catalans. La seva experiència          

professional amb el Prof. R. Sarró, quan encara era estudiant, 

i posteriorment com a resident a l’antic  Preventori Municipal i 

a la sala de psiquiatria de  l’Hospital Clínic de Barcelona, es va 

reforçar amb una estada a Anglaterra, bressol de la         

psiquiatria comunitària. Allí va estudiar de  prop els hospitals 

de dia que havien sofert una profunda renovació basada en 

un nou enfocament del tracte amb el pacient. 

Dr. Pep Fàbregas 
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Premiar el millor projecte de pràctica assistencial      

innovadora en Salut Mental Comunitària, a desenvolupar 
en l’any  següent a l’adjudicació del premi.                                                                     

 

Po-
dran optar al premi tots els professionals de la Salut 

Mental, en el territori de Catalunya, tant de forma     
individual o col·lectiva. També s’hi poden presentar les 
institucions amb personalitat jurídica. 

 

Els treballs que es presentin seran projectes sobre   
practiques assistencials innovadores en l’àmbit de la  
Salut Mental Comunitària. Es presentaran juntament 

amb la documentació personal referent a l’experiència 
acadèmica i/o professional de la persona o persones que 
el presentin. 

Els treballs aniran precedits d’un resum amb un màxim 
de 70 línies que expliqui de forma adequada el contingut 
de la pràctica assistencial innovadora. En el treball    

hauran de constar: Estat actual i bibliografia del tema 
sobre el que es vol innovar; objectius i abast de la   
pràctica assistencial innovadora proposada; disseny i 
metodologia  d’implementació; pla de treball i calendari, i    

pressupost marc i equip necessari. 

Es presentaran en qualsevol de les llengües oficials de 
Catalunya, a doble espai, en lletra Arial 12, programa 

Word i DIN-A4 (es podrà fer servir Arial 11 per gràfics i 
il·lustracions). El document que es  presenti a concurs no 
haurà de superar les 50  pàgines. Es presentaran en  

suport paper, original a doble cara i 5 còpies,          
acompanyats d’una còpia en suport informàtic (CD o 
USB) contenint el treball en Word i Pdf. 

En els treballs no podrà figurar el nom del/s autor/s, ni el 
centre de treball, ni fer cap esment que pugui facilitar la 
seva identificació. El/s autor/s haurà/n d’adjuntar a la 
documentació un sobre tancat on figurarà escrit el títol 

del projecte, les seves dades personals: nom i cognoms, 
adreça, telèfon i correu electrònic. 

Finalitat 

Participants 

Documentació 
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En aquest sobre també s’haurà d’adjuntar un compromís 
de factibilitat i gestió  d’implementar el projecte signat per 
la   institució a la que pertany el professional. El sobre no  

s’obrirà fins que el jurat hagi emès la valoració dels     
treballs presentats a la convocatòria. 
 

Els treballs han de ser originals i inèdits, no   haver-se 
presentat a altres premis o concursos, i tenir una data 
d’implementació no superior a l’any en el moment de la 

convocatòria. 
 
S’hauran de presentar personalment o per correu certificat 
a la secretaria de l’Associació BCN Salut Mental: 
 

A/a: Maria Navarro 
C/ Mare de Déu del Coll, 20 
08023 Barcelona 

T: 607 518 409 
 
 

 
 
Per la valoració dels treballs el jurat tindrà en compte       
l'interès i el caràcter novedós de la pràctica assistencial 

proposada, la seva viabilitat i aplicabilitat en dispositius de 
Salut Mental Comunitària, i la claredat expositiva de la 
memòria presentada. 

 
 
 

 
El termini de la convocatòria s’iniciarà el dia 1 de        
novembre de 2017 i es tancarà a les 14:00h del 31 de 

gener de 2018.  
 
 
 

 
El premi està dotat de 10.000 €  
 

 
 
 
 

El Premi es fallarà per un Jurat presidit per el President de 

BCN Salut Mental, o persona en qui delegui, i estarà    
integrat per membres de la Comissió Tècnica Assistencial i 
professionals externs, tots ells de reconegut prestigi en 

l’àmbit de la Salut Mental. Es comunicaran els membres 
del jurat en el moment de la convocatòria. 

Criteris de Valoració 

Termini de Presentació 

Dotació del Premi 

Jurat 

 

El Secretari comunicarà la decisió del jurat a la persona 
o persones guardonades. La decisió  constarà en acta 

signada per tots els membres del jurat, serà inapel·lable 
i es donarà a conèixer  públicament el dia del lliurament 
del Premi. 

 
El jurat podrà declarar el premi desert si considera que 
cap treball avaluat reuneix els   criteris de valoració  
suficients com per a que li sigui atorgat. 

 
 
 

 
El lliurament del premi es realitzarà en l’acte públic   
anual de  BCN Salut Mental i serà entregat pels         

Presidents de BCN Salut Mental i de Fundació Dr. Pep 
Fàbregas. 
 

 
 
 
La memòria del projecte premiat serà publicada en la 

web de BCN Salut Mental. 
 
 

 
 
La propietat intel·lectual del treball guanyador          

correspondrà al seu autor o autors, autoritzant a les  
entitats associades de BCN Salut Mental a fer-ne ús. 
 

 
 
 
 

La participació en el premi implica l’acceptació de les 
bases i de la decisió inapel·lable del jurat 

 
Les bases de la convocatòria es podran  trobar a la 
web: www.bcnsalutmental.org i es podran         

demanar per e-mail a: 
bcnsalutmental@bcnsalutmental.cat 

Veredicte 

Lliurament del Premi 

Publicació 

Propietat dels Treballs 

Obligacions 

Telèfon: 93 211 80 03 - 607 518 409 
Fax: 93 211 39 87 

@: bcnsalutmental@bcnsalutmental.cat 
 

Associació BCN Salut Mental 

C/ Mare de Déu del Coll, 20 

08023 Barcelona 


