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Confluir per creixer
'
Pere Bonet i Dalmau
President del Clúster Salut Mental Catalunya
Vaig entrar al món de la psiquiatria des de ben jove. Com
a professional de la vella escola, no vaig créixer amb un
smartphone a la butxaca, no tenia la possibilitat de tractar als pacients per teleconferència, ni tenia al meu abast
milers de dades per fer diagnòstics més acurats. Les
necessitats en salut estan en constant creixement i si
considerem que “no hi ha Salut sense Salut Mental”, disposem d´una immillorable ocasió per integrar les oportunitats que les Neurociències i la Salut Mental aporten
als nous reptes sectorials. Reptes com el e-Health i la Big
Data, el desenvolupament empresarial, l’enginyeria de
processos assistencials, els nous abordatges farmacològics i la neuroimatge, entre d’altres, al servei del benestar
i l’acompanyament a les persones i al seu entorn en el seu
projecte vital.
En aquest marc de desenvolupament continu, el Clúster
Salut Mental Catalunya vol reflectir aquestes oportunitats editant un nou mitjà de comunicació, on la Salut
Mental i les Neurociències conflueixin, inspirats en el
concepte de conectoma; és a dir, el model de mapa de
les connexions entre les neurones del cervell. Per això
tinc el gust de presentar-te, la revista BRAIN, un mapa
sectorial, una àgora digital on parlarem de Business, Research, Aging, Innovation & Neuroscience.
Segons Hagmann, “per compendre el funcionament d´una xarxa s´han de conèixer els seus elements i les seves interconnexions. (...) Entenent el conectoma, augmentarem
la nostra comprensió dels processos emergents funcionals
a partir de les estructures cerebrals i proporcionarà noves
idees sobre els mecanismes que utilitza el cervell si les estructures cerebrals estan danyades”
Amb una visió integral, amb el sistema nerviós central
com a eix, la conducta de les persones, les sensacions
i emocions de les mateixes i la innovació com a motor
compartit, BRAIN també vol actuar com a òrgan difu-

sor dels projectes i de l´activitat més rellevant dels socis
del Clúster, aportant prestigi, posicionament i visibilitat
de marca, alhora que n´augmentarà les sinergies. Sense
estar concebut com una publicació científica, la recerca i la seva transferència estaran reflectits, en un mitjà
d’informació divulgatiu i accessible però alhora rigorós.
Els objectius que ens plantegem són:
• Generar temes de debat i marcar posicionament mitjançant entrevistes, columnes d’opinió i reportatges en
les àrees econòmiques, innovació, envelliment, benestar,
e-Health, des d´ una perspectiva clínica, empresarial,
científica i social.
• Donar la veu als professionals de la salut tractant els
temes d´interès en psiquiatria, neurologia psicologia,
medicina, infermeria, assistents socials, educatius, etc.
• Oferir al moviment de veus en primera persona i famílies, una publicació de referència sobre la salut mental a
Catalunya on convergeix la investigació, l’ensenyament i
el guariment d’aquestes patologies. Les veus en primera
persona.
• Ser nou mitjà de comunicació que interessi a tots. Perquè el farem tots els qui treballem en el sector al país
dins i fora. Perquè reflectirà tots els aspectes relacionats
amb la salut mental, l´envelliment i les neurociències.
• Donar cabuda a les iniciatives comunitàries, amb la
participació de les Administracions comarcals i locals.
El compromís amb el creixement, la innovació i la internacionalització és ferm, us encoratjo doncs a participar
en la publicació de la revista del Clúster per a que el sector de la salut mental les neurociències i l´envelliment a
Catalunya esdevingui un referent mundial que proveeixi
del millor suport bio-psico-social a totes les persones.

entrevista

Sense
4Care

Una entrevista de Carles Claret a Andreu Català,
Co-fundador de Sense4Care
Sense4Care és una companyia especialitzada en el
disseny, desenvolupament i fabricació de dispositius mèdics relacionats amb la detecció de caigudes
i la malaltia de Parkinson. Desenvolupa i comercialitza solucions d’avantguarda a través del coneixement generat pel Centre d’Estudis Tecnològics per
a la Dependència i la Vida Autònoma (CETpD)
de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
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Com neix Sense4Care? Qui forma el grup impulsor?
/Neix en el si del CETpD de la UPC. S’inicia un cop
finalitzen dos projectes europeus de gran rellevància
coordinats pel professor Joan Cabestany en els àmbits
de detecció de caigudes i la monitoratge de la simptomatologia de la malaltia del Parkinson. Els bons resultats obtinguts ens animen a crear un grup de treball per impulsar la creació d’una empresa que faci
arribar els productes fins al tram final de la cadena:
el mercat. El formem un equip multidisciplinari amb
quatre membres del CETpD: Joan Cabestany, Carlos
Pérez, Albert Samà i jo mateix; el geriatre Alejandro
Rodríguez i dos industrials de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): Xavier
Castillo i Francesc Massana.

El vostre és un àmbit de negoci amb un alt contingut tecnològic i fruit de l’àmbit de la recerca.
Quin paper hi juga el CETpD de la UPC?
/El CETpD és un centre d’investigació especialitzat en
el desenvolupament de solucions tecnològiques per a
la millora de la qualitat de vida de les persones grans
i amb malalties cròniques, especialment aquelles que
afecten la mobilitat. Comptar amb un equip multidisciplinari permet afrontar els reptes relacionats amb
la mobilitat i als trastorns motors plantejats pels diferents col·lectius amb una visió integrada.

Les noves tecnologies, sumades a la prevenció i
control de la salut, creen un camp d’investigació (i també de negoci) molt potent i amb molt
camp per recórrer a Catalunya.
/Exacte. Catalunya és un dels pols de desenvolupament de tecnologies per a la salut més potents d’Europa. La combinació d’empreses punteres, bones universitats, l’esperit emprenedor i el suport tant social
com institucional, fan que el degoteig d’innovació en
aquest àmbit sigui constant i creixent. En aquests moments, el teixit innovador en salut, el fa molt atractiu
per a l’establiment de noves activitats, ja que assegura
una dinàmica d’interacció entre tots els agents que intervenen en la concreció d’un producte, des de la recerca i desenvolupament fins a la cerca d’inversors.

El detector de caigudes va ser el primer projecte
de Sense4Care?
/En efecte, després d’haver provat l’eficiència del prototip en 200 llars d’Irlanda, Itàlia i Catalunya en el projecte
FATE, es va desenvolupar la versió comercial a l’empresa
amb un model de negoci basat en la venda del dispositiu associat a una app gratuïta.

Com funciona el detector de caigudes?
/El detector es posa la cintura, aproximadament per sobre de la cresta ilíaca, ja sigui a través d’un cinturó convencional i un clip o amb un cinturó biocompatible. Un
cop col·locat, el sistema comença a processar la informació inercial de la persona mitjançant un acceleròmetre
triaxial i una sèrie d’algoritmes i finalment, es comunica
per Bluetooth amb el mòbil de l’usuari. Quan es detecta
una caiguda, si el subjecte es torna a aixecar i es recupera, l’app mateixa ofereix l’opció d’anul·lar l’alarma. En cas
contrari, envia un missatge al mòbil del receptor (familiar, veí, centre d’emergència...) prèviament assignat, que
l’informa de la caiguda.

“Catalunya és un dels pols de
desenvolupament de tecnologies per
a la salut més potents d’Europa”
rior, utilitzàvem una xarxa ZigBee. Per tant, en funció
de les necessitats de l’entorn, podem establir la solució
més adient.

I, en l’època dels telèfons intel·ligents, les funcionalitats es controlen des d’una app?
/L’app és una part fonamental del sistema. En primer
lloc, s’utilitza per establir tots els paràmetres inicials com
el nom i telèfon del receptor dels missatges d’emergència. En segon lloc, és l’encarregada de fer el seguiment
dels nivells de càrrega de la bateria, tant del sensor com
del mòbil, i monitorar la connexió entre sensor i mòbil.
Finalment, també gestiona tots els esdeveniments possibles i els hi dóna resposta.

La geolocalització també hi juga un paper important.
/La geolocalització és la pròpia del telèfon mòbil de
l’usuari on està instal·lada l’app que, quan està activa, incorpora un botó de pànic per enviar un missatge directe al servei d’emergències o al cuidador assignat durant
la configuració del sistema.

També en feu adaptacions a cada pacient? Quins
són els destinataris de l’Angel4?
/En principi, els destinataris del detector són persones
amb risc de caure que viuen soles o passen una part del
dia sense ningú al voltant. La mateixa tecnologia es pot
adaptar a professionals que exerceixen tasques amb risc
de caiguda que puguin estar aïllats o a esportistes de risc
que actuïn sols, com a mesura de seguretat addicional.
Dispositiu Angel4 Fall Detection.

A més de la tecnologia Bluetooh, quins altres sistemes de comunicació utilitzeu per detectar aquestes activitats?
/Actualment, el Bluetooh és la més adequada per les facilitats que suposa. No obstant això, en una versió ante-

L’altre gran projecte de l’empresa és el Holter de
Parkinson? Qué és un Holter i com funciona?
/En l’àmbit de la cardiologia, un Holter és un sistema
de monitoratge de senyals fisiològics portable que em05 / clúster salut mental catalunya

magatzema de forma continuada, dades durant diversos
dies. Recull els senyals electrocardiogràfics del pacient,
normalment durant una setmana i el cardiòleg pot visualitzar-los al seu ordinador. Les dades l’ajuden a ser
més precís en el diagnòstic. A Sense4Care, hem desenvolupat un Holter per mesurar i emmagatzemar els
símptomes principals de la malaltia de Parkinson almenys durant una setmana.

“La combinació d’empreses
punteres, bones universitats, l’esperit
emprenedor i el suport social i
institucional, fan que a Catalunya,
el degoteig d’innovació en salut
sigui constant i creixent”
Es monitora la bradicinèsia, les discinèsies, la congelació
de la marxa i els períodes d’on i off del pacient. Quan, en
aquest cas, el neuròleg visualitza tota aquesta informació pot prendre aquelles decisions que puguin millorar
la qualitat de vida del pacient com, per exemple, la regulació de la medicació i fer un seguiment més acurat de
la malaltia.

On s’enregistren i com es presenten les dades?
/Tota la informació processada pel Holter s’enregistra i
es tramet a un mòbil mitjançant una aplicació específica que elabora les dades rebudes en forma de gràfiques
i estadístiques entenedores per a l’usuari final, sigui l’especialista mèdic o el mateix pacient.

Quina és la durabilitat del sistema?
/El Holter disposa d’un sistema de càrrega de la bateria
per inducció, sense cap mena de connector al sensor,
que pot durar fins a dues setmanes sense recarregar.

Heu aconseguit que aquest Holter tingui una homologació important.
/Estem en la recta final d’una fita molt important que és
aconseguir la certificació de dispositiu mèdic Clase II A,
prevista pel març. El finançament principal per a la cer06 / clúster salut mental catalunya

tificació procedeix de dos projectes exclusius de mans de
la Unió Europea, SME Instruments Fase 1 i Fase 2.
A part del valor afegit de la idea, els vostres productes
són fabricats a casa nostra?
/De moment, bona part dels proveïdors són catalans.
Ens proporcionen circuits impresos, caixes pels sensors,
cinturons biocompatibles, packaging, etc. Les bateries
les comprem fora d’Europa a través d’un distribuïdor
local.
De cara a la comercialització, però, oferiu suport en
altres llengües?
/Les instruccions estan traduïdes a diversos idiomes en
funció de les vendes i hem cobert, fins ara, totes les llengües dels nostres clients. El servei postvenda pot ser en
català, castellà o anglès.

Vols fer publicitat
de la teva
organització?
Dóna visibilitat a la teva organització gràcies a
BRAIN i arriba a un públic sectorial amb relació
directa amb els teus interessos.
• Truca’ns al telèfon 93 630 26 53
• Contacta a comunicacio@clustersalutmental.com

projecte del mes

Salut mental i gestió
forestal, dos sectors units
per la inserció sociolaboral
Un article de Javier Sánchez

L’any 2004, l’Associació Espanyola de Neuropsiquiatria
feia públic un informe mostrant el creixent interès que
existia llavors, en introduir a persones amb trastorns
mentals greus en programes d’inserció sociolaboral. El
document exposava el valor positiu de l’ocupació com
a eina de millora tant de la situació clínica com psicosocial dels afectats per alguna alteració mental o discapacitat.
Tot i això, gran part del recorregut fet anys enrere es va
esfumar amb l’esclat de la crisi econòmica que va afectar
especialment a Espanya. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’ocupació de persones amb
trastorns mentals va experimentar una davallada durant aquesta època, sent els anys 2012 i 2016 els pitjors
situant-se per sota del 12,5%. Fent una ràpida comparació d’aquestes dades amb els altres tipus de discapacitats
que es contemplen a l’estudi (física, intel·lectual i sensorial), les persones amb trastorns mentals també surten
mal parades.

La inserció laboral en persones amb
trastorns mentals suposa un retorn
anual de més d’11millions d’euros
a l’any
Durant l’última dècada, aquest sector social s’ha posicionat a la cua de l’ocupació estatal, molt per sota dels
altres tipus de discapacitats mencionats. Encara que les
taxes definides al reial decret legislatiu 1/2013 (Les empreses públiques i privades amb 50 o més treballadors han
de reservar obligatòriament un 2% dels llocs de treball a
persones amb discapacitat), no fan distinció entre tipus
de discapacitat, la realitat és que la majoria de persones
contractades pertanyen al grup de discapacitats senso08 / clúster salut mental catalunya

rials o físiques, respectivament. Alguns anys aquesta
bretxa ha arribat a ser de quasi el 30%. Així doncs, es
confirma que l’estigma que envolta a la salut mental no
només és un factor decisiu a escala social, sinó laboral.

El Projecte
Davant aquest escenari, l’any 2017, el Clúster Salut Mental Catalunya va impulsar un projecte interclúster amb
el seu homòleg de la Biomassa per tal de potenciar una
activitat minvada, com és la inserció laboral de persones
amb trastorns mentals.
El projecte reunia tots els factors determinants: Salut
Mental, Sostenibilitat, Inserció, Inclusió i Economia Circular. Una sèrie d’imputs que l’Ajuntament de Sant Boi
de Llobregat porta incloent a la seva estratègia política
durant anys i que se’ls presentava com una oportunitat a
mida. A més a més, l’Ajuntament disposa en l’actualitat
d’una caldera de biomassa de 200kw i un centre d’emmagatzematge de 1003.
Per tal d’analitzar el potencial d’inserció laboral en la
gestió agroforestal de cultius energètics per a l’autoconsum de biomassa, els dos clústers es van reunir amb professionals de les dues àrees amb la finalitat de valorar
les competències necessàries i la viabilitat del projecte.
Segons Marc Cortina, Project Manager del Clúster de
la Biomassa: “Més del 60% del territori és superfície forestal. Això suposa ser el 4t indret europeu amb més superfície arbrada. No obstant això, només es gestiona el
30% del potencial de Biomassa possible”. Aquestes dades
proporcionaven un futur optimista a l’hora de fer realitat el projecte. Segons dades oficials, la inserció laboral
en persones amb trastorns mentals suposa un retorn
anual de més d’11 millions d’euros cada any i estalvis
pels diferents sistemes de protecció social.
En finalitzar l’anàlisi previ, es va determinar que el cultiu
energètic no era viable econòmicament degut a la precarietat temporal i laboral que suposa. No obstant això,
la situació es pot revertir si s’amplien els paràmetres cap
a una visió més completa que tingui en compte la gestió forestal. Una porta oberta cap a un futur on la salut
mental no sigui exclosa del mercat laboral.

Vols fer publicitat
de la teva
organització?
Dóna visibilitat a la teva organització gràcies a
BRAIN i arriba a un públic sectorial amb relació
directa amb els teus interessos.
• Truca’ns al telèfon 93 630 26 53
• Contacta a comunicacio@clustersalutmental.com

Una publicació amb molts ulls
Aquest anunci ho veuran hospitals, centres educatius, empreses,
centres d’investigació, institucions públiques, organitzacions,
professionals de la salut i ciutadans.
Una xarxa que pot oferir-te noves oportunitats, col·laboracions,
vies de negoci i molt més.

Actualitat

Informació al servei de la
qualitat de vida. Un tour pel
Mobile World Congress 2019
Un article de Theo Kastanos

Algú va seguir l’operació que va executar a distància
el doctor Antonio de Lacy des de l’auditori del Mobile
World Congress? Heu vist a les notícies el projecte de
l’ambulància connectada del Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya? Ambdues tenen en comú un dels
aspectes troncals de l’edició d’enguany del MWC: la tecnologia 5G.
Un any més, el 5G ha sigut la tendència del futur que
més presència ha tingut en el congrés dels mòbils de
Barcelona. Però, per què és tan important? I el que és
més curiós, si era “novetat” l’any passat, per què torna a
ser-ho una altra vegada?
Molt senzill, per la implementació. A mesura que avancen altres dels projectes predilectes de l’esdeveniment
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del GSMA, com la Intel·ligència Artificial, la Robòtica
o la Internet of Things, el potencial que es pot extreure
d’aquesta nova tecnologia es multiplica.
Per exemple, els cotxes autònoms, un dels altres protagonistes d’aquesta edició. Com pot solucionar el coll
d’ampolla que suposa recollir i processar la ingent quantitat de dades que gestiona el pilot d’un cotxe de curses
en mil·lisegons, o qualsevol de nosaltres conduint cap a
Barcelona a primera hora del matí?

La tecnologia 5G ha sigut la tendència
de futur amb més presencia a l’edició
d’enguany del MWC
Un cirurgià o un metge d’emergències necessiten tenir
al seu abast el màxim d’informació, tenir la visió més
detallada possible de la situació i tot això, en el moment exacte per poder pendre les decisions adequades
en cada instant. Una imatge compresa (com les que
utilitzem diàriament per Skype o per Whatsapp), o un
possible retard o una petita interrupció entre l’emissió
i l’arribada de les dades, poden provocar conseqüències
fatídiques com per exemple, un accident de cotxe o que

un pacient segueixi amb vida o no.
Aquestes situacions són un dels tants exemples en què la
tecnologia 5G es presenta com a salvadora. També permet que un hospital o una ciutat que estiguin connectats
puguin operar amb una quantitat de punts de dades o
usuaris tan gran com els 100.000 espectadors d’un estadi
com el Camp Nou o que una experiència de realitat virtual sigui realment colpidora per no saber distingir entre
realitat i ficció.
En efecte. Gamers, automoció, equips de televisió, esports, etc, són alguns dels més beneficiats d’aquesta tecnologia, que encara trigarà alguns anys a estar a l’abast
de la ciutadania. No obstant això, si parlem de la ciutat,
en un sentit més ampli, incloent-hi els serveis de salut,
la gestió d’emergències, la mobilitat, etc. L’horitzó cada
vegada és més a prop.
Tot això, sempre que el 5G acabi arribant, ja que com
totes, aquesta tecnologia no és quelcom abstracte. El 5G
no és possible sense processadors, infraestructura, dispositius, distribució i una bona dosi de diplomàcia internacional.
Però posem el focus a la nostra àrea. Què ens ofereix el
futur per als que treballem cada dia per millorar l’atenció de les persones amb trastorns neurològics o mentals,
o garantir la qualitat de vida de les persones grans?
Sens dubte, aquests són temes més relatius a la humanitat que a la tecnologia. En aquest cas, la tecnologia és
més que mai el mitjà i no l’objectiu dels nostres esforços.
Amb tot, l’envelliment i la salut mental són una preocupació important tant per als governs com per a les grans
empreses, com per exemple, Ericsson, Intel o IBM, entre
moltes altres, que tenen els seus propis grups de R+D en
envelliment, amb alguns projectes molt prometedors. O
Microsoft o Vodafone, que en el present donen suport
a iniciatives d’emprenedors i petites empreses que, en
l’opinió de qui escriu, són la garantia que, aquesta implementació i innovació de la qual tant es parla sigui no
només possible, sinó també adequada a la realitat.

el Clúster Salut Mental Catalunya al Mobile World Congress de Barcelona, vam poder veure i escoltar als seus
protagonistes parlar sobre aquests i altres projectes.
A més dels grans, vam contactar amb start-ups i petites empreses provinents de països més enllà dels típics
i tòpics, com per exemple, BioBeat (Grècia), VidaVo
(Corea), OneSoftDigm (Israel) que ens van ensenyar
solucions que destacaven per la seva concreció i utilitat en els seus respectius territoris. Solucions i iniciatives dels ciutadans pels seus iguals. Moltes d’elles amb
una història personal darrere que ha impulsat més tard
aquesta innovació.

L’envelliment i la Salut Mental són una
de les preocupacions claus tant per als
governs com per a les grans empreses
en l’actualitat
Respecte al nostre país, només calia fer un cop d’ull la
multitud de solucions que es trobaven al “Pavelló de les
Start-ups”, al 4 Years From Now (4YFN), on la salut ocupava una proporció important del nombre de solucions.
Empreses com Sense4Care o Barcelona Technology
School, que també vam tenir la possibilitat de visitar durant el tour, per entendre la importància d’actuar des de
la proximitat i comprenent que la tecnologia és un mitjà
dins dels objectius de les persones. L’objectiu sempre ha
de ser ajudar-nos entre nosaltres per tal de viure amb
qualitat i millorar com a comunitat. Dia a dia. Sempre.

En el Mental Health and Ageing Tour que va organitzar
11 / clúster salut mental catalunya

tribuna

Epilèpsia, ansietat social i
una solució de salut digital
David Blánquez. CEO de MJN Neuroserveis

La Mònica ha patit diverses crisis d’epilèpsia des de fa 28
anys, moltes d’elles en espais públics. Actualment, als 42
anys té por a sortir de casa seva. “Tenir una crisi d’epilèpsia en públic és una de les experiències més terribles que
m’han succeït”, diu. “Les persones no saben que fer, com
actuar.”
La Mònica no està sola, es calcula que entre un 3% i
un 7% de les persones amb epilèpsia pateixen trastorn
d’ansietat social. Aquest trastorn és una por excessiva i
irracional a situacions socials, al fet de poder patir una
crisi en aquesta situació.

“Un 23% de les persones amb epilèpsia
tindran un tipus d’ansietat”
Recentment s’han presentat els resultats d’un treball de
recerca sobre 70 adults amb epilèpsia, afirmant que un
29% de les persones tenien ansietat social, un 38% agorafòbia i 53% compleixen els criteris per tenir depressió.
La suma d’aquestes alteracions provoquen una claríssima disminució de la qualitat de vida d’aquest col·lectiu.
Aquesta problemàtica s’agreuja quan les persones afectades no expliquen al seu metge que pateixen aquesta sèrie
d’afectacions associades a l’epilèpsia. Una situació que es
retro-alimenta. Un estudi canadenc de 2015 afirma que
els pacients amb més coneixement sobre la seva epilèpsia tenien menys probabilitat de tenir ansietat social. En
canvi, aquelles amb ansietat social es preocupaven més
sobre el que altres persones pensaven sobre ells si presenciaven una crisi.

La incertesa
Si alguna cosa caracteritza a l’epilèpsia, és la incertesa que provoca. Ara fa 14 anys que li van diagnosticar
aquesta malaltia a la meva filla i el fet de no saber quan
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seria la pròxima vegada que patiria una crisi, era demolidor. Per això, vaig crear MJN Neuroserveis, amb l’objectiu de predir els atacs d’epilèpsia fent ús dels recursos digitals.
No obstant aixó, passar del concepte a desenvolupar un
dispositiu mèdic que inclou un important component
d’aplicació de salut digital, no ha estat pas senzill.
Crear aquest dispositiu suposa lluitar dia a dia durant
més de 6 anys per tal d’aconseguir combinar el disseny
del hardware electrònic, la gestió de dades digitals de
salut i l’aplicació d’intel·ligència artificial per interpretar-les. Un projecte amb altíssims riscos tecnològics com
aquest, també comporta lluitar per captar inversors,
complir les regulacions, realitzar proves de concepte i
proves clíniques, sumar professionals de referència en el
sector que creguin en el teu projecte, i una llarga llista
més d’aspectes a tenir en compte.
Avui, 6 anys després d’haver iniciat aquest camí, rebem
correus de tot el món explicant-nos les seves experiències i que desitgen tenir al seu abast un dispositiu com
el que estem desenvolupant. A MJN Neuroserveis estem
plenament convençuts que podem ajudar a milers de
persones, i de famílies, a tenir una millor qualitat de vida
gràcies a l’aplicació de les noves possibilitats que ens ofereix la salut digital.

Digital Health,
Revolució o Evolució
Salvador Mena. Responsable unitat de recerca de la
Fundació Bosch i Gimpera - UB

Sota el terme Digital Health trobem gran diversitat d’eines i solucions tecnològiques destinades a donar suport
al diagnòstic, monitoratge i comunicació amb el pacient,
el que està suposant una revolució en el paradigma assistencial.
1.Quan analitzem quins són els players promotors
d’aquestes iniciatives, identifiquem 3 grans grups. Per
una banda, moltes provenen de grans firmes de consultoria tecnològiques i partners tradicionals en desenvolupament de solucions informàtiques en tots aquells sectors que suposen un negoci.
2. Moltes altres provenen d’equips emprenedors que,
identificant una necessitat en l’àmbit assistencial, es llencen al desenvolupament i comercialització de la seva
pròpia eina. Són tantes en aquesta categoria, que el fenomen ja es coneix amb el terme “Start Up Tsunami”.
3. Per últim, trobem als laboratoris farmacèutics. Grans
corporacions com Novartis, Pfizer, Merck o Celgene
pretenen donar valor al teixit mèdic assistencial mitjançant eines que inclouen intel·ligència artificial, dispositius wearables o eines de presa de decisions. I és que
les grans companyies farmacèutiques volen convertir-se
en companyies de salut, pel ventall de solucions que proporcionen al col·lectiu assistencial.
De la mà de tots d’aquests players existeixen ja solucions
Digital Health implementades en la nostra rutina mèdica que han suposat un important avanç assistencial,
com per exemple la història mèdica digital o la utilització d’eines d’anàlisi imatge mèdica en radiologia, o en
sessions de preparació preoperatòria.
De la mateixa manera, trobem exemples representatius
d’iniciatives prometedores d’emprenedoria aplicades a la
Salut Mental, com és el cas de Braingaze pel tractament
de TDAH, Qida o Elma Care en l’àmbit assistencial domèstic, o Virtual Body Works, en el camp de la realitat

virtual aplicada a la rehabilitació. Aquest ampli ventall
d’iniciatives són una bona representació de la revolució
que la que estem immersos, tot i que no es pot afirmar
que l’adopció de solucions digitals en el sector salut vagi
a la velocitat que molts pronosticaven o desitjaven.

El 98% de les start up amb productes
destinats a salut desapareixen en les
fases inicials
Molts experts en Digital Health pensen que és un problema de caire tecnològic, relacionat amb la integració
de dades, l’anonimització, l’arquitectura de servidors o el
llenguatge de programació. D’altres, en canvi, en parlen
que el gran repte està en la Transformació Digital del
sistema de salut que inclou a l’administració, als hospitals, als col·lectius assistencials (metges, infermeria, tècnics, farmacèutics) i com no, al pacient. I aquest últim,
sembla ser, el major repte cap a on s’han de dirigir la
majoria dels esforços. L’acceptació per part del pacient
o Patient Engagement. El futur de la pràctica assistencial
no serà el mateix sense dedicar esforços en l’educació del
pacient per fer-li entendre que l’ús d’aquestes noves tecnologies aporta un valor en la gestió de la seva malaltia,
permetent al professional sanitari dedicar el seu temps a
tasques d’alt valor afegit i conduint-ho cap a un sistema
de salut més eficient i sostenible.
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Digitalització i salut mental.
Tendències 2019-2020
Núria Pastor. CEO de HumanITcare

Quantes tecnologies hem estat capaços d’adaptar en
les nostres vides durant els deu últims anys fins ara?
Si fem la vista cap endarrere, ens adonem que parlem
de moltes i el que és millor, la majoria ens han facilitat
la vida. Trucades, missatges instantanis, conferències a
temps real, mesures fisiològiques digitals que ens ajuden
a millorar els nostres hàbits, etc. Però cap a on anem en
la digitalització de la salut mental?
Segons les dades de l’enquesta més recent d’ Ernst &
Young LL, el 63% dels professionals en atenció mèdica,
han participat en projectes de salut digital per a millorar
errors mèdics en seguiment i estalviar costos. El panorama global és optimista perquè entén el valor que aquestes tecnologies poden aportar al seu dia a dia. A més les
dades ho confirmen. La digitalització ha portat uns canvis impensables en la prevenció, diagnòstic i seguiment
de la salut.

El futur
Els avantatges reals que està aportant la tecnologia a
l’àmbit de la salut mental és molt amplia, des de realitat
virtual, biomarcadors digitals, plataformes de gestió mèdica, etc. Tot i que segons Forbes les tendències al camp
de les neurociències apunten per a tres grans tecnologies:
1. La Intel·ligència artificial (IA). Segons Forbes, la IA
aplicada a l’assistència sanitària per a la salut creixerà 1,7
mil milions de dòlars aquest any. En concret, s’estima
que l’IA començarà a ser satisfactòria, especialment en
el diagnòstic d’imatges, descobriment de fàrmacs i aplicacions d’anàlisi de salut.
2. Apps de salut personalitzades. Les Apps de Salut,
no només porten un clar avantatge pels pacients en el
seu propi maneig de la malaltia, doncs també ajuden a
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la reducció de la càrrega de costos de les condicions de
salut cròniques. Quan parlem de personalització, fem
referència a Apps capaces de respondre necessitats del
propi pacient. A més, les polítiques de reemborsament
favorables a les aplicacions de salut digital clínicament
rellevants continuaran ampliant models de repartiment
assistencial més enllà de la medicina física per incloure
la salut del comportament, les teràpies de benestar digital i fins i tot, la gestió de receptes.
3. Assistents Virtuals. Una de les noves revolucions
sense cap dubte ha estat l’assistència virtual, que pot
estar basada en IA. Segons Forbes, totes les aplicacions
de salut que apliquin reconeixement de veu guanyaran
protagonisme, ja que aquests titans tecnològics competeixen agressivament en solucions d’aquest caire.

El sector digital en salut creixerà un
13,4% entre 2017 i 2025
Vivim per tant, un gran canvi per a la manera en què
l’assistència sanitària es pot gestionar. Aquest canvi porta alhora molta responsabilitat, ètica i prudència. Doncs
cal avaluar les tecnologies d’acord amb l’evidència científica. L’evolució de la tecnologia en salut va lligada al
benestar del pacient. Això requereix que totes les companyies tecnològiques compleixin amb la protecció de
dades i fins i tot, en demanar directament el consentiment informat del pacient, on garantissin la seva privacitat i confidencialitat. La digitalització no pot anar mai
sense ètica com a bandera.

Localitzadors GPS per a
persones amb pèrdua de
memòria
Patricia Russo. Social Media a Indigo

Quan les persones grans es veuen afectades per problemes cognitius com la demència o l’Alzheimer, apareix
entre els seus familiars una important preocupació. I si
es perd? Afortunadament, la tecnologia juga a favor nostre i existeixen eines de geolocalització per a gent gran.
Però, com escollir l’adequada?
Precisió de la localització. Una precisió adequada és la
que està entre 15-30 metres.
Duració de la bateria. El més còmode és que tingui la
bateria inclosa i que aquesta tingui una durabilitat d’entre 2-3 dies.
Pes i dimensions. Un pes adequat seria entre 30-40g, i la
mida adequada que no sigui més gran de 50cm.
Altres característiques. També pots valorar aspectes
com l’ergonomia o la usabilitat o fins i tot, funcionalitats
addicionals com: botó de SOS, llanterna o possibilitat de
fer trucades.
Preu. A Indigo recomanem un preu intermedi, entre 50100€.

3 eines de geolocalització simples i
efectives
1. Localitzador Senzill
El localitzador senzill Yepson és un dispositiu de seguretat compacte i fàcil de portar, disponible en dues modalitats: polsera o penjoll. Incorpora un botó SOS que al ser
polsat envia una alerta al mòbil, indicant la localització
exacta per GPS mitjançant una aplicació que s’instal·la al
mòbil del cuidador o de diferents familiars.

2. Rellotge localitzador i telèfon
El rellotge GPS de Neki permet conèixer la ubicació amb
màxima precisió, inclou funcionalitats addicionals com
botó SOS, que al ser polsat envia una notificació i la posició actual del rellotge a les persones que gestionen el
dispositiu. A més, el rellotge permet rebre i enviar trucades telefòniques.
3. GPS Tracker
El localitzador GPS Tracker és de petites dimensions,
ideal per portar-lo a la bossa o butxaca. Rastreja la localització en temps real. A més, permet marcar una zona
de confort, de manera que si surt d’ella, s’envia un avís al
telèfon mòbil de referència.
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Salut Mental al lloc
de treball. El perill de
“cremar“ el capital humà
Un reportatge de Carles Claret

Al marge de la retribució i la precarietat laboral, els treballadors
es neguitegen quan la feina que fan no compleix les expectatives
vitals, es troben en una situació d’inestabilitat o se’ls trasllada
massa responsabilitat, entre altres aspectes. En aquest escenari, se senten estancats i no entreveuen oportunitats per créixer,
promocionar i millorar el benestar en l’entorn de treball. És en
aquest punt quan apareix el fenomen del “burnout”.
El gener passat, un reportatge del
Telenotícies de TV3 revelava que,
segons els Mossos d’Esquadra, a
Catalunya, l’any 2018, un total de
1.360 conductors de furgonetes van
donar positiu en els drogo tests (646
conductors en alcohol i 714, en drogues). Paral·lelament, dels 159 accidents mortals que hi va haver al país,
en 27 hi va haver furgonetes implicades. El doble que tres anys abans.
De fet, un 77% dels conductors que
donen positiu per droga a Barcelona són transportistes.

guretat vial i, el que sembla més
essencial, la salut física i mental
de les persones.

A la mateixa informació, alguns ex
repartidors confessaven haver viscut una “experiència nefasta”. Explicaven que repartir aquests volums
de paquets “és impossible” i obliga a
“aparcar i conduir a tota velocitat”.
Una tasca “estressant” en què “cobres si entregues els paquets. Si no, et
descompten diners. Si no compleixes
els mínims, et fan fora. T’obliguen a
córrer per un sou... acceptable.” L’acLluny d’estigmatitzar l’addicció i l’al- cidentalitat, per descomptat i com
coholisme en el desenvolupament reflecteixen les estadístiques, s’eleva
d’algunes activitats professionals, de manera preocupant.
les dades anteriors reflecteixen una
realitat preocupant: la dels missat- Burnout
gers autònoms obligats a estar més
de dotze hores al volant per repartir entre 300 i 400 paquets diaris per L’exemple anterior retrata una dinàun sou que oscil·la entre els 900 i els mica laboral de molta pressió. Però,
1.200 euros bruts mensuals. Per tant, no només les condicions extremes
més retribució “pels més ràpids” en l’àmbit laboral condicionen i pomenystenint les conseqüències de se- den posar en escac la salut mental
dels treballadors. També hi ha una
qüestió d’inèrcies com, per exem16 / clúster salut mental catalunya

ple, una planificació prolongada en
horari nocturn, la imprevisibilitat
freqüent de la jornada, les altes exigències psicològiques o la manca de
suport per conciliar les tasques laborals amb les familiars.
Coincidint amb el tombant de segle, el gener de l’any 2000, la Cornell
University ILR School publicava una
prospectiva titulada Mental Health
in the Workplace: Introduction, Executive Summaries (Salut mental en el
lloc de treball: introducció, resums
executius.) Phyllis Gabriel i Marjo-Riitta Liimatainen, en una tasca encomanada per l’Organització
Internacional del Treball, es proposaven assenyalar fins a quin punt disposar d’un lloc de treball digne i amb
bones condicions afavoreix la integració econòmica i social de persones amb dificultats de salut mental,
prenent d’exemple la realitat de cinc
països: Finlàndia, Alemanya, Polò-

nuada pot provocar problemes
de salut mental. La resposta
física i psíquica nociva es produeix quan els requisits de la
feina no s’ajusten a les capacitats, recursos o necessitats del
treballador. L’exposició continuada a la tensió accentua els
riscos de depressió i, especialment, de burnout. La traducció literal de l’anglicisme
verbalitzat amb la idea d’estar
cremat ha fet molta fortuna en
els últims anys. S’ajusta a una
simptomatologia, segons el
mateix estudi, de caràcter tridimensional caracteritzat per
l’esgotament o manca d’energia. Una afectació emocional
que deriva en el desànim o la
indolència i, com a cristal·lització dels dos fenòmens anteriors, la reducció de l’eficiència
professional.
nia, el Regne Unit i els Estats Units.
Tot i la idea troncal de defensar l’ocupació, rehabilitació i adquisició de
certa normalitat de les persones amb
dificultats de salut mental dins del
mercat laboral, cenyint-se als diferents rols a la feina, fixaven les principals afeccions que poden generar
estrès a la feina.
Des d’un punt de vista neurològic, la
tensió no és necessàriament dolenta
quan apareix com a alerta o prevenció a l’hora de portar a terme tasques
que requereixen concentració. Tanmateix, si es pateix de manera conti-

Beatriz Sora, doctora en Psicologia i
professora agregada dels Estudis de
Psicologia i Ciències de l’Educació a
la Universitat Oberta de Catalunya i,
més concretament, dins de l’àrea de
Psicologia de las Organitzacions i el
Treball, assenyala alguns dels factors
més determinants del burnout “com
són el sexe, l’edat, l’estat civil o l’antiguitat al lloc de treball, combinats
amb altres com les característiques
de personalitat i les psicopatologies,
i les estratègies d’afrontament.” S’hi
afegeixen, segons l’especialista, “factors organitzacionals com el clima i

La manca de suport per conciliar
les tasques laborals amb les
familiars poden posar en escac la
salut mental dels treballadors.

benestar laboral, el grau d’autonomia,
l’execució en el treball, el suport social,
l’ambigüitat de rol i la falta de reciprocitat.”
Paral·lelament, els símptomes associats al burnout tenen una gradació molt àmplia que pot reproduir
episodis d’ansietat, atacs de pànic
inesperats en forma de taquicàrdia,
hiperventilació, sensació de descontrol o plor incontrolable. Molts
cops, n’hi ha prou amb un període de
baixa laboral per agafar certa perspectiva, però, de vegades, l’estat dels
pacients empitjora i es desencadenen
afectacions més severes lligades a
tractament farmacològic. En aquest
punt, si les baixes s’allarguen, el més
probable és que l’encaix del treballador al lloc de treball o el paper que
ocupa en l’organigrama sigui tant
desaconsellable per a l’empresa, com
perjudicial per a la persona.

Treball en equip
“La recerca ha demostrat que els treballadors amb una alta satisfacció laboral rendeixen en els seus llocs de treball”, constata Beatriz Sora. I afegeix
que “de fet, existeix un corrent que
examina als treballadors feliços conceptualitzant-los com a treballadors
satisfets amb un alt rendiment.” Per
la seva part, Hèctor Verdú, consultor en lideratge i desenvolupament
d’equips, assevera que, avui dia, el
treballador és més exigent i, especialment, està “més orientat al propòsit.
Un fet inevitable quan t’has format,
perquè ets més crític i et preguntes el
perquè de les coses.” El resultat, diu
Verdú, és que l’individu, al marge de
fer de treballador, “vol aportar.”
Això explica que l’organització vertical a les empreses ja no tingui sentit.
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sobretot la relacionada amb
afectacions psicològiques,
“La direcció de dalt a baix no escolta, sovint és massa laxa i, per
els responsables de més amunt operen contra, les tasques, encara
pensant que han de tenir respostes que no impliquin esforços
per a tot i que no es poden equivocar. físics, cada cop es fan més
Això genera comportaments defen- feixugues i estressants.
sius i de protecció i deixen d’assumir
riscos. Qualsevol proposta o crítica En aquest sentit, el coach
és concebuda com un atac personal i Hèctor Verdú, explica que
l’organització acaba esllanguint-se o, “la força laboral que actualdirectament, fracassant. No per haver ment hi ha al món és la més
assumit massa riscos, sinó per tot el ben formada de la història
contrari.” En definitiva, la frustració de l’espècie humana. És la
i el burnout, quan la responsabilitat conseqüència d’un cercle
i les càrregues de feina estan mal re- virtuós: els humans tenen
partides a l’estructura empresarial, l’habilitat de l’abstracció, de concebre,
pot estendre’s com la pólvora.
de comunicar, d’associar-se.” Paral·lelament, la supervisió professional
No obstant això, i com avançava la massa sovint es lliga al control esdoctora Sora, el benestar de les per- tricte i a criteris economicistes com a
sones al lloc de treball també depèn efecte col·lateral “del capitalisme glodel tipus d’organització i del sector bal que planteja nous reptes,” contion opera. Molts estudis i observato- nua Verdú, que, per contra, més que
ris públics i privats hi aprofundeixen. mai necessiten “ser resolts col·laboraL’Institut de Salut Pública de Barce- tivament.”
lona feia públic, el primer trimestre
de 2017 —dins del número 94 de Gestionar persones i idees
les circulars informatives anomena- Per tant, quan el rendiment no es
des Treball al CAP— un informe del mesura per criteris de prestació físiSistema de Vigilància de Malalties ca, l’eficàcia dels treballadors té més
Relacionades amb el Treball portat a a veure amb un tot col·lectiu. Verdú
terme l’últim trimestre de 2016. Les assenyala que “l’actual nivell de sofisocupacions afectades més freqüents ticació tecnològica i el complex sistevan ser les dels professionals de su- ma en què operem escapa de la ment
port (25,7%), seguits dels de serveis de l’individu. Ens cal el col·lectiu, no
i comerç (23,7%) i dels relacionats ja per gestionar-lo, sinó per concebre i
amb la ciència i intel·lectuals (17,1%). entendre les màquines i la intel·ligènLa patologia més notificada va ser de cia artificial. En aquest context, ja no
tipus ansiós-depressiu (74,8%).
podem parlar de la capacitat individual, sinó d’allò que som capaços de
Des dels anys noranta, amb la inclu- crear organitzant-nos en equip, en el
sió d’un fort component tecnològic si de la societat i, òbviament, en el si
en molts sectors, el nivell d’especia- de les estructures professionals o emlització de cada lloc de treball és més presarials.”
alt i cal un continu reciclatge professional. La prevenció de salut laboral, Per aquest motiu, les grans corporacions han apostat per aprofundir en
l’opinió de la plantilla, admetre els
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suggeriments i recollir les consideracions relacionades amb la reformulació dels rols de les persones i
les dinàmiques de treball. En aquest
cas, el departament de recursos humans —al marge dels processos productius o de prestació de serveis—
assumeix les funcions de direcció
de persones i treballa per dissenyar
sistemes de relacions personals i socials que busquin l’equitat interna,
que tractin els treballadors com si
fossin clients interns i fomentin un
contracte psicològic. Moltes d’aquestes dinàmiques es regulen mitjançant
els protocols de prevenció de riscos
laborals i es consensuen en espais de
treball i reflexió on també hi ha implicats sindicats o representants dels
treballadors.
Però, malauradament, de manera
generalitzada, hi ha una manca de
participació dels treballadors en l’activitat empresarial i, en concret, en la
presa de decisions. La comunicació
amb els càrrecs executius és escassa i
l’excés de feina perjudica les relacions
interpersonals en espais de treball
sovint poc adequats i amb un ambient relacional pobre, amb poques
estones i espais per a la distensió.
Una visió qualitativa que sovint se

suma a males condicions ambientals,
activitats perilloses, soroll, pol·lució
o problemes ergonòmics.

Aptituds i actituds
Des d’un punt de vista més teòric,
Héctor Verdú exposa que, en el món
empresarial d’avui, “no hi ha espai
per a lideratges individuals, perquè un
líder sol no pot abordar la complexitat de tots els processos. Només té una
perspectiva i la complexitat n’inclou
moltes.” L’estratègia empresarial fa
temps que es vertebra amb fórmules
organitzatives menys jeràrquiques i
més ben compassades cap a un objectiu comú. Però, majoritàriament,
conclou Verdú, “un bon conjunt encara viuen al segle XIX o a mitjans
del XX, quan la persona o persones
que tenia la idea i el capital es posava
al capdavant i la resta executaven al

de comportaments que estan determinats per una combinació de saber
(coneixements), voler (actitud) i poder (habilitat) per portar a terme un
seguit de tasques.
Idealment, doncs, cada lloc de treball precisa un seguit de competències
que, qui contracta o dirigeix equips,
ha de saber intuir en determinats
perfils. En contraposició, qui ubiqui
determinats treballadors a fer funcions per a les quals no estan capacitats, en realitat, estarà portant a
terme una gestió de la incapacitat
gens positiva per a l’empresa i, el més
preocupant si acaba afectant la salut i
el rendiment laboral, per a l’individu.
Beatriz Sora, autora de la tesi Estudio
de “las consecuencias de la inseguridad laboral desde una aproximación
multinivel”, està convençuda que “un

“La patologia més notificada (2017) va
ser de tipus ansiós-depressiu, amb el 75%”
seu dictat.” Beatriz Sora matisa, però,
que “en els últims anys, s’ha produït
un impuls de les pràctiques organitzacionals orientades a crear empreses
saludables.” Una tendència que, sens
dubte, redreça la situació.
En l’estudi promogut per l’Organització Internacional del Treball l’any
2000, quan es parla de la conveniència d’un lloc de treball, apareixen els
conceptes de perfils i capacitacions
personals. Un apropament que els
autors extreien dels plantejaments
teòrics fets a Finlàndia al voltant
d’una visió dels empleats basada en
les capacitats físiques, psicològiques
i socials. Amb el pas dels anys, en el
transcurs dels processos de selecció
de recursos humans, s’ha imposat,
precisament, la recerca de perfils
amb determinades competències.
Aquestes darreres recullen conjunts

bon procés de selecció i d’acompanyament de les noves incorporacions són
claus per a l’adaptació i desenvolupament dels professionals en les seves organitzacions.”
En definitiva, del que es tracta, tant
des de la perspectiva de l’eficiència com de la prevenció de la salut
laboral i el bon clima laboral, és de
gestionar capacitacions i col·locar
cadascú a la part de l’estructura on
pugui aportar més. Héctor Verdú
ho corrobora i indica que la gestió
del talent té tot el sentit, ja que “si
les empreses i organitzacions actuals
volen personal format és perquè el
consideren un avantatge competitiu.”
Tot i això, adverteix que “llavors, han
d’estar preparades per donar veu als
treballadors, empoderar-los, responsabilitzar-los i ajudar-los a créixer.”

Factors de Burn Out al
sector salut
1. Excés d’estimulació aversiva
2. Contacte continu amb malalts
(sobre implicació o evitació)
3. Frustració per no poder curar
4. Horaris de treball irregular
5. Conflictes i ambigüitats de rol
6. Manca de cohesió en equips
7. Burocratització
8. Individualisme en les
institucions sanitàries
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economia

La Psiquiatria On-line,
a debat en el marc del
MWC

#Psiquiatria #MobileWeek
#NovesTecnologies

Mental Health
America advoca pel
finançament d’estudis
per conservar una
bona salut mental a la
vellesa
#Envelliment #SalutMental

La multinacional
Triora invertirà sis
milions d’euros a
l’estat espanyol

#SalutMental #Negoci
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El dimarts 29 de febrer, a les instal·lacions de l’Hospital Vall d’Hebron, Ignacio de Ramon, neuropsicòleg i emprenedor; Josuè Sallent, director de la
Fundació TIC Salut Social; Xavier Palomer, CEO de l’empresa Psious; J. Antoni Ramos-Quiroga, cap del Servei de Psiquiatria i president de la Comissió
d’Innovació del Campus Vall d’Hebron, i Marta Sánchez Bret, clúster manager del Clúster Salut Mental Catalunya, moderats pel biòleg i periodista
Daniel Arbós, van debatre sobre la conveniència d’articular serveis d’atenció
de salut mental servint-se de les noves tecnologies, tenint en compte que els
trastorns mentals afecten el 20% de la població general al llarg de la vida, fet
que suposa una important demanda d’atenció sanitària en aquest camp.

La institució emmarca la demanda ressaltant l’envelliment com un moment
de disminució de les capacitats mentals i físiques de les persones, en el qual
és molt positiu estimular l’enteniment cognitiu aprofitant que s’entra en una
altra fase vital. De fet, moltes persones entenen la nova etapa com un bon
moment per assumir nous reptes i, en conseqüència, enriquir-se intel·lectualment.
No obstant això, el pas dels anys també sol comportar amenaces greus en les
condicions de salut mental i poden aparèixer afectacions com la demència,
la depressió, l’ansietat i, de vegades, la psicosi, que, amb l’envelliment de la
població mundial, requereixen més atenció en l’àmbit de la tercera edat.

La multinacional holandesa especialitzada en salut mental Parnassia, es vol
estendre a Espanya mitjançant Triora. El 2013 va aterrar al País Valencià.
A Alacant hi te la seu i gestiona una clínica i a Màlaga, una altra. Els plans
d’expansió contemplen l’obertura de cinc clíniques més, de cara al 2021, i
deu ambulatoris en els pròxims anys. Tot i que no s’han donat a conèixer les
ubicacions exactes de les noves instal·lacions, fonts de la direcció han apuntat, entre altres, ciutats com Madrid, Sevilla, Barcelona, Bilbao o Santander.
A Parnassia hi treballen més de 12.000 professionals (10.900 assalariats i un
miler de voluntaris) que atenen a 180.000 pacients. El grup opera a través de
les empreses Indigo, Lucertis, Bridjer, Psyq, Bravo, Europoort i Triora.
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