
   
 

 
 

 

 
 
 
Referència: el psiquiatre Claudi Camps 
 
El psiquiatre i director assistencial de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS, 
Claudi Camps,  
 
Llicenciat en Medicina per la Universitat de València (1989), el doctor Camps va 
especialitzar-se en psiquiatria a l'Hospital de Leganés de Madrid (1991-1994),  centre 
pioner a culminar la reforma psiquiàtrica en un àrea sanitària dins de l'Estat espanyol 
(1991). Inicia la seva trajectòria a l'IAS l'any 1995, com a psiquiatre del Centre de Salut 
Mental del Gironès, coordinador del centre de dia del sector i consultor de la presó de 
Girona. L'any 1998 és nomenat cap dels serveis de salut mental del Baix Empordà, i a 
partir del 2003 assumeix les funcions de director assistencial de la Xarxa de Salut Mental 
i Addiccions de les comarques gironines. 
 
Diplomat en gestió en salut mental per EADA, ha estat professor col·laborador de 
l'Institut d'Estudis de la Salut des del 1999 com a formador en la resolució de conflictes i 
gestió d'emocions. Des de l’any 2004 és membre del Consell Assessor de Salut Mental 
del Departament de Salut.  
 
L’any 2016 li va ser concedida pel Govern de Catalunya la medalla al mèrit sanitari Josep 
Trueta i el mateix any el Servei Català de la Salut el va premiar com a líder de la 
experiència més innovadora en salut mental en els 25 anys de història del Catsalut. 
L’any 2017 el parlament de Catalunya va decidir que el model comunitari de Girona era el 
model de referència i s’havia d’estendre a la resta de Catalunya. També el seu equip ha 
rebut l’encàrrec conjunt per part dels Departaments de Salut i de Benestar de generar el 
criteris de planificació de recursos necessaris de salut mental pels propers anys (Atles de 
Salut Mental) 
 
Ha estat professor col·laborador de l’escola de negocis EADA i de la Universitat de 
Girona, membre del patronat de la Fundació per la Educació Emocional, del Consell 
assessor de la Federació de Famílies salut mental Catalunya i membre del grup impulsor 
del Departament de Salut del Pla Estratègic de  Salut Mental 2017-2020. En 2012 va ser 
nomenat assessor del Pla Director de Salut Mental. En 2013 la Xarxa de Salut Mental de 
Girona, després de l’estudi europeu “Refinement” va ser reconeguda pels principals experts 
europeus com una de les xarxes més eficients d’Europa. www.refinement.eu  
 
El doctor Camps ha participat en diferents publicacions de referència estatal en 
rehabilitació psicosocial i ha estat revisor de la versió espanyola "Conjunto de guías sobre 
servicios y políticas de salud mental”, de la OMS.  
 
Durant tota la seva trajectòria professional, Claudi Camps ha estat interessat per 
l'organització de dispositius assistencials, per les tendències integradores dels diferents 
corrents psicoterapèutics, el treball interdisciplinari, així com per la reconversió i 
tancament dels hospitals psiquiàtrics.  
 
 
 




