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Les visions expressades en aquest document de treball responen a les propostes de les persones 
participants a la Taula de Salut Mental del Districte de Sarrià-Sant Gervasi i de l’estructuració de 
la Secretaria Tècnica de la Taula. Per tant, no necessàriament representen a l’Ajuntament de 
Barcelona o al seu equip tècnic.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Document de Treball                           L’estat de la situació en salut mental del districte de Sarrià-Sant Gervasi 

3	
	

1. Introducció 
Aquest és un document de treball fruit d’una valoració compartida per les persones membres de la 
Taula de Salut Mental (TSM) de Sarrià – Sant Gervasi. L’objectiu d’aquest anàlisi de la situació en 
salut mental al districte és: 

• Elaborar, de manera compartida amb totes les persones membres de la TSM, una valoració 
sobre la situació de salut mental del districte de Sarrià – Sant Gervasi. 

Les TSM dels districtes s’emmarquen dins del Pla de Salut Mental de Barcelona 2016 - 2022. Així 
doncs, prenen com a referència la intervenció comunitària i interseccional en salut mental, que 
posa el focus en els determinants socials com a element de prevenció i la promoció de la salut 
mental de tota la comunitat. També assumeixen un concepte ampli de la salut mental que no 
només fa referència al trastorn mental, sinó que també contempla el benestar emocional de la 
població, especialment d’aquella que viu situacions de més vulnerabilitat 

Aquest informe mostra les necessitats i problemàtiques en salut mental del districte que han 
emergit d’una sessió de treball i que s’han consensuat de manera grupal. En conseqüència, no 
pretén ser una representació ideal o una diagnosi exhaustiva sobre la situació de salut mental del 
districte. Entenem que la realitat de la salut mental del districte és més amplia i complexa que el 
que s’exposa en la imatge que aquest document mostra sobre la salut mental.  

El valor d’aquesta imatge sobre el districte rau en el fet que s’ha elaborat de manera conjunta amb 
els diferents membres de la TSM. I, per tant, exposa aquells punts comuns sobre els quals totes 
les persones participants estan d’acord vers l’estat de la situació del districte.  

Entenem que l’estat de la situació en salut mental que poden percebre i conèixer els membres de 
la taula no s’esgota en aquest document.. Així mateix, tampoc pressuposem que les situacions que 
es presenten en aquest document tenen perquè tenir un caràcter perpetu i immutable. 

Finalment, aquest document pretén ser una referència des la qual es puguin pensar i definir accions 
que es podrien realitzar al districte per part de la Taula de Salut Mental a partir de la constitució de 
comissions operatives de treball.    
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2. Resum de les necessitats del districte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

MANCANCES EN ELS SERVEIS I RECURSOS DEL DISTRICTE 

• Manca d’espais i equipaments comunitaris. 
• Manca de suport a les treballadores de la llar i de les cures. 
• Manca de coordinació àgil entre serveis i de detecció. 
• Manca de recursos especialitzats i propers per a persones amb discapacitat 

intel·lectual i trastorns de conducta o problemes de salut mental. 

GENT GRAN 

• Soledat no volguda i aïllament.  
• Gent gran amb fills/es adultes a càrrec amb problemàtica de salut mental. 

	

ATENCIÓ A INFANTS, JOVES I FAMÍLIES 

• Manca d’habilitats parentals, i altres situacions de vulnerabilitat dins de les 
famílies.   

• Augment de consum d’alcohol i substàncies en adolescents i joves.  
	

PROBLEMES AGREUJATS PER LA PANDÈMIA 

• Desgast emocional de les persones professionals de primera línia. 
• Augment de consum farmacològic i de substàncies en persones adultes. 
• Desgast emocional i desestabilització derivats de problemes socials i factors 

vitals estressants. 

PRIMERA PERSONA EN SALUT MENTAL 

• Estigmatizació de les persones que experimenten problemes de salut mental. 
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3. Situacions de salut mental destacades 
A continuació, s’exposen les diferents situacions que s’han destacat en la sessió de treball de 
diagnòstic de la Taula de Salut Mental. S’han detectat 12 situacions problemàtiques al districte. La 
majoria ja existien abans de la pandèmia, però s’han accentuat arran d’aquesta. S’exposen tot 
seguit.  

3.1. Manca d’espais i equipaments comunitaris 

La TSM detecta una manca d’espais i equipaments comunitaris al districte on poder realitzar 
activitats de suport mutu o altres activitats autogestionades per la millora de la gestió emocional i 
el malestar psicològic. Per exemple, grups d’ajuda mútua en primera persona (GAM), activitats per 
joves, activitats per gent gran, grups de suport per persones cuidadores de familiars, etc. Es 
destaca la manca de recursos de suport mutu i espais socials autogestionats, no professionalitzats, 
especialment per joves i per entitats de primera persona.  

Es tracta d’una necessitat que sempre ha estat present al districte però, actualment, arran del 
confinament s’han hagut de parar activitats i tancar espais que suposaven el contacte i la inclusió 
de la població en el teixit comunitari. Es subratlla la importància de les activitats presencials per 
a gent gran, ja que eren espais que, a part de contribuir a millorar l’envelliment, servien de 
detecció, i s’han perdut arran del confinament. A més a més, degut la bretxa digital, part de la gent 
gran s’ha aïllat encara més. 

També són necessaris recursos d'oci, lúdics i pre-laborals inclusius per infància i 
adolescència amb problemes de salut mental, que s’han vist agreujats a conseqüència del 
confinament. 

A més a més, calen espais propis per a joves, ja que es percep que els serveis públics no arriben 
a aquest segment de la població, ja siguin els centres cívics o el CSMIJ. Hi ha una distancia entre 
el jovent i els serveis del districte que dificulta el vincle, i el fet de no poder connectar amb aquest 
grup des dels servis dificulta poder-se comunicar amb ells i elles, poder conèixer el que els passa 
i, si és el cas, poder intervenir sobre una problemàtica. Els espais públics que s’ofereixen pels 
joves estan molt normativitzats (institucionalment) i els joves no participen en aquesta creació de 
les dinàmiques i normes que defineixen l’espai.  

Agents implicats 

Els agents implicats són els equipaments municipals, els recursos comunitaris de salut mental, les 
entitats de primera persona i altres associacions ciutadanes, l’Ajuntament. 

Oportunitats 

Al districte hi ha espais disponibles i potser alguns que estan infrautilitzats. També es podrien 
detectar dispositius privats i veure quins d’ells poden aportar places públiques mitjançant convenis 
de col·laboració i beques. 

També es poden establir línies de col·laboració amb espais i equipaments del districte com ara 
escoles i instituts 
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3.2. Soledat no volguda i aïllament  
La TSM mostra una preocupació especial en relació amb la gent gran que pateix soledat no 
volguda i es troba en situació d’aïllament. Tal i com s’indica més amunt, arran del 
confinament s’ha posat de manifest una pèrdua de les xarxes socials i de suport degut a la 
baixa participació (causada en part per una bretxa digital) en activitats i en programes destinats 
a gent gran. Quan es vol treballar l’acompanyament es fa difícil perquè encara hi ha por al 
contagi i hi ha desconfiança a fer activitats i relacionar-se amb altres persones.   

Cal diferenciar la gent gran que viu a casa seva de la que viu en una residència, però es viuen 
situacions d’aïllament en els dos casos. També cal tenir en compte que es tracta d’un districte 
on hi ha molta població d’edat avançada i que algunes persones no disposen de suport 
formal ni informal. Hi ha barris sobre-envellits i es destaca, sobretot, les persones que viuen 
a la zona de muntanya, on pateixen també aïllament físic.  

La conjuntura de pandèmia accentua molt més la situació. Es detecta, per exemple, que es 
podia fer seguiment d’aquestes persones grans des dels CAP però que actualment és difícil 
perquè hi ha deixat d’anar.   

Aquesta situació posa sobre la taula la necessitat de grups de suport emocional per gent 
gran i espais per compartir. 

Agents implicats 

Els agents implicats són totes aquelles persones que treballen en serveis que donen atenció a 
aquestes persones grans: comerços, biblioteques, CAPS (atenció domiciliària), serveis que 
presten visites a les llars, Serveis Socials, centres cívics, etc.  

Oportunitats 

L’existència de serveis com Radars, tot i que actualment hi ha poca participació i costa molt que 
les persones s’hi vinculin. 

 

3.3. Manca d’habilitats parentals i altres situacions 
de vulnerabilitat dins de les famílies 

Es detecta una manca d’habilitats parentals per part de les famílies del districte. Es tracta de 
famílies que s’han trobat soles en la criança durant l’etapa de confinament, quan normalment tenien 
algunes funcions parentals delegades o cobertes per  terceres persones, sense assumir la 
responsabilitat parental.  

Hi ha la percepció que la manca de límits en els pares i les mares s’ha accentuat encara més 
per la situació de confinament. Els estils parentals ja fa temps que han canviat i han passat de 
més autoritaris a ser més permissius, d’acompanyament. Arran de la pandèmia i les restriccions 
ha augmentat el temps de convivència familiar i això ha implicat certes tensions i situacions 
insostenibles. Preocupa especialment la situació d’adolescents sense límits, que estan vivint certa 
situació de desemparament per part de pares i mares.  
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Aquestes situacions de conflicte intrafamiliar es poden agreujar en el cas de famílies més 
vulnerables, tant aquelles ja patien alguna dificultat econòmica o social abans de la pandèmia com 
aquelles que la situació de crisis actual ha comportat pèrdua de nivell socioeconòmic. Es detecta 
que aquestes famílies poden tenir més dificultats per resoldre certes situacions i tensions dins del 
nucli familiar perquè la situació de pandèmia està sent molt llarga i, fins i tot, pot arribar a vulnerar 
drets bàsics com l’habitatge o l’alimentació.  

Des d’alguns serveis es detecta que, com a conseqüència de les situacions descrites, quan es 
detecten els casos de conflictivitat dins de la llar aquests solen ser més greus i amb pitjor pronòstic.  

Agents implicats 

Famílies, EAP, educadors/es de carrer, Serveis Socials, servei de Pediatria, CAPs, centres 
educatius, CSMIJ, CDIAP, EAIA, PIAD. 

Oportunitats 

Serveis Socials ja tenen un protocol amb escoles i instituts, a través de les Comissions Socials, i 
és una bona eina de detecció. També hi ha comissions d’absentisme als centres educatius que 
podrien ser un recurs.  

Un altre recurs important del territori són els Grups d’Habilitats Parentals que s’organitzen des de 
Serveis Socials. Actualment estan aturats per la situació de pandèmia.  

Per últim, es considera que amb adolescents i joves, i les seves famílies, és factible poder fer 
accions no presencials, tipus tallers online, xerrades, etc. ja que, generalment, tenen els recursos 
necessaris.  

 

3.4. Augment del consum d’alcohol i substàncies 
en adolescents i joves 

La TSM detecta un augment de consum d’alcohol i de substàncies, especialment en 
adolescents i joves. Es percep que aquest augment està molt lligat a la manca límits per part 
de pares i mares i a dificultats econòmiques i socials actuals: falta de perspectives de futur 
que podrien implicar trastorns adaptatius, problemes d’ansietat amb consum d’alcohol, addicció  a 
pantalles, etc. 

Com s’ha comentat anteriorment, en el districte hi ha una maca d’espais comunitaris i 
autogestionats per joves fet que comporta dos escenaris pel que fa al consum entre els joves: 

- Consum a casa. En aquest districte, en alguns casos, les trobades entre joves es fan a 
casa (consum de drogues i festes a casa).  

- Consum en la via pública per manca d’espais públics de trobada i d’oci saludable. 

Cal tenir en compte que el consum abusiu ja estava present abans de la pandèmia. Per exemple, 
es relaten situacions de coma etílic durant les festes majors dels barris. Sempre s’ha detectat una 
falta de consum responsable però ara que els bars estan tancats a causa de les restriccions per la 
pandèmia la via pública centralitza les dinàmiques d’oci i consum. 
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Relacionat amb aquesta situació, preocupa també l’assetjament sexual, les conductes sexuals 
violentes i les relacions sexuals de risc que poden derivar d’un consum abusiu.  

Des d’alguns serveis del districte també s’han detectat problemes de gestió de les emocions i 
d’autolesions entre adolescents i joves durant aquests període de confinament i de restriccions. 
De totes maneres, cal tenir en compte que es tracta d’unes problemàtiques que tenen una alta 
incidència en aquesta població, fins i tot sense la situació de pandèmia.  

Per tant es detecta la necessitat de tenir espais i equipaments públics on poder-se trobar, fer 
esport, que promoguin l’oci saludable, per tal d’evitar les conductes de risc en el consum d’alcohol 
i altres drogues i també per poder treballar la gestió de les emocions durant l’adolescència.  

Agents implicats 

Serveis i equipaments que treballen amb joves, CAP, Serveis Socials, Serveis d’atenció a les 
violències masclistes, Comissions Socials dels centres educatius, Ajuntament.  

Oportunitats 

Casa Sagnier té un programa de prevenció pel consum d’alcohol i altres substàncies destinat als  
centres educatius.  

Des del CSMIJ també s’imparteixen tallers de prevenció per adolescents i joves. 

 

3.5.  Augment de consum farmacològic i de 
substàncies en persones adultes 

Des dels serveis i entitats es percep un augment de substàncies també en persones adultes del 
districte. En concret, les dues situacions problemàtiques que es detecten són les següents:  

- Preocupa l’automedicació, que sovint comporta l’augment de la dosi, especialment 
en aquelles persones que tenien pautes farmacològiques prèvies a la pandèmia i que, 
arran de la situació generada per la Covid-19, presenten un augment del consum de 
les pròpies medicacions que implica una sobremedicació. En general són persones 
amb situacions vitals complicades sense diagnòstic de patologia mental greu però que 
ara presenten una problemàtica adaptativa (ansietat, depressió,...) i s’augmenten la 
medicació per reduir la simptomatologia ansiosa.   

- També es detecta un augment del consum d’alcohol en solitari, especialment en la 
franja de 20 a 30 anys i en dones soles de mitjana edat.  

Agents implicats 

CAP, CAS, Serveis Socials, CSMA, PIAD.  

Oportunitats 

No es mencionen.  
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3.6. Desgast emocional i desestabilització derivats 
de problemes socials i factors vitals estressants 

Es detecta un augment del desgast emocional derivat de problemes socials (trastorns 
adaptatius) així com una major desestabilització de les persones degut a factors vitals 
estressants.  

Els efectes del confinament i postconfinament es perceben en la salut mental de tota la població. 
La dificultat en l’accés al món laboral, especialment en joves, la pèrdua de la feina, les pèrdues 
(dols) o la precarietat en la situació econòmica desgasta emocionalment a moltes famílies i provoca 
la desestabilització de moltes persones.  

Des dels serveis i entitats es percep que la pandèmia ha alterat el marc de les relacions socials, 
de les relacions amb els serveis i de les relacions laborals generant un nou escenari de 
dependències, malestars i càrregues. 

Les situacions més desestabilitzants que es detecten són:  

• Alguns  joves es troben amb dificultats d’accedir al món laboral, però també a l’hora 
d’accedir als estudis post-obligatoris perquè s’han perdut en l’escolaritat secundària 
obligatòria.  

• Persones que han perdut la feina i es troben davant d’una situació per a la qual no 
estaven preparades, amb tensions familiars importants que s’incrementen. Expulsades del 
mercat laboral, algunes no tenen ni les necessitats bàsiques cobertes. L’estructura de 
protecció ha quedat molt descoberta. 

• La situació anterior fa que algunes famílies tinguin problemes d’habitatge (per pagar el 
lloguer, per exemple) i d’alimentació ja que han vist reduïts els seus ingressos.  

• En el cas de persones amb trastorns de salut mental controlats, estan patint un 
bloqueig emocional i necessiten més suport i orientació, calen xarxes de suport mutu. 

Agents implicats 

Els centres educatius, EAP, Serveis Socials, el CSMIJ, CSMA, CAP, CAS, educadors/es de carrer, 
centres cívics, entitats del districte. 

Oportunitats 

No es mencionen.  

 

3.7. Desgast emocional de les professionals de 
primera línia 

Des dels serveis i entitats s’observa un desgast emocional per part de professionals de primera 
línia, persones que han estat treballant durant aquests temps en els serveis essencials i presenten 
malestars emocionals quan han anat augmentant fins a ser força importants. 

Agents implicats  
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Tots els serveis i entitats que treballen a primera línia. 

Oportunitats  

No es mencionen. 

 

3.8. Manca de suport a les treballadores de la llar i 
de les cures 

La TSM mostra una preocupació especial per la manca de suport a la salut i el benestar 
emocional a les treballadores de la llar i de les cures, que treballen en les llars del districte. Per 
exemple, es detecten situacions de maltracte i desprotecció, especialment en aquelles que es 
troben en situació administrativa irregular. 

Les cuidadores que treballen en la cura de la gent gran i de la petita infància són majoritàries en 
aquest districte, però no hi viuen. Estan desprotegides, i en alguns casos treballen en condicions 
d’abusos de drets laborals. Hi ha un col·lectiu important de persones d’origen filipí, amb un aspecte 
cultural i de dol migratori que cal tenir en compte. El focus hauria d’estar en les persones i empreses 
que les contracten, perquè les que estan contractades per empreses tampoc estan bé. 

Hi ha manca de suport en les tasques que realitzen: maneig i cura de gent gran, cures a petita 
infància, etc. També cal tenir en compte totes les altres dinàmiques que es poden donar en l’àmbit 
laboral, ja que comporta una càrrega emocional molt important. Falta formació en cures i 
autocures. 

També cal millorar l'accés al sistema d'atenció de salut mental per a les persones cuidadores 
familiars, les treballadores de la llar i les persones migrades, per tal de millorar el seu benestar 
emocional. Actualment han tancat el grup de suport de persones cuidadores familiars del CAP que 
era un recurs que tenien les persones cuidadores familiars. 

Agents implicats 

Les persones treballadores de la llar, les persones que contracten treballadores de la llar, Serveis 
Socials, CAP, serveis de salut mental comunitaris.   

Oportunitats 

En el districte hi ha una experiència prèvia amb carros informatius al carrer per repartir i explicar 
els serveis d’assessorament laboral i legal a persones treballadores de la llar i les cures.  

 

3.9. Estigmatizació de les persones que 
experimenten problemes de salut mental 

Des de la TSM s’assenyala que les persones que experimenten problemes de salut mental 
pateixen de molta estigmatització al districte, sobretot les més joves. Es detecta una manca de 
formació en perspectiva de Drets Humans a totes les persones professionals que treballen atenent 
a persones (serveis, equipaments, centres cívics, centres de salut, etc.) i a les empreses. També 
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s’observa una manca de sensibilització en temes de diversitat en la població en general, ja 
que actualment la societat té moltes dificultats per entendre-ho, sobretot en trastorns mentals 
severs.  

Aquest estigma cap als trastorns mentals afecta especialment a les persones que els pateixen però 
també a l’entorn i als serveis de salut mental sobre els que hi ha molt desconeixement i rebuig per 
part de la ciutadania. També repercuteix a l’hora de pensar recursos que no passin pels serveis 
sinó que siguin espais inclusius i destinats a tota la població.  

És veu necessari realitzar formació tècnica per a professionals sanitaris però que incorporin una 
visió humanista, així com formació a centres educatius i mèdics. 

Agents implicats 

Ciutadania en general, associacions de primera persona, Serveis Socials, CAP, CSMA, CSMIJ, 
entitats del districte i de ciutat (Arep, Activament), centres educatius, EAP.  

Oportunitat 

En el territori existeixen recursos i serveis que podrien incorporar aquesta perspectiva i realitzar 
aquestes formacions i sensibilitzacions. CSMA i CSMIJ incorporen la lluita contra l’estigma en les 
seves actuacions.  

Hi ha entitats (Arep, Activament) que poden oferir formacions per lluitar contra l’estigma i 
l’autoestigma en salut mental.  

 

3.10. Manca de coordinació àgil entre serveis i de 
detecció 

Els serveis i entitats de la TSM observen una manca de coordinació àgil entre serveis sanitaris, 
socials i de salut mental que deriva en persones amb trastorn mental que no són ateses per 
la xarxa de salut mental. Aquesta situació s’ha aguditzat arran de la pandèmia ja que no és fàcil 
per a la població establir contacte amb els serveis. Es percep que no hi ha prou recursos per fer el 
seguiment de les derivacions (falta de professionals d’enllaç) i la situació es veu agreujada per 
llistes d’espera molt llargues i pels criteris de derivacions, ja que s’han prioritzat altres coses. 

Necessitat de fer més comunitaris els serveis de salut mental per tal que puguin arribar a la 
població més vulnerable, cal millorar l’accessibilitat de tots els serveis i especialment els serveis 
per joves (CSMIJ). Hi ha la percepció que no es detecten molts casos de joves amb patiment 
psicològic. Hi ha una manca de serveis ambulatoris. 

També preocupa la falta d’informació de la ciutadania sobre els recursos i serveis disponibles, 
especialment dels serveis públics. Això provoca que algunes vegades es recorri a serveis privats i 
es perd la mirada preventiva i comunitària dels serveis públics.  

Agents implicats 

Serveis sanitaris, socials i de salut mental, xarxa de salut mental, CSMIJ. 
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Oportunitats 

Al districte hi ha interconsulta en salut mental i el SOAPI, servei d’acollida per a gent nouvinguda.  

 

3.11. Gent gran amb fills/es adultes a càrrec amb 
problemàtica de salut mental 

La TSM de Sarrià-Sant Gervasi posa de manifest una preocupació cap a les persones grans amb 
fills/es adultes amb problemàtica de salut mental al seu càrrec.  

S’observa un volum de gent gran (pares i mares) que viuen amb els fills i filles amb problemàtica 
de salut mental (trastorns mentals i adaptatius) que en ocasions no estan en seguiment. Aquests 
fills o filles ja tenen 40, molts no treballen, i són dependents d’aquests pares o mares grans 
(habitatge i econòmicament).  Alguns dels fills/es fan tasques de cura als pares i mares i d’altres 
no. Tanmateix, les tasques de cura cada cop són més necessàries i potser els fills o filles no poden. 
O a la inversa, pot ser que els pares o mares no puguin seguir fent la cura dels seus fills o filles 
perquè al fer-se grans els hi ho dificulta cada vegada més.  

Es detecta un increment en l’angoixa tan des dels pares i mares amb el “què passarà quan no hi 
siguem” com des dels fills o filles sobre “què passarà quan no hi siguin els pares o mares” (i els 
recursos que les sustenten). L’angoixa és de doble via. 

Agents implicats 

Els agents implicats són tots els i les professionals de la xarxa de salut mental del districte.  

Oportunitats: No es mencionen. 

 

3.12. Manca de recursos especialitzats i propers per 
a persones amb discapacitat intel·lectual i 
trastorns de conducta o problemes de salut 
mental 

Una darrera necessitat que sorgeix és la manca de recursos especialitzats i propers en el districte 
per a les persones amb discapacitat intel·lectual (DI) i trastorns de conducta o problemes de salut 
mental. 

D’una banda, s’assenyala que no hi ha serveis de salut mental on es pugui accedir des de les 
entitats des discapacitat intel·lectual, hi ha casos que no tenen on ubicar-se pel fet de ser límit, 
no tenen un servei específic. Hi ha el Servei Especialitzat en Salut Mental i Discapacitat Intel·lectual 
(SEMSDI) per persones amb discapacitat, que no es vinculen al CSMA.  
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Pel que fa als programes d’inserció per persones amb discapacitat psicosocial, es percep 
que s’estigmatitza a les persones que participen a la xarxa d’inserció laboral en salut mental perquè 
el tracte es com si es tingués una discapacitat intel·lectual.  

Es detecta que els Serveis Prelaborals estan pensats per persones amb trastorns mentals amb 
perfils molt específics: persones que no han pogut finalitzar el seu procés formatiu o persones molt 
institucionalitzades, i això fa que els altres perfils de persones amb trastorns mentals (persones 
formades, i més autònomes i estables) no encaixin en aquesta tipologia de serveis.  

Així mateix, l’estigma és percep com un element que impedeix la contractació de les persones que 
tenen un trastorn mental. 

Agents implicats  

Entitats d’inserció sociolaboral, Serveis Prelaborals, SEMSDI, CSMA, entitats de primera persona, 
Centres Especials de Treball. 

Oportunitats 

Hi ha Centres Especials de Treball al districte que podrien incloure aquests altres perfils 
mencionats.  

 


