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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 l’Eixample 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.  
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1. Introducció 

Aquest és un document de treball fruit d’una valoració compartida pels membres de la Taula de 

Salut Mental (TSM) de l’Eixample. L’objectiu d’aquesta 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 l’Eixample. 

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 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 es descriu. 

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, s’exposen aquells punts comuns sobre els 

quals totes les persones participants estan d’acord vers l’estat de la situació, entenent que la 

percepció i coneixement dels participants no s’esgota en aquest document.  

Es mostra allò que ha emergit d’una sessió de treball i que s’ha consensuat de manera grupal, 

sense pressuposar que les situacions que es presenten tinguin un caràcter perpetu i immutable. 

Finalment, aquest document pretén ser una referència des de 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.    

  



Document de Treball              L’estat de la situació en salut mental del districte de l’Eixample 

4 
 

2. Resum de les necessitats del districte 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATENCIÓ A LES SITUACIONS DE VULNERABILITAT   

Soledat no volguda i aïllament social de les persones grans  

Augment del malestar emocional per la situació de precarietat 
sobrevinguda 

Manca de suport per persones cuidadores de familiars 

Sobrecàrrega en els equips professionals 

INFANTS, JOVES, FAMILIA 

Augment de la conflictivitat intrafamiliar 

Increment de problemàtiques de salut mental en adolescents i 
joves 

Augment del consum de tòxics 

MANCANCES EN ELS SERVEIS I RECURSOS DEL DISTRICTE 

Saturació dels serveis assistencials bàsics 

Necessitat de suport grupal i recursos comunitaris per atendre el        
malestar emocional  

Manca d’atenció als col·lectius es situació de més precarietat 
social 
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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. Al districte se n’han trobat 10. Tot i que la majoria ja 

existien abans de la pandèmia, s’han accentuat arran d’aquesta. S’exposen tot seguit.   

3.1. Soledat no volguda i aïllament social de les 

persones grans  

La Taula mostra una preocupació especial en relació a la gent gran que pateix soledat no 

volguda i es troba en situació d’aïllament social, situació agreujada per la Covid-19 amb el 

tancament de serveis i activitats i la por al contagi.  

Es comenta que la solitud de la gent gran ha estat una prioritat recurrent en els diagnòstics de 

les Taules de Salut Comunitària que s'han fet al Districte. 

En aquest sentit, hi ha dues situacions que es posen de manifest per les seves implicacions 

específiques. La primera fa referència a l’augment d’ansietat i del sentiment de solitud en la 

gent gran. Es percep que hi ha persones que, arran de la Covid-19, fa mesos que no surten de 

casa, no tenen vincles relacionals ni realitzen cap tipus d’activitat. Algunes inclús han 

desenvolupat una certa fòbia social per por al contagi.  

D’aquesta realitat se’n desprèn una segona situació que preocupa: el deteriorament cognitiu i 

físic que mostren algunes persones grans en situació d’aïllament. En general, es percep que les 

persones grans autònomes que eren usuàries d’espais comunitaris com el Casal de Gent Gran 

o els centres cívics abans de la pandèmia, en part, es mantenien actives i connectades a l’entorn 

gràcies a aquests recursos. Al no tenir accés a aquests serveis i/o activitats, s’ha detectat una 

ruptura molt brusca de la gent gran amb el teixit social i comunitari, que té implicacions negatives 

en l’estat físic i mental d’aquest col·lectiu. 

Arran de l’aturada de l’atenció presencial, no se’ls ha pogut fer el seguiment que es feia abans 

des dels serveis comunitaris. S’ha potenciat l’atenció de forma telemàtica, però es detecten 

situacions de bretxa digital que dificulten el contacte virtual amb aquesta franja d’edat. Aquest 

canvi de paradigma ha provocat un trencament de la xarxa social i un conseqüent aïllament no 

volgut que està generant certa angoixa entre la gent gran.  

Val la pena mencionar que aquesta angoixa s’ha vist incrementada per situacions de dol (per la 

pèrdua de persones estimades durant el confinament, la vida que tenien abans de la pandèmia, 

etc.). Es considera que, malgrat les iniciatives d’acompanyament al dol impulsades des del Pla 

de Xoc de l’Ajuntament de Barcelona, l’atenció és insuficient tenint en compte la demanda que 

hi ha. 

Agents implicats 

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 
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L’existència dels grups d’acompanyament al dol de l’Ajuntament de Barcelona, malgrat es 

considerin insuficients. 

 

3.2.      Augment del malestar emocional per la 

situació de precarietat sobrevinguda 

Des dels diversos serveis i recursos es detecta un augment generalitzat de l’ansietat i del 

malestar emocional i psicològic, causats per les situacions de precarietat que ha generat o 

agreujat la pandèmia: pèrdues de feina, d’habitatge, situacions familiars complexes, dols, 

problemes de salut, etc. Aquesta realitat afecta al conjunt de la població generant patiment i 

malestar, des d’infància fins a gent gran.  

Es menciona especialment l’augment de casos en la petita infància (0-6 anys) de pèrdua de 

benestar emocional deguda al context familiar i de trastorns de la relació i comunicació; 

l’increment del malestar entre joves, que veuen trencats els seus itineraris laborals i formatius 

(educació no presencial, pèrdua de la xarxa d’amistats, crisi econòmica i poques oportunitats 

laborals, impossibilitat d’independitzar-se, etc.); les persones de 50 anys que han perdut la feina 

i s’enfronten a dificultats de reinserció; les persones grans que s’han vist aïllades al domicili; i 

les persones cuidadores formals i informals, un col·lectiu amb gran càrrega emocional que 

han vist incrementar el seu malestar arran de la pandèmia. 

La previsió és que aquesta situació encara s’agreugi més, alimentada per la incertesa del futur, 

les pèrdues de feina i habitatge, els dols i les situacions de precarietat socioeconòmica 

sobrevinguda derivades de la pandèmia. Pel que fa a aquest últim punt, la Taula detecta 

persones que abans de la irrupció de la Covid-19 tenien una situació socioeconòmica favorable 

i que ara es troben davant d’una precarietat socioeconòmica, laboral i/o per raó d’habitatge 

de forma sobrevinguda que, en general, afecta molt a nivell emocional i psicològic, produint 

malestar i patiment. Preocupa l’efecte que aquesta situació pugui tenir a llarg termini, derivant en 

un diagnòstic de depressió o en trastorns adaptatius. 

Agents implicats 

CDIAP, serveis i equipaments que treballen amb joves, xarxa de salut mental.  

Oportunitats 

No es mencionen. 

 

3.3. Augment de la conflictivitat intrafamiliar  

Es destaca un augment de la conflictivitat relacional (parelles, famílies, infància) a les llars, 

conseqüència dels mesos de confinament domiciliari i la situació d’incertesa descrita més amunt.  

Pel que fa a les parelles, es percep una sobrecàrrega generalitzada que afecta específicament 

a les dones en relació a les tasques domèstiques i de cures. Es ressalta un augment també de 
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la conflictivitat entre parelles grans, que obligades al confinament domiciliari i aïllament social no 

sostenen la situació. 

En infància i adolescència, aquesta problemàtica es pot manifestar a través de l’increment del 

maltractament i abús. L’aïllament de les famílies durant els primers mesos de pandèmia ha 

dificultat la detecció dels casos, però aquests s’han fet palesos amb el retorn dels infants i joves 

als serveis i centres educatius. També es destaca la manca d’habilitats parentals i de certes 

rutines i hàbits que tenen repercussions en el desenvolupament dels infants. Hi ha hagut un 

augment de demanda de tractaments al CDIAP, amb les conseqüents llistes d'espera per atendre 

als infants que fan que tant aquests com les seves famílies es puguin trobar en situació de 

desemparament mentre no són atesos pels serveis. 

Finalment, aquesta situació de tensió a les llars també té repercussions en les persones grans 

dependents o que necessiten cures, són una població fràgil en la qual s’han detectat casos de 

negligència i maltractament des de l’inici de la pandèmia.  

Agents implicats 

Famílies, EAP, Serveis Socials, servei de Pediatria, CAP, centres educatius, CSMIJ, CDIAP, 

EAIA. 

Oportunitats 

No es mencionen.  

 

 3.4.      Saturació dels serveis assistencials bàsics 

La Taula mostra preocupació per la saturació dels serveis de salut mental degut a l’augment del 

malestar emocional derivat de la pandèmia. Aquesta situació crea dos escenaris amb dificultats: 

d’una banda, afecta als tractaments de les persones que ja estan sent ateses en els serveis per 

una disminució de la freqüència de les visites i de l’altra, provoca que algunes persones que 

necessiten suport hagin de recórrer a recursos privats que no tothom es pot permetre. Aquesta 

situació crea un augment del malestar emocional i psicològic. 

Es constata la necessitat de donar servei psicològic directe en els CAP per atendre els malestars 

emocionals de la població. També es detecten dificultats tant en la vinculació de les persones 

usuàries al CSMA com en les derivacions d’altres recursos cap a aquest servei. 

Agents implicats 

Serveis assistencials, CAP, CSMIJ, CSMA, CDIAP 

Oportunitats 

Mitjançant el Programa de Suport a la Primària en els CAP hi havia un/a professional del CSMA 

(psicòleg) que atenia els casos de salut mental. Arran de la pandèmia aquesta persona ja no 

està presencialment als CAP del districte i fa l’atenció a través de trucades telefòniques. S’ha 

perdut la coordinació directa amb aquest professional i a les professionals dels CAP els manquen 

recursos per atendre adequadament els casos de salut mental. També hi ha el recurs CIPAES, 

però igual que altres recursos comencen gratuïts i acaben esdevenint de co-pagament.  
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3.5. Necessitat de suport grupal i recursos 

comunitaris per atendre el malestar emocional 

La TSM percep la necessitat de poder realitzar activitats de suport grupal o suport mutu 

que afavoreixin la millora del malestar emocional i psicològic. El confinament i les restriccions 

sanitàries han provocat que s’hagi aturat part del suport grupal que hi havia. També s’han perdut 

espais de participació i de trobada que permetien fer xarxa social, interactuar amb altres 

persones, ajudar-se, etc. Per les situacions de vulnerabilitat social que s’estan vivint i per atendre 

el malestar emocional de la població es considera important recuperar el suport grupal i els 

recursos comunitaris. Tanmateix, s’assenyala que al districte ja hi ha una sèrie de recursos a 

l’abast de la població, però que, en alguns casos, es desconeixen i caldria ampliar-ne la difusió. 

La Taula posa de manifest que hi hauria d’haver recursos, de caire més comunitari i de suport 

social, on poder acudir. 

També es percep una manca de recursos de suport a algunes famílies que ajuden a assumir uns 

hàbits familiars que afavoreixin un bon desenvolupament dels seus infants. 

Agents implicats 

Els equipaments municipals, els recursos comunitaris de salut mental, les entitats de primera 

persona i altres associacions ciutadanes, l’Ajuntament. 

Oportunitats 

Al barri de la Sagrada Família, hi ha una xarxa de suport entre el veïnat formada per voluntàries 

que realitzen tasques de suport (visites a gent gran, portar medicaments a persones que no 

poden sortir,...). En aquest sentit, es pensa que falta una organització dels serveis des de la 

prevenció i no tant l’actuació-reacció.   

També als Serveis Socials Fort-Pienc s’hi fa formació a persones voluntàries del programa 

Radars, realitzant suport a l’acompanyament que fan. També hi ha un programa de suport a 

mares monomarentals, col·lectiu que ha estat molt afectat arran de la pandèmia; és d’atenció 

grupal i vol crear una xarxa de suport mutu. 

 

3.6. Increment de problemàtiques en salut mental 

en adolescents i joves 

La situació pandèmica ha suposat l’increment de dificultats en salut mental. La TSM detecta 

un empitjorament de la salut mental en població adolescent i jove així com en persones amb 

diagnòstic previ.  

Pel que fa als joves es recullen diverses problemàtiques específiques: 

- Augment de les conductes d’autolesions en adolescents així com un ascens de 

l’activació del Codi Risc Suïcidi (CRS). Es considera que l’ increment de l’ús de les xarxes 

socials durant la pandèmia ha generat dinàmiques grupals entre adolescents al voltant de les 

autolesions, principalment en noies. 
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- Increment de trastorns de conducta alimentària. Es percep tant una aparició de nous 

casos com un agreujament d’aquells que ja existien abans del confinament i que estaven 

controlats per l’entorn familiar, això és degut a que el control durant el confinament es dilueix 

en el moment postconfinament per la comparativa amb els altres, reprenent-se la patologia. 

  

- Detecció de situacions de fòbia al retorn escolar. Es comenta que hi ha casos de joves 

que els ha costat tornar a l’escola degut als efectes del confinament (desregulació del son i 

la ingesta, augment de l’ús de pantalles), incrementant les ratis d’absentisme escolar i 

produint conflictes en l’entorn familiar.  

Es detecta molta angoixa per part dels instituts davant les casuístiques que es troben amb els 

adolescents, principalment autolesions i conductes disruptives. També es considera que 

manquen recursos als que acudir en cas de diagnòstics greus de salut mental afectant 

negativament la socialització, la conducta així com l’aprenentatge. 

Pel que fa a les persones que ja tenien un trastorn mental previ, es percep un empitjorament 

de la seva condició arran del confinament i postconfinament. Concretament, es considera 

que s’han agreujat els diagnòstics de depressió crònica, esquizofrènia, psicosis o agorafòbia. 

A més, es destaca que les persones amb un trastorn mental no vinculades al serveis han 

quedat molt aïllades degut a la pandèmia, arribant amb un empitjorament a la xarxa de serveis. 

Agents implicats 

EAP, CSMIJ, CSMA, Centres educatius, Serveis Social i famílies. 

Oportunitats 

No es mencionen. 

3.7. Sobrecàrrega en els equips professionals 

Les persones professionals dels serveis d’atenció primària i d’altres que fan atenció directa a 

les persones necessiten eines i espais de suport per poder compartir els malestars i 

rebre ajuda emocional i psicològica. Els serveis han estat saturats, les i els professionals 

han vist incrementada la seva càrrega professional, treballant en situacions molt estressants. 

Es detecten situacions de sobrecàrrega i estrès que poden derivar en malestars més greus 

El tancament i la no-presencialitat de diversos serveis i recursos del districte han provocat un 

desbordament en les treballadores de la llar i les cures. Aquest col·lectiu, majoritàriament 

feminitzat i que ja pateix sobrecàrrega emocional, també ha sofert aïllament arran d’haver 

d’estar pràcticament tot el dia a casa amb infància o gent gran a càrrec, situació que ha afectat 

negativament el seu benestar emocional.  

Agents implicats 

Tots els serveis amb atenció directa a les persones. 

Oportunitats 

No es mencionen. 

 



Document de Treball              L’estat de la situació en salut mental del districte de l’Eixample 

10 
 

3.8. Manca de suport per persones cuidadores de 

familiars 

Les persones que han tingut familiars dependents a càrrec durant la pandèmia han viscut 

situacions més complexes en el període de confinament. Ha augmentat el malestar d’aquest 

col·lectiu que ja patia sobrecàrrega emocional. Amb el tancament de serveis i restriccions 

han vist com s’han reduït els recursos i espais que abans tenien per poder atendre al seu 

benestar emocional. 

Es destaca el cas de les famílies amb infants i joves amb diversitat funcional, als que 

aquesta manca de suports al malestar emocional se suma un aïllament social degut a 

l’estigma que ja patien abans de la pandèmia. També es ressalten les persones a càrrec de 

gent gran amb demència, per les dificultats que ha suposat la situació de confinament en 

relació als serveis i recursos dels que disposaven. 

Agents implicats 

Famílies amb persones a càrrec. 

Oportunitats  

El CAP Roger de Flor té un Grup de Suport Emocional per a persones cuidadores en situació 

d’Adversitat, amb periodicitat setmanal, amb CPAIS.  

A l’Ateneu el Poblet fan un grup de biodansa per famílies cuidadores amb fills amb diversitat 

funcional. 

Aspanias té un grup online de suport familiar. 

 

3.9. Augment del consum de tòxics  

La taula assenyala un augment del consum de tòxics. Concretament es percep el de l’alcohol 

vinculat a situacions familiars complexes o pèrdues de feina. La detecció no és per demanda 

específica sobre el consum sinó que es detecta en el context d’avaluació quan hi ha qualsevol 

altra demanda de salut.  

També es detecta un increment del consum de cànnabis en joves, concretament en 

adolescents de 15 a 18. 

Agents implicats 

CAS. 

Oportunitats 

No es mencionen.  
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3.10. Manca d’atenció als col·lectius en situació de 

més precarietat social 

Arran de la pandèmia i la no presencialitat dels serveis, persones que ja es trobaven en una 

situació de vulnerabilitat deguda a la barrera lingüística i/o de bretxa digital han vist 

agreujada la seva realitat. Concretament la TSM fa referència a dos perfils: 

- Persones que han realitzat un recorregut migratori. Es considera que al districte hi ha 

persones migrades que no estan rebent atenció, ja sigui per pocs recursos específics o per 

una manca de perspectiva intercultural (idioma, percepcions i idees sobre la salut i la salut 

mental, comprensió dels recursos disponibles, circuits, etc.) tant als serveis d’atenció 

primària, Serveis Socials així com a altres equipaments comunitaris del districte.  

Això afecta a la salut mental d’aquest col·lectiu, especialment joves sense feina i dones que 

són les que pateixen més la situació de precarietat, amb especial esment a les famílies 

monomarentals.  

- Persones afectades per la manca de presencialitat. Degut a les restriccions per evitar el 

contagi de la Covid, l’accés a certs serveis i recursos és únicament telemàtic, agreujant la 

bretxa digital en detriment de les persones sense recursos tecnològics i les famílies amb fills 

i filles amb diversitat funcional ja que els recursos i prestacions als que poden accedir 

actualment només es poden tramitar telemàticament, circuit no sempre fàcil d’entendre i 

gestionar. 

- També s’identifica una barrera lingüística que se suma a la digital i amb la que topen les 

persones migrades que no parlen català ni castellà.   

Agents implicats 

Tots els recursos que funcionen telemàticament, Calàbria 66, De Veí a Veí. 

Oportunitats 

Al Pla de Desenvolupament Comunitari de Sagrada Família hi ha projectes de suport als tràmits 

online.  

Vinculat a la Taula Comunitària de Sant Antoni s’ha creat un punt d’informació per a donar suport 

en tràmits digitals. Segons la complexitat els adrecen a una altra entitat. 


