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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.  
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1. Introducció 
El document que es presenta és un document de treball fruit d’una sessió compartida amb els 
membres de la Taula de Salut Mental (TSM) del districte de Sarrià – Sant Gervasi, anomenat 
Propostes per la millora en salut mental del districte de Sarrià – Sant Gervasi. El seu objectiu és: 

• Elaborar propostes (línies d’acció) per intervenir sobre l’estat de la situació actual de la salut 
mental al districte. 

El que es presenta en aquest document no pretén donar solucions a tot i menys encara proposar 
totes les opcions de resposta possibles. El que sí que pretén és que les propostes que es recullen 
tinguin validesa i consens entre les persones membres de la Taula i que donin sortida a algunes 
de les necessitats detectades al districte de Sarrià – Sant Gervasi. 

Entenent que les propostes d’acció en salut mental que es podrien articular al districte de Sarrià – 
Sant Gervasi no s’esgoten en aquest document, aquest informe mostra allò que ha emergit d’una 
sessió de treball i que s’ha consensuat de manera grupal. Així mateix, tampoc pressuposem que 
les propostes plantejades siguin una sortida a les necessitats de manera perpètua i immutable, ja 
que la realitat és canviant i, per tant, les necessitats i les seves sortides, també ho són. 

Aquest informe pretén ser un punt de partida a l’hora de realitzar accions 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 propostes  
 
Recursos comunitaris de salut mental: 

- Millorar l’oferta de recursos de prevenció i promoció de la salut mental per infants, joves i 
famílies.  

- Mapatge d’espais, equipaments i recursos de salut mental que hi ha al districte  

 

Atenció a les treballadores de la llar i de les cures: 
- Recursos per millorar les condicions de vida i la salut mental de les treballadores de la llar 

i de les cures que treballen per les famílies del districte. 

 

Atenció a les persones grans: 
- Millorar l’atenció a les persones grans que tenen fills/es amb problemàtica de salut mental 

a càrrec. 

- Accions i activitats presencials per millorar l’aïllament i la solitud de la gent gran. 

 

Lluita contra l’estigma en salut mental i la discriminació: 
- Accions per l’alfabetització i sensibilització en salut mental i diversitat funcional.  

 

Millores dels serveis: 
- Millorar l’accessibilitat als serveis de salut mental d’infància i adolescència.  

- Estratègies de coordinació “a mida” entre serveis. 

 

Atenció als malestars professionals: 
- Atendre al malestar i la sobrecàrrega dels equips professionals. 
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3. Propostes d’acció 
A continuació es presenten les 9 propostes d’acció en salut mental sorgides a la Taula de Salut 
Mental de Sarrià – Sant Gervasi:  

3.1. Millorar l’oferta de recursos de prevenció i 
promoció de la salut mental per infants, joves i famílies 

Els serveis i entitats del districte que treballen amb infants i joves han detectat problemes de gestió 
de les emocions, aïllament, ideacions suïcides, addiccions, assetjament sexual, trastorns 
alimentaris, etc. en aquesta població. Es tracta d’unes problemàtiques que, generalment, ja tenen 
molta incidència en adolescents i joves però arran de la pandèmia pot ser que s’hagin agreujat. A 
més, també es considera que és una situació molt vinculada als estils de criança d’algunes famílies 
del districte, que deleguen moltes de les funcions a persones cuidadores externes la família 
(cangurs, treballadores de la llar, etc.).  

Atenent a aquesta situació es proposa millorar l’oferta de recursos de prevenció i promoció 
de la salut mental destinats a infants, joves i famílies, ja sigui ampliant aquesta oferta o 
veient de quina manera es pot millorar la difusió i l’accessibilitat als recursos que ja 
existeixen.  

Més concretament, es proposa, d’una banda, organitzar tallers per adolescents i joves en 
equipaments comunitaris, com ara centres cívics, espais joves, etc., que abordin aquestes 
problemàtiques i donin eines per fer-hi front. Es remarca la importància que aquests tallers es facin 
en equipaments o espais on els i les joves ja hi van habitualment a fer altre tipus d’activitats.  

D’altra banda, i de manera paral·lela, també es proposa organitzar o promoure tallers d’habilitats 
parentals. En aquest cas, es comenta que ja hi ha iniciatives d’aquest tipus al districte i a nivell de 
ciutat així que l’acció aniria encaminada a promocionar o fer major difusió d’aquestes activitats a 
través de les AFA i altres agents educatius.  

Oportunitats del districte:  

- Ja existeixen els Grups d’Habilitats Parentals que s’organitzen des de Serveis Socials. 
Actualment estan aturats per la situació de pandèmia.  

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

- L’ASPB també té recursos formatius i preventius per a joves fins a 16, però al districte hi 
ha una ràtio molt alta de centres educatius concertats que per temes d’imatge no demanen 
aquest suport. 

- L’Aquí T’Escoltem (Casa Sagnier) organitza xerrades per adolescents i joves amb temàtica 
de salut mental.  

- El Konsulta’m (Centre Cívic Casal de Sarrià) també podria organitzar xerrades per joves. 
Ofereix assessorament a professionals que treballen amb adolescents i joves.  

- Des del CSMIJ també s’imparteixen tallers de prevenció per adolescents i joves.  
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3.2. Mapatge d’espais, equipaments i recursos en 
salut mental que hi ha al districte  
En relació a la proposta anterior, es considera que ja hi ha recursos en salut mental al districte i a 
la ciutat, especialment per joves, però que estan infrautilitzats o que no es coneixen suficientment, 
tant per part dels joves i les famílies com per part de professionals i altres agents de salut mental.  

En aquest sentit, es proposa fer un mapatge d’espais, equipaments i recursos de salut mental 
que hi ha al districte. Aquest mapatge tindria com a objectius: 

- Fer un directori dels recursos públics de salut mental disponibles per la població del 
districte.  

- Veure quins d’aquests recursos estan infrautilitzats.  
- Compartir el coneixement d’aquests recursos entre professionals i altres agents de salut 

mental i millorar-ne la coordinació si és possible.  
- Detectar recursos concertats o privats que podrien oferir-se de manera gratuïta a través de 

convenis de col·laboració i beques.  

Més concretament, es proposa que aquest mapatge tingui en compte en dues franges d’edat 
diferents: 

- Adolescents i joves: 12-24 anys 
- Joves adults: 25-35 anys. En aquest cas, s’assenyala que és una franja d’edat més 

complexa pel que fa a conèixer quines són les necessitats específiques. Abans de fer el 
mapatge caldria detectar primer quines són aquestes necessitats en salut mental tot i que 
s’apunta la inserció laboral i la gestió de l’estrès com a possibles problemàtiques.  

També es comenta que, un cop fet el mapatge, és important fer-ne difusió perquè l’eina sigui útil. 
Pel que fa a la franja 12-24, la difusió es podria fer a través de centres i serveis educatius fins a 
residències d’estudiants. Caldria concretar com es realitzaria aquesta difusió per cada franja 
d’edat.  

 

3.3. Recursos per millorar les condicions de vida i 
la salut mental de les treballadores de la llar i de les 
cures que treballen al districte 
Des dels serveis i entitats hi ha preocupació per les condicions de vida i la salut mental de les 
treballadores de la llar i les cures però es considera que és una situació complicada en relació a 
tres aspectes:  

- Les cuidadores que treballen en la cura de la gent gran i de la petita infància es desplacen 
al  districte però no hi viuen. Això fa que no estiguin representades en les accions que es 
duen a terme destinades a la població del districte.  

- En alguns casos treballen en condicions d’abusos de drets laborals. S’hauria d’intervenir 
sobre les persones i empreses que les contracten (o que les fan treballar “en negre”).  
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- Hi ha manca de formació i suport en les tasques que realitzen: maneig i cura de gent gran, 

cures a petita infància, etc.  

Atenent a aquesta situació, la proposta és crear algun recurs per la millora del benestar 
emocional i del suport social de les treballadores de la llar i les cures que treballen al 
districte, com ara grups de suport, xerrades formatives o tallers. Caldria però, pensar bé els 
aspectes organitzatius d’aquest recurs: en quins horaris es farien, en quin lloc, etc. Un altre tipus 
d’acció també podria ser donar a conèixer els recursos públics que ja tenen per la millora de la 
salut mental, ja siguin dins del districte de Sarrià – Sant Gervasi com en el districte en el que viuen.  

Oportunitats 

- En el districte ja 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.  

 

3.4. Millorar l’atenció a les persones grans que 
tenen fills/es amb problemàtica de salut mental al 
càrrec 

Des d’algunes entitats es detecta una problemàtica creixent sobre la situació de persones grans 
que tenen fills/es amb trastorn mental sever al seu càrrec. Tal com es va apuntar en l’informe de 
necessitats de la TSM, hi ha un volum de gent gran 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 anys, 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 ja 
que és una feina que demana molt esforç físic i mental.  

Així doncs, es proposa la creació d’un grup de treball conjunt entre salut mental, atenció 
primària i serveis socials, ja que hi ha persones grans ateses als centres d’atenció primària, 
persones amb diagnòstic de salut mental que van als serveis de salut mental i, en alguns casos, 
totes aquestes persones també van a Serveis Socials. Es proposa crear un espai de trobada 
entre professionals per veure com es podria abordar aquesta situació, que és força complexa 
degut a les angoixes que pateix la gent gran al no saber què passarà amb els seus fills i filles quan 
ells/es ja no hi siguin. 

Oportunitats 

- CAP de Vallcarca s’hi realitzen trobades de persones que s’enfronten a problemàtiques de 
salut mental en casos especialment conflictius.  

- L’associació Arep té bones pràctiques en aquesta matèria. 
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3.5. Accions i activitats presencials per millorar 
l’aïllament i la solitud de la gent gran 

Sarrià – Sant Gervasi és un districte on hi ha molta població d’edat avançada i que algunes 
d’aquestes 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 dels serveis i recursos. A més, amb la situació de pandèmia, algunes persones grans han 
perdut la xarxa social que tenien i han deixat de fer activitats que s’han aturat.  

La proposta, per tant, té com a objectiu recuperar l’activitat destinada al benestar emocional 
de la gent gran que hi havia abans de la pandèmia i/o organitzar nomes accions per millorar 
l’aïllament de les persones grans. Per exemple, es proposa organitzar caminades o bé torna a 
fer l’Escola de Gent Gran.  

També s’apunta que és important que les accions de promoció de la salut i activitats de lleure que 
s’organitzin al districte tinguin una mirada intergeneracional. És a dir, que no discriminin a la gent 
per edat i que, per tant, la gent gran es senti també convidada a participar-hi.  

Oportunitats 

- Ja existeixen recursos com Vincles o Radars, destinats a millorar l’aïllament i la solitud de 
la gent gran, tot i que no tenen massa participació en el districte. Algunes entitats del 
districte podrien coordinar-se i sumar esforços amb aquests recursos.  

 

3.6. Accions per l’alfabetització i sensibilització en 
salut mental i diversitat funcional 

Les entitats de primera persona i familiars detecten una alta estigmatització de la salut mental al 
districte, sobretot per part de persones més joves. En concret, es detecta una manca de formació 
en perspectiva de Drets Humans per part d’algunes professionals que treballen atenent a persones 
(serveis, equipaments, centres cívics, centres de salut, etc.) i a les empreses. També s’observa 
una manca de sensibilització en temes de diversitat en la població en general.  

Per intentar millorar aquesta situació es proposen tres tipus d’accions:  

- Alfabetització en salut mental a les escoles i instituts: xerrades en els centres educatius 
per tracta el tema de l’estigma en salut mental i per donar a conèixer els serveis de salut 
mental.  

- Formació en salut mental per equips professionals i empreses del districte: posar en 
coneixement d’aquest agents les formacions que hi ha disponibles i fer-ne difusió.   

- Incloure la perspectiva de Drets Humans i no discriminació en els equipament i les 
activitats que s’organitzen al districte. Sovint, quan s’organitzen activitats social o de 
lleure aquestes no són inclusives ni amb les persones que tenen problemàtiques de salut 
mental ni amb les que tenen altres tipus de diversitat funcional.  
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Oportunitats 

- 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.  

 

3.7. Millorar l’accessibilitat als serveis de salut 
mental d’infància i adolescència 

A part del desconeixement o infrautilització d’alguns recursos (com s’apunta en la proposta 3.2) 
també és important tenir en compte que alguns recursos no són de fàcil accés o bé no estan prou 
adaptats a certes persones o col·lectius. Tot i que és un situació que pot afectar a qualsevol 
persona que hagi de fer servir els serveis de salut mental, es considera que es podria a treballar 
per millorar aquesta accessibilitat dels serveis de salut mental d’infància i adolescència.  

En concret, es proposa flexibilitzar els serveis d’infància i adolescència, fer-los més 
accessibles i més adequats a les necessitats i demandes del joves. Per exemple, es comenta 
la possibilitat que qualsevol servei per infant i joves pugui atendre un problema de consum, encara 
que no sigui la funció principal del servei, és a dir, fer la primera acollida en el lloc on arriba el jove 
i després derivar. També es proposa revisar horaris, els llocs on estan ubicats els serveis, etc. per 
tal de veure quines millores es podrien fer pel que fa a l’accessibilitat.  

Per dur a terme aquesta proposta, també es comenta que, en primer lloc, és molt important 
conèixer molt bé els objectiu i funcions de cada servei infanto-juvenil, així com els circuits i espais 
de coordinació que ja existeixen.  

 

3.8. Estratègies de coordinació “a mida” entre 
serveis  

En el districte ja existeixen espais de coordinació́ entre serveis però̀, sovint, hi ha un 
desconeixement d’aquests espais per part d’altres serveis i, a més, hi ha una manca d’anàlisi sobre 
el funcionament dels mateixos que podria contribuir a la seva millora.  
Davant d’aquesta situació, es proposa una estratègia per millorar i enfortir els espais de 
coordinació entre serveis. En aquest sentit, es descriuen diferents fases d’aquesta acció:  

En un primer moment, es considera important poder fer una radiografia dels espais de coordinació 
existents a partir d’una descripció del seu funcionament (qui participa, quins són els protocols de 
funcionament, quins objectius té l’espai, com valoren les persones que hi participen aquest espai, 
quin sentit li atorguen, etc.). Aquesta descripció ha de permetre detectar els punts forts i els punts 
febles de cada espai per poder reformular-los (si es considera adient) alhora que serviria per fer 
aflorar quines són les figures ponts entre serveis.  
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La radiografia d’aquests espais permetrà fer una segona fase més analítica en la que es podrien 
pensar estratègies de coordinació adaptades a cada servei, és a dir, crear estratègies “a mida”. 
Per exemple, es podria establir un espai d’interconsulta periòdic entre dos serveis pel treball de 
casos. O bé, decidir que un servei ha de tenir una antena en un altre servei o equipament. En 
aquest cas, cada servei hauria de fer un anàlisi intern per veure amb quins serveis s’hauria de 
coordinar i després veure com es podria fer aquesta coordinació de manera consensuada amb els 
altres serveis.  

Cal tenir en compte, però, que per dur a terme aquesta proposta és important que hi hagi persones 
implicades amb capacitat de decisió i incidència en els serveis, ja sigui pel seu càrrec o perquè se 
la dota d’aquest poder de decisió.  

 

3.9. Atendre el malestar i sobrecàrrega dels equips 
professionals 

La situació de burnout dels equips professionals preocupa molt al districte, tal com es va veure 
també reflectit en l’informe de necessitats. Es comenta que ja hi ha diverses iniciatives al districte 
que atenen a professionals que pateixen sobrecàrrega: 

- Sant Joan de Deu està fent propostes de mindfulness a les persones que hi treballen. S’està 
fent a través de la Fundació Galatea. 

- Serveis Socials de Sant Gervasi tenen un espai mensual de supervisió dels propis equips. 
- CSMA Sarrià – Sant Gervasi està organitzant grups de mindfulness, conjuntament 

amb Les Corts, per a personal sanitari.  
Tenint en compte aquestes opcions, es proposa veure quina acollida té la iniciativa del CSMA, ja 
que és més oberta i va destinada a personal sanitari de Sarrià-Sant Gervasi i Les Corts en general. 
En funció de la valoració que se’n faci a mig termini es podria veure si la bona pràctica es pot 
replicar, quins perfils queden exclosos i quins caldria reforçar, etc.  

Es comenta que és una problemàtica greu, però que ara mateix els serveis estan molt saturats i 
cal esperar a que baixi el volum de feina, ja que el focus del problema és la saturació del sistema, 
i no només la situació de sobrecàrrega de les professionals (que n’és la conseqüència). 

 

 

 


