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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 

El document que es presenta és fruit del treball d’una sessió compartida amb els membres de la 

Taula de Salut Mental (TSM) del districte de l’Eixample, anomenat Propostes per la millora en salut 

mental del districte de l’Eixample. 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 l’Eixample. 

Entenent que les propostes d’acció en salut mental que es podrien articular al districte de 

L’Eixample 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  

 

Atenció a infància i joves: 

- Elaborar un mapatge dels recursos que hi ha al districte per joves amb malestar emocional. 

- Organitzar tallers per gestionar el malestar i el patiment psicològic en joves. 

 

Atenció a les persones grans i/o en situació de vulnerabilitat: 

- Elaborar un mapatge de recursos per a gent gran en temes de soledat no volguda i 

aïllament. 

- Donar atenció integral a les persones grans amb indicis de problemes de salut mental o 

deteriorament cognitiu.  

- Redefinir la Taula d’Acumuladors del districte per incloure-hi la salut mental. 

- Fer divulgació de les noves mesures de suport que substitueixen a la incapacitació. 

 

Atenció a les persones treballadores: 

- Donar atenció a persones treballadores amb malestar psicològic i emocional des del propi 

entorn de treball. 

- Recollir les bones pràctiques de cures per a professionals. 

 

Mancances en els serveis i recursos comunitaris: 

- Recuperar els grups de suport presencials. 
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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 l’Eixample:  

3.1. Elaborar un mapatge dels recursos que hi ha al 

districte per joves amb malestar emocional  

Es proposa fer un mapatge dels recursos de salut mental per infants i joves que hi ha al districte (i 

aquells de ciutat que també atenen la salut mental d’infants i joves) amb la finalitat de millorar els 

coneixements dels serveis comunitaris del districte que treballen aquesta temàtica. 

Es considera que el districte dona cobertura a les diferents necessitats que puguin tenir infants, 

adolescents i joves però es té la percepció que el problema és una manca de coneixement dels 

serveis que s’ofereixen, tant per part dels joves i les seves famílies com per part de professionals 

i altres agents de salut mental. Es considera que és molt important que tots els agents implicats en 

l’atenció a la salut mental d’infants i joves coneguin bé els recursos i sàpiguen on i com derivar.  

En aquest sentit, es proposa fer un mapatge dels recursos de salut mental que hi ha al districte. 

Aquest tindria com a objectius: 

- Fer un directori dels recursos comunitaris de salut mental disponibles per a la població del 

districte.  

- 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.  

La Taula considera que seria interessant aprofitar la creació d’aquesta comissió per explicar 

detalladament com estan funcionant el Konsulta’m i l’ECID, serveis relativament nous que es van 

presentar a l’inici de la Taula. En la mateixa línia, es podria també aprofitar per fomentar el treball 

en xarxa entre els serveis i programes i els centres educatius i veure com se’ls podria incorporar 

en alguns espais de treball compartits. 

Agents implicats: totes aquelles entitats, recursos i serveis del districte que treballen en salut 

mental i joves, per exemple: EAP, educadores de carrer, punt PIJ, Aquí T’escoltem, ECID, 

Konsulta’m, CSMIJ, etc. 

Oportunitats: no es mencionen. 
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3.2. Organitzar tallers per gestionar el malestar i el 

patiment psicològic en joves 

La Taula ha detectat un preocupant increment de les conductes autolítiques i suïcides entre la 

població jove. Es proposa crear (si no existeixen) o organitzar tallers psicoeducatius per joves, 

famílies i professionals sobre promoció de la salut mental i gestió del malestar per prevenir 

autolesions. Es creu oportú aprofitar aquests espais per presentar els recursos que hi ha per tractar 

aquests tipus de malestar, com per exemple el Konsulta’m, l’Aquí T’escoltem, etc.  

Serien càpsules formatives i informatives que aportin continguts bàsics de gestió emocional 

enfocats a les tres poblacions diana (joves, famílies i professionals).  

En aquesta línia, aquests cursos es poden donar en espais comunitaris, enfocats a la ciutadania. 

Per exemple, aquesta proposta pot ser abordable des d’un centre cívic o des d’un centre educatiu. 

Agents implicats: Agents de salut mental del districte que treballen el malestar amb joves.  

Oportunitats: no es mencionen. 

 

3.3. Donar atenció integral a les persones grans 

amb indicis de problemes de salut mental o 

deteriorament cognitiu 

Es proposa crear una comissió operativa per treballar casos complexos (és a dir, que no arriben 

als serveis) de persones grans amb indicis de problemàtiques de salut mental o deteriorament 

cognitiu. Es fa referència a aquells que són de difícil abordatge, ja sigui perquè són persones que 

no es volen apropar al sistema o perquè rebutgen la intervenció externa. En aquest cas es tractaria 

d’una comissió de districte per treballar amb la idea de generar estratègies compartides entre 

els diferents serveis que hi participen, amb la finalitat de donar resposta a casos que no estan 

vinculats a cap servei per poder cercar vies d’atenció.   

La Taula indica que seria interessant que el treball de la comissió fos vinculant, per tant s’hauria 

de tenir el suport de les direccions per poder-hi donar cobertura institucional.  

Agents implicats: CAP, CSMA, Serveis Socials. 

Oportunitats: no es mencionen. 
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3.4. Redefinir la Taula d’Acumuladors del districte 

per incloure-hi la salut mental 

La Taula considera que la problemàtica de les persones acumuladores es tracta només com un 

tema social o de salut pública sense tenir en compte la perspectiva de la salut mental, quan la 

majoria dels i les acumuladores pateixen un trastorn de salut mental. Les Taules d’Acumuladors 

són espais de districte i pengen dels Serveis a les persones. Caldria explorar les vies que hi ha per 

poder fer aquesta transformació al districte de l’Eixample.    

Per exemple, es proposa que per abordar aquests casos caldria incorporar al CSMA (Centre de 

Salut Mental d’Adults) perquè formés part dels espais de treball que ja existeixen. L’enfocament 

d’aquestes Taules d’Acumuladors actualment no treballa amb perspectiva de salut mental i seria 

convenient incorporar aquesta mirada.  

Agents implicats: CSMA, Serveis Socials, Taula d’Acumuladors. 

Oportunitats: no es mencionen. 

 

3.5. Elaborar un mapatge de recursos per a gent 

gran en temes de soledat no volguda i aïllament 

La Taula mostra una preocupació especial per 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 proposa fer un mapatge dels recursos que hi ha al districte on quedin recollits tots aquells 

programes, serveis i iniciatives existents al districte relacionades amb la prevenció i l’abordatge de 

la soledat no volguda i l’aïllament que pateixen algunes persones grans. 

Aquest mapatge tindria com a objectius: 

- Fer un directori dels recursos comunitaris relacionats amb la soledat no volguda i l’aïllament 

disponibles per a la població del districte.  

- Compartir el coneixement d’aquests recursos entre professionals i altres agents de salut 

mental i millorar-ne la coordinació, si és possible.  

Agents implicats: CAP, Agència de Salut Pública de Barcelona, Serveis Socials, CIPAIS, Casals 

de Gent Gran, PIAD, espais de gent gran en general. 

Oportunitats: 

- Escola de salut per la Gent Gran, al barri de Sant Antoni, Eixample Esquerra i Dreta de l’Eixample 

- Grups de patologia afectiva lleu relacionada amb el dol, pèrdues, soledat, etc. CAP Sagrada 

Família 

- Formació en dinamització de Grups d’Ajuda Mútua, CAP Sagrada Família  
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3.6. Donar atenció a persones treballadores amb 

malestar psicològic i emocional des del propi 

entorn de treball 

La TSM de l’Eixample també ha detectat la necessitat de poder tractar i acollir el malestar 

psicològic i emocional de les persones treballadores des del propi entorn de treball. Especialment 

arran de la pandèmia i la sobrecàrrega que molts dels equips professionals de la salut, social i 

educació estan patint. Hi ha hagut un agreujament del malestar en les persones treballadores que 

ja tenien una patologia prèvia, són persones que no estan de baixa, sinó que segueixen actives 

però molt aïllades dins del propi entorn laboral. 

Actualment, encara ens trobem en una fase post-pandèmia i de semi-presencialitat que fa que la 

unió de grup s’hagi debilitat, la cohesió dels equips és més difícil i, en general, manquen espais 

per compartir preocupacions i malestar entre treballadors i treballadores.  

La Taula considera que seria útil disposar d’eines per saber com tractar internament aquest 

col·lectiu, saber a qui adreçar-se per demanar ajuda o assessorament, elaborar (si no existeix) 

un document amb pautes d’atenció a aquestes persones.  

Agents implicats: No es mencionen 

Oportunitats: hi ha entitats d’inserció sociolaboral que poden oferir cursos de primers auxilis en 

salut mental en entorns laborals.   

 

3.7. Recollir bones pràctiques de cures a 

professionals 

Molt lligat al punt anterior, diverses persones membres de la Taula comenten que en alguns espais 

de treball existeixen bones pràctiques de cures a professionals i que aquestes són molt efectives 

tenint en compte el context actual. 

Es proposa realitzar un recull d’aquestes iniciatives, per tal de fer-ne difusió entre la Taula i 

poder-se replicar en altres espais de treball que puguin necessitar-ho. 

Agents implicats: no es mencionen. 

Oportunitats: 

- A l’EAP es realitzen pràctiques restauratives als equips. 

- Una altra iniciativa és dedicar 10 minuts a les reunions per tal que cada persona assistent pugui 

expressar com se sent. 
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3.8. Recuperar els grups de suport presencials 

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.  

Així mateix, 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. 

En definitiva, aquesta comissió serviria per fer una revisió sobre quins grups de suport hi ha 

disponibles actualment, quins s’han aturat arran de la pandèmia, quins són online, detectar quins 

s’haurien de reprendre o crear, i quins s’haurien d’intentar fomentar en format presencial. 

Agents implicats:  Serveis Socials, CAP, CSMA, CSMIJ, EAP. 

Oportunitats: La Taula identifica alguns grups concrets amb els quals caldria començar a treballar: 

- Grup multifamiliar de la Unitat de conductes addictives de l’Hospital Clínic → manca trobar 

un espai comunitari on realitzar-lo, ja que prèviament a la pandèmia es duia a terme en una 

sala d’espera de l’hospital i, actualment, aquesta opció no és possible degut a les 

restriccions encara presents. 

- Grups de suport a famílies monoparentals, a cuidadores de persones grans, grups de 

suport de pares/mares-fills/es dels Serveis Socials Eixample Dreta-Fort Pienc i grups de 

demències al CAP Manso amb pacient expert → caldria reprendre’ls en format presencial. 

- Grups de suport emocional per a persones cuidadores en situació d’Adversitat del CAP 

Roger de Flor i CIPAIS → És una experiència positiva que es podria replicar als altres CAP 

del districte. 

 

3.9. Fer divulgació de les noves mesures de suport 

que substitueixen a la incapacitació 

Fa poc que ha entrat en vigor l’eliminació de la incapacitació judicial a persones amb trastorn 

mental i/o discapacitat funcional. Això implica que s’han creat unes noves mesures de suport, que 

garanteixen el suport en temes concrets en els que la persona necessita ajuda.  Es considera que 

aquestes aquesta nova llei i les mesures de suport no són gaire conegudes encara i es proposa 

crear una comissió operativa que permeti organitzar una estratègia per fer divulgació entre 

professionals, primera persona i famílies i donar assessorament pel que fa a les noves 

mesures.  

Agents implicats:  CSMA, CAS, Serveis Socials, CAP. 

Oportunitats: La Fundació Malalts Mentals de Catalunya poden fer la formació.  


