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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 Gràcia 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 Gràcia. 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 Gràcia. 

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.    
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2. Resum de les necessitats del districte 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ATENCIÓ A LES SITUACIONS DE VULNERABILITAT   

- Soledat no volguda i aïllament social de les persones grans. 
- Persones en situació de sensellarisme. 
- Problemes amb l’habitatge. 

AGREUJAMENT DE SITUACIONS DE SALUT MENTAL  

- Increment de casos complexes i situacions multiproblemàtiques.  
- Increment de problemàtiques de salut mental en adolescents i joves. 
- Sobremedicalització dels malestars emocionals. 

 

MANCANCES EN ELS SERVEIS I RECURSOS DEL DISTRICTE 

- Manca de recursos especialitzats. 
- Desconeixement dels recursos de salut mental comunitaris per part dels 

propis serveis. 
- Dificultats en les derivacions i l’accessibilitat a recursos i serveis. 
- Manca d’atenció al patiment professional. 

 



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

5 
 

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. Tot i que la majoria ja existien abans de la pandèmia, 
algunes problemàtiques s’han accentuat arran d’aquesta. S’exposen tot seguit.   

3.1. Increment de casos complexes i situacions 
multiproblemàtiques  

Arran de la situació de pandèmia i de crisi social, alguns casos de salut mental han sumat 
problemàtiques a la situació que tenien prèviament. És a dir, es detecten casos en els que a 
la problemàtica de salut mental s’hi ha afegit problemes d’addiccions (patologia dual), de 
vulnerabilitat econòmica i de pèrdua de xarxa social. Els serveis i entitats troben més dificultats 
en els processos de rehabilitació de les persones usuràries i a l’hora de vincular, o tornar a 
vincluar, a aquestes persones als equipaments socials comunitaris (centres cívics, per 
exemple). Des dels serveis També es detecta un increment d’intents de suïcidi, ja sigui 
derivats de les situacions de precarietat socioeconòmica o de l’empitjorament de trastorns 
mentals.  

A nivell de població general, des dels diversos serveis i recursos també 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. Les fragilitats que hi havia s’ha incrementat 
i aquesta realitat afecta al conjunt de la població generant patiment i malestar, des d’infància 
fins a gent gran.  

Es comenta que els serveis i recursos disponibles per atendre aquestes situacions que s’han 
complicat estan sectoralitzats, de manera que cada un tracta un aspecte de les diferents 
problemàtiques però no hi ha una actuació integrada. Això provoca que cada servei faci la 
seva diagnosi del cas, que hi hagi diferents valoracions tècniques que sovint no estan 
alineades i, conseqüentment, que la coordinació entre serveis per abordar situacions 
complexes i multiproblemàtiques sigui difícil.  

Agents implicats 

Serveis Socials, serveis de la Xarxa de Salut Mental, entitats que gestionen serveis al districte.  

Oportunitats 

No es mencionen. 
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3.2. Increment de problemàtiques de salut mental en 
adolescents i joves 
La situació descrita en el punt anterior també afecta a infants i joves de manera que es detecta 
també un increment de problemàtiques de salut mental en infants i joves del districte.  

En concret, es parla de les següents problemàtiques:  

- Augment d’autolesions en adolescents. 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.  

- Augment de conductes suïcides. El CSMIJ de Gràcia ha atès durant el 2021 el doble de 
casos de Codi Risc Suïcidi (CRS) que durant el 2020.  

- 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. 

- Dificultat per anar a l’escola o institut. 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), especialment en adolescents que ja tenien problemes de 
socialització prèviament.  

- Increment de consum de substàncies i addicció a les pantalles. Es detecta un augment 
en el consum d’alcohol, especialment, que podria estar lligat a la falta de perspectives de 
futur i a la falta d’alternatives d’oci saludable. L’addicció a les pantalles era una situació que 
ja preocupava abans de la pandèmia però sembla que ara s’ha agreujat i hi ha pocs 
recursos per tractar les addiccions comportamentals.  

- Dificultat per vincular als joves a equipament comunitaris. Es considera que al districte 
hi ha recursos de socialització i d’oci saludable però que alguns no estan prou adaptats a 
les edats o als interessos d’adolescents i joves. Aquets fet s’agreuja molt més quan es 
tracta de joves amb malestars i problemàtiques de salut mental ja que els recursos 
disponibles no estan adaptats (equipaments esportius, per exemple). Les entitats que 
treballen amb aquests joves tenen moltes dificultats per vincular-los a aquests recursos que 
podrien suposar un ajuda en la recuperació i la millora de la salut mental.  

 

Agents implicats 

CSMIJ, serveis i equipament que atenen a infants i joves (ATE, Konsulta’m...), centres 
educatius, Serveis Socials, CAP, EAP, famílies. 

Oportunitats 

No es mencionen. 
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3.3. Soledat no volguda i aïllament social de les 
persones grans  
La situació actual ha fet augmentar la preocupació en relació a la gent gran que pateix soledat 
no volguda i es troba en situació d’aïllament tot i que ja era un tema de salut mental que 
preocupava al districte. 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, tant per part de la 
persona gran com de familiars, i hi ha desconfiança a fer activitats i relacionar-se amb altres 
persones.  

Es destaquen dues problemàtiques específiques:  

- Feminització de la soledat. Augment de casos de dones grans amb malestar 
psicosomàtic que afecten la salut física (fibromiàlgies, fatigues cròniques, etc.) i sensació 
de manca de validació del malestar que senten les dones, tant per part de l’entorn com per 
part de les figures professionals.  

- Soledat no volguda i aïllament en persones amb problemes de salut mental. Es 
detecta sobretot en homes amb diagnòstic de salut mental que tenen al voltant de 50-60 
anys i se’ls mor la família que “estava pendent d’ells”. Són persones que viuen fora de la 
xarxa de salut mental (no viuen ni en pisos ni en residències) però a qui aquesta pèrdua 
suposa un trencament de la seva xarxa social. Pèrdua de la cuidadora principal 
(generalment afecta a mares-fills). També es detecta en persones grans amb diagnòstic de 
salut mental que viuen acompanyades, degut a la falta de recursos comunitaris per aquest 
col·lectiu. Són persones que tot i no estar soles es troben molt aïllades al domicili i les 
famílies no poden comptar amb l’ajuda que suposa aquest tipus d’equipaments.  

Agents implicats 

Serveis Socials, CAP, Serveis de la Xarxa de Salut Mental, equipaments del districte, entitats 
de persones grans.  

Oportunitats 

El programa Radars de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

3.4. Persones en situació de sensellarisme 

Des d’alguns serveis hi ha també preocupació per les persones en situació de sensellarisme 
que tenen problemes de salut mental. Les entitats que treballen amb aquestes persones tenen 
moltes dificultats per vincular-les als serveis i als equipaments del territori. Es considera que 
és important ampliar el vincle d’aquestes persones i generar sinergies amb entitats i serveis 
de la Xarxa de Salut Mental ja que són persones amb un gran patiment i malestar emocional.   
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Agents implicats 

Serveis Socials, CAP, Serveis de la Xarxa de Salut Mental, equipaments del districte, entitats 
de persones grans.  

Oportunitats 

Programa ESMeSS (programa de seguiment individualitzat pe persones sense llar i 
problemàtica de salut mental de Sant Joan de Deu i Sant Pere Claver.  

 

3.5. Sobremedicalització dels malestars emocionals 

Tot i que la medicalització dels malestars emocionals que deriven de l’afrontament de 
problemes socials (trastorns adaptatius) ja es donava abans de la pandèmia, el fet que 
aquests malestars hagin augmentats ha provocat també un augment en la medicalització de 
l’estrès i l’angoixa que ha suposat la crisi social derivada de la pandèmia.   

Es considera que la medicalització al malestar emocional o psicològic, sense un 
acompanyament i/o seguiment més holístic, no és suficient i no permet treballar l’origen de la 
problemàtica. Hi ha una mancança d’atenció psicològica en aquests casos que provoca que 
la medicalització s’allargui en el temps i es converteixi en una sobremedicalització. Aquesta 
situació té a veure amb mancances dels serveis però també amb el model biomèdic 
hegemònics de la salut mental que es basa més en la medicalització que en la teràpia 
psicològica i en altres recursos psicosocials.  

És important destacar també que aquesta situació afecta molt més a les dones, és a dir, es 
sobremedicalitza molt més els malestars emocionals que pateixen les dones i queden molt 
més invisibilitzats. Per exemple, seria el cas de dones que somatitzen els malestar emocionals 
a través de dolors d’esquena i l’únic tractament que reben són pastilles pel dolor o bé 
psicofàrmacs per poder dormir.  

 

Agents implicats 

CAP, Serveis de la Xarxa de Salut Mental, PIAD, CSMA.  

Oportunitats 

Salut Mental Gràcia tenen el programa “Actua Dona”, un equip de voluntariat i professionals 
que escolten i donen suport a dones que han patit violència masclista o tenen un diagnòstic 
de salut mental. 

També existeix el programa “Veïnes per veïnes”, per a veïnes del barri de la Salut. És un 
projecte d’acompanyament puntual a veïnes per acompanyar-les al metge, a fer la compra 
etc. S’ha obert a acompanyament a dones que tinguin dificultats diverses que necessiten 
acompanyaments concrets. 
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3.6. Manca de recursos especialitzats 

Tot i que al districte de Gràcia hi ha força entitats i recursos que treballen per la salut mental 
de la població, es considera que hi ha una mancança quan es tracta de recursos 
especialitzats. Això provoca que algunes persones, amb situacions més específiques, no rebin 
l’atenció que necessiten. 

En concret, es fa referència a (algunes ja s’han comentat anteriorment):  

• Espais i activitats per la prevenció de la salut mental adaptats a les necessitats i noves 
problemàtiques dels joves, especialment als que tenen algun problema de salut mental 
(addicció al joc, addició a les pantalles, aïllament, etc.)  

• Espais i recursos per joves amb problemes de salut mental que volen fer una transició 
de gènere.  

• Recursos per persones amb problemes de salut mental i discapacitat intel·lectual. 
També per persones amb patologia dual. Aquesta mancança es nota encara més quan 
la persona o la família està en situació de precarietat econòmica i no es poden 
permetre els recursos privats.  

• Recursos de salut mental que puguin intervenir a domicili. La majoria de serveis no 
estan adaptats a perfils de persones que requereixen intervencions a domicili o en 
context. 

• Activitats i espais per la millora de les habilitats familiars i de criança.  

• Recursos específics per persones grans amb problemàtica de salut mental i costa 
molt vincular a aquestes persones als recursos que hi ha.  

• Espais de socialització de cap de setmana per joves amb problemàtica de salut 
mental.  

• Recursos per dones amb problemàtica de salut mental i càrrega de cures. Són dones 
que no poden acudir a certes activitats perquè no poden delegar la feina de cures.  

 

Agents implicats 

Tots els serveis i recursos que intervenen en la salut mental del districte.  

Oportunitats 

No es mencionen.  

 

3.7. Desconeixement dels recursos de salut mental 
comunitaris per part dels propis serveis 

Com s’ha comentat anteriorment en relació a adolescents i joves, els i les professionals 
implicats en la salut mental es troben també amb dificultats per vincular a persones adultes 
als recursos i equipaments comunitaris del districte, tot i que a Gràcia hi ha força entitats 
recursos d’aquest tipus.  
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Així doncs, es considera que aquesta dificultat té molt a veure amb el desconeixement, per 
part dels propis serveis i entitats, de tots els recursos que hi ha disponibles i les possibilitats 
que pot oferir cada un. Hi ha recursos més coneguts però altres que estan invisibilitzats i 
infrautilitzats.  

Es considera també que al districte falten espais de trobada on els serveis i entitats es puguin 
conèixer millor i establir sinergies. És a dir, potenciar la part més comunitària dels serveis i 
fomentar una cultura de coneixement mutu i treball en xarxa. També caldria veure si hi ha 
circuit o sistemes que sí que estan funcionant bé per poder replicar-los. D’altra banda, un 
millor coneixement sobre els recursos disponibles també ajudaria a veure on hi ha “gaps” en 
l’atenció a la salut mental.  

 

Agents implicats 

Totes les entitats i serveis que treballen per la salut mental al districte.   

Oportunitats 

“Parlem Obertament”: jornades de micro obert a la Plaça de la Virreina que serveixen per 
millorar el coneixement sobre entitats i recursos que treballen per la salut mental. També 
s’organitzen dues jornades anuals sobre sensibilització.  

 

3.8. Dificultats en les derivacions i l’accessibilitat a 
recursos i serveis 

L’accessibilitat és una altra dels aspectes que pot facilitar o dificultar la derivació i vinculació 
als serveis i recursos que hi ha disponibles.  

Una de mancances en l’accessibilitat que es comenta és la barrera econòmica de certs espais 
que podrien suposar un recurs de salut mental. Per exemple, hi ha equipaments esportius i 
associacions ciutadanes del districte que requereixen una aportació econòmica per poder 
formar-ne part. Són espais que podrien ajudar a la socialització i a la recuperació però el fet 
de tenir aquesta barrera dificulta la prescripció i la vinculació.  

D’altra banda, Gràcia és un districte amb molta vida associativa però sovint aquests espais no 
són prou inclusius amb les persones que tenen problemàtica de salut mental. Igual com passa 
amb la societat en general, encara hi ha molt estigma i prejudicis cap a la salut mental. 

Pel que fa als serveis comunitaris (Serveis Socials, xarxa de salut mental, etc.), les dificultats 
d’accessibilitat i derivació es troben en dos aspectes:  

• Saturació dels serveis i llargues llistes d’espera. La situació de pandèmia ha 
suposat un increment en la demanda dels serveis però els recursos segueixen sent 
els mateixos. Es considera que la ciutadania percep aquest serveis com poc 
accessibles degut a aquest fet i això dificulta encara més la derivació. 

• Tràmits online. Arran de la pandèmia han augmentat els tràmits online per accedir a 
alguns serveis i això suposa una dificultat afegida, per usuàries i famílies, a l’hora 
d’accedir als serveis.  
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• Transició entre serveis de joves a adults. Dificultats del joves amb problemàtica de 
salut mental a l’hora de fer la transició entre els serveis d’infància i adolescència als 
serveis i espais d’adults. Manca d’acompanyament i de formació en salut mental.  

• Criteris d’accés. Alguns serveis tenen criteris d’accés que dificulten la derivació i 
l’accés, especialment en el cas de les persones joves. Per exemple, hi ha serveis 
d’inserció sociolaboral que no accepten a joves amb problemàtica de salut mental que 
no estiguin estabilitzats.  

 

Agents implicats 

Xarxa de Salut Mental, Serveis Socials, entitats que treballen per la salut mental, teixit 
associatiu del districte.  

Oportunitats 

Pel que fa a l’acompanyament dels joves als serveis d’adults es menciona que la Fundació 
Joia fa aquest acompanyament. El Servei de Rehabilitació Comunitària fa tasques de suport i 
acompanyament en les transicions. El programa PSI també fa acompanyament comunitari 
però amb població més adulta.  

 

3.9. Problemes amb l’habitatge 

En el districte es detecten problemes amb l’habitatge, que també repercuteixen en la salut 
mental:   

- Manca de places en residències i llars amb suport. Les que hi ha tenen llistes d’espera 
massa llargues. 

- Habitatges en mal estat al districte, sense ascensor. S’agreuja l’aïllament de persones 
grans i/o amb dificultats de mobilitat.  

- Encariment del preu de l’habitatge i augment de pisos turístics, especialment a Vila de 
Gràcia.  

- Problemes de convivència quan hi ha comportaments disruptius per part d’un veí/na 
amb problemes de salut mental.  

 

Agents implicats 

Xarxa de Salut Mental, Serveis Socials, districte.  

Oportunitats 

No es mencionen. 
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3.10. Manca d’atenció al patiment professional 

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. 

També han augmentat els casos de major complexitat i les dificultats per gestionar aquests 
casos també recauen en la sobrecàrrega i l’estrès. Hi ha un ritme de treball molt alt i amb 
situacions que requereixen més coordinacions i més feina.  

 

Agents implicats 

Tots els serveis amb atenció directa a les persones. 

Oportunitats 

No es mencionen. 


