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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 Sant Martí 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 Sant Martí. L’objectiu d’aquest anàlisi de la situació en salut mental al 
districte és: 

• Elaborar, de manera compartida amb tots els membres de la TSM, una valoració sobre la 
situació de salut mental del districte de Sant Martí. 

Aquest document 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. 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 
situacions que es presenten en aquest document tinguin 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 i oportunitats al districte 

 

 

 

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

	  

ATENCIÓ A LES SITUACIONS DE VULNERABILITAT 

- Atenció als problemes emocionals derivats de l’atur de llarga durada. 
- Atenció a la gent gran que cuida a gent gran 
- Incidència de la manca d’habitatge en la salut mental de les persones 

 

PERSPECTIVA INTERCULTURAL EN SALUT MENTAL 

- Prevenció en salut mental dels i de les joves des d’una perspectiva 
intercultural i intergeneracional. 

- Atenció a les persones immigrades amb problemes emocionals. 

ACCÉS ALS RECURSOS DE SALUT MENTAL 

- Insuficiència de recursos psicoterapèutics i comunitaris en la 
prevenció i abordatge de la salut mental. 

- Necessitat de coneixement dels diferents recursos i agents involucrats 
en el districte. 

- Necessitat d’homogeneïtzar i estandarditzar els programes que s’ha 
demostrat que funcionen. 

-  

ATENCIÓ A JOVES I SALUT MENTAL 

- Manca d’alternatives i seguiment un cop finalitza l’escolarització 
obligatòria dels i de les joves amb diagnòstic de salut mental 
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3. Situacions de salut mental destacades 

A continuació, s’exposen les diferents situacions o reptes que s’han detectat en la sessió de treball 
de la Taula de Salut Mental de Sant Martí.  

 

3.1. Insuficiència de recursos psicoterapèutics i comunitaris en la prevenció 
i abordatge de la salut mental 

La situació que s’observa és que, sovint, el tractament del trastorn mental està massa centrat en 
una aproximació biologicista de la salut mental i, per tant, massa medicalitzat. Aquesta possible 
sobremedicalització pot generar efectes secundaris en la salut de les persones, que es sumen a la 
situació de vulnerabilitat en la que ja es troben.  

En relació a aquest fet, es posa sobre la taula que aquesta sobremedicalització va de la mà d’una 
insuficiència de recursos psicoterapèutics i comunitaris. És a dir, degut a la falta de recursos (o el 
desconeixement d’aquests) s’acaba recorrent a una solució farmacològica.  

Com a exemples de recursos, que es troben fora de l’àmbit més clínic i que ajuden a la prevenció i 
a un abordatge menys sobremedicalitzat, es troben l’atenció comunitària, la rehabilitació 
psicosocial o el suport social. Es tracta de recursos que s’ha demostrat sobradament que 
funcionen en la prevenció i l’abordatge de la salut mental i que, a més a més, no són més costosos, 
a nivell econòmic, que la medicació.  

Aquests dispositius ja existeixen, i es troben disponibles en la xarxa de salut mental, però es 
considera que són insuficients i que, en alguns casos, es desconeixen o la informació que hi ha 
d’aquests no és adequada. En relació a aquest fet, es considera també que és necessari que la 
informació que hi ha sigui més accessible a tothom. Aquesta situació afecta tant als i les 
professionals de la salut com a les persones usuàries dels serveis de salut mental: a les 
professionals per a poder prescriure altres recursos que no passin per la medicació; i a les 
persones usuàries, i les seves famílies, per a que puguin tenir un coneixement més adequat dels 
recursos que hi ha.  

Localització: Districte de Sant Martí 

Agents implicats: No es descriuen 

Oportunitats: Sobre els recursos que ja existeixen sobre atenció comunitària, rehabilitació 
psicosocial o suport social caldria només fer-ne una difusió més adequada, implicant també a les 
persones usuàries i les famílies. Serviria per a establir un pont entre educació i salut, per a 
conscienciar a tot els agents implicats.  
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3.2. Necessitat de coneixement dels diferents recursos i agents involucrats 
en el districte.   

La necessitat que es descriu en aquest punt està molt relacionada amb l’anterior ja que fa 
referència també a la falta de coneixement sobre els diferents recursos i agents involucrats en 
l’atenció de la salut mental del districte. En aquest cas, però, la falta de coneixement es fa 
extensible a tot tipus de recursos, àmbits i agents: clínics, sanitaris, socials, comunitaris, educatius, 
etc. Es destaca que la falta de coneixement limita les possibilitats i l’accés a l’atenció dels usuaris i 
usuàries. 

Per a concretar la situació, es posa com a exemple que d’alguns serveis es coneixen els 
programes i recursos més comuns o més “permanents” (cartera de serveis) però d’altres que es fan 
de manera més temporal o que són nous, no es coneixen. Un altra situació que es destaca és que 
hi ha coneixement dels serveis més majoritaris, o que els i les professionals tenen “més a prop”, 
però altres tipus de recursos són més desconeguts i l’accés a la informació que hi ha sobre aquest 
és més difícil.  

En relació a aquesta necessitat es considera que el Mapa d’Actius pot ser una bona eina però 
sobre la que caldria treballar més: fer noves formacions, ajustar millor els filtres, etc. També es 
considera que aquesta eina té incorporats els programes que es fan des dels serveis més coneguts 
i majoritaris però no dels serveis o entitats més petites. Per exemple, els programes d’orientació a 
les famílies que es fan des del CSMIJ estan en el Mapa d’Actius però els grups de pares i mares 
que es fan des d’altres entitats no hi són.  

Localització: Districte Sant Martí 

Agents implicats: Tots els sectors: salut, educació, serveis socials i entitats socio-sanitàries 

Oportunitats: Mapa d’Actius i la mateixa Taula de Salut Mental del districte.  

 

3.3. Atenció als problemes emocionals derivats de l’atur de llarga durada. 

En alguns barris de Sant Martí es detecta que hi ha una manca d’atenció a les situacions d’atur de 
llarga durada. Aquestes situacions comporten problemes emocionals importants, en gairebé tots 
els casos, de manera que cal fer més intervenció i prevenció per tal que no derivin en trastorns més 
greus. Així com, intentar pal·liar el malestar emocional que ja tenen les persones que pateixen la 
situació. 

Cal tenir en compte també que aquestes situacions d’atur de llarga durada afecten especialment a 
un tipus de perfil determinat: homes de més de 50 anys. Les dones de més edat també es veuen 
afectades per aquesta situació però, a més a més de l’edat, el gènere és una variable important ja 
que, pels mandats de gènere que dicta el model de societat patriarcal, els homes entenen la seva 
identitat molt lligada al treball productiu. Per tant, quan falta aquest tipus de treball els homes es 
poden veure més afectats per sentiments de desvalorització i desconfiança.  
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En l’atenció a aquest casos es considera que falta una estratègia més personalitzada, global i 
integrada, per part dels serveis dels diferents àmbits: social, educatiu i sanitari. Una millor 
coordinació entre els serveis d’aquests tres àmbits també podria millorar l’abordatge i la prevenció. 
Aquesta millor coordinació s’hauria de donar tant a nivell de casos particulars com a nivell 
d’estructura i recursos. Es proposa, per exemple, fer trobades entre professionals dels diferents 
serveis i àmbits per a conèixer i compartir recursos.  

Localització: Besos i Maresme, Verneda i La Pau 

Agents implicats: Barcelona Activa (Treball als Barris), Serveis Socials, CAP, ASPB, centres 
d’estudis, escoles d’adults, CNL, entitats que realitzen integració sociolaboral i/o educativa.  

Oportunitats: Al Besos i Maresme ja s’està fent treball de casos d’atur de llarga durada entre 
diferents professionals.  

  

3.4. Prevenció en salut mental dels i de les joves des d’una perspectiva 
intercultural i intergeneracional 

En general, la vinculació dels i de les joves als serveis de salut mental té certes dificultats. Si 
s’afegeix la variable de la cultura encara ens podem trobar davant de més dificultats, sobretot en la 
resposta que reben aquests joves dels serveis. És a dir, quan es detecten situacions de malestar en 
joves que provenen de sistemes culturals diferents a la cultura autòctona es fa molt difícil que els 
serveis trobin la manera d’acostar-se a aquests joves, buscar un tipus d’abordatge que tingui en 
compte la seva situació i aconseguir que el malestar vagi a més.  

En aquest sentit, es parla d’una falta de perspectiva intercultural tant en la prevenció com 
l’abordatge de la salut mental. Aquesta mancança es va especialment rellevant en el cas d’aquests 
joves ja que, sovint, es troben “entre dues cultures”: la d’acollida i la dels seus pares. Per tant, es 
parla també de la necessitat d’incorporar una perspectiva intergeneracional que doni compte que 
en una mateixa família poden haver diferents concepcions sobre què s’espera dels joves, quin 
sistema de valors cal seguir o, fins i tot què s’entén per salut i salut mental.  

Aquest abordatge intercultural i intergeneracional, es considera que cal tenir-lo en compte també 
en altres àmbits, com ara en l’àmbit educatiu. Es posa com a exemple que, en alguns instituts, 
quan hi ha un mal comportament per part d’aquests joves s’expulsa al jove però no hi ha una 
reflexió o una diagnosi sobre què ha passat i quines són les possibles causes.  

També es considera que l’acompanyament d’aquests joves és fonamental per tal que arribin als 
serveis de salut mental quan hi ha una situació de malestar, tenint en compte que una vegada 
arribin aquests han de poder donar una bona resposta, és a dir, haver incorporat prèviament una 
perspectiva intercultural.  

Per últim, es posa sobre la taula que ja hi ha recursos per a fer aquests acompanyaments (EAP, 
Educadores de carrer...) i per a intervenir sobre aquestes situacions però que, de totes maneres, no 
s’acaba d’arribar als joves. A més de les causes que s’han exposat, es considera que també pot 
ser conseqüència d’una mala coordinació entre serveis o males derivacions.  

Localització: Districte Sant Martí 

Agents implicats: Escoles i Instituts, CSMIJ, CSMA, EAP, Konsulta’m, serveis de rehabilitació, 
salut pública. 
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Oportunitats: Entitats i serveis que ja realitzen la funció d’orientació i acompanyament: l’EAP, 
Educadores de carrer, etc. També es considera que els espais d’oci en comú per als i les joves pot 
ser un bon espai per a fer detecció i prevenció.   

 

3.5. Necessitat d’homogeneïtzar i estandarditzar els programes que s’ha 
demostrat que funcionen 

Es posa sobre la taula que a l’hora de distribuir els recursos en el districte hi ha alguns barris que 
es prioritzen. Aquesta distribució pot generar desigualtats: hi ha part de la població que no pot 
accedir a un recurs determinat perquè està localitzat en una altra zona del districte (es posa 
l’exemple del Pla de Barris, que està ubicat a una zona determinada). També cal tenir en compte 
que hi ha prioritzacions que són circumstancials (potser apareix una problemàtica en un barri en 
concret per una situació temporal que amb el temps reverteix).  

S’entén que els recursos són limitats i que sempre hi ha d’haver algun tipus de priorització però, de 
totes maneres, es veu la necessitat que es puguin replicar els programes que han funcionat en 
aquests barris prioritzats en altres punts del territori.  

Es considera que a nivell microsectorial (petits barris) hi ha coses de funcionen i que manca una 
homogeneïtzació i estandardització d’aquests recursos per poder-los replicar o per donar-los 
continuïtat. Es podria pensar, per exemple, en la creació d’un grup que faci el seguiment d’aquests 
programes que funcionen i avaluï la idoneïtat d’implementar-los a altres barris.  

Com a exemples de coses que funcionen i que només es fan a algunes zones es parla de 
l’alfabetització emocional (es fa a algunes escoles i altres no), els programes de lleure saludable per 
a joves o els gestors de casos d’infermeria.  

Localització: Districte de Sant Martí 

Agents implicats: No es concreten. 

Oportunitats: No es descriuen.  

 

3.6. Atenció a la gent gran que cuida a gent gran 

Hi ha una necessitat de millorar l’atenció a les persones que cuiden a persones grans familiars o 
persones dependents. Aquesta situació comporta molt malestar emocional i psicològic, així com 
problemes de salut. Aquest malestar pot derivar, fins i tot, en casos més greus.   

A més a més, hi ha dues situacions que poden agreujar el patiment:  

- Persones grans, generalment dones, que cuiden de persones grans. Són persones que, per 
l’edat, també tenen problemes de salut i, sovint, es troben molt aïllades socialment.  

- Homes grans que cuiden a la seva parella. En aquest cas, pels factors culturals i de mandat 
de gènere, són persones que no han realitzat mai treball de cures i no tenen aquest rol 
interioritzat. Per tant, quan es troben en aquesta situació es veuen desbordats.   

En el districte hi ha serveis, entitats i programes que treballen amb la gent gran i que tenen en 
compte la dimensió de les cures però, tot i així, les persones grans cuidadores es troben sovint 
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molt desateses. També hi ha espais de respir per a aquestes persones cuidadores (centres de dia, 
residències) però són insuficients. Fins i tot en alguns barris no n’hi ha.  

Localització: Districte de Sant Martí  

Agents implicats: CAP, Serveis Socials, casals de gent gran, centres de dia, residències, “Baixem 
al carrer”, Vincles, Radars, entitats relacionades amb gent la gran (Amics de la Gent Gran, Creu 
Roja, etc.)  

Oportunitats: En els CAP es fan taller per a donar eines a les persones cuidadores. També hi ha 
entitats i programes que treballen l’aïllament de la gent gran com ara Radars o Vincles.  

L’Agència de Salut Pública de Barcelona ha realitzat un estudi sobre homes grans que cuiden les 
seves parelles i que pot servir per a contextualitzar el problema.  

 

3.7. Incidència de la manca d’habitatge en la salut mental de les persones 

Es parteix de la constatació que l’habitatge és un eix central en el desenvolupament de les 
persones. El fet de no disposar d’un habitatge, i amb condicions dignes d’habitabilitat, provoca 
molts malestars psicològics que, a la llarga, poden derivar en problemes més greus.  

En el districte hi ha habitatge social però la llista d’espera és massa llarga. A més a més, s’afegeix 
el problema de mantenir l’habitatge, és dir, aquells casos que tot i disposar d’un habitatge hi ha 
l’amenaça de poder perdre’l per motius econòmics.  

És un tipus de precarietat que afecta a tota la població però especialment en el cas de les 
persones que tenen problemes de salut mental.  

Es detecta una manca d’aliances entre serveis per a poder millorar aquesta situació. Tot i que ja 
existeix un treball en xarxa fa falta més coordinació i cal reforçar el treball que ja s’està fent. En 
aquest sentit, es parla de la residència Cal Muns, un equipament que es troba a Sants i que 
proporciona habitatge a les persones sense llar amb consum de substàncies. Es considera que és 
un model que es podria replicar.  

També es considera que és una problemàtica a la que cal implicar a tota la societat i conscienciar 
de les conseqüències que suposa per a la salut mental.  

Localització: Districte de Sant Martí 

Agents implicats: Consorci d’Habitatge, governs estatal i autonòmic, entitats proveïdores de 
serveis. 

Oportunitats: Aprofitar i reforçar el treball en xarxa que ja s’està fent. Aprendre de les experiències 
que funcionen, especialment en el cas de persones amb problemes de salut mental.  
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3.8. Atenció a les persones immigrades amb problemes emocionals 

Les persones immigrades poden presentar problemes emocionals relacionats amb el mateix 
procés migratori, les actituds i comportaments racistes1 i la situació de vulnerabilitat en la que es 
troben.  

Aquests malestars poden afectar a totes les persones que han realitzat aquest procés migratori 
però es detecten dues situacions que poden comportar una major vulnerabilitat:  

- Persones joves que, per reagrupament familiar, acaben d’arribar i han de conviure amb una 
família que gairebé no coneixen. Aquesta situació es detecta especialment a les escoles, on 
veuen que els nens/es o joves pateixen aquest malestar. En aquests casos es compta amb 
el suport del Pla de Barris, amb la figura de l’educadora emocional a les escoles.  

- Dones immigrades, especialment d’origen pakistanès i subsaharià. En aquests casos es fa 
més evident el xoc cultural entre la cultura d’origen i la d’acollida, especialment pel que fa al 
paper de la dona en l’espai públic. Aquest fet pot provocar un major aïllament per aquestes 
dones.  

 

Localització: Districte Sant Martí, especialment Besòs i Maresme, Verneda i La Pau 

Agents implicats: CAP, Reagrupament, Antirumors, SIEP, Serveis Socials, APC Educadores de 
carrer, servei d’Interculturalitat de l’Ajuntament de Barcelona, escoles, entitats que treballen amb 
persones d’altres orígens, serveis especialitats a nivell de salut mental, Pla de Barris.  

Oportunitats: Serveis que atenen a la diversitat cultural d’es de la perspectiva intercultural. Grups 
de suport i tallers amb famílies per fomentar vincles entre elles. Coordinació entre serveis i 
recursos.  

 

	  

																																																													
1 Nota de la secretaria tècnica: En aquest sentit, tal i com hem vist i reflexionat en altres Taules de 
districte, és important que els i les professionals de la salut mental estiguin formats en perspectiva 
intercultural i interseccional per tal de no reproduir aquest discursos i actituds racistes. En alguns casos, 
els recursos en salut mental no atenen a la població tenint en compte aquestes perspectives i això 
repercuteix en el no reconeixement de la igualtat de drets (tant des dels/les professionals com els i les 
usuàries), per exemple, o en la manca d’atenció a la heterogeneïtat de coneixement que aporta la 
diversitat cultural. El que acaba passant és que es perceben prejudicis associats a certs col·lectius que 
no afavoreixen una adequada atenció a la salut mental.  

També cal valorar que, a aquestes dues perspectives (interculturalitat i interseccionalitat), caldria afegir 
també la perspectiva decolonial, és a dir, tenir en compte que els i les professionals sovint ens regim 
per uns marcs de pensament i unes pràctiques colonials cap a certes cultures i que això pot generar 
també actituds racistes.  
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3.9. Manca d’alternatives i seguiment un cop finalitza l’escolarització 
obligatòria dels i de les joves amb diagnòstic de salut mental 

Durant l’escolarització, els i les joves que tenen diagnòstic de salut mental tenen un seguiment, per 
part de diferents serveis coordinats des de diferents àmbits. Però una vegada acabada 
l’escolarització es detecta que hi ha mancances en aquest seguiment. Per exemple, molts joves 
perden el vincle amb el CSMIJ coincidint amb el fi de l’etapa escolar. Es considera, especialment, 
que finalitzar la ESO és un moment crític per aquests joves.  

Es posa sobre la taula, per tant, una manca d’alternatives i recursos un cop finalitza l’escolarització 
obligatòria d’aquests/es joves. Aquests casos es veuen agreujats quan no hi ha una família que pot 
sostenir els vincles dels i de les joves amb els serveis de salut mental.  

També és un moment especialment vulnerable pels joves que, a més de tenir diagnòstic de salut 
mental, tenen algun tipus de discapacitat. En aquests casos, no hi ha recursos que encaixin i 
s’adaptin a aquesta situació (*).  

Es veu, doncs, la necessitat de preparar l’acompanyament dels i les joves en aquest moment crític 
abans que es produeixi la desconnexió amb els serveis. Aquesta preparació s’hauria de fer mesos 
abans que s’acabi l’escolarització i fer un “pla de futur”, conjuntament amb el o la jove, per 
exemple. Amb aquesta preparació es podria minimitzar la problemàtica tot i que també es fa palès 
que la situació ideal seria que cada jove tingués un referent durant tota la trajectòria i els moments 
de canvis, que pugui acompanyar i fer el seguiment. S’entén, però, que ara per ara no hi ha 
recursos per a fer-ho.  

Localització: Districte Sant Martí, especialment els barris amb menys nivell econòmic.  

Agents implicats: Joia, CSMIJ/CSMA, EAP, centres escolars, entitats que fan programes de 
formació, escola d’adults, Aquí T’escoltem (com a detecció), A Prop Jove, Konsulta’m.  

Oportunitats: En el CSMA hi ha la figura del PSI, tot i que n’hi ha molt pocs i tenen molta 
demanda. Aquesta figura es podria replicar en el cas dels joves.  

 


