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1 Tipus d’intervenció Pla  
   

2 Descripció de la intervenció El Pla de Salut Mental de la ciutat de Barcelona és una eina definida en 4 
línies estratègiques al voltant de la promoció del benestar mental, atenció 
als trastorns mentals, lluita contra l'estigma i governança del pla. Té per 
objectiu prevenir, promoure i atendre les persones afectades i els seus 
familiars en l’àmbit de la salut mental 

   

3 Principals determinants 
de la salut implicats 

-Governança urbana 
-Context socioeconòmic: factors econòmics, ocupació i condicions de 
treball, entorn domèstic i familiar, polítiques públiques (educació, salut, 
serveis socials, etc.), xarxes socials i participació comunitària 
-Entorn: barri, escola i lloc de feina 

   

4 Principals eixos de 
desigualtat implicats 

Classe social, gènere i diversitat sexual, ètnia i estatus migratori 

   

5 Tipus d’avaluació Avaluació de procés 
Avaluació de resultats 

   

6 Disseny d’avaluació Disseny no-experimental pre-post 
Disseny transversal post-intervenció 

   

7 Resultats (outcomes) Avaluació de procés: Població a qui arriba l’acció, territori on 
s’implementa, sexe de la població a qui arriba l’acció, existència de 
protocol, grau de compliment del protocol, satisfacció de les persones 
beneficiàries,... 
Avaluació de resultats: S’avaluen tres intervencions (Xarxa sense Gravetat, 
Programes de lleure saludable, Taula de salut Mental). Per veure els 
outcomes de cadascuna caldrà anar a la fitxa corresponent. 

   

8 Metodologia quantitativa, 
qualitativa o mixta utilitzada 

Avaluació de procés: Metodologia quantitativa: full de registre 
Avaluació de resultats: Metodologia quantitativa: qüestionaris; 
Metodologia qualitativa: grups de discussió, entrevistes en profunditat, 
observació participant 

   

9 Fase de l’avaluació En procés 
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10 Principals resultats  
de l’avaluació 

De les 233 accions implementades fins el 31 de desembre de 2017, es va 
obtenir informació de 188 accions (80,4%), de les quals 95 formen part de 
la línia estratègica (LE) 1, 77 de la LE 2, 5 de la LE 3 i 11 de la LE 4. Els tipus 
d’acció més freqüents eren l’atenció individual (20,6% ) i els programes 
estructurats (20,2%). 
Pel que fa a la població diana, el 63,8% de les accions estaven adreçades a 
població general, mentre que el 36,2% ho estava a població afectada. El 
39,4% de les accions s’adreçaven a població infantil o juvenil i el 9,6% a 
gent gran. 
Respecte als principals eixos de desigualtat, un 14,9% de les accions 
abordaven de manera específica desigualtats de gènere i/o LGTBI, un 
4,3% de les accions incorporaven una perspectiva intercultural i un 12,2% 
s’implementaven específicament o de manera més intensiva en barris 
més desafavorits i prioritzats de la ciutat. Pel que fa a la disponibilitat 
d’informació desagregada per territori i sexe, un 61,4% de les accions 
disposava d’informació territorial i un 56,8% d’informació desagregada 
per sexe. 
De les 80 accions susceptibles de requerir un protocol d’actuació, només 
un 40% de les accions (n=32) en disposaven d’un. El grau del compliment 
del protocol era de 8,5 punts sobre 10. Es va demanar dades de 
satisfacció en 135 accions, de les quals el 37,8% de les accions disposen 
de la satisfacció de les persones beneficiàries, essent aquesta molt 
elevada quan procedia.   

   

11 Documents relacionats Informe 
Continente X, Puig V, López MJ, Piedecausa A, Ariza C. Pla de Salut Mental de Barcelona: 
Informe d’avaluació intermèdia (2016-2017). Barcelona: Agència de Salut Pública de 
Barcelona, 2020. 
(Disponible a productes d’avaluació) 

   

12 Organismes implicats Agència de Salut Pública de Barcelona, Departament de Salut de 
l'Ajuntament de Barcelona, altres departaments i institucions municipals, 
entitats socials de l'àmbit de la salut mental 

 


