
AVALUACIÓ DE LA TAULA DE SALUT MENTAL DE 
SANT ANDREU  

 

1 Tipus d’intervenció   Pla 
   

2 Descripció de la intervenció Les taules de salut mental dels districtes són espais de reflexió, debat i 
propostes sobre la salut mental que s’ofereixen als districtes de la ciutat 
per desenvolupar el Pla de salut mental de Barcelona (2016-2022) de 
manera que es tinguin en compte la realitat i les necessitats de cada 
territori. Les taules prenen com a referència la intervenció comunitària i 
interseccional en salut mental, que se centra en els determinants socials 
com a element de prevenció i en la promoció de la salut mental de tota la 
comunitat. Aquesta avaluació se centra en la taula de salut mental del 
districte de Sant Andreu 
 

   

3 Principals determinants 
de la salut implicats 

-Governança urbana 
-Context socioeconòmic: polítiques publiques (educació, salut, serveis 
socials, etc. ), xarxes socials i participació comunitària 
-Entorn: barri 

   

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 transversal post-intervenció 
   

7 Resultats (outcomes) Noves aliances professionals, actuacions prioritzades, actuacions 
relacionades amb la salut mental realitzades, fortaleses i punts de millora 
de la taula de salut mental, participació, transparència, satisfacció 

   

8 Metodologia quantitativa, 
qualitativa o mixta utilitzada 

Metodologia quantitativa: qüestionaris 
Metodologia qualitativa: entrevistes en profunditat 

   

9 Fase de l’avaluació En procés 
   

10 Principals resultats  
de l’avaluació 

Metodologia quantitativa: el 94,5% de les persones participants considera 
que s’han assolit, total o parcialment, els objectius de la taula. El 90% 
declara que la presa de decisions és bastant o molt transparent i més del 
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80% que la taula permet fer xarxa amb altres professionals de la salut 
mental. La logística i l’organització es valora amb una mitjana de 8,5 punts 
sobre 10 i la satisfacció global és de 8 punts. 
Metodologia qualitativa: La taula de salut mental de Sant Andreu té molt 
bona acceptació per part de les persones que hi participen. Permet fer 
xarxa amb altres professionals del districte i conèixer els recursos 
existents i els agents implicats en relació a la salut mental. El grau de 
participació és elevat i es respecte per igual l’opinió de totes les persones. 
La presa de decisions és consensuada i transparent i es treballa 
adequadament per l’assoliment dels objectius establerts. Com a punt de 
millora, es comenta que el grup de treball és molt gran, dificultant així, a 
vegades l’operativitat del grup i la participació de totes les persones. 

   

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. (Protocol avaluació) 

  (Disponible a productes de l’avaluació) 

12 Organismes implicats Agència de Salut Pública de Barcelona 
 

 


