
Taula de 
Salut Mental 
del districte 
Sant Martí 

Any 2021



Objectius TSM

• - Actualitzar el que està succeint en un districte en relació a la Salut
Mental.

• - Implementar els objectius i accions del Pla de Salut Mental de
Barcelona (PSM) al districte.

• - Articular accions de districte que responguin a a necessitats
específiques de salut mental i/o oportunitats de millora.

• - Vincular les accions del districte al Pla de Salut Mental de ciutat.
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Activitat 2021

• Presentació del telèfon de prevenció del suïcidi. (20)

• Presentació de les entitats del BCN Cuida sobre el suïcidi, Associació Catalana de 
Prevenció del Suïcidi i Després del Suïcidi - Associació de Supervivents (DSAS). (20)

• Presentació del projecte Interculturalitat de la Xarxa Sense Gravetat. (21)

• Presentació dels recursos d’acompanyament al dol i el Cabàs emocional. (21)

• Presentació de l’Àrea d’Atenció Psicosocial d’Irídia. (14) 

• Presentació del diagnòstic de necessitats detectades per Serveis Socials. (19)  

• Presentació del Programa Atenció a la Salut Mental de les persones Immigrades 
(SATMI). (19)

Accions de coneixement i comunicació 



Projectes 2021

Durant l’any 2021 s’han treballat 6 projectes que s’han dut a terme en les
comissions de treball.



Mapatge de recursos per a infants i joves i salut mental del 
districte de Sant Martí

Projectes 2021

OBJECTIU

Fer un recull dels serveis 

per a joves i salut mental 

del districte per veure les 

funcions, els circuits i els 

programes disponibles.
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OBJECTIU

• Conèixer les adaptacions dels serveis i les entitats que treballen amb famílies amb 
problemàtica de salut mental, a la situació de pandèmia.

• Crear un recull de criteris o bones pràctiques en l’atenció a les famílies amb 
problemes de salut mental.

• Millorar la coordinació entre entitats del tercer sector que atenen les famílies, i els 
serveis socials del districte.

Projectes 2021

Projecte Atenció a les Famílies en Pandèmia 



Projecte Prevenció del suïcidi 

OBJECTIU

Organitzar un cicle de 

xerrades informatives 

i de sensibilització de 

prevenció del suïcidi 

(4 sessions ) .
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