Taules de Salut Mental dels districtes
Instrument d’estratègia compartida per la salut
mental de la ciutat

Pla de Salut Mental Barcelona 2016-2022
Producte de la governança compartida i la coproducció:

4 Línies estratègiques

11 Objectius

111 Accions – amb
temporalitat i
responsabilitat
concretes

Pla de Salut Mental Barcelona 2016-2022
L’arquitectura del Pla de Salut Mental s’estructura en torn a les taules, que
van participar en la seva creació i en fan seguiment transversal i avaluació.
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Finals 2020: taules a tots
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TSM Sarrià - Sant Gervasi
Inici: 25 de novembre

TSM Les Corts
Inici: 18 de desembre
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TSM Nou
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Inici: 4 de desembre
TSM
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TSM Sants-Montjuïc

TSM Sant
Martí

Composició de les Taules de Salut Mental

-

Serveis de Salut Mental de districte (CSMA,
CMIJ, CDIAP, CAS)

-

Serveis socioeducatius de districte (EAP,
EAIA)

-

ABS del districte

-

Centres de Serveis Socials del districte

-

Entitats del tercer sector (famílies, inserció
laboral, infants i joves, inserció social,
habitatge, sexualitat, oci...)

-

Entitats de familiars i primera persona

-

Hospital de referència del districte

-

Serveis municipals (IMPD, Servei d’Orientació
sobre Drogues, Centres Oberts, BCN Cuida,
BCN Interculturalitat, PIAD, SAH, SARA, PIJ)

-

Administració (CSB, ASPB, tècnics/ques dels
districtes, Departament de Salut)
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Activitat de les TSM durant la crisi de la COVID19

TSM dels districtes
DIAGNOSI:
Estat de la situació en
salut mental durant el
confinament i
desconfinament

LLIÇONS APRESES:
Informe de lliçons
apreses en l’atenció a la
salut mental

TSM de ciutat

PLA DE XOC EN
SALUT MENTAL
2020

Diagnòstic participatiu

Maig de 2020
Anàlisi de l’estat de la situació de la salut
mental durant la crisi de la COVID19:
-

Qüestionari amb preguntes obertes per
definir problemàtiques de salut mental
detectades.

-

Enviat a tots els agents de les TSM dels
districtes i de la TSM de Barcelona.

-

86 entitats i agents participen en el
qüestionari

Diagnòstic participatiu
Algunes conclusions:
-

La por al contagi, el desconeixement i la incertesa generen efectes psicosocials més
enllà de la pròpia malaltia

-

La manca d’acompanyament en el dol genera impacte i malestars greus.

-

Les situacions de vulnerabilitat social, especialment en dones i infants, s'intensifiquen i
s’acceleren

-

La violència masclista i intrafamiliar s’agreuja i la detecció es fa més difícil.

-

Augment de l'aïllament i la soledat no volguda en persones grans i altres col·lectius
(mares monoparentals, persones sense feina).

-

Augment de la sobrecàrrega i l'estrès en les persones cuidadores de persones
dependents.

-

Efectes del confinament en persones amb problemàtica de salut mental i/o addiccions
prèvies:
•

Augment de la simptomatologia i dels consums

•

Augment de la tensió familiar

•

Interrupció d’itineraris formatius i laborals

•

Desorganització i retrocés del procés de recuperació

Diagnòstic participatiu à Pla de xoc
El document final es discuteix i s’aprova a la Taula de Salut
Mental de Barcelona

A partir d’aquest diagnòstic, i altres informes i dades,
s’elabora el Pla de Xoc en Salut Mental
Línies d’actuació:
1. Més persones que saben com protegir la seva salut mental durant
la crisi i més persones preparades per afrontar les adversitats
2. Més capacitat de detectar, acompanyar i, si cal, orientar les
persones que pateixen els problemes i malestars psíquics més
comuns cap als serveis de suport, també en condicions de
distanciament
3. Un suport específic als grups, col·lectius i territoris que estan patint
especialment l’impacte de la crisi de la covid-19
4. Més serveis per a la prevenció i atenció de la conducta suïcida
5. Suport i acompanyament al dol
6. Més capacitats d’organització col·lectiva

Aquest Pla de Xoc en salut mental va rebre
1.500.000 euros de dotació econòmica

Informe de lliçons apreses

Setembre de 2020
Informe de lliçons apreses en l’atenció a
la salut mental:
-

Qüestionari amb preguntes obertes per
recollir coneixements i experiències
durant el confinament i el postconfinament.

-

Enviat a tots els agents de les TSM dels
districtes.

-

67 entitats i agents participen en el
qüestionari

Algunes de les lliçons apreses:
- Es pot fer una bona atenció no-presencial en salut mental, com a
complement, però cal millorar i sistematitzar alguns processos:
• Calen recursos per superar la bretxa digital.
• Calen guies i protocols per mantenir la confidencialitat i la intimitat de la
persona atesa.
- El suport emocional no es pot deixar de banda. Cal mantenir espais grupals
de suport emocional i suport mutu en tot moment, especialment per a joves.
- La coordinació per via telemàtica entre equips professionals de diferents
serveis va permetre seguir donant atenció a famílies en situació de
vulnerabilitat.
- Les iniciatives comunitàries dels barris van suposar una gran ajuda en la
situació de confinament i post-confinament. Cal reforçar el treball en xarxa
entre tots els agents del territori.
- Falten espais i moments de cura per als equips professionals.

Conclusions
- L’arquitectura col·laborativa del Pla de Salut Mental a través de les taules ha
permès fer un diagnòstic i planificar les accions d’una manera eficaç i ràpida:
è S’ha donat una resposta articulada a partir d’un mes de l’inici de la crisi
è A més, la composició de les taules i la construcció col·lectiva de la visió de
l'abordatge de la salut mental ha facilitat una proposta global i transversal
de la proposta de Pla de Xoc
- Cada taula de districte recull la seva visió de territori
- Totes juntes, les taules han aportat una visió de ciutat amb unes necessitats
globals compartides per la ciutadania
- Execució del Pla de Xoc: ha mostrat que els territoris han de participar en
projectes de salut mental
- A nivell de ciutat:
- davant una crisi global, una eina territorial ha provat la seva efectivitat
- s’han d’incorporar les lliçons apreses per treballar des de l’àmbit sanitari

Enllaços web:

https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/canal/cabas-emocional

Documents de la Taula de Salut Mental
Document de valoracions de les taules de salut mental: “L’estat
de la situació per la COVID-19 i el confinament a Barcelona”:
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/a
rxius-documents/informe_confinament_taules_salut_mental.pdf
“Lliçons apreses dels serveis i entitats de les taules de salut
mental dels districtes de Barcelona durant el confinament i
desconfinament”:
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/a
rxius-documents/llicons-apreses-taula-salut-mental.pdf

