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La prioritat de la salut mental
L’Organització Mundial de la Salut assenyala que no podem parlar de salut si
no hi ha salut mental. Ajudar les persones a recuperar-se dels problemes de
salut mental requereix molt més que la mera prestació de serveis. Cal
desplegar intervencions integrals i eficaces per a les persones i les seves
famílies. Accions que permetin generar oportunitats i que estiguin pensades per
a les persones i amb les persones, dins del context en el qual viuen.
Està clar que la salut mental ha d’esdevenir una prioritat per al territori, per la
comarca o el municipi. I s’ha de treballar a partir d’un model que incorpori el
concepte d’empoderament i de recuperació, de ciutadania i d’inclusió. Tota la
comunitat, per tant, ha de participar en la construcció de la salut mental i ho ha
de fer des d’una concepció àmplia de salut pública.
El Pla d’Acció Europeu en Salut Mental (2013- 2020) ja instava tots els països i
governs a protegir i enfortir la salut mental i el benestar psicològic de la
ciutadania, mitjançant la millora dels serveis, l’eliminació de barreres i de
l’estigma, la col·laboració entre tots els sectors implicats, i posant a les
persones en el centre promovent la seva participació.

Increment de necessitats a causa de la covid-19
El món està experimentant l'impacte sense precedents de l'actual emergència
de salut mundial a causa de la Covid-19, que també ha impactat en la salut
mental de milions de persones, davant un panorama previ de salut mental ja
greu i sense un finançament suficient i ajustat a les necessitats de la població
en relació a la prevalença, la magnitud i la complexitat del problema. Tal com
va alertar l’OMS, la Covid-19 està tenint i tindrà un fort impacte sobre la salut
emocional i la salut mental de la població.
Les situacions de confinament, aïllament social, pèrdua de persones
estimades, esdeveniments traumàtics i la crisi econòmica suposen i suposaran
un repte enorme des d’un punt de vista de benestar emocional, que caldrà
afrontar.
El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de l’OMS, va assenyalar
que és crucial tractar “les necessitats en salut mental com un element central
de la nostra resposta a la pandèmia de la COVID-19 i la nostra recuperació”. I
afegia que “no prendre’s seriosament el benestar emocional de les persones
conduirà a costos socials i econòmics continuats per la societat”.
Preocupa especialment l’impacte que la crisi està tenint en els més vulnerables
emocionalment, els nens i els joves. L’aïllament social, la crisi socioeconòmica
i les situacions traumàtiques no resoltes, s’han sumat a la reducció de “factors
protectors” com són l’escola, l’oci i la socialització.
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Algunes dades
Les xifres actuals relatives a la salut mental demostren la importància de posar
els recursos necessaris per garantir el benestar de la població a nivell global:

•
•
•
•
•

Una de cada quatre persones ha tingut, té o tindrà un problema de salut
mental al llarg de la seva vida (OMS).
Al 2030 els problemes de salut mental seran la primera causa de
discapacitat (OMS).
Unes 500 persones moren per suïcidi cada any a Catalunya.
2 milions de joves d’entre 15 i 29 anys han presentat símptomes de
trastorn mental en el darrer any a l’Estat espanyol.
8 de cada 10 persones amb problemes de salut mental, no tenen feina.

Segons les dades del Departament de Salut, durant la primera onada de la
pandèmia, les consultes per trastorns d’ansietat van disparar-se un 127% i un
74% les relacionades amb el suïcidi i conductes autolesives.
Durant el primer trimestre del 2021, a l’hospital Sant Joan de Déu, les
urgències per trastorns mentals en adolescents van pujar un 47%, sobretot les
relacionades amb trastorns alimentaris i els comportaments autolesius.
En relació a les persones que ja tenien un diagnòstic de trastorn mental,
segons dades recollides des de la Federació Salut Mental Catalunya en
diferents informes elaborats durant els primers mesos de la pandèmia al 2020,
es va detectar una alta capacitat de resiliència les primeres setmanes del
confinament. Però, en alguns casos, l’aïllament i la manca de suports socials
presencials i continuats va repercutir en un retrocés en la recuperació i en un
empitjorament de la seva situació clínica. Com a dada general, es va detectar
un empitjorament de la situació de salut mental en un 65,5% dels casos i un
increment de les consultes i demandes relacionades amb por, ansietat i
angoixa derivada del context. En alguns casos ha estat complicat el retorn a la
presencialitat en els serveis on aquestes persones ja participaven habitualment.
En aquests casos els mecanismes de suport i acompanyament social es fan
imprescindibles i, malauradament, els recursos són molt escassos i insuficients
per donar-hi resposta. Les persones que han estat exercint un rol de suport i de
cura han esdevingut també un col·lectiu del qual tenir cura especialment. El
confinament va fer aflorar el problema que suposa la bretxa digital per a moltes
persones amb problemes de salut mental.
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Salut Mental i territori
Les Taules de Salut Mental
Les Taules de Salut Mental són un espai de reflexió, intercanvi de recursos i
treball col·laboratiu per promocionar i millorar l’atenció integral de la salut
mental i garantir el desplegament de suports adients per a tota la ciutadania del
territori. Tot això mitjançant el diàleg, la reflexió, la cooperació i l’establiment de
sinergies, estratègies per millorar el suport, l’acompanyament i l’atenció a les
persones amb problemàtiques de salut mental i a les seves famílies.
Les Taules cerquen la implicació de tots els agents relacionats amb l’atenció a
la salut mental en un mateix territori: les entitats del tercer sector (associacions
i/o federacions de famílies i persones amb problemes de salut mental, i/o
entitats proveïdores de serveis de salut mental), l’administració pública local
(regidories, serveis i recursos de tot tipus i àmbits), l’administració comarcal, les
Diputacions i la representació territorial de conselleries o organismes de la
Generalitat de Catalunya. En resum, consisteix a asseure en una mateixa taula
tots els implicats en l’atenció i suport a la salut mental d’un territori per treballar
junts i millorar la seva feina en un territori concret.
Requereixen d’uns principis que afavoreixin la participació activa dels seus
membres, la presa de decisions basada en els punts en comú i dinàmiques que
creïn les condicions de possibilitat per a un bon treball en xarxa.
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Les Taules de Salut Mental persegueixen:

•
•

•

El consens: cada Taula pren les seves decisions cercant el consens de
totes les persones i entitats participants.
L’horizontalitat: l’opinió i propostes de totes les persones i entitats que
participen a la Taula són equivalents en els processos de presa de
decisions.
L’autonomia: un cop constituïda, la Taula esdevé autònoma en el seu
funcionament i presa de decisions.

Una perspectiva des de la salut mental comunitària
I tota aquesta feina es fa des d’un enfocament de salut mental comunitària, la
intervenció de la qual és una estratègia que té com a finalitat la millora de la
salut d’una comunitat definida. La salut comunitària contempla la concepció
social de la salut, que té en compte l’àmbit social en què es produeixen els
fenòmens de salut-malaltia i aplica un abordatge integral tenint en compte els
nivells macro i microsocial i la participació de les comunitats, les institucions i
els sectors sanitaris i no sanitaris en la presa de decisions.
La responsabilitat de la promoció de la salut en els serveis de salut ha de ser
compartida entre els individus, els grups comunitaris, els professionals de la
salut, les institucions de serveis de salut i els governs. Tots han de treballar
junts cap a una atenció que contribueixi a preservar la salut.
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El camí de les Taules de Salut Mental
A Catalunya es va encetar una primera iniciativa l’any 2004, data de constitució
de la primera Taula de Salut Mental territorial a Sant Adrià del Besòs, fruit de la
necessitat de totes les persones i recursos implicades en la salut mental del
municipi per buscar de forma conjunta millorar l’atenció al seu territori.
Des de llavors, la Federació Salut Mental Catalunya (SMC) ha volgut impulsar i
acompanyar les Taules arreu del país amb l’objectiu de fer créixer aquesta
manera de treballar a nivell territorial. Els objectius que s’han perseguit per tal
de dinamitzar-les han estat:
a) Alfabetització i sensibilització en salut mental
Potenciar el concepte de salut mental en positiu, treballar pel model de
recuperació i millorar els recursos de salut mental del territori.
b) Generar espais de treball en xarxa
Acompanyar les associacions a relacionar-se amb agents de salut
mental de cada territori i donar a conèixer la seva tasca, oferir suport a
les administracions que fan petició per millorar sinergies de territori i
atendre totes les peticions d’informació i assessorament respecte l’àmbit
de la salut mental.
c) Ajudar a dinamitzar i assessorar espais grupals
Oferir assessorament i informació per impulsar espais grupals de treball,
respondre a peticions de dinamització d’espais grupals que promoguin
millores en salut mental i acompanyar en elaboració de plans de treball
que col·laborin a la millora de la salut mental del territori.
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Un model reconegut
Al 2006 l’Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud a nivell
estatal recollia les, aleshores encara incipients, Taules de Salut Mental de
Catalunya com a exemple de bones pràctiques de la coordinació entre entitats i
recursos d’un territori determinat.
El 2018 es va presentar el model de les Taules de Salut Mental en una jornada
celebrada al País Basc, organitzada per les entitats Arraztalo, Aldura i SIIS,
sota el títol “Diagnòstic sobre les necessitats socials i l’atenció a les persones
amb malaltia mental greu que resideixen a la comarca d’Oarsoaldea”.

Publicacions
Amb la intenció de donar un marc teòric i oferir uns criteris per homogeneïtzar
alguns aspectes del funcionament de les 17 Taules de Salut Mental que ja hi
havia en funcionament al 2015, la Federació SMC va publicar un dossier sota el
títol “Una eina per al desenvolupament de polítiques locals en salut mental”,
com a proposta de model de creació, gestió i manteniment de les taules de
concertació en l’àmbit de la salut mental. I un segon dossier titulat “Alguns
exemples des de la pràctica en el territori” que pretenia recollir algunes
experiències i exemples d’accions d’algunes de les Taules amb la finalitat de
plasmar a nivell concret el treball de les Taules amb exemples.
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Per continuar la línia de treball establerta, al 2017 la Federació va publicar un
nou dossier titulat “Indicadors de seguiment i avaluació” per tal de presentar un
conjunt d’indicadors de seguiment i d’avaluació de resultats que permeti valorar
l’evolució i els assoliments de les Taules de Salut Mental.

Al 2018 es va iniciar l’enviament d’un butlletí electrònic amb informació sobre la
feina que estaven duent a terme les diferents Taules del país que s’ha anat
enviat de manera regular sota el títol “InterTaules”.

Publicacions
•

2015: dossiers “Una eina per al desenvolupament de polítiques locals en
salut mental” i “Alguns exemples des de la pràctica en el territori”

•

2017: dossier “Indicadors de seguiment i avaluació”

•

2018: inici del butlletí periòdic InterTaules
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Jornades i espais de treball
L’any 2015 es va organitzar una jornada al CaixaForum de Barcelona titulada
“Salut mental i territori. Les Taules de Salut Mental, una visió des de la
proximitat” en la qual es va convidar un representant del model francès de
Consells Locals de Salut Mental, es va presentar el nou manual de gestió creat
recentment i es van compartir experiències de pràctiques significatives a
Catalunya. Hi van assistir quasi 200 persones interessades a conèixer en
profunditat aquesta eina de treball en xarxa al territori.

Al 2017, com a resposta a les demandes de les pròpies Taules, que ja eren
més de 20 a tot el país, es va organitzar una nova jornada a la Casa del Mar de
Barcelona amb més de 150 assistents. Sota el títol “Les Taules de Salut
Mental. Intercanvi d’experiències i presentació dels indicadors per millorar la
seva eficàcia” es va presentar el document de treball sobre l’avaluació i es van
compartir diverses bones pràctiques que s’estaven duent a terme en algunes
de les Taules.
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El 2019, quan ja existien 26 Taules arreu del país, la Federació SMC va oferir
una formació especialitzada dirigida als membres de la seva xarxa associativa
per tal de millorar les seves competències relacionades amb la capacitat
d’influència en la política pública i el desenvolupament de processos grupals i
participatius i de projectes d’intervenció.

Al novembre del 2020, la Federació SMC va organitzar un webinar destinat a
les persones interessades en les Taules de Salut Mental sota el títol “La salut
mental comunitària com a reacció envers la pandèmia”. La jornada, que va tenir
format online i va comptar amb més de 140 participants, tenia un doble
objectiu: compartir experiències, que era una demanda que ha anat sortint al
llarg dels darrers anys; i veure com ens enfrontem als nous reptes que ens
planteja la covid-19, on les Taules de Salut Mental i l’atenció comunitària tenen
un paper rellevant.

Jornades i espais de treball
•

2015: Jornada “Salut mental i territori. Les Taules de Salut Mental, una
visió des de la proximitat”. CaixaForum de Barcelona, 200 assistents

•

2017: Jornada “Les Taules de Salut Mental. Intercanvi d’experiències i
presentació dels indicadors per millorar la seva eficàcia”. Casa del Mar
de Barcelona, 150 assistents

•

2019: formació dirigida als membres de la seva xarxa associativa. Casa
del Mar de Barcelona, 20 participants

•

2020: webinar “La salut mental comunitària com a reacció envers la
pandèmia”. Virtual, 140 participants
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El suport des de la Federació SMC
Durant tots aquests anys, des de la Federació SMC s’ha ofert a totes les Taules
que ho han desitjat un suport que s’ha concretat en:
A. Suport presencial i acompanyament
Seguiment de les Taules assistint a les sessions de forma periòdica o
puntual per afavorir el seu funcionament a través de la dinamització o
l’intercanvi d’informació o experiències d’altres territoris que poden ser
exemple de bones pràctiques.
B. Assessorament a demanda
Assessorament per adaptar la Taula al model de la Federació, establir
objectius a inici d’any, concretar un Pla Anual, donar eines per facilitar el
treball conjunt. Quan cal es generen dinàmiques grupals amb el plenari de
la Taula i després se’n fa una devolució d’un petit informe que ajuda a
definir les línies de treball que la mateixa Taula ha prioritzat.
C. Intervencions de suport a les administracions locals
Donades les sinergies de cada territori, en ocasions les administracions
requereixen la implicació d’un agent neutral o mediador per avançar en el
treball grupal. Aquest paper pot recaure en la Federació SMC que facilita els
processos grupals i busca estratègies i programes que facin que el treball
comunitari avanci.
D. Espais d’intercanvi d’experiències d’èxit
El paper de col·laboració que fa la Federació en el si de les Taules permet
que es detectin quines són les experiències o pràctiques d’èxit que val la
pena replicar a d’altres territoris.
E. Impuls i creació de Taules en la fase inicial
Els agents de territori que volen iniciar un procés de creació d’una Taula de
Salut Mental contacten amb la Federació la qual explica i facilita el model i
acompanya en la tasca d’impuls i creació.
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F. Formació específica
La Federació SMC detecta necessitats i consensua quines són les
formacions que poden interessar més el gruix de les Taules per poder oferir
de forma regular formacions destinades al grup d’agents que hi participen.
G. Visió global, unificació de criteris i intercanvi de coneixement
Gràcies a la participació a gran part de les Taules del país, la Federació
SMC té una visió més general del seu funcionament, treball i àmbits
d’intervenció. Això permet poder fer una anàlisi més global del seu impacte i
evolució, elaborar propostes de millora globals i fomentar l’intercanvi de
coneixement, iniciatives i experiències entre les Taules.

Reptes 2021
Als inicis del 2021, fruit de les conclusions del webinar del novembre del 2020,
la Federació SMC va plantejant-se fer una mirada enrere per tal de ressituar els
reptes de les Taules, especialment enfront les grans incerteses del moment a
causa de la pandèmia.
Per això es va plantejar fer una anàlisi amb una visió històrica i una mirada
àmplia per situar de nou el camí a seguir. És en aquest marc que es va
començar a treballar en l’elaboració del present informe, per la qual cosa es va
contactar amb totes les Taules de Salut Mental de Catalunya, amb la intenció
de prendre el pols a la situació de cada una d’elles sense perdre de vista la
visió global a nivell de país.
Des de la Federació SMC creiem fermament en el model i volem continuar el
treball per acompanyar i impulsar les Taules de Salut Mental arreu de
Catalunya, amb l’objectiu que millorin la seva eficàcia i participació.
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Anàlisi de la situació actual
Contactes amb totes les Taules
Per fer el recompte i l’estat de la qüestió es va contactar amb totes i cada una
de les Taules del país, tant amb la coordinació com amb l’entitat federada a
SMC que hi participa, si era el cas. Cal tenir en compte que en alguns casos
aquesta figura és la mateixa. En d’altres es va fer més d’un contacte per fer el
seguiment d’algun tema en concret. Així doncs, es van realitzar més de 50
entrevistes, algunes telefòniques i la gran majoria per videotrucada, i es va
assistir a diverses reunions i plenàries de manera virtual1.

56 entrevistes virtuals realitzades
Assistència a 22 reunions o plenàries virtuals
Núm. de
Taules

Núm. d’entrevistes

Núm. de reunions i
plenàries

Tarragona

2

6

1

Girona

2

5

0

Lleida

7

9

3

Barcelona

28

36

18

Totals

39

56

22

Demarcació

1

És important fer constar que el fet que fossin totes trobades telemàtiques va facilitar fer els
contactes en relativament pocs mesos i amb menys despesa de temps i energia en
desplaçaments.
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El número de Taules de Salut Mental
Després de contactar amb totes i cada una de les Taules de Salut Mental
d’arreu del país, es va determinar el nombre real de les que estaven en
funcionament. Es va veure que tres taules que havien estat funcionant en el
passat ja feia alguns anys que no es reunien (Sabadell, Igualada i Badalona) i,
en canvi, se’n van detectar algunes de les quals no es tenia constància.

Així, doncs, la llista a finals del 2021, data del present informe, és la següent,
segons ordre de l’any de creació:

→ Llista de les Taules de Salut Mental a Catalunya

Taula Salut Mental

Entitat de SMC participant

2004

Sant Adrià del Besòs

Salut Mental Barcelonès Nord

2006

Urgell-Segarra

Associació Alba - Ondara Sió

2006

L'Hospitalet del Llobregat

Afemhos

2007

Granollers

Daruma Vallès Oriental El Far La Garriga

2009

Sant Cugat del Vallès

2010

Badia del Vallès
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Taula Salut Mental

Entitat de SMC participant

2012

Santa Coloma de
Gramenet

Ammame

2013

Camp Tarragona

Porta Oberta - La
Muralla - Associació Aurora

2013

Terres de l'Ebre

Afmmebre

2014

Garraf

Garraf | Afammg - Atra

2014

Terrassa

SMC Terrassa

2015

Alt Penedès

El Turó

2016

Pallars Jussà

Associació Alba

2016

Sant Boi del Llobregat

Equilibri, Fundació Marianao

2017

Vallesana

Club Social La Llum

2017

Osona

Afmmo Vic

2017

Les Garrigues

Talma

2017

Mataró

SMC Mataró - Maresme - Club
Social Tu Tries

2018

Manresa

SMC Bages

2018

El Prat del Llobregat

SM Baix Llobregat

2018

Masnou, Alella i Teià

Esquima

2018

La Noguera

ASM La Noguera

2019

Gavà

SM Baix Llobregat

2018

Girona

APSAS, Associació Família i salut
mental de Girona

2019

Alt Urgell

Ass Alt Urgell
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Taula Salut Mental

Entitat de SMC participant

Lleida Segrià

SM Ponent, Terraferma, Intress

2019

Pla de l'Estany

Reeixir Noves
Ales, Afatrac, Associació Família
i salut mental de Girona

2019

Sant Just Desvern

SM Baix Llobregat

2021

Pla d'Urgell

SM Pla Urgell

2019

Totes aquestes sumen 29 Taules de Salut Mental arreu del país, exceptuant la
ciutat de Barcelona.

El cas de la Taula de Salut Mental de Barcelona
A part, però, ens trobem amb la Taula de Salut Mental de Barcelona, que té
unes particularitats que la fan una mica diferent de la resta del territori, a causa
de les seves dimensions. En aquest cas el límit ja no és municipal, si no que és
per districtes. Per això aquestes 10 Taules són les úniques del país que tenen
un dimensió més petita que el propi municipi.
A partir de l’estratègia de promoció de la salut mental, la prevenció i l’atenció
dels problemes i trastorns mentals de l’Ajuntament, al 2016 es va crear la Taula
de Salut Mental de ciutat amb el repte d’establir el Pla de Salut Mental de la
ciutat. La voluntat era establir una estratègia compartida i compromisos
d’actuació conjunts entre totes les organitzacions i entitats amb capacitat
efectiva d’acció i incidència en aquest àmbit. Per això es van anar creant
Taules a cada districte de la ciutat, al 2017 va néixer la primera i al 2021 es va
es va crear la darrera. Actualment, doncs, ja hi ha Taules a tots els districtes la
ciutat.
Taula Salut Mental de
districte

Entitat participant

2017

Sant Andreu

Arep, Aixec

2018

Ciutat Vella

Nikòsia, Aixec

2018

Nou Barris

Afem Nou Barris, Arep
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Taula Salut Mental de
districte

Entitat participant

2018

Horta - Guinardó

Acfames, Afammca

2019

Sant Martí

Aprenem, Emília, Arep

2019

Sants - Montjuïc

Fundació DAU

2020

Sarrià – Sant Gervasi

Arep

2020

Eixample

Assadega’m

2020

Les Corts

Això fa un total de 39 Taules de Salut Mental en funcionament arreu de
Catalunya a data del present informe, distribuïdes de la següent manera:

39 Taules de Salut Mental en funcionament a Catalunya
Demarcació

Núm. de Taules

% del total de Taules

Tarragona

2

5%

Girona

2

5%

Lleida

7

18%

Barcelona

28

72%

Total

39

100%
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→ Mapa de Catalunya amb les Taules de Salut Mental

Les comissions de salut mental
Fruit de la cerca de tots aquests mesos, s’han detectat diversos espais de
coordinació entorn la salut mental arreu del país. La majoria s’autoanomenen
comissions de salut mental i algunes d’elles tenen funcions i metodologies de
treball molt coincidents amb les Taules. Destaquem, per exemple, la Comissió
de Salut Mental del Berguedà que, tot i no estar constituïda com a Taula, s’ha
confirmat que té un funcionament molt similar (per això s’ha assenyalat
lleument al mapa) o el grup de treball de salut mental d’Olesa de Montserrat.
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Algunes Taules incipients
A data de l’elaboració d’aquest informe, hi ha a Catalunya alguns territoris que
estan fent passos cap a la formació d’espais de treball participats sobre salut
mental, alguns dels quals possiblement acabin convertint-se en Taula de Salut
Mental. La tasca de la Federació és, si així ho desitgen, assessorar-los i
acompanyar-los en el procés i la posada en marxa de la Taula.

Anàlisi territorial
La llista i el mapa de les Taules de Salut Mental de Catalunya, més la
informació recollida fruit de totes les trobades i converses, ens donen una
informació molt valuosa que ens permet extreure algunes dades interessants,
moltes d’elles de manera molt visual.
•

Demarcació de Tarragona

Es veu com a la demarcació de Tarragona, hi ha només dues Taules que
abasten absolutament tot el territori i que tenen, per tant, un àmbit territorial
molt gran. La Taula de les Terres de l’Ebre i la Taula del Camp de Tarragona,
la primera abasta quatre comarques i la segona n’abasta sis.
En aquest cas, doncs, tenim dues Taules que abasten els 184 municipis de la
demarcació i, per tant, podem concloure que el 100% de municipis de la
demarcació de Tarragona disposen de Taula de Salut Mental.

Demarcació de Tarragona
•

Número de Taules de Salut Mental: 2

•

Municipis: 184
100% dels municipis disposen de Taula
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•

Demarcació de Girona

A la demarcació de Girona ens trobem amb només dues Taules, una de
comarcal: la del Pla de l’Estany, i una de municipal: la de Girona. És la
demarcació amb menys incidència de Taules del país.
En aquest cas, tot i tenir també només dues Taules, només abasten 12
municipis (Girona i els 11 de la comarca del Pla de l’estany). Per tant podem
concloure que només el 5% de municipis de la demarcació de Girona disposen
de Taula de Salut Mental.

Demarcació de Girona
•

Número de Taules de Salut Mental: 2

•

Municipis: 12
5% dels municipis disposen de Taula

•

Demarcació de Lleida

A la demarcació de Lleida ens trobem que totes les Taulés són comarcals, a
excepció de la d’Urgell-Segarra que tenen una Taula compartida, ja que són
dues comarques que sempre han treballat molt conjuntament la salut mental a
nivell associatiu i de recursos. Constatem també que només falten Taules a les
la majoria de comarques més pirinenques: Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà
i també el Solsonès.
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En aquesta demarcació, doncs, en trobem amb set Taules que abasten 8
comarques i 182 municipis, i podem concloure que el 80% de municipis de la
demarcació de Lleida disposen de Taula de Salut Mental.
Aventurem que una causa podria ser la forta implementació de la Coordinadora
Salut Mental – Terres de Lleida que ha donat impuls i ha afavorit la creació de
moltes de les Taules comarcals existents.

Demarcació de Lleida
•

Número de Taules de Salut Mental: 7

•

Municipis: 182
80% dels municipis disposen de Taula

•

Demarcació de Barcelona

Finalment, tenim la demarcació de Barcelona, que és un altre cas particular.
Aquí tenim 28 Taules, moltes de les quals tenen un abast municipal, però
també n’hi ha tres de comarcals: Osona, l’Alt Penedès i el Garraf. A més, hi ha
una Taula que agrupa tres municipis (El Masnou, Alella i Teià) i una altra que
n’agrupa 11 (l’antiga Taula de Mollet del Vallès que va ser reconvertida com a
Taula Vallesana agrupant 11 municipis de la zona limítrof entre el Vallès
Oriental i l’Occidental, municipis que tenen en comú un mateix proveïdor de
serveis de salut mental.
Això ens dona un número molt alt de Taules i un abast territorial important, però
ens deixa sense Taula a moltes poblacions petites, però també algunes de
mitjanes i grans, del Bages, el Baix Llobregat, el Maresme o dels dos vallesos.
Tenim l’Anoia, el Berguedà i el Moianès que no tenen cap Taula a la comarca.
Sabem però que fa uns anys havia existit la d’Igualada. I també que el
Berguedà treballa la salut mental a través d’una Comissió de Salut Mental
d’àmbit comarcal que fa moltes de les funcions que faria una Taula.
Possiblement el Moianès sigui una comarca encara massa jove i petita per
disposar de Taula.
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A més a més, com ja s’ha comentat més amunt, Barcelona ciutat té una realitat
ben diferent de la resta del país, a causa de la seva dimensió (i també per
l’impuls de l’Ajuntament) amb Taules per districtes i una Taula de ciutat.
En aquesta demarcació, per tant, trobem una gran varietat de tipologia de
Taules que en sumen 28 que abasten 111 municipis. Podem concloure que el
35% de municipis de la demarcació de Barcelona disposen de Taula de Salut
Mental.

Demarcació de Barcelona
•

Número de Taules de Salut Mental: 28

•

Municipis: 111
35% dels municipis disposen de Taula

Si analitzem aquestes dades a nivell global deduïm que un 51% dels municipis
catalans disposen de Taula al seu territori.

Abast de les Taules a Catalunya
Demarcació

Núm. de
municipis

Núm. de
Taules

Municipis
amb Taula

% de municipis
amb Taula

Tarragona

184

2

184

100%

Girona

225

2

12

5%

Lleida

224

7

182

80%

Barcelona

314

28

110

35%

Totals

947

39

488

51%

Si analitzem la tipologia d’abast territorial de les Taules podem extreure la
següent informació que ens mostra com, sovint, la tipologia té relació directa
amb la ubicació de la Taula de Salut Mental.
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Tipologia de l’abast territorial de les Taules
Tipologia

Núm. de Taules

% del total de
Taules

On s’ubiquen

Districte

10

26%

Barcelona ciutat

Municipals

14

36%

Demarcacions de
Barcelona i Girona

Multimunicipals

2

5%

Demarcació de
Barcelona

Comarcals

11

28%

Demarcacions de
Lleida, Barcelona i
Girona

Multicomarcals

2

5%

Demarcació de
Tarragona

Totals

39

100%

Anàlisi segons la participació
La pròpia definició de Taula de Salut Mental ja porta implícita la paraula
“participació”. Són instruments que es basen en la participació dels agents
implicats, sense la qual deixarien de tenir sentit. És per això que a l’hora de
crear una Taula convé no deixar-se cap agent important per convidar a
participar-hi i es recomana que hi tinguin presència i participació el màxim
nombre d’agents implicats en l’atenció a la salut mental del territori.
Dit això, com ja passa en molts altres aspectes, la realitat de les Taules al
nostre país és força heterogènia i tenen, per tant, una composició força flexible.
Tot i això, la llista més comuna podria ser molt similar a aquesta:
•

Dispositius sanitaris especialitzats: CSMA (Centres de Salut Mental
d’Adults), CSMIJ (Centre de Salut Mental Infantojuvenil), CDIAP (Centre
de Detecció i Atenció Precoç), Hospital de Dia, etc.

•

Serveis Socials

•

Club Social

•

Dispositius d’habitatge: llar amb suport, llar residència, PSALL
(Programa de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar), etc.
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•

Dispositius laborals: SPL (Servei PreLaboral), CET (Centre Especial de
Treball), OTL (Oficina Tècnica Laboral), etc.

•

Dispositius d’ensenyament : EAP (Equip d’Assessorament i Orientació
Pedagògica), USEE (Unitat de Suport a l’Educació Especial), etc.

•

Atenció primària: ABS (Àrea Bàsica de Salut)

•

Hospital de referència de la zona

•

CAS (Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències)

•

Associació o entitats socials del territori (associacions de familiars i/o
persones amb problemes de salut mental)

•

Administracions: local, comarcal i les delegacions territorials de la
Generalitat (Salut, Educació, Drets Socials, Justícia, etc.)

Aquesta llista d’agents pot variar significativament per la realitat de cada territori
(el simple fet de disposar o no del recurs o entitat) i perquè algunes Taules
conviden agents (de forma puntual o permanent) que no són estrictament
gestors de salut mental, com ara agents de les forces de seguretat o bé el
Síndic de Greuges de la localitat, per citar dos exemples.
Segons les entrevistes efectuades, les Taules d’arreu del país tenen
composicions similars, tot i que la quantitat de participants és força variable.
Des de Taules que integren unes 8 o 10 persones, com la del Pla de l’Estany
que és de les més petites, fins a Taules de més de 60 o 70 integrants, que
poden arribar a ser complexes de gestionar, com la de Lleida-Segrià o la de
Sant Boi de Llobregat.
S’ha volgut destacar especialment la participació a les Taules de Salut Mental
de les entitats federades a SMC. Per demarcacions, trobem que a Tarragona
participen cinc entitats entre les dues Taules. A la de Girona participen cinc
entitats a les dues Taules existents. A la de Lleida participen nou entitats a les
set Taules. En totes tres, per tant, es pot afirmar que al 100% de les Taules hi
ha presència d’alguna entitat federada.
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I finalment, a la demarcació de Barcelona participen 20 entitats a les 28 Taules.
Així doncs, és només en aquesta demarcació on hi ha Taules en les quals no hi
ha participació d’associacions de persones amb problemes de salut mental i/o
familiars. I cal tenir em compte que algunes entitats participen a diverses
Taules, perquè tenen un abast territorial superior al de la Taula. Les dades ens
diuen que hi ha presència d’entitats federades en un 71% de les Taules.

Participació d’entitats federades a SMC
Demarcació

Núm. de
Taules

Núm. entitats
participants

% Taules amb
participació d’entitats

Tarragona

2

5

100%

Girona

2

5

100%

Lleida

7

9

100%

Barcelona

28

20

71%

És rellevant aquí destacar la participació de la majoria de responsables dels
Espai Situa’t del programa Activa’t per la salut mental d’arreu del país a la
Taula o Taules de la seva àrea d’influència, cosa que fan des de la seva
creació l’any 2015. En el cas de la demarcació de Lleida, també cal destacar la
presència de la Coordinadora Salut Mental Terres de Lleida que participa i
aporta valor a totes les Taules. En el cas de les comarques de Tarragona, la
Coordina Tarragona-Terres de l’Ebre també hi té un paper rellevant.

Anàlisi segons la coordinació
Novament, amb la informació recollida, tant qualitativament com quantitativa, i
posant el focus en la tasca de coordinació de les Taules, extraiem dades que
ens donen informació molt rellevant. Un dels aspectes importants de la gestió
d’una Taula de Salut Mental és la funció de la seva coordinació, una tasca que
pot recaure en una de les entitats participants o bé assignar-se de manera
rotativa, cosa que es considera més aconsellable per afavorir la
corresponsabilitat i evitar la sobrecàrrega per part d’una sola entitat. Tot i això,
veiem que no és el cas de la gran majoria de Taules, on la realitat ens diu que
les coordinacions acostumen a recaure en el mateix agent durant molts anys.
Tenim el cas de La Noguera que des de l’inici de la Taula, ara fa tres anys, ja
es va establir una coordinació rotatòria. O el cas del Garraf, que fa la rotació
cada dos anys. En la gran majoria dels casos, però, no es fa pas així i la
coordinació canvia de mans per cansament de qui ho estava liderant fins ara.
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De les 39 Taules en funcionament a Catalunya, n’hi ha 25 coordinades des dels
ajuntaments. Veiem, doncs, que el tipus d’agent que més coordina les Taules al
nostre país són els Ajuntaments, cosa que suposa el 64% dels casos (si
comptem cada districte de Barcelona com una Taula de Salut Mental
independent). Seguit del tercer sector que ho fa en 10 Taules, 8 d’elles
coordinades per entitats federades a la Federació SMC, que correspon al 20%.
En tres ocasions és un Consell Comarcal qui ostenta la coordinació, com el Pla
de l’Estany i el Pallars Jussà. En el cas d’Osona, però, la funció la té delegada,
gràcies a una licitació, a la càtedra de Serveis Socials de la Universitat de Vic.
Aquests casos suposen el 8% de les Taules amb aquest agent al càrrec de la
coordinació. Això, però, no resta importància el paper rellevant dels Consells
comarcals, especialment a les comarques de les Terres de Lleida.
En dues Taules la coordinació recau en un recurs sanitari. És el cas ja
comentat de La Noguera (on és rotatiu) i el cas de la Taula Vallesana, que es
coordina dels del proveïdor sanitari (es tracta d’una taula que agrupa 11
municipis que comparteixen proveïdor). A pesar que els recursos, siguin del
tipus que siguin, no acostumen a fer la coordinació de les Taules, cal posar en
valor la seva alta participació i esforç en la feina que s’hi fa.

Agent coordinador
Agent

Núm. de Taules

% de Taules

Ajuntament

25

64%

Tercer sector

10

26%

Consell Comarcal

2

5%

Recurs sanitari

2

5%

Totals

39

100%
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Si fem l’anàlisi per demarcacions ens trobem també amb alguns patrons que es
repeteixen, i ens poden donar pistes de què passa a cada territori.
•

Demarcació de Tarragona

De les dues Taules que hi ha a la demarcació, les dues estan coordinades per
entitats de persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. En el
cas del Camp de Tarragona l’entitat que la coordina és La Muralla, situada a la
mateixa ciutat de Tarragona, i en el cas de les Terres de l’Ebre ho fa, des de fa
poc temps, l’associació de familiars situada a Sant Carles de la Ràpita. Això
suposa que el 100% de les Taules de la demarcació de Tarragona estan
coordinades per les entitats.
•

Demarcació de Girona

En el cas de la demarcació de Girona, cap de les dues Taules existents al
territori està coordinada per l’associació, en una ho fa l’Ajuntament de Girona i
en l’altra el Consell Comarcal del Pla de l’Estany.
•

Demarcació de Lleida
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A les Terres de Lleida, de les set Taules que trobem, cinc estan coordinades
per l’associació de la comarca. En el cas de la Noguera, l’associació Salut
Mental la Noguera va ostentar la coordinació durant un any. També tenim la
Taula del Pallars Jussà que la coordina el Consell Comarcal. Aquestes dades
ens indiquen que el 71% de les Taules de la demarcació de Lleida les
coordinen les entitats federades a SMC.
•

Demarcació de Barcelona

El cas de la demarcació de Barcelona, donada la seva heterogeneïtat, sempre
és més complex d’analitzar. Veiem que en només en una ocasió està
coordinada per una entitat federada a SMC, és el cas de la Taula de
Granollers, on ho fa l’Associació Daruma. Hi ha dues Taules, la de l’Alt
Penedès i la del Garraf, que estan coordinades per entitats del tercer sector no
federades a SMC. També tenim el cas de la Taula d’Osona (on la coordinació
és fruit d’una licitació que per ara ostenta la Universitat de Vic). La Vallesana
que es coordina des del recurs sanitari. I finalment les Taules de Sant Boi de
Llobregat i del Prat de Llobregat que estan coordinades des de l’Ajuntament
amb el suport d’una entitat externa. Així doncs, en el cas de les Taules de les
comarques de Barcelona trobem que només un 4% estan coordinades per
entitats de persones amb problemes de salut mental i les seves famílies. I la
gran majoria ho estan des dels Ajuntaments.
En el cas de les comarques de Barcelona és necessari citar la gran tasca de
suport de la Diputació de Barcelona que des de fa molts anys col·labora amb la
Federació SMC per facilitar el suport a les Taules, ofereix serveis als municipis
en relació a la salut mental i impulsa la feina que s’hi fa. Des de l’Àrea d’Igualtat
i Sostenibilitat Social, la Diputació de Barcelona ofereix projectes estratègics en
l’àmbit de l’envelliment actiu, persones amb discapacitat i salut mental. En
aquest darrer aspecte, i amb l’objectiu de donar suport tècnic per tal
d’acompanyar els ens locals en la millora de l’organització dels serveis,
equipaments i professionals, la Diputació ofereix l’elaboració de la diagnosi en
l’àmbit de la salut mental i també el disseny d’un pla d’actuació local en l’àmbit
de la salut mental. Cal dir que cada any són diverses les Taules de la
demarcació de Barcelona que s’hi acullen i es beneficien d’aquest servei.
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Coordinació per part d’entitats
Núm. de
Taules

Núm. de Taules
coordinades per entitat

% Taules coordinades per
una entitat

Tarragona

2

2

100%

Girona

2

0

0%

Lleida

7

5

71%

Barcelona

28

1

4%

Demarcació

La professionalització de la coordinació
Són ja diverses les Taules que han optat per la professionalització de la
coordinació de la Taula de Salut Mental. Tenim el cas de la Taula d’Osona,
com hem dit impulsada pel Consell Comarcal, que va treure la licitació
d’aquesta coordinació, la qual ostenta la càtedra de Serveis Socials de la
Universitat de Vic des de fa anys.

També tenim els casos de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, de
l’Ajuntament del Prat i de l’Ajuntament de Barcelona, els quals han
subcontractat la coordinació a una altra entitat.
Així doncs, de les 39 Taules de Catalunya podríem dir que un terç han optat
per aquesta opció, ja que Barcelona en suposa 10. Tot i això, a nivell
d’institucions que hagin optat per la professionalització, tenim un Consell
Comarcal i tres ajuntaments, que suposen un 10% del total.
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Més enllà de la coordinació, en aquest punt també és interessant de destacar el
valor del grup motor. El grup motor acostumen a ser un petit grup d’entitats que
tenen una implicació una mica més gran i acompanyen les tasques de la
coordinació. Tot i que poques Taules el tenen establert com a tal, a través del
treball de camp s’ha observat alguns casos on es refereix a un treball de suport
i colideratge que podria considerar-se grup motor. Em aquesta línia trobaríem,
per exemple, els casos de les Taules de Terrassa, la Noguera, Santa Coloma
de Gramenet, les Garrigues o Granollers.
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Recull de necessitats i accions 2021
Simultàniament a la recollida d’informació i de dades quantitatives, ja es van
detectar algunes necessitats o idees de millora que es van anar implementant
mentre durava l’anàlisi.

Compartir informacions
Aprofitant els contactes efectuats amb totes les Taules es va recordar el suport
que la Federació SMC posa a la seva disposició, i es van facilitar els dossiers
amb la proposta metodològica, fet que va ser molt ben rebut en tots els casos.
Fruit d’aquests contactes també es va informar els ajuntaments de la
demarcació de Barcelona que tenen a la seva disposició la possibilitat de
demanar suport extern per tal de fer diagnosis de salut mental al seu territori o
bé establir el pla d’acció en aquest àmbit gràcies al suport de la Diputació de
Barcelona.

Informacions compartides
•

Possibilitat de suport i acompanyament de la Federació SMC

•

Existència dels dossiers i informació a www.salutmental.org

•

Possibilitat de suport de la Diputació de Barcelona per a les Taules
d’aquesta demarcació

•
•

Salut

Reformulació del butlletí InterTaules
Gràcies a tots aquests contactes es va recollir prou informació per repensar el
format i els continguts del butlletí InterTaules. Així doncs, després d’uns mesos,
es va reformular el butlletí del qual se’n va editar i distribuir un nou número al
maig, un segon al setembre i un tercer al desembre del 2021.

Butlletí InterTaules
•

Nou disseny i reformulació dels continguts

•

Enviaments: maig 2021, setembre 2021, desembre 2021
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L’objectiu és disposar d’una eina senzilla, lleugera i útil per a les persones que
participen a les Taules, que doni una visió de la diversitat de Taules i
especialment ofereixi exemples de pràctiques que puguin ser replicades per
altres. S’han establert uns apartats que poden incloure’s o no segons l’actualitat
del moment (com ara notícies, entrevistes, bones pràctiques o recursos).
També s’ha optat per una extensió breu amb la possibilitat d’ampliar en alguns
casos.
S’ha buscat una icona que es farà servir d’ara endavant per a les eines
vinculades a les Taules i que vol ser representativa del diàleg (són un globus
de diàleg) i de l’heterogeneïtat (són de diverses formes i colors).

Sessió per compartir
Sense ser una demanda explícita, però a causa de la percepció que algunes de
les entitats federades participants a les Taules expressaven un sentiment
d’inseguretat i la necessitat de sentir-se més acompanyades i compartir la seva
vivència, es va considerar convenient organitzar un espai de treball amb
l’objectiu de compartir experiències, dificultats, reptes i necessitats. La finalitat
última de la sessió era d’empoderar les associacions i clarificar el seu rol.
La trobada es va realitzar el 14 de juny en format webinar i va comptar amb la
participació de 27 persones d’arreu del país. La sessió pretenia recordar el rol
de les associacions dins les Taules i que són un espai de participació estratègic
per posicionar l’associació i potenciar el treball en xarxa amb les altres entitats
34

membres. Se’n va fer un document de resum, idees i reptes que es va
compartir amb tots els assistents.
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Reflexions i conclusions
Després de les anàlisis qualitatives, fruit de les desenes de converses, i
quantitatives, extretes de les dades recollides, podem tenir una visió global que
ens ajudarà a marcar-nos reptes de cara els propers anys, i que es recullen a
continuació.

La feina desigual en cada un dels eixos
Com a idees que s’han anat recollint al llarg dels mesos de converses, i a falta
d’una anàlisi més exhaustiva a partir de dades més quantitatives i d’un
coneixement més profund de la tasca que realitzen, podem aventurar que una
part important de les Taules han focalitzat la seva tasca entorn l’eix 2 de
l’educació i sensibilització, i concretament a desenvolupar iniciatives de
sensibilització i promoció de la salut mental, i fomentar accions de lluita contra
l’estigma en salut mental. Aquestes tasques són, evidentment, una feina molt
necessària, però no pas l’única. Les Taules que no duen a terme accions dels
altres eixos, obliden línies d’actuació molt rellevants, com la millora de la
coordinació entre els agents o la promoció de les polítiques de la salut mental
al territori.
Les Taules que es dediquen a desenvolupar accions de sensibilització o lluita
contra l’estigma sovint es plantegen objectius que els porten a desenvolupar
tasques de les quals no són experts (comunicació, organització
d’esdeveniments, publicitat, captació de recursos, etc.) i per les quals tampoc
disposen de recursos econòmics, cosa que pot generar frustracions o resultats
poc lluïts en relació a l’esforç fet.

Els dubtes de l’àmbit territorial
També genera dubtes el tema de l’àmbit territorial de les Taules. Hem vist que
n’hi ha algunes de petites, de municipis amb relativament de pocs milers
d’habitats (com ara Sant Just Desvern amb 18.000 habitants o Badia del Vallès
amb 13.000), i en canvi algunes que abasten un territori de diverses comarques
amb milers i milers d’habitants (com el cas paradigmàtic del Camp de
Tarragona, amb més de mig milió d’habitants). Això suposa unes diferències
que seria necessari estudiar amb profunditat per tal de valorar la conveniència i
eficàcia de cada determinat àmbit territorial.
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Reflexió sobre la professionalització i el pressupost
Fins fa pocs anys, les Taules funcionaven en la seva totalitat sense cap tipus
de pressupost per assumir les tasques de coordinació. No va ser fins al 2017
quan per una banda Osona i per l’altra la ciutat de Barcelona van començar a
crear Taules que ja contemplaven des d’un inici la figura de la coordinació
professionalitzada amb un pressupost assignat.
A més a més, en els darrers anys, la Taula de Sant Boi i la del Prat s’han sumat
a aquesta opció. Per tant, potser podríem aventurar que parlem d’una certa
tendència a la professionalització, perquè possiblement les pròpies Taules
s’hagin adonat que la coordinació és clau en l’avenç real dels objectius.
Aquesta reflexió ens fa també apuntar la necessitat de la qual moltes parlen en
relació a la necessitat de finançament per a executar algunes de les línies de
treball que es plantegen. Un fet que si no, suposa un escull, a vegades, massa
important.

La visió positiva dels propis agents
Tot i aquests dubtes i temes a explorar, la percepció recollida en el treball de
camp és que la Taula de Salut Mental és una eina que, en general, es valora
molt positivament pels agents que hi participen. El sol fet de posar-los tots al
voltant d’una taula i conèixer-se ja és un fet que, molt sovint, millora la
coordinació entre dispositius d’atenció, per exemple.
Després de 17 anys de la creació de la primera Taula de Salut Mental a
Catalunya, ara en tenim 39 escampades per tot el país, amb un abast del 51%
dels municipis del país. Des de llavors, només tres Taules han deixat de
funcionar i cada any se’n creen de noves. Aquestes dades, per si soles, ja ens
indiquen la necessitat i la utilitat d’aquest instrument que disposem a Catalunya
per avançar en la millora de l’atenció a la salut mental al nostre país.
Caldrà, doncs, seguir avocant-hi esforços per millorar-les i fer-les més
efectives, mentre s’impulsa la creació de noves Taules als territoris que no en
tenen.
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Possibles reptes a llarg termini
• Simplificar el model d’avaluació
El model actual d’avaluació que hi ha per a les Taules de Salut Mental es va
elaborar al 2017 amb l’afany de dotar les Taules d’una eina per avaluar la seva
tasca. Després dels tres anys que ja han passat, s’ha pogut comprovar que cap
de les 39 Taules l’utilitza
Per tant una de les propostes de la Federació SMC de cara al suport i
acompanyament a les Taules de Salut Mental seria l’elaboració d’un material
que sigui una simplificació al màxim del model d’avaluació per tal de fer-lo
assequible i realment útil per a les Taules. De ben segur que es perdrà
informació i precisió, però es traurà rendiment a una eina que ara per ara no es
fa servir. Aquesta simplificació també tindria la finalitat d’oferir ítems globals
que permetin tenir una fotografia de les Taules a nivell de país. I per acabar,
com a benefici col·lateral, esperem que aquesta nova eina d’avaluació, animés
a les Taules a ser més sistemàtiques i les esperonés a obtenir objectius és
concrets.
Aquesta eina podria també oferir informació interessant a l’hora d’establir nous
objectius de millora per a les Taules en el futur, especialment de cara la millora
de la seva eficàcia i obtenció de resultats tangibles.

• Continuar els espais de formació i de compartir
experiències
La feina del treball de camp ha posat de relleu, una vegada més, la demanda
de crear nous espais de formació i per compartir coneixement i experiències
entre les Taules de Salut Mental.
Des de fa anys, des de la Federació SMC s’han generat diversos espais
d’aquest tipus, sempre amb una gran acollida i satisfacció dels participants.
Per això caldrà continuar organitzant espais amb l’objectiu final de potenciar la
generació de coneixement compartit i l’intercanvi d’experiències, tot i respectant
la singularitat de cadascuna de les Taules. Aquesta heterogeneïtat entre les
Taules es considera un valor important que cal preservar, tot i que es donin
orientacions de camins comuns possibles a seguir.
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Alhora, també es considera especialment important seguir fomentant les
formacions i els espais per compartir entre les entitats de persones amb
problemes de salut mental i les seves famílies, sempre des d’una vessant
pràctica i amb un caire horitzontal. La finalitat és que les entitats puguin millorar
la seva participació a les Taules de Salut Mental per tal de fer-la més activa i
constructiva.

• Potenciar la participació de les entitats en primera
persona
Un dels neguits que han expressat un gruix important de les persones
entrevistades, i que ja va fer-se palès al webinar del 2020, és la falta de
representants en primera persona a les Taules de Salut Mental. En els casos
en què hi participen la seva presència i aportacions es consideren importants i
necessàries per la resta d’agents de la Taula.
Des de la Federació SMC es vol treballar per impulsar la participació de les
entitats en primera persona o bé les persones amb experiència pròpia que
representin algun dels agents participants a la Taula.

• Potenciar el treball en els eixos 1 (Coneixement i xarxa) i 3
(Promoció de polítiques)
Els diferents eixos establerts en la proposta metodològica editada el 2015 per la
Federació SMC proposen que les Taules treballin tres eixos: 1) Coneixement i
xarxa, 2) Educació i sensibilització, i 3) Promoció de polítiques.
La pròpia dinàmica de la Taula sovint ja porta implícit l’eix 1, perquè el fet de
reunir els agents ja implica un coneixement i sovint es milloren alguns aspectes
de la coordinació entre ells. Tot i això, com s’ha comentat més amunt, moltes
Taules han focalitzat la seva tasca en l’eix 2, del qual no són experts (ens
trobem sanitaris, persones de l’àmbit social o del moviment associatiu fent
tasques de comunicació i organitzant esdeveniments). Des de la Federació
SMC voldria treballar per reforçar l’eix 3 a les Taules amb l’objectiu d’animar-les
a avançar en aquesta línia tan rellevant i imprescindible, tot i que sovint pot
semblar més difícil d’abordar.
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• Treball per cercar solucions a la falta de finançament de
les Taules
Cal fer un estudi específic per poder tenir dades concretes dels resultats que
obtenen les Taules, amb i sense finançament. Però una de les queixes en la
gran majoria de casos és la falta de pressupost en dos sentits. Per una banda,
els recursos necessaris per dur a terme algunes de les accions que es
plantegen; i per l’altra, els recursos per disposar d’un suport tècnic a la
coordinació de la Taula. En aquest sentit, com s’ha vist, disposem de diverses
experiències que ja ho han fet realitat i han delegat la coordinació i dinamització
de la Taula a una altra entitat.

• Reflexió sobre l’àmbit territorial de les Taules
Des de la Federació SMC es valora com a positiva l’heterogeneïtat de les
Taules d’arreu del país, perquè aporta diversitat i adaptabilitat a la realitat i les
necessitats de cada territori. Tot i això, les diferències d’àmbit territorial de les
Taules en alguns indrets són excessivament marcades per la qual cosa seria
interessant crear alguns espais de reflexió on poder abordar explícitament el
tema de la dimensió territorial.
Si les Taules de Salut Mental pretenen posar el focus en les particularitats del
territori i abordar les necessitat de cada realitat, unes dimensions tan grans
com les que agrupen 4 o 6 comarques pot ser que faci perdre força a l’eina.

• Continuar l’acompanyament a noves Taules
Des de la Federació SMC es continuarà la tasca d’acompanyar i impulsar el
naixement de noves Taules de Salut Mental en aquells territoris on no n’hi hagi
i es detecti interès a tenir-ne. Es donaran les pautes metodològiques que ja es
van establir al 2015 i es facilitarà el suport necessari per avançar en la
constitució de la Taula, respectant sempre el ritme i interessos del territori i la
seva idiosincràsia.
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Proposta d’accions a més curt termini
Fruit d’aquest informe i la seva anàlisi, i els grans reptes que planteja per al
futur de les Taules de Salut Mental al nostre país, des de la Federació SMC,
com a entitat implicada en el seu impuls i millora, ens plantegem alguns reptes
més prioritaris i adequats als recursos que hi podem destinar a més curt
termini.

• Acompanyament de les Taules
Aquest és un repte que no podem desatendre. Des de la Federació SMC
volem continuar en els propers anys amb la tasca d’acompanyar les Taules
existents ajudant-les en tot allò que estigui a les nostres mans. I alhora
volem seguir també acompanyant i impulsant el naixement de noves Taules
en aquells territoris on hi hagi interès.

• Participació de les entitats en primera persona
Dins una estratègia més àmplia del foment de la participació en primera
persona dins el moviment social en pro de la salut mental, des de la
Federació SMC també es fomentarà la implicació de persones amb
experiència pròpia en salut mental per tal que representin algun dels agents
participants a les Taules.

• Espais de formació i de compartir experiències
Fruit de la demanda detectada, ela Federació SMC es planteja
l’organització d’una jornada oberta a tots els agents participants a les
Taules d’arreu del país, on es puguin compartir coneixements i
experiències, i debatre sobre el futur de les Taules. Pot ser un bon espai on
difondre les dades fruit d’aquest informe i encetar algunes de les reflexions
que apunta aquest informe.
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Amb el suport
Les Taules de Salut Mental arreu del país reben el suport de:

I de les desenes i desenes d’ajuntaments i Consells Comarcals implicats, i dels
centenars i centenars de persones que hi participen arreu del país en nom de
les seves respectives entitats, recursos i administracions. A totes elles
moltíssimes gràcies!

Federació Salut Mental Catalunya
Carrer Nou de Sant Francesc, 42, local · 08002 Barcelona
Tel. 93 272 14 51 · info@salutmental.org
www.salumental.org

42

