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Informe de la Taula de Salut Mental i Addiccions, 2013
El 30 de maig de 2012 es va constituir la Taula sectorial de Salut Mental i Addiccions (TSMiA)
lligada al Consell Municipal de Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet.
Durant el 2013 s’han convocat tres Taules, dos reunions de la Comissió Permanent, dos
reunions de cada una de les Comissions de treball: Cartera de servei, Intervenció comunitària i
Circuits i Protocols i una reunió de la Comissió de Casos.
Actualment a la Taula, a més dels membres que hi havia al 2012, s’han incorporat de nous. Hi
són tots representants de cada un dels recursos assistencials en matèria de salut mental i
addiccions i un total de sis entitats de la ciutat.
A continuació es pot veure els objectius i les accions realitzades durant l’any 2013.

1
Línies d'acció

1
Objectius
estratègics

1
Objectius
operatius

Accions
▪Es crea la comissió CARTERA DE SERVEIS
▪S'inicia l'elaboració del catàleg dels recursos
relacionats amb la SMiA
▪Disseny de la 2a Jornada de SMiA
comunitària (es realitzarà a la tardor 2014)

Cartera de serveis

Augmentar i/o millorar
serveis i/o recursos

Generar espais
d'intercanvi
professional

Coordinació i
continuïtat
assistencial

Crear o revisar
protocols de
coordinació derivació
i/o seguiment

Treballar
l'abordatge integrals
dels casos ingressos
involuntaris

▪Es genera la comissió CIRCUITS I
PROTOCOLS
▪Es manté la comissió CASOS

Enfortir el treball en
xarxa

▪S'inicia el disseny d'un qüestionari per
avaluar les necessitats envers la intervenció
comunitària (professionals, familiars i
usuaris del serveis de salut mental)
▪Es crea la comissió INTERVENCIÓ
COMUNITÀRIA

Intervenció
comunitària

Foment de
l'autonomia i la
participació de les
persones afectades
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En els diferents espais de la Taula – Taula, comissió permanent i comissions treball- s’han
senyalant, de forma reincident, una sèrie de necessitats.
Ha estat una decisió de la taula fer aquest informe per tal de donar compte d’aquesta
valoració.

Detecció de necessitats
■ Una manca d’un servei d’urgències de psiquiatria de 24h al territori.
Situació que dificulta l’atenció de les persones que presenten un problema de salut mental
afegit de qualsevol altre patologia orgànica.
■ Manca de pisos tutelats i llars residències.
Actualment hi ha 73 persones amb necessitat de poder obtenir una plaça de llar residència de
salut mental. D'aquestes, 60 tenen ja formalitzada la sol·licitud a Benestar i Família i estan en
llista d'espera, i amb la resta, 13 casos no hi ha hagut la possibilitat de poder-la sol·licitar ja
que des de l'any 2012 no s'ha tornat a obrir la convocatòria per poder-la tramitar. Tots aquest
casos són ciutadans de Santa Coloma de Gramenet, usuaris de les unitats d'hospitalització o
CSMA Martí Julià.
■ L’atenció realitzada als problemes d’addiccions no és suficient.
Es torna a presentar la necessitat d’un CAS al municipi o bé d’augmentar els recursos humans
destinats des del Centre Delta. S’aporten dades del CAS de Mataró per comparar els recursos
humans disponibles, l’àmbit d’actuació i l’activitat desenvolupada.
■ En relació a la infància i joventut hi ha una percepció d’un augment de les valoracions de
trastorn de l’aprenentatge al territori, cada vegada en edats més baixes. La situació
econòmica i social actual fa que el suport familiar no sigui un recurs suficient per donar
resposta a les necessitats dels infants.

Taula de Salut Mental i Addiccions
Santa Coloma de Gramenet, març de 2014

