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Informe de la Taula de Salut Mental i Addiccions, 2014
La Taula sectorial de Salut Mental i Addiccions (TSMiA) de Santa Coloma de Gramenet està
lligada al Consell Municipal de Serveis Socials del municipi.
Durant el 2014 s’han convocat tres Taules, tres reunions de la Comissió Permanent, i una
mitja de dos reunions de cada una de les Comissions de treball: Cartera de servei, Intervenció
comunitària i Circuits i Protocols.
Actualment a la Taula, a més dels membres que hi havia al 2012, any de constitució de la taula,
s’han incorporat de nous. Hi són tots els representants de cada un dels recursos assistencials
en matèria de salut mental i addiccions i un total de set entitats de la ciutat.
Les accions realitzades durant l’any 2014 han donat continuació a les línies estratègiques
consensuades a l’inici del procés.
Línies d'acció

Objectius
estratègics

Objectius
operatius

Accions
▪Es finalitza el disseny del catàleg del
recursos relacionats amb la Salut Mental i
Addiccions
▪Es realitza la II Jornada de Salut mental i
Addiccions: Un repte comunitari, a l’Auditori
de Santa Coloma de Gramenet, el 12 de
novembre de 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 integral
dels casos ingressos
involuntaris

Intervenció
comunitària

Foment de
l'autonomia i la
participació de les
persones afectades

Enfortir el treball en
xarxa

▪Es realitza un curs sobre informes davant
ingressos involuntaris adreçats als
professionals del sector sanitari i social.
▪Revisió del circuit d’ingressos involuntaris.

▪Es finalitza el disseny del qüestionari per
avaluar les necessitats envers la intervenció
comunitària (professionals, familiars i
usuaris del serveis de salut mental)

En relació als diferents tipus de convocatòries (TSMiA, CP, grups de treball, grup
preparació informe)s’han formulat 63 acords durant el 2014.
D’aquests, s’ha pogut fer compliment de 44, es a dir, hi ha un 71 % de compliment dels
acords formulats durant el 2014, i un 29 % en procés de treball
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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
■ Hem detectat des de diferents serveis i recursos, en els darrers anys, un augment de les
persones ateses que no poden accedir al dret de poder empadronar-se a Sta. Coloma perquè
o viuen rellogats a habitacions de pisos on no se'ls hi facilita o directament viuen
transitòriament o no al carrer. En els casos de les persones que no disposen de
documentació, és difícil que puguin tenir accés als tràmits de recursos socials necessaris que
els ajudaria a sortir d'aquesta situació. Alhora un altre de les dificultats més importants és el
de no disposar de targeta sanitària i que únicament tinguin accés al servei d’urgències.
■ Degut a les llistes d'espera i malgrat els esforços professionals per escorçar-les, les
persones ateses des dels diferents serveis de Salut Mental i/o Adicions han d'esperar massa
temps en algunes ocasions on es poden agreujar les diferents patologies sociosanitàries
motiu de la consulta.
Des de la Taula es veu molt necessari estudiar la viabilitat de un espai d'atenció sociosanitari
d'urgència de baixa exigència i que sostingui amb una cobertura de necessitats bàsiques
mínimes aprofitant alhora els recursos que ja existeixen a la ciutat fins els moment d'iniciar el
procés terapèutic dissenyat pel professional.
■ A drogodependències no es disposa dels recursos especialitzats per a persones amb
consums, especialment d'alcohol i que presenten un deteriorament cognitiu en relació
aquest consum. Alhora la situació s'agreuja perquè l'indicador de l'edat fa visible un canvi de
perfil cap a un pacient molt més jove del que ha caracteritzat les últimes dècades.
Des de la TSMiA proposem l'estudi i reforç dels recursos tècnics, vers aquesta realitat i que ja
funcionen al municipi a través de programes de rehabilitació i evitar recaigudes vers el
consum problemàtic d'alcohol.
■ Ha augmentat els grups d'adolescents i/o joves amb trastorns mentals diagnosticats o no i
amb possibles consums de tòxics, no atesos en alt risc d'exclusió social o que no disposin d’un
servei específic per cobrir alguna de les seves necessitats. Es valora la necessitat d'estudiar
e implementar un recurs pre-ocupacional de baixa exigència i formatiu en habilitats socials
per facilitar la seva futura inserció en el món laboral. En l’actualitat aquesta mancança fa
que s’hagin d’orientar cap a serveis de fora del territori amb l’inconvenient que això els
suposa de manca de proximitat i de poca integració en el seu entorn mes proper.
■ L’atenció realitzada als problemes d’addiccions és insuficient.
Es torna a presentar la necessitat d’un CAS al municipi o bé d’augmentar els recursos humans
destinats des del Centre Delta.
■ Estudiar la viabilitat d'integrar un article a la actual ordenança municipal vers les sancions
econòmiques per consumir alcohol en via pública que contempli la alternativa en persones
no reincidents de iniciar un programa de deshabituació i/o tractament, segons necessitat que
sigui alternatiu a la sanció i que es gestioni des de diferents serveis que ja treballen a la ciutat.
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■ Augmenta la necessitat d'atendre urgències psiquiàtriques als domicilis, segons les
valoracions professionals a la TSMiA. Cal estudiar la viabilitat que l'Equip Multi disciplinar de
Suport Especialitzat en Salut Mental (EMSE), el qual és un dispositiu assistencial especialitzat
de consulta i atenció a les persones amb trastorns psiquiàtrics i toxicomanies, ampliï
cobertura a Santa Coloma de Gramenet i que actualment dona a BCN, L’ Hospitalet de Ll. i
Cornellà. Si no és possible aquesta opció, cal establir un equip propi que incorpori aquestes.
Actualment aquest servei no es dona a Santa Coloma de Gramenet.
■ El Centre de Salut Mental Martí Julià vol posar de manifest que necessita un nou local on
desenvolupar l'activitat. El centre actual no té finestres ni ventilació. No hi ha espais per fer
teràpies grupals, els despatxos són petits per poder-hi visitar dignament i no és un local segur,
ni pels pacients ni pels professionals que hi treballen.

Taula de Salut Mental i Addiccions
Santa Coloma de Gramenet, març de 2015

