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Informe de la Taula de Salut Mental i Addiccions-2015 
 
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 2015 s’han convocat:2  Taules generals,  2  reunions de la Comissió Permanent, i una 
mitja de  1 reunions de cada una de les Comissions de treball (Cartera de servei, Intervenció 
comunitària i Circuits i Protocols). Durant el 2015 el municipi ha patit l'efecte de tres 
convocatòries electorals que ha provocat un buit de representació política. Aquest efecte s'ha 
vist reflectit en la disminució de convocatòries a les diferents comissions de treball i per tant 
en la formulació i compliment d'acords. Malgrat tot,l’índex de participació representativa dels 
diferents serveis i recursos això com a entitats ha estat del 75 %. 
 
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 8 entitats de la ciutat.  
 
Les accions realitzades durant l’any 2015  han donat continuació a les línies  estratègiques 
consensuades al inici del procés. 
 

Línies d'acció 
 

Objectius 
estratègics  

Objectius 
operatius  

Accions 

       

Cartera de serveis 
 

Augmentar o millorar 
serveis i recursos  

Generar espais 
d'intercanvi 
professional 

 

▪Edició de la Guia de recursos de salut 
mental i addiccions de Santa Coloma de 
Gramenet.http://bit.ly/guiasma 

      
 

Coordinació i 
continuïtat 
assistencial 

 

Crear o revisar 
protocols de 

coordinació derivació 
o seguiment 

 

Treballar 
l'abordatge integral 
dels casos ingressos 

involuntaris 
 

▪Revisió del circuit d’ingressos involuntaris. 

      
 

Intervenció 
comunitària  

Foment de 
l'autonomia i la 

participació de les 
persones afectades 

 
Enfortir el treball en 

xarxa  

 
▪Celebració de la 4a edició de MusicalMent 
dedicat a “Cantem a la pau” (18 octubre de 
2015) 
 

 
 
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. 

http://bit.ly/guiasma
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Detecció de necessitats i propostes de treball 
 

 Cal seguir analitzant i valorant la situació de les persones que són al territori i que 
tenen dificultat per empadronar-se i per tant poder accedir a serveis d'atenció 
sociosanitaris.  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. 

 Atendre les urgències que presentin patologia mental i orgànica alhora, en un mateix 
dispositiu. Actualment s'atenen en dispositius sanitaris diferenciats. Aquest fet 
dificulta l’atenció integral en urgències de les persones que presenten un problema 
de salut mental afegit de qualsevol altre patologia orgànica.  

 Estudiar la viabilitat de recursos d'habitatge terapèutics i que doni cobertura a 
necessitats bàsiques. CAEM recorda que tenen places  tancada amb llits buits per 
manca de pressupost per cobrir personal d'atenció. 

 Estudiar la viabilitat de recursos terapèutics dirigits  a pacients en seguiment per 
drogodependències  i deteriorament cognitiu. 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.  

 Estudiar e implementar recursos integrals d'atenció a adolescents i joves amb 
trastorns mentals diagnosticats o no i amb possibles consums de drogues. 

 Establir un dispositiu d'atenció a les drogodependències de caràcter integral (CAI) 
 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 o tractament, segons necessitat 
que sigui alternatiu a la sanció i que es gestioni des de diferents serveis que ja 
treballen a la ciutat. 

 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 Barcelona, L’ Hospitalet de Llobregat i 
Cornellà. 

 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 per als pacients ni per als professionals que hi 
treballen. 

 Continuar treballant per reforçar i incrementar els recursos humans que disposen al 
CSMIJ davant l' augment de valoracions, prioritzant la teràpia continuada davant l’ús 
de psicofàrmacs, les teràpies poden tenir efectes molt positius en els infants i 
adolescents, a més que permet abordar la problemàtica psicològica d’arrel. 
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