
 

Informe 2019 

Taula Salut mental i addiccions  

de Santa Coloma de Gramenet  

 
La Taula Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet es crea a 2012 en el marc 
del Consell Municipal de Serveis Socials i està integrada per: 

Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet 

Salut pública 
Serveis socials 
Vulnerabilitat i gent gran 
Pla municipal de drogues 
Equip de Mediació 
Xarxa de transmissió de valors 
CIRD 

CatSalut 
ICS 

Atenció primària 
ASSIR 
Salut i Escola 

Parc Salut Mar 
CSMA Santa Coloma 
Centre assistencial Emili i Mira 
CAS Santa Coloma 

Hospital Germans Trias i Pujol 

Salut Mental Catalunya 
Xarxa Jove 
Club social Gramenet 
Espai Situa’t 
Activa’t per la Salut mental  

Fund. Vidal i Barraquer 
CSMIJ 
Hospital de dia d’adolescents 
ECID 

Fund. Hospital Esperit Sant 
Fund. Malalts Mentals de Catalunya 
Fund. Tallers 
Fund. Champagnat 
Farmàcies de Santa Coloma de Gramenet 
Ass. Ammame 
Ass. ActivaMent Gramenet 
Ass. TDA-H Gramenet 
Ass. Asaupam 
Ass. Alcohòlics rehabilitats Santa Coloma 

Millores aconseguides a 2019 
● Es posa en marxa l’Equip clínic d'intervenció a domicili (ECID) de Santa Coloma, 

cobrint la necessitat de poder atendre adolescents i joves en situacions d’alt risc en 
diversos àmbits de la vida i tenen dificultats per vincular-se als serveis. 

● Trasllat del CSMA Santa Coloma a un local també cèntric amb millors condicions que 
l’anterior. 

 



 

● Formació professional i dual adaptada a les necessitats de joves amb trastorns 
mentals de la Fundació Tallers. 

● Programa d’autonomia a la pròpia llar de la Fundació Tallers. 
● Material didàctic per treballar la salut mental a centres amb secundària. 

 

Necessitats i propostes en l’atenció de la salut mental 
i les addiccions 
 
PROGRAMES COMUNITARIS 

● Continuïtat dels programes Activa’t per la Salut mental i Espai Situa’t amb la mateixa 
cobertura i servei que ha tingut fins a 2019.  
 

HABITATGE 
● Llars amb suport per a persones amb trastorns mentals de la cartera de serveis del 

Departament de Treball, Afers socials i Famílies. 
● Llar o pis amb suport per a persones drogodependents, donat que es va tancar el 

que n’hi havia a la ciutat. 
 
COORDINACIÓ AMB CATSALUT I ALTRES INSTÀNCIES 

● Relació àgil amb una persona referent de CatSalut amb poder executiu per poder 
solucionar problemes i disposar d’un canal directe d’informació amb la Taula SMA. 

● Canal de relació directa amb les administracions públiques competents per 
transmetre la realitat i les mancances que es detecta. 

 
PROBLEMES ESTRUCTURALS 

● Local adient per a l’Hospital de dia d’adolescents. 
● Comissió orientada a la integració laboral de persones amb patologia mental. 

 
SERVEIS ASSISTENCIALS NO COBERTS O AMB MANCANCES 

● Solucions per cobrir la manca de professionals del CSMA i el CAS. 
● Integració de les accions d'intervenció socioeducativa als serveis d’atenció 

biosanitària del CAS a fi de poder ampliar l’oferta socioeducativa. 
● Ubicació al centre de la ciutat del Servei de rehabilitació comunitària (SRC) per 

afavorir la normalització i la inserció. 
● Ubicació al centre de la ciutat del CAS Santa Coloma per facilitar i normalitzar el 

tractament i assistència. 
● Apropar l’espai d'intervenció socioeducativa del Programa municipal sobre Drogues 

al CAS i menjador social per facilitar l'accessibilitat i la mobilitat de les persones 
usuàries. 

 



 

FACILITAR EL PAS DE LA XARXA DE MENORS A ADULTS 
● Mecanismes que facilitin l’acollida al CSMA quan es fan les derivacions des del 

CSMIJ i el vincle al nou servei, oferint professionals referents estables. 
● Reducció del temps d’espera al SESMDI per facilitar les derivacions des del CSMIJ. 

 

Activitat duta a terme per la Taula SMA a 2019 
L’assistència, nombre de reunions i organitzacions participants al plenari de la Taula SMA i 
les diferents comissions de treball ha estat: 

  Reunions  Assistències  Organitzacions 

Plenari Taula SMA 
C. Permanent 
C. Entitats 
C. IV Jornada SMA 
C. Habitatge 
C. Centres educatius 
C. Comunitària SSM 

2 
2 
7 
2 
3 
3 
3 

52 
30 
45 
20 
21 
22 
23 

23 
13 

6 
8 
7 
8 
7 

 
En algunes comissions hi participen organitzacions que no formen part de la Taula. 
S’han obert dos espais de formació: 

● IV Jornada Salut mental i addiccions de Santa Coloma de Gramenet La salut mental 
d’infants i joves és cosa de tothom 
127 inscrites a la 2a convocatòria. 

● Monogràfic sobre la formació dual de la Fundació Tallers. 
10 assistències de 7 organitzacions 

Està en marxa el programa Sentir Salut Mental Amb les diversitats amb les biblioteques 
municipals per lluitar contra l’estigma i donar a conèixer problemàtiques relacionades amb 
les drogodependències i els trastorns mentals. 
S’ha participat en l’espai TEC Jove La promoció de la salut mental en l’adolescència i la 
joventut. 
En el web salutmental.info de la Taula SMA s’ha publicat: 

●   1 Experiència en primera persona. 
● 20 Notícies: 4 d’addiccions, 12 de salut mental i 3 dels dos àmbits. 
●   1 Entrada de recurs d’atenció. 
●   1 Pàgina amb informació d'addiccions. 

 
 

http://www.salutmental.info/

