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Dues persones imprescindibles
per a l’AFEM de Nou Barris

No s’entendria l’AFEM de Nou 
Barris  sense dues figures cab-
dals per al seu funcionament. Vam 
haver d’altres: 17 van ser els so-
cis fundadors i una altra junta que 
prendria el relleu al cap de l’any.

Només Enric Segarra es va 
mantenir a la junta des que es 
va incorporar, 24 anys en total, 
mentre que el José Trujillo, 
primer president, va abandonar 
el càrrec el 2015, després de 20 
anys.

En aquest temps hem passat mo-
ments de tot, primers anys d’un 
costat a l’altre: al lateral de la seu 
del Districte primer i posterior 
trasllat a Can Peguera acom-
panyant sempre al Centre de 
Dia Dr. Pi i Molist. Finalment 
ens independitzàvem del centre 
de dia i gaudiríem de local com-
partit amb l’Esplai Tramunta-
na, amb l’ajut de l’Associació 
de veïns de Porta, a partir del 
2003

El 2006 l’entitat  feia un tomb pel 
que fa a tecnologia, començàvem 
les primeres remeses de rebuts 
per ordinador i agilitzàvem la part 
administrativa deixant de banda 
sistemes anteriors.

Ens obríem a un procés més parti-
cipatiu en la relació amb la Fede-
ració Salut Mental Catalun-
ya i amb altres associacions. Els 
membres de la junta ens potencià-
vem assistint a formacions per tal 
d’oferir el millor als socis i al col.
lectiu, i posar-nos als dia quant a 
recursos i noves disposicions.
El 2008 editàvem la primera revis-
ta coincidint amb les VIII Jorna-
des de Salut Mental a Nou 
Barris, i fins ara any rere any.

José Trujillo, 20 anys de pre-
sident i Enric Segarra, 24 
anys entre secretari i treso-
rer, dues persones que van 
esmerçar tots els esforços 
en l’AFEM de Nou Barris

En aquest moment canviàvem el 
nom d’Associació de Fami-
liars de Malalts Mentals del 
Centre de Dia Pi i Molist i ens 
passàvem a dir Associació de 
Familiars de Malalts Men-
tals de Nou Barris. Tot i això, 
el lligam amb el Centre de Dia Dr. 
Pi i Molist continua fluïd fins el dia 
d’avui.

Dia Mundial de la Salut Mental a Nou Barris
Llevat dels dos últims anys, 
el Dia Mundial de la Salut 
Mental se celebra a nivell d’or-
ganismes, federacions i entitats, 
Tot i que a gran nivell s’ha celebrat 
ben poc aquests dos anys, les en-
titats locals de salut mental han fet 
la seva, bé amb un únic acte, bé 
via on line.

L’AFEM de Nou Barris  cele-
brem des de fa cinc anys el Dia 
Mundial de la Salut Mental 
al Centre Ton i Guida de Les 
Roquetes, tot i que per una raó 
o altre hem saltat dos anys. El 
primer per l’amenaça de talls en 
les comunicacions pels fets de l’1 
d’octubre i el segon per les restric-
cions motivades per la pandèmia.

Tota una setmana dedicada a 
la salut mental al Toni i Guida 
amb motiu del Dia Mundial

Ton i Guida ha organitzat 4 ac-
tes la setmana del Dia Mundial: 
l’exposició de la FCCSM, les 
Històries de Cafè del Me-
morial del Mental, la xerrada 
de l’AFEM de Nou Barris i un 
debat. 
No hem estat els únics, a més de 
l’AFEM i Toni Guida, altres entitats 

gaudeixen d’actes culturals, lú-
dics i reivindicatius. Pel que fa a la 
federació Salut Mental Cata-
lunya la celebració s’ha fet coin-
cidir amb l’acte del 25é aniver-
sari de la seva fundació.
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En reconeixement a totes les entitats públiques 
i privades que participen en la salut mental de 
Nou Barris i del col·lectiu en general

El més fàcil haguera estat dedicar aquest exemplar a les nostres activitats, a fer un recorregut pels 25/26 
anys de la nostra existència explicant les excel·lències de la nostra tasca, guarnint-la de les frases més en-
cisadores i ocurrents.

Això ho deixem per quan fem autocrítica, que la fem, tot i que no gaire sovint. Quan escrivim això no sabem 
les pàgines que ocuparem, ni a qui satisfarem ni a qui no, ni les entitats que sense cap mala intenció ens 
deixarem a fora. 

La salut mental ha evolucionat, lentament en uns casos i no tan lentament en altres, el cert és que en cap 
cas ho ha fet amb celeritat. Continua la progressió de programes d’una manera desordenada, uns centres 
d’atenció ofereixen unes activitats que altres no poden oferir per manca de  recursos monetaris. Sobta quan 
parles amb familiars i usuaris en primera persona dels serveis de salut mental, els expliques el que tu co-
neixes de la teva zona i sembla que els hi parlis d’un país llunyà, no coneixen la figura del PSI, ni l’hospita-
lització domiciliària, ni els programes específics per a joves, i et sents inclús malament. Fins al punt que et 
veus obligat a dir-los que igual tenen coses que nosaltres no tenim. Mentida piadosa. Si és que existeixen i 
parlen des del desconeixement caldria demanar a qui li correspongui una millor divulgació a la zona.

Els presidents i consellers de la Generalitat i regidors i consellers dels Ajuntaments han d’escoltar-se a cada 
acte als que són invitats la mateixa cantarella, però els pressupostos són els que són per a cada organisme 
i és crònic que la salut mental sempre rep, i no els diners necessaris precisament. 
Seria hora que els eslògans del Dia Mundial de la Salut Mental i d’altres esdeveniments -i mira que s’han 
arribat a crear- deixessin de ser meres frases reivindicatives i fer-se realitat. 

Però bé, aquest editorial no és per donar canya a ningú, ans tot el contrari. El nostre reconeixement a to-
thom: organismes, entitats, professionals, societat civil,  que fan el que poden per la salut mental. 

Moltes gràcies!!!
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Algunes reflexions 
en temps de pandèmia
La Fundació Nou Barris, F9b, 
creada l’any 1995, es una entitat 
sense ànim de lucre i amb una vo-
luntat de Servei Públic ubicada en 
el Districte de Nou Barris des de el 
seu inici.
Son tres el seus principals objec-
tius Fundacionals : la assistència  
a la població Infanto juvenil i les 
seves famílies, la investigació i la 
docència.
Les dades assistencials i el seu 
seguiment son la font de les nos-
tres  investigacions, orienten 
l’elecció del títol de  les  Jornades 
de reflexió i possibiliten compartir 
amb d’altres espais de formació 
per a donar millors respostes a 
la complexitat de la Clínica i els 
Símptomes actuals dels nens, 
adolescents i les seves famílies. 
 Sempre orientats per  els principis 
ètics de confidencialitat.

Des de l’any  1991, llavors com 
Associació, la Fundació manté un  
Conveni amb el Servei Català de 
la Salut per atendre a la població 
de 0 a 18 anys amb problemàti-
ques de Salut Mental en el  Distric-
te de Nou Barris i forma part de la 
Xarxa de centres de Salut mental 
de Catalunya

Es per tant el servei de referen-
cia del Districte per a la detecció 
i diagnòstic de problemàtiques de 
Salut mental. 
Disposem d’una  Cartera de Ser-
veis que va des de el  tractament 
farmacològic i psicoterapèutic in-
dividual i grupal, el tractament, 
orientació i suport a les famílies i 
el treball amb la Xarxa educativa, 
de Salut i social per a la detecció a 
temps de problemàtiques de S.M. 
esdevé fonamental. 
També desenvolupem diferents 
Programes dins el Conveni amb 
el servei Català de la Salut 
(poden veure la nostra pagina 
web)

El suport i acompanyament als 
professionals Sanitaris, del àmbit 
Educatiu i social també forma part 
de la nostre cartera de serveis . 
Els espais de “Conversa” 
amb d’altres professionals i amb 
Adolescents son fonamentals en 
la nostra tasca .

Des de l’inici de la Pandè-
mia (període Set. 2020-Abril 
2021) hem observat:
-Un augment de la Demanda as-
sistencial en un 32%
-Augment de les Derivacions amb 
Caràcter urgent i preferent d’un 
73%
-Augment de les derivacions amb 
Codi Risc Suïcidi en un 13%.
-Algunes de les respostes 
implementades: Alguns 
exemples:

-Accessibilitat: ens va preocu-
par com respondre a la situació, 
inesperada, creada per la Pandè-
mia. 
 La F9b, va implementar tots els 
mitjans informàtics i de seguretat 
per estar al costat dels pacients i 
les seves famílies. Vam iniciar el 
contacte per telèfon i vam iniciar 
entrevistes per vídeo conferencia, 
previ acord amb els pacients i les 
famílies.
-Vam habilitar un espai per aten-
dre les consultes urgents de forma 
presencial.
-El Servei va estar obert durant 

tota la Pandèmia i es van fer torns 
de professionals per atendre de 
forma continuada.
-Intensificació del “suport 
tècnic:
-El servei d’atenció als infants i 
adolescents tutelats i de Suport 
al Centres Residencials va 
intensificar el “suport tècnic” als 
educadors ja que la realitat dins 
els Centres va esdevenir molt 
complexa perquè durant tot el 
temps no podien sortir per anar a 
veure a les famílies.
Es van impulsar espais de 
“Conversa” amb els educadors 
amb la finalitat d’elaborar un nou 
saber” ,efecte del qual les “ur-
gències van disminuir”.
-Atenció telefònica a les de-
mandes urgents: 
Es va intensificar l’atenció a les 
Demandes i derivacions urgents 
via telefònica. Un primer anàlisi 
ens permet dir que les derivacions
caràcter urgent i la seva atenció 
quasi immediata permet discrimi-
nar la demanda, tractar la i fer un 
primer diagnòstic que incideix en 
la disminució del  grau d’angoixa 
inicial.
La Fundació Nou Barris segueix 
amb el seu compromís de servei 
Públic per a donar la millor res-
posta assistencial a la població del 
Districte i  en el treball de suport 
amb d’altres professionals que 
s’ocupen i acompanyen als nens 
,adolescents i les seves famílies.

Carmen Grifoll
Psicòloga Clínica

Directora de la F9b
Octubre 2021
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Recuperació històrica del Mental des 
de l’Arxiu Històric Roquetes-Nou Barris
L’octubre de 2012 l’Arxiu His-
tòric Roquetes-Nou Barris 
va decidir crear una nova secció 
dedicada a la recuperació de la 
memòria històrica de l’Institut  
Mental de la Santa Creu i 
de Sant Pau a raó de la seva 
importància dins de la història 
del nostre districte amb el nom 
de Memorial per la Recupe-
ració Històrica del Mental 
https://memorialdelmental.
blogspot.com/

Aquesta iniciativa va sorgir dels 
socis i sòcies de la nostra entitat, 
així com de diversos professionals 
de la psiquiatria, que van treballar 
en la institució,  veient que des-
près de 26 anys,  l`Ajuntament no 
feia visible la historia de l’espai 
que ocupava.  La iniciativa repre-
sentava posar a l’abast de totes 
les persones que van entrar en 
contacte amb la institució aquesta 
eina per a poder recollir el nostre 
testimoni oral, escrit, fotogràfic i 
enregistrat per acabar oferint un 
calidoscopi de mirades i veus, així 
com donar a conèixer al barri i a la 
ciutat un psiquiàtric que havia vis-
cut un segle.
Conscients que no ens resultaria 
gens fàcil, sobretot per aquelles 
persones que van entrar en relació 
amb els principals protagonistes, 
els malats, ens van permetre sen-
tir-les i ens van mostrar el grau de 
marginació i de deshumanització 
en que certs poders col·lo-
quen als No Adaptats. I ens 
van sentir i acompanyar a la lluita 
per la Reforma Psiquiàtrica. 
Junts/es varem  créixer.
Tampoc  seria fàcil recollir tota la 
complexitat del desmantellament 
amb els diversos projectes que va 
generar de dins i del barri, la ba-
rreja de valors i interessos econò-
mics, així com el patiment tant 
dels malalts com nostra. 

Això només serà possible amb la 
participació àmplia de pacients, 
treballadors/es, familiars, 
veïns/es, comerciants, etc.

També el Memorial és un espai 
per donar a conèixer els serveis 
de Psiquiatria Comunitària, 
en especial els que, amb la mort 
del Mental, van aconseguir fer 
néixer al nostre districte: Centre 
de Rehabilitació Psicoso-
cial Pi i Molist, Llar Resi-
dencia, Club Psicosocial, 
Centre Especial de Treball 
que va crear i amb el que poste-
riorment col·labora, junts els que 
es desenvolupen al Hospital de 
Santa Creu i Sant Pau.
En els 9 anys de la seva trajec-
tòria  podem estar contents per ho 
aconseguit fins ara. 
Testimonis: recull de 39 entre-
vistes del  personal del Mental i 
una d`un familiar, de  dos  usuaris, 
de sis comerciants del barri, una 
usuària del Centre de Rehabi-
litació, l`entrevista al grup de tre-
balladors/re Centre Especial 
de Treball, junt amb poemes, 
cançons, pel·lícules...
La Jornada Calidoscopi de 
la Reforma Psiquiàtrica jun-

tament a la Fundació Con-
grés Català de la Salut Men-
tal i col·laboradors/es de la Xar-
xa. 
La nova secció sobre els Deliris, 
Conductes i intent de com-
prensió per part del personal as-
sistencial. 

Per  acabar, a través de Les His-
tòries de Cafè volem  ser una 
plataforma per continuar generant 
reflexions sobre la salut i la malal-
tia mental, sobre les denomina-
cions assistencials d’aguts i crò-
nics, sobre els estigmes socials, 
sobre la salut en les diferents eta-
pes de la vida, la salut i patologia 
als grups socials i sobre tot allò 
que pugui ser d’interès. 
Principalment compartir les eines 
que en l’actualitat ens hem donat 
per a no perdre la cordura.
Nova secció: Iniciando el 
camino en otra normalidad 
deseada. 
Invitem a col.legis i instituts, pro-
fessionals,  famil.liars, usuaris/es 
a apropar.se a les exposicions.

Memorial del Mental
Arxiu Històric-Roquetes Nou 

Barris

Homenatge al Dr. Josep Clusa a l’Arxiu Històric Roquetes-Nou Ba-
rris. Al bloc http://memorialdelmental.blogspot.com trobareu infor-
mació  del Mental i de les activitats de l’Arxiu
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cions, etc., algunes d’elles sota 
l’aixopluc de l’AFEM.
La història de l’Institut Mental és, 
de retruc, la història preconstitu-
cional de Nou Barris. La fi de la 
institució fou també l’inici del dis-
tricte emparat per l’Ajuntament 
de Barcelona. Al respecte, la 
pressió ciutadana per recuperar 
l’edifici amb l’objectiu d’albergar 
diversos usos al servei del barri va 
ser una lluita en la que l’AFEM va 
tenir un 

L’exposició itinerant del Grup d’Història de Nou Barris ha estat més 
d’un cop instal.lada a la seu del Districte. Actualment hi ha una ex-
posició permanent de panells més reduits.

El Grup d’Història de Nou Barris 
manté viu el record del Mental
Des dels seus inicis fundacionals, 
el Grup d’Història de Nou Barris 
(GHNB) sempre ha mantingut 
un estret vincle d’afinitats amb 
l’AFEM. Les qüestions relaciona-
des amb la salut mental i la seva 
transcendència en la constitució 
del districte, tant històricament 
com social, han estat molt presents 
en el nostre programa d’activitats 
i d’interessos. Nogensmenys, la 
història de l’Institut Mental de 
l’Hospital de la Santa Creu 
ha ocupat una bona part dels nos-
tres estudis i homenatges.

El GHNB va néixer l’any 1995 
amb la voluntat de difondre i divul-
gar de manera didàctica i rigorosa 
el passat de Nou Barris, prenent 
la memòria oral i viva de la seva 
història. El GHNB el composa per-
sones formades en diferents dis-
ciplines (història, història de l’art, 
psicologia, antropologia, sociolo-
gia, genealogia, etc.), d’inquietuds 
tan diverses com procedències 
(tant de Barcelona com de fora del 
territori català). Però no només 
ens hem centrat en la història més 
recent, també ens hem remuntat 
en el passat més remot que ha 
deixat un pòsit ineludible en el 
nostre present més actual. 

Justament per això un dels temes 
més estimats per nosaltres ha es-
tat recuperar el record de l’antic 
Institut Mental de l’Hospital 
de la Santa Creu des de dife-
rents perspectives i al llarg de tota 
la seva història: des que es pro-
jectà a mitjans del segle XIX fins 
el seu tancament com a institució 
psiquiàtrica, l’any 1987. 
A tal efecte, el GHNB ha dut a ter-
me diverses activitats al voltant o 
en relació de l’Institut Mental, com 
ara itineraris guiats, publicacions 
d’articles de recerca, investiga-
cions en arxius, assessorament 
a estudiants d’història local, con-
ferències, taules rodones, exposi.

que residia a la zona. El forçat 
desnonament dels vells residents 
de l’antic Institut Mental va coinci-
dir amb l’arribada de nous veïns 
amb la gran onada immigratòria 
durant els anys del “desarrollismo” 
franquista. Molta de la gent provi-
nent d’aquesta corrent de nouvin-
guts ha estat molt lligada a l’AFEM 
des de la seva creació.

Respecte al polèmic tancament 
de l’Institut Mental, el GHNB ha 
denunciat obertament les con-
seqüències socials que va ocasio-

tenir un destacat paper protago-
nista. 
Dels dotze pavellons que inicial-
ment comprenia tota la gegantina 
estructura del Mental, només tres 
són els que resten dempeus en 
l’actualitat, contenint la Biblio-
teca Central de Nou Barris, 
una comissaria de la Guàrdia 
Urbana i la seu del Districte, 
entre altres serveis municipals. 
Tanmateix, el GHNB també ha 
col·laborat molt activament en la 
recuperació de l’església de l’Ins-
titut Mental, fustigada durant molt 
temps per la intempèrie i la deixa-
desa.
A mida que s’enderrocaven els di-
versos pavellons de l’Institut Men-
tal, es construïen tot d’habitatges 
que van començar a dibuixar la 
nova fesomia urbanística de Nou 
Barris. Aviat es veié una significa-
tiva transformació en la població  

nar la pressió immobiliària, afec-
tant sobretot a la expulsió dels 
malalts mentals ingressats. La 
fi de l’esmentat Institut generà 
moltes manifestacions, protes-
tes, adhesions i crítiques perquè 
feia palès les moltes mancances 
que patia la societat pel que fa a 
l’assistència a la salut mental, no 
només llavors sinó encara avui 
dia. La seva clausura sense con-
templar unes alternatives satisfac-
tòries van agreujar la situació fins 
a extrems insostenibles, com van 
posar en evidència les mesures 
repressives amb què es va inten-
tar evitar la demolició i el trasllat 
dels interns a d’altres institucions 
mentals fora de Barcelona. Amb l
’excusa de l’Institut Mental es va 
fer majoritària la crida per imple-
mentar unes reformes que malau-
radament mai van tenir prou ressò.
           
           passa a la pàgina següent
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ve de la página anterior

Però el GHNB també ha celebrat 
les repercussions positives que, a 
nivell epistemològic, va esdevenir 
el tancament de l’Institut Mental 
pel que fa al canvi de concepció 
envers el què s’entén per trastorn 
psicològic. Prou conscients de la 
importància d’aquesta transició en 
matèria de pensament en la his-
tòria del barri, el GHNB ha fet nom-
brosos homenatges no només a 
les personalitats de prestigi vincu-
lades a l’Institut Mental, sinó tam-
bé als milers de persones que, de 
manera anònima, van passar una 
part de les seves vides entre les 
parets d’aquesta institució al llarg 
de la història. Sovint, al GHNB ens 
ha inspirat la voluntat de plantejar 
un canvi de pensament en contra 
del prejudici social, tot establint un 
paral·lelisme entre el caràcter que 
imprimí el sentiment de  marginali-
tat, d’un costat, i la rauxa que nas-
qué d’una població lluitadora que 
apostà sempre per la diferència de 
classe. La nostra intenció ha es-
tat, doncs, construir un pensament 
de comunitat que esborri tota se-
gregació en base a considera-
cions tan arbitràries com la salut 
mental o l’origen nadiu. Animats 
per aquesta vesant combatent, el 
GHNB també ha analitzat la pers-
pectiva de gènere dins la institu-
ció mental, exposant les diverses 
desigualtats existents respecte al 
tractament, les polítiques d’ingrés, 
les qüestions econòmiques i l’evo-
lució de les descripcions i catego-
ries diagnòstiques que justificaven 
la seva hospitalització, en alguns 
casos perllongades tota una vida.
Considerant el pes que l’Institut 
Mental ha tingut tant en la configu-
ració urbanística del districte com 
també a nivell identitari per gran 
part del veïnatge i familiars de pa-
cients ingressats, des del GHNB 
què ser de Nou Barris suposa una 
postura existencial, una declara-
ció de principis i una història que 
ens identifica, i són precisament 
aquests els pilars que ens agerma-
nen amb els fonaments ètics i hu-
manitaris d’AFEM.

L’Ajuntament de Nou Barris 
amb la salut mental

Ja abans de la covid-19, des de 
la Tinença de Drets Socials 
i en concret de l’àrea de Salut, 
hi ha hagut una constant preocu-
pació per la salut mental i emocio-
nal de la ciutadania de Barcelona.  
Per aquest motiu, es va elaborar i 
presentar el Pla de Salut Men-
tal 2016-2022 i es va constituir 
la Taula de Salut Mental de 
ciutat. Durant la pandèmia, i un 
cop superat el pic més fort, es va 
treballar en un Pla de Xoc de 
Salut Mental que posava a dis-
posició de la ciutadania eines per 
alleugerir la duresa i conseqüèn-
cies del confinament.

Darrerament, s’ha presentat un 
altre Pla de Xoc de Salut Mental 
que dona continuïtat a les mesu-
res dutes a terme, i n’aporta altres 
de noves amb l’objectiu de contra-
restar les alteracions emocionals 
que ha comportat la duresa de la 
pandèmia: el Cabàs Emocio-
nal, el Telèfon del Suïcidi, o 
el Suport emocional grupal en 
són alguns exemples.
En paral·lel, a Nou Barris es va 
constituir la Taula de Salut 
Mental del districte (el març

del 2018) i es va implementar el 
Konsulta’m i l’Aquí t’Escol-
tem com a mesures immediates 
del Pla de Salut Mental. Fruit 
de la tasca dels serveis i entitats 
que formen aquesta taula, n’ha 
sorgit la nova Guia de Recur-
sos i Programes per a In-
fants, Adolescents i Joves 
del Districte, la Guia de re-
cursos per a la millora del 
benestar emocional d’em-
preses i treballadors/es en 
temps de pandèmia i, a partir 
de l’octubre de 2021, s’impartirà 
una formació dirigida a entitats 
i serveis sobre com estar, escoltar 
i actuar quan ens trobem amb per-
sones que manifestin idees suïci-
des.
La feina per a la promoció i pre-
venció en matèria de salut men-
tal, però, no s’atura aquí. A hores 
d’ara es treballa per concretar a 
Nou Barris les mesures del Pla 
de Xoc de ciutat, que es pre-
sentaran aquest últim trimestre 
de 2021 com a Mesura de Go-
vern, ja que una de les prioritats 
del present mandat és incidir en el 
benestar emocional de totes les 
veïnes i veïns del territori.

A més dels programes que pengen de la seva iniciativa i 
als que dona suport, l’Ajuntament posa a l’abast de les en-
titats sales pròpies, el pati i els equipaments municipals
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45é aniversari  del Centre de Salut
Mental d’Adults de Nou Barris
El pati de la seu dei Districte ha 
acollit l’acte commeratiu del 45é 
aniversari de l’Associació 
Centre Higiene Mental Nou 
Barris.

La doctora Paloma Lago, di-
rectora del centre, ha exposat la 
varietat de programes que duen 
a terme, la xifra de persones que 
s’han beneficiat de cadascun d’ells 
destacant al taxa 0 de suïcidis 
pel que fas als 7.500 usuaris qu es 
visiten als centres Nord i Sud.
Paloma Lago destacava a més 
la baixa taxa d’hospitalització  
d’un 10,2% per 10.000 habi-
tants, i la baixa taxa de perso-
nes amb TMS, 1,32%. Les xi-
fres de desvinculació són del 
0,35% de les persones ateses a 
ambdues consultes.
Va fer un elogi als professionals, 
gràcies al seu compromís van po-
der atendre les persones en set-
mana santa i els caps de setmana.

- Formació i integració so-
cial des de la vessant laboral a 
l’entorn comunitari.

La tasca es realitza de forma par-
ticipativa, comunitària i no discri-
minatòria. Es potencia la solidari-
tat i la capacitat crítica, fomentant 
el desenvolupament efectiu dels 
drets de la ciutadania de les per-
sones amb trastorn mental.
Tenimm una visió integral i 
centrada en les necessitats 
de la persona.

Els recursos:
- Disposant d’una cartera de 
serveis dirigda a donar resposta 
a les necessitats de rehabilitació 
psicosocial, d’inserció laboral, de 
suport a la  vida independent i a 
la participació i promoció de la ciu-
tadania.

Va descatar també la figura de 
la persona amb experiència prò-
pia en l’atenció a domicili -Jordi 
Garcia de l’Associació Ma-
tissos era present a la taula-, un 
projecte ambiciós de cara a la re-
lació entre usuaris dels serveis de 
salut mental i professionals.
Paloma Lago ha fet esment a la 
intel.ligència artificial com a 
futur i al conveni amb la UPC.

Van dir la seva també persones 
de la talla de Xavier Trías pre-
sident de la Fundació en que s’ha 
constituit l’associació -impossible 
negar-se al projecte- i  el conse-
ller de salut Josep Maria Ar-
gimon, que va ser receptiu a les 
peticions de la directora.

Per part de l’Ajuntament van par-
ticipar Gemma Tarafa, regido-
ra de salut, envelliment i cures, i 
Francesc-Xavier Marcé, regi-
dor de Nou Barris i persona molt 
implicada amb tot el que succeeix 
al districte fins el mínim detall.
Professionals dels centres parla-
ren de l’evolució dels programes. 

Com a actes commemoratius es 
va reconèixer la tasca dels profes-
sionals jubilats, i el reconeixement 
en la figura del seu fill, a Agustí 
de Semir, impulsor de la reforma 
psiquiàtrica des del seu càrrec a la 
Diputació i a José Trujillo i En-
ric Segarra, president i secre-
tari de l’AFEM de Nou Barris 
durant més de 20 anys, que ens 
han deixat tots dos el passat 2020.

La Fundació Els Tres Turons 
fou creada l’any 1985 amb l’objec-
tiu d’afavorir la inclusió social que 
les persones amb trastorn men-
tal i evitar el risc d’exclusió social 
al que es troben sotmesos molts 
d’ells. Són persones que necessi-
ten una intervenció que vagi molt 
més enllà del tractament farma-
cològic i psiquiàtric que ofereix la 
xarxa pública de salut mental.

Els Tres Turons atenen per-
sones joves i adultes amb greus 
dificultats, desenvolupant serveis 
i accions que es realitzen als cen-
tres de salut mental de Barcelona, 
però amb tot de programes de la 
seva collita pròpia:
- Prevenció, amb la lluita    con-
tra l’exclusió social
- Intervenció assistencial
- Rehabilitació

Actuant  des d’una pràctica co-
munitària: campanyes de promo-
ció i divulgació de la salut mental, 
participació en plataformes del 
territori (Carmel Amunt, Con-
sell de Salut i de Discapaci-
tats del Districte), col·labora-
ció en actuacions conjuntes amb 
entitats del territori (escoles, asso-
ciacions de veïns, centres cívics, 
empreses, etc.

Treballant en xarxa: per tal 
d’establir sinergies i accions con-
juntes, formem part de diverses 
xarxes i aliances estratègiques.

I adaptant sempre noves in-
ciatives.

Els Tres Turons, 35 anys arribant a                   
tot el col.lectiu des d’Horta-Guinardó

El pati de l’Ajuntament de Nou 
Barris va acollir la celebració
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Salut mental comunitària des del CIS Cotxeres
Anteriorment, es considerava que 
una persona estava sana i gaudia 
de salut si no patia cap malaltia. 
Actualment, el concepte de sa-
lut ha evolucionat i ja no només 
s’entén la salut com a absència de 
malaltia, sinó que també s’asso-
cia a benestar físic, mental, emo-
cional, social, espiritual, sexual i 
mediambiental. Els factors socials 
i mediambientals, tenen més im-
pacte sobre la nostra salut, que el 
sistema sanitari.

Des del CIS Cotxeres ja érem 
conscients que per millorar la sa-
lut dels nostres veïns i veïnes era 
imprescindible identificar els fac-
tors que influeixen en la seva sa-
lut i poder així, desenvolupar ac-
cions comunitàries efectives. Fou 
d’aquesta inquietud que naixé al 
2017, el diagnòstic de salut 
comunitària de la nostra àrea 
d’influència. Una vegada analitza-
des totes les afectacions i neces-
sitats de la nostra comunitat, es 
va prioritzar d’una manera conjun-
ta, les necessitats a abordar des 
d’una vessant comunitària. 

Per donar resposta, es van crear 
dos taules de salut comuni-
tàries,  la taula de gent gran,  per 
abordar la solitud en la gent gran 
no desitjada, i la taula de salut 
mental, per abordar la salut men-
tal en adolescents i dones.
Durant aquest 4 anys de trajectò-

ria de les taules de salut comunità-
ries, els primers dos anys diferen-
ciades i els dos últims unificades, 
hem identificat i conegut els actius 
de salut, posat en valor el coneixe-
ment  mutu i generat projectes 
compartits per donar resposta a 
les necessitats prioritzades, que 
es van detectar d’una manera 
compartida.
Més concretament, des de la ves-
sant de la salut mental a través de 
la taula, hem treballat per donar 
resposta a les següents necessi-
tats: sensibilitzar en salut mental, 
promoció de la salut d’una manera 
holística i visibilitzar la salut men-
tal en adolescents, joves i dones.

Durant aquest darrers anys, hem 
portat a terme diversos  projectes i 
accions vinculats a la salut mental 
com són: suport grup de dones de 
Torre LLobeta , punt d’informació 
a Demències de l’AFAB (Associa-
ció de Familiars de malalts amb 
Alzehimer de Barcelona), Projecte 
From Bubble impulsat per l’ Ajun-
tament de Barcelona , Projecte

entre la Biblioteca de Vilapicina i  
Torre Llobeta i la  Fundació Arep 
per la Salut Mental i el Projecte 
Presents. 

En concret el projecte Presents,  
liderat pel CIS Cotxeres amb la 
participació del Casal de la Gent 
gran i l’Institut Barcelona-Con-
grés,  on es treballa d’una manera 
intergeneracional entre gent 
gran i adolescents, s’aborda per 
una banda la solitud en la gent 
gran no desitjada, amb l’impacte 
negatiu que té a nivell emocional,
i per altra banda s’apropa el con-
cepte de vellesa als joves i adoles-
cents, des  d‘una perspectiva molt 
vivencial, promovent els vincles 
intergeneracionals.

El nostre repte de futur com a CIS 
Cotxeres i participants de la 
taula salut comunitària de 
Vilapicina, es seguir treballant 
conjuntament per totes aquelles 
persones de la nostra comunitat 
que han patit, pateixen o pati-
ran problemes de salut mental o 
emocionals i als seus familiars. 
La pandèmia ha aguditzat encara 
més les desigualtats en la pobla-
ció, i ha provocat un efecte nega-
tiu en la salut mental i emocional,  
sobretot dels nostres joves, per 
tant hem de garantir estar-hi i se-
guir treballant conjuntament a ni-
vell comunitari.

Verónica Ferrer Valls
Directora CIS Cotxeres

Lucía Salvans Moyano                                      
Coordinadora salut comunitària  
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Col.lectiu Sisifo amb les persones 
en situació de vulnerabilitat 
i emergència residencial

El Col·lectiu Sísifo va néixer 
durant l’any 2013, moment en el 
qual diversos estudiants de l’úl-
tim curs del màster en Psicologia 
Clínica i de la salut (Universitat 
de Barcelona) vam decidir donar 
una resposta davant el malestar 
psicològic que observàvem en 
el nostre entorn, a conseqüència 
de la virulència amb què la crisi 
econòmica estava colpejant a la 
societat.

En aquest moment vam arribar 
a la conclusió que havíem de fer 
alguna cosa, ja que ens trobàvem 
en un moment en què la Sanitat 
Pública estava immersa en una 
onada de retallades i en què la si-
tuació de la Psicologia en l’Aten-
ció a la Salut Mental, ja fins llavors 
molt precària, estava sent relega-
da fins a un nivell pràcticament 
testimonial.

Les ràtios de psicòlegs en la sani-
tat pública estan molt per sota dels 
països del nostre entorn, Europa 
quadruplica la ràtio de psi-
còlegs en la sanitat pública 

La sanitat panyola té una ràtio de 
4,3 psicòlegs per cada 100.000 
habitants, sis vegades menys 
que els 24 professionals per cada 
100.000 habitants que té de mit-
jana la Unió Europea. (Redacció 
mèdica, 2015).
A més, la presència de psicòlegs 
en els Centres d’Atenció Primària 
(aspecte fonamental per a un bon 
funcionament de sistema) brillen 
per la seva escassetat.

L’accés, a més, de moltes capes 
socials a la Psicologia privada 
s’havia convertit en inaccessible 
per un cost econòmic inassumible 
per a moltíssimes persones. Si per 
a persones amb una renda mitjana 
ja era un esforç immens accedir a 
una psicologia de qualitat, per a 
les capes més vulnerables de la
societat es convertia en una ente
lèquia.
Això va ser el que ens va motivar, 
al febrer de l’any 2014, a anar a 
l’Associació de Veïns de Ciutat 
Meridiana, ja que sabíem de les 
enormes dificultats de barri, i ens 
vam presentar allà amb l’únic an-
hel d’ajudar en el que poguéssim.
 

 
Des d’aquest moment hem tingut 
una presència continuada al barri 
i podríem diferenciar clarament 
dues fases pel que fa al temps de-
dicat i l’abast de la intervenció.
 
Entre febrer de 2014 i maig de 
l’any 2018 vam exercir la tasca 
de psicòlegs al barri de mane-
ra voluntària, acompanyant en el 
malestar a unes 60 famílies, que 
tenien com a particularitat el fet de 
ser molt vulnerables pel que fa a 
l’accés a un dret com és l’habitat-
ge.

Al maig de l’any 2018, gràcies al 
suport fonamental de l’Associació 
de Veïns, i també a l’especial sen-
sibilitat mostrada per la Conselle-
ria de Salut de Nou Barris, vam 
rebre un finançament que, encara 
que modesta, ens ha permès a 4 
psicòlegs poder tenir una presèn-
cia més intensiva al barri.
El projecte del Col·lectiu té com 
a nom Servei d’Assistència 
psicólogica al Col·lectiu en 
situació de Vulnerabilitat i 
emergència residencial al 
barri de Ciutat Meridiana i 
des de maig de 2018 fins setem-
bre del 2021 hem arribat a 241 fa-
mílies.

És molt important fer constar que, 
des de la pandèmia, la nostra ac-
tivitat s’ha doblat i d’aquestes 241 
famílies més de la meitat han re-
querit atenció en l’últim any i mig.

Si fins ara els mitjans dedicats per 
les diferents administracions a la 
Salut Mental sempre van ser molt 
precaris ens trobem, en l’actuali-
tat, amb que els efectes respecte 
al malestar psicològic en la pobla-
ció, per les conseqüències de la 
pandèmia, han fet que sortissin a 
la llum, d’una manera dramàtica, 
totes les fragilitats estructurals de 
el sistema.
Ens trobem amb una necessitat 
exponencialment creixent sen-
se una correlació en mitjans que 
l’acompanyi.
            passa a la pàgina següent

Els primers psicòlegs del Col.lectiu Sisifo van instal.lar-se a la Ciutat 
Meridiana l’any 2013. Els últims 3 anys ha arribat a 241 famílies
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Primer de tot explicarem 
que és un GAMA més, tot i que estem observant 

petits canvis de tendència, el mo-
del farmacològic segueix sent el 
preponderant en el tractament ja 
no només de patologies sinó en 
situacions de malestar psicològic.

S’ha d’apostar, d’una forma deci-
dida i valenta, per un model en Sa-
lut Mental basat en un abordatge 
biopsicosocial respecte a la reali-
tat que estem observant.

Si ens trobem amb societats in-
justes, precaritzades, amb greus 
desigualtats i que, en moltes oca-
sions, rapten i anul·len els somnis 
i les il·lusions de les persones es-
tem davant d’una societat malalta. 
I en una societat malalta l’espera-
ble és que les persones emmalal-
teixin.

Els objectius de la intervenció del 
col • lectiu Sísifo sempre ha tin-
gut uns paradigmes molt clars. I 
aquesta manera de treballar ens 
l’ha marcat la pròpia realitat i les 
demandes concretes de les per-
sones que ens han permès acom-
panyar-les en les seves vides.

Nosaltres plantegem una inter-
venció psicològica absolutament 
allunyada de l’assistencialisme i 
defensem una participació activa 
de la persona en el canvi.

La idea no és simplement rebre 
un suport professional sinó trans-
formar l’experiència amb les per-
sones, que ens permeten accedir 
al seu malestar, en una força de 
canvi no només individual sinó 
també social.
Així doncs, la intervenció es cen-
tra en el suport emocional i en el 
foment d’estratègies per enfron-
tar-se a processos problemàtics 
centrant-nos en la importància de 
promoure una xarxa de coopera-
ció i ajuda mútua basada en l’em-
patia, la resiliència i l’apoderament 
personal i social.

ve de la pàgina anterior

Un GAM és un Grup d’Ajuda 
Mútua on pots compartir el que 
vius. El GAM són persones que 
es coneixen i s’ajuden. De quina 
manera? Doncs ens expliquem les 
nostres vivències i coses. Ens aju-
dem escoltant-nos mútuament. El 
que explica algú del grup pot ser-
vir a la resta per donar una llum a 
situacions semblants en la vida de 
cadascú. És un nucli que es for-
ma i després fins i tot pot arribar a 
amistat. De fet es crea amistat.  I 
una amistat bona i duradora.

Hi ha un dinamitzador de GAM. 
Per ser un dinamitzador de GAM 
s’han de fer uns cursets que ofe-
reix “Activa’t x la Salut Mental” 
(projecte nascut per iniciativa de 
la Federació de Salut Mental de 
Catalunya que vol aconseguir que 
persones amb dificultats de salut 
mental o risc de patir-ne, i els seus 
familiars, esdevinguin agents de 
salut actius en el seu propi procés 
de recuperació, i millorar així la 
seva qualitat de vida).

En el GAM hi ha unes regles. Té 
una estructura totalment horitzon-
tal. No hi ha professionals. S’in-
tenta que ningú acapari la paraula, 
que tothom pugui parlar si vol. No 
és obligatori parlar si un no vol. El 
que es parla en el GAM no pot sor-
tir d’aquest, per respecte a les per-
sones que formen el grup.
Poden ser GAMs de primeres per
sones (és a dir que tenen alguna-

miliars. El fort d’aquestes activitats 
és el GAM. Es fan també tallers 
psicoeducatius i se celebren unes 
jornades de salut mental cada any 
al barri.
Trobareu més informació en els 
següents enllaços:
https://www.youtube.com/
watch?v=AbQw911cKKA 
Què passa amb la salut mental en 
temps d’incerteses?
https://www.ccma.cat/tv3/
alacarta/telenoticies/fami-
liars-de-persones-amb-tras-
torns-mentals-es-queixen-
de-la-manca-de-recursos/
video/6102460/ Familiars de 
persones amb trastorns mentals 
es queixen de la manca de recur-
sos.
                             Gloria Cabrera
Secretària de l’AFEM de Nou Ba-
rris i col.laboradora en diverses
entitats de salut mental i progra-
mes de formació

problemàtica en salut mental), de 
familiars o coneguts de persones 
amb problemàtica mental, i de 
Professionals que atenen perso-
nes amb  problemàtica mental.
Aquests grups són com una des-
càrrega i alleujament.

Des de l’any 1995 que l’associa-
ció AFEM (Associació de Famílies 
per la Salut Mental) de Nou Barris 
dona servei i ofereix diverses acti-
vitats a persones amb problemà-
tica de salut mental i els seus fa-
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El dol en una pandèmia
El dol és un procés pel que la 
persona ha de passar després de 
la mort d’un ésser estimat, tanma-
teix, la intensitat de les emocions, 
la durada del procés i la resolució 
normal o no del mateix dependrà 
de molts factors.

La duríssima situació viscuda de-
gut a la pandèmia pel COVID19 
ha dibuixat un escenari devasta-
dor on milers de famílies a Cata-
lunya, han perdut als seus éssers 
estimats en unes circumstàncies 
que encara fan més dur, si cap, el 
dolor de la pròpia pèrdua: la pèr-
dua sense possibilitat de comiat.  
En resposta a aquesta situació, un 
equip de psicòlogues de l’Hospi-
tal Mare de Déu de la Mer-
cè, han ofert ajuda especialit-
zada a aquelles famílies que ho 
han sol·licitat ja que la naturalesa 
traumàtica de la mort i la falta o 
limitació del recolzament social, 
estan considerats com dos dels 
factors més importants que pre-
diuen un dol complicat. Ambdós 
criteris es donen en el dol per la 
COVID-19, i és per això que ho 
hem considerat com a dol de risc. 

La possibilitat d’oferir ajuda psi-
cològica des dels primers mo-
ments, fins i tot previs a la mort, pot 
ser un factor preventiu de l’apari-
ció de desordres del dol com son 
la depressió, trastorns d’ansietat, 
el Síndrome d’estrès post-
traumàtic i/o el Desordre 
per dol Perllongat. 

En consonància amb els valors de 
la nostra institució, hem acompan-
yat posant èmfasis en la sintonia 
de les necessitats específiques 
de cada persona, evitant posar 
el focus en el “comiat” i altres 
aspectes relacionals de la pèrdua, 
especialment en les etapes pri-
merenques de l’acompanyament. 
Sempre tenint present que “els 
elements traumàtics al voltant de

les circumstàncies de la mort” son 
els que tindran un pes molt més 
important en la possible emergèn-
cia d’un dol complicat.
La nostra intervenció ha estat te-
lefònica, sobretot en les primeres 
etapes de la pandèmia, i després 
ha esdevingut telefònica i presen-
cial. A nivell presencial, hem tre-
ballat fent sessions grupals dins 
del programa T’Acompanyem 
en el Sentiment, conjuntament 
amb l’Ajuntament de Bar-
celona i el Col·legi de Psi-
còlegs de Catalunya.

Els símptomes que predominen 
son la culpa i la tristesa. La culpa 
per haver-los ingressat, la majoria 
pensen que haurien d’haver pres-
sionat més per poder-los veure, 
també apareix culpa per haver 
estat la persona que possiblement 
ha contagiat; i la tristesa amb un 
marcada sensació d’irrealitat i de 
buit. 

Altres símptomes psicològics que 
apareixen son les fòbies que es-
devenen en rituals de neteja i 
marcades obsessions per la por al 
contagi que deriven en conductes 
d’evitació. 
També apareix una marcada rà-
bia en aquells familiars que sen-
ten que no s’han pogut acomiadar 
com caldria, afegint el xoc emo-
cional en aquells casos que no els 
han tornat a veure, quan el seu 
familiar havia marxat per fer-se 
només proves rutinàries. 

Quan la situació ho ha permès, 
s’han organitzat grups amb per-
sones que han passat per expe-
riències similars de dol. En aquest 
entorn, es fan suport mutu i com-
prenen la situació dels altres; 
creant-se un clima d’empatia que 
els fa sentir acompanyats i no 
jutjats. A més de les indicacions 
ofertes pel terapeuta, sorgeixen 
moltes pautes d’autocura que 
han funcionat en alguns dels as-
sistents i que han compartit amb 
els companys. També s’han pogut 
compartir idees per poder cele-
brar actes o cerimònies de comiat 
adaptades a la situació pandèmi-
ca que ajudin a fer un correcte tan-
cament del dol.
Aquest programa ens ha servit 
per transmetre que l´ésser estimat 
quedarà sempre en el nostre cor 
i en el nostre record però, si ho 
fa des del dolor, la nostra ànima 
mantindrà un patiment constant 
que ens impedirà tornar a somriu-
re.  
Com va escriure George Sand: 
“Que el meu record no en-
verini les teves futures ale-
gries, però no permetis que 
les teves alegries destruei-
xin el meu record”.

Imma Esteve Mallofré
Belén Garzón Ruiz

Judith Pérez Hortelano
Mar Ruiz Vergara

Hospital Mare de Déu de la Mercè
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Ampli ventall d’activitats diverses i enriquidores 
a la Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist
La reforma psiquiàtrica de la se-
gona meitat del segle XX, carac-
teritzada  pel tancament del grans 
centres psiquiàtrics  i la externa-
lització dels pacients internats, va 
determinar la creació d’un conjunt 
de nous dispositius, amb l’objectiu 
de tractar a les persones en el sí 
de la comunitat, acompanyar-les 
en el seu procés de recuperació i 
facilitar la reconstrucció del seus 
vincles familiars i socials.

La Unitat de Recursos Co-
munitaris Dr. Pi i Molist és 
un dispositiu del Servei de 
Psiquiatria de l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau 
que es va posar en marxa durant 
aquest període de reforma i que 
actualment està integrada per un 
servei de rehabilitació comuni-
tària, un àrea d’habitatge amb una 
llar residència i una xarxa de llars 
amb suport i un club social per a 
persones afectades d’una malaltia 
mental.
El Servei Rehabilitació Co-
munitària Dr. Pi i Molist, amb 
104 places concertades,  és 
un recurs integrat en la xarxa de 
salut mental de Nou Barris que 
ofereix una atenció especialitzada 
en l’àmbit de la rehabilitació psi-
cosocial i la salut mental comuni-
tària, a persones adultes, afecta-
des per un trastorn de salut mental 
i ateses als Centres de Salut 
Mental d’Adults (CSMA) de 
Nou Barris. Amb una visió glo-
bal centrada en la persona, el seu 
entorn familiar i la seva comunitat, 
el principal objectiu de la interven-
ció és millorar la qualitat de vida 
de persones ateses i afavorir el 
seu procés de recuperació. 
L’Equip  assistencial és interdis-
ciplinari format per professionals 
de l’àmbit de la Psicologia, Tre-
ball Social, Infermeria, Eduacuó 
Social, Integració social i Auxiliars 
d’infermeria i talleristes experts 
endiferents especialitats.

El Programa de  Llars amb 
Suport Dr. Pi i Molist és un 
servei que es desenvolupa en 
habitatges ordinaris que consti-
tueixen el domicili habitual per a 
persones amb problemàtica social 
derivada de malaltia mental, quan 
la seva situació personal i social 
ho fa aconsellable.  El programa 
disposa de 19 pisos amb su-
port integrats en la comunitat, 
ubicats en diferents barris de la 
ciutat de Barcelona i amb un total 
de 54 places públiques, en 
règim de copagament, concerta-
des amb el Departament de 
Drets Socials de la Gene-
ralitat de Catalunya. L’equip 
assistencial  és interdisciplinari  i 
manté una presència discontínua 
a cada llar.

La Llar Residència Dr. Pi i 
Molist és un servei d’acolliment 
residencial d’atenció a persones 
afectades per una malaltia mental 
de llarga evolució. El seu objectiu 
és facilitar un entorn substitutiu a 
la llar, adequat a les necessitats 
de la persona que permeti poten-
ciar l’autonomia personal i social, 
afavorint la integració a la vida co-
munitària. La llar residència estàu-
bicada al districte de Nou Barris
disposa d’un total de 33 places

públiques, en règim de copaga-
ment, concertades pel Departa-
ment de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya. 
L’equip assistencial és interdis-
ciplinari i  ofereix atenció i suport 
permanent les 24 hores al dia.

La xarxa de llars amb suport i la 
llar residència estan  adreçades a 
persones adultes amb un Tras-
torn Mental Sever (TMS) i 
tenen com  a principals objectius 
proporcionar un allotjament com-
partit a les persones afectades per 
un trastorn mental, oferir un suport 
per poder viure de forma autòno-
ma, millorar la qualitat de vida, 
prevenir i tractar el deteriorament 
produït pel curs crònic del trastorn 
que pateixen, per tal de facilitar la 
integració a la comunitat.  

El Club Social Dr. Pi i Molist, 
és un servei especialitzat, amb 70 
places concertades, adreçat 
a persones que, pel fet de patir un 
trastorn mental, tenen dificultats 
en la seva inclusió social i comu-
nitària. Té com a finalitat generar 
espais que possibilitin l’adquisició 
d’habilitats i competències perso-
nals mitjançant l’ocupació signifi-
cativa del temps lliure. Ofereix un 
ampli ventall d’activitats, dinamit-
zades per professionals, a través 
de les quals es treballa l’ocupació 
significativa del temps de lleure, 
es fomenten les relacions socials 
i s’afavoreix la participació en la 
comunitat. 

Dra. Pilar Duro
Cap Clínic Unitat Recursos Co-

munitaris Dr. Pi i Molist

Servei de Psiquiatria Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau

La Unitat de Recursos Co-
munitaris Dr. Pi i Molist ofe-
reix als l’usuaris dels serveis 
un ampli ventall d’activitats
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El CAS de Nou Barris al servei 
de les persones des del 1962
El CAS de Nou Barris és un ser-
vei públic que forma part de la 
Xarxa d’Atenció a les Drogode-
pendències (XAD) de la ciutat de 
Barcelona i, com a tal, té cober-
tura universal i l’assistència que 
ofereix és gratuïta. La seva missió 
és proporcionar atenció ambula-
tòria i integral a les persones amb 
consum problemàtic d’alcohol, 
fàrmacs i substàncies il·legals 
(heroïna i altres opiacis, cocaïna, 
cànnabis, etc.) del Districte de 
Nou Barris. D’altra banda, s’està 
estudiant la possibilitat d’ampliar 
la seva cobertura de serveis per 
a incloure les addiccions compor-
tamentals (joc patològic, internet, 
etc.). 

Actualment és un recurs que ges-
tiona, mitjançant Concurs Públic, 
l’Institut Genus SL amb les 
directrius i supervisió de l’Agèn-
cia de Salut Pública de Bar-
celona (ASPB) que n’és titular. 
El centre està ubicat als baixos del 
379 de la Via Favència, tot i que 
el Pla Municipal de Drogues 
contempla un possible trasllat a un 
altre emplaçament. A més, dispo-
sa també d’un centre d’activitats 
molt a prop del centre assisten-
cial, on es desenvolupen progra-
mes socioeducatius i de reinserció 
laboral.

Com a servei públic assistencial, 
el CAS es relaciona amb la resta 
de recursos socials i de salut de 
l’Àrea Integral de Salut Bar-
celona Nord: els centres d’aten-
ció primària (CAP), els centres de 
salut mental d’adults (CSMA), els 
hospitals d’aguts i subaguts (Hos-
pital de la Vall d’Hebron, Hospital 
de Sant Rafael i Hospital de la 
Mercè, principalment) i recursos 
específics de drogues (Unitats de 
Patologia Dual, Comunitats Tera-
pèutiques, Unitats de Crisis etc.).

També forma part del Comitè 
Operatiu de Salut Mental 
i Addiccions (COSMiA) de 
Barcelona Nord, en el que va 
començar a participar l’any 2008, 
i a més també forma part de la 
Taula de Salut Mental, i de 
les seves comissions de treba-
ll. Per altra banda, es relaciona 
també amb recursos comunitaris 
(socioeducatius, de formació, judi-
cials, de temps lliure, d’assistència 
social, de reinserció, etc.) i de la 
xarxa assistencial aliena al dis-
tricte (centre d’urgències psiquià-
triques, equips d’atenció primària 
penitenciària, etc.). 
L’accés al centre pot ser per ini-
ciativa pròpia o mitjançant la de-
manda de familiars, prèvia auto-
rització del pacient. Aquest fet és 
diferencial respecte altres recur-
sos ambulatoris de salut mental, 
on l’accés només és possible amb 
la corresponent derivació des del 
centre d’atenció primària. També 
es pot arribar al CAS derivat des 
d’altres recursos de salut (d’aten-
ció primària, de salut mental, 
d’urgències, d’alta hospitalària) o 
des d’altres dispositius (recursos 
d’assistència social, instàncies 
judicials, unitats de secció oberta 
penitenciària, etc).
La cartera de serveis que ofereix 
inclou tot un ventall de programes 
d’atenció sanitària, socioeducativa
i psicològica amb un equip mul-
ti-disciplinari de professionals for-
mat per metges/sses especialit-
zats en addiccions, psiquiatres,

psicòlegs/gues, infermers/es, tre-
balladors/es socials i educadors/
es. L’objectiu principal del CAS 
és, per tant, oferir assistència a les 
persones amb problemes de con-
sum de substàncies, i oferir tam-
bé programes de suport als seus 
familiars. Es tracta de dissenyar, 
mitjançant un programa terapèu-
tic individualitzat, un pla d’ajuda 
personalitzada i especialitzada 
per a cobrir els factors biològics, 
psicològics i socials inherents al 
fenomen de l’addicció. El CAS vol 
realitzar una tasca orientada a la 
incorporació de la persona a la co-
munitat, al guariment de la seva 
addicció, i al control i tractament 
de les patologies orgàniques, psi-
cològiques i sociofamiliars asso-
ciades al consum. És un recurs, 
ara per ara, imprescindible per les 
persones amb problemes d’ad-
diccions de substàncies i, pot ser, 
que en el futur també ho sigui per 
altres addiccions de caire compor-
tamental. En definitiva forma part, 
com un element més, de la xarxa 
assistencial d’aquest país i té un 
rol molt important: l’assistència de 
persones amb un alt grau de vul-
nerabilitat física, psíquica i social. 

Servei de Prevenció i Atenció a 
les Drogodependències. Agència 

de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB). 

Centre d’Atenció i Seguiment a 
les Drogodependències (CAS) de 
Nou Barris. Institut Genus. Agèn-

cia de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB).  
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Matissos, l’art com a teràpia 
i com a eina contra  l’estigma
Una obra de teatre interpretada 
pels actors de l’Associació So-
cio-Cultural Matissos no us 
deixarà mai indiferent. No els en-
caselleu en cap estil, ho interpre-
ten tot: drama, comèdia, surrealis-
me, etc. Lúltima obra, La Balada 
de Lady Lup és a l’alçada de 
les obres mes distretes i més ben 
muntades que podeu trobar en 
una cartellera habitual de teatre. 

El grup, La Companyia Esta-
ble de Teatre La Trifulga del 
Fútils, es va crear al Centre de 
Dia Pi i Molist de Nou Barris 
l’estiu del 2000. Des dels inicis la 
van formar persones  amb trastorn 
mental i sense, actors professio-
nals i d’altres persones que es van 
enrolar en aquest projecte teatral. 
Hi han participat de manera di-
recte o indirecte més de 300 
persones provinents del món de 
l’escena, la salut o el treball social. 
Actualment la Companyia està for-
mada per unes 25 persones, 
de les quals 20 són actors. En tots 
aquests anys s’han representat 11 
espectacles en diversos equipa-
ment escènics de Barcelona i ha 
participat en les edicions de l’Altre 
Festival.

Des dels seus orígens, La Triful-
ga dels Fútils ha buscat un triple 
objectiu que conforma la seva 
ànima. En primer lloc ha esde-
vingut una autèntica llar per a les 
persones que en formen part. Un 
espai de relació, de NO exposi-
ció, d’intimitat compartida, treball 
en equip, aprenentatge, creati-
vitat, projecte de futur i de vida 
comú. En definitiva un projecte de 
benestar emocional i mental per a 
tots els que el hi son.

La segona té a veure amb l’efi-
càcia contra l’estigma d’un projec-
te com el nostre. Quan es dona un 
succés provocat per una persona 
amb un suposat trastorn mental 

-no sempre es contrasta la infor-
mació- la notícia corre per totes les 
cadenes de televisió, premsa es-
crita i xarxes, però quan una com-
panyia de teatre del nostre col·lec-
tiu representa una obra o guanya 
un premi, us cansareu de buscar, 
que igual ni tan sols la trobeu en 
cap revista local. Des de l’espec-
tacle, la creativitat, la cultura i l’art, 
el col·lectiu vol canviar conceptes, 
i així és que cada cop hi ha més 
exposicions d’art, premis literaris, 
etc., que intenten donar un gir a la 
visió que té la societat de la perso-
na amb trastorn mental.

La

La gran majoria de persones 
de Matissos col.laboren en 
la companyia de teatre. De les 
obres representades detaquen: 
Otel·lo de W. Shakespeare, El 
malalt imaginari de Molière, 
La granja dels animals de G. 
Orwel, L’estiueig de C. Goldo-
ni, Nàpols milionària de E. de 
Filippo, L’Inspector de N. Go-
gol, El Coronel Ocell -premi 
Josep Clusa a L’Altre Festi-
val-, Fuenteovejuna i la darre-
ra La Balada de Lady Lup.
A part del teatre, Matissos té un 
programa de ràdio propi de poesia 
i narració El Rondó Literari.
Organitza a la vegada  tallers de 
música i composició, escriptura 
creativa, pintura i fotografia.

Fidels als seus origens, l’Asso-
ciació Socio-cultural Ma-
tissos dedica espais a teràpies i 
sensibilització. Disposen de grup 
d’ajuda mútua oberts a les perso-
nes amb experiència pròpia;  ex-
periències compartides, gènere, 
etc.
De la mà d’altres entitats socials 
del dsitricte participen a les jorna-
des de sensibilització a les 
escoles, que organitza l’Ajun-
tament de Nou Barris amb la 
col.laboració d’entitats de discapa-
citat física, intel.lectual i sensorial.
Així mateix aporten la seva expe-
riència participant a les Taules 
de Salut Mental que se cele-
bren a Nou Barris.

L’associació forma part de la Fe-
deració Catalana d’entitats de Sa-
lut Mental en 1ª persona  Veus.

Per últim, com qualsevol com-
panyia escènica, són creadors 
de cultura popular. El teatre com 
a eina de comunicació, relació i 
transformació entre l’actor i el pú-
blic. Amb la idea d’enriquir i trans-
formar el conjunt de tradicions 
i maneres de veure i veure’ns al 
món.
Amb aquests tres objectius a l’àni-
ma, La Trifulga dels Fútils 
entén que el que explica i com ho 
explica són part fonamental de la 
seva feina. És per això que text, 
interpretació i posada en escena 
han d’estar a l’altura i exigeixen un 
treball ben fet i cuit a foc lent. 

La Trifulga dels Fútils repre-
sentant La Balada de Lady Lup   
a L’Altre Festival d’Arts Escèni-
ques i Salut Mental
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AFAMMCA i ACFAMES 
dues entitats consolidades
AFAMMCA (Associació de Fa-
miliars i Malalts Mentals de Cata-
lunya) és una entitat sense ànim 
de lucre i d’utilitat pública creada 
l’any 1985 a Barcelona per ini-
ciativa d’un grup de familiars de 
persones afectades per un tras-
torn mental sever. La motivació 
d’aquesta agrupació era millorar 
la seva situació familiar. 

A banda, ACFAMES (Associació 
Catalana de Familiars i Malalts 
d’Esquizofrènia) és una entitat 
sense ànim de lucre i d’utilitat 
pública que va ser fundada l’any 
1999, també promoguda per la 
unió de familiars de persones que 
havien estat diagnosticades d’es-
quizofrènia. 

Tot i iniciar la seva vida per camins 
separats, ambdues associacions 
compartim una mateixa missió, 
valors i objectius. És per això que 
finalment van unir esforços l’any 
2012 per mitjà d’un conveni de 
col·laboració que avui dia se-
gueix vigent i emmarca el dia a dia 
de les dues entitats. 

Conjuntament, des de la nostra 
seu al districte d’Horta i Gui-
nardó de Barcelona, oferim su-
port, serveis i recursos tant a les 
famílies com a les persones afec-
tades per un trastorn mental sever

sense oblidar el nostre paper com 
actors de sensibilització vers la 
salut mental. La nostra missió és 
atendre les necessitats d’ambdós 
col·lectius, per tal d’incidir posi-
tivament en la millora de la seva 
qualitat de vida. 
Els serveis i les activitats que ofe-
rim s’engloben en el següent:

Línies d’acció

● Psicoeducativa: facili-
tem accions formatives per a fa-
miliars i per a les persones que 
pateixen un TMS en les quals 
proporcionem eines i recursos per 
gestionar millor el dia a dia de la 
convivència intrafamiliar i amb el 
propi trastorn.
●	 Atenció	 Psicotera-
pèutica: servei d’atenció psi-
cològica individualitzada per a 
persones amb un TMS diagnosti-
cat, familiars i/o amistats properes 
de la persona afectada. En cas de 
ser necessari, realitzem atencions 
a domicili. 
●	 Suport	Mutu: són grups 
de suport mutu dinamitzats per 
persones amb experiència ja si-
gui en primera persona o com a 
familiars, amb l’objectiu d’oferir un 
espai en el que puguin compartir 
experiències, adquirir eines, re-
cursos i obtenir suport emocional 
i nous vincles interpersonals. 

 

●	 Oci	 Inclusiu: participa-
ció de persones amb trastorn men-
tal a les activitats culturals, d’oci  i 
lleure que s’organitzen a nivell 
ciutat. L’objectiu és defer l’estigma 
present a la societat vers la salut 
mental i, alhora, involucrar-nos en 
el procés de socialització de les 
persones amb trastorn mental se-
ver.
●	 Inserció	 Sociolabo-
ral:	plans individualitzats i forma-
ció de competències transversals 
per afavorir la inserció sociolabo-
ral de persones amb un trastorn 
mental sever diagnosticat. 
●	 Rehabilitació	 Psico-
social:	 Espai per a persones 
afectades per un TMS amb l’ob-
jectiu de treballar la seva autono-
mia, autoconfiança, motricitat i les 
habilitats socials i comunicatives, 
a través d’activitats lúdiques.
●	 Participació	 Comuni-
tària:	 participació de les perso-
nes amb un trastorn mental en la 
vida del barri amb la cura de l’hort 
comunitari. 
●	 Sensibilització: de cara 
a la societat, realitzem accions de 
sensibilització sobre la salut men-
tal i els trastorns mentals com a 
professionals experts en el tema 
i amb l’objectiu de desfer-nos de 
l’estigma social cap a aquest (xe-
rrades a Instituts, difusió a les xar-
xes socials, entrevistes i participa-
ció a jornades). 

Actualment comptem amb un 
equip de sis persones professio-
nals del sector social, més de 275 
famílies sòcies i amb la col·labora-
ció de: Generalitat de Catalunya,  
Ajuntament de Barcelona, Diputa-
ció de Barcelona, Federació Salut 
Mental Catalunya, Confederación 
Salud Mental España, Fundació la 
Caixa, entre d’altres ens públics i 
privats, que fan possible la nostra 
feina cap a la societat. 
Seguim sumant i creixent!

Taller de manualitats en una 
sala àmplia, amb força llum 
de dia i sortida al jardí
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Arep per la salut mental és una 
entitat sense ànim de lucre que 
neix  l’any 1979 fundada per un 
grup de famílies sensibilitzades i 
implicades amb els problemes de 
Salut mental que s’apleguen  per 
lluitar per la manca de recursos 
sòcio-sanitaris existents  dirigits a  
rehabilitar i ajudar a les persones 
afectades d’unp roblema de salut 
mental.

L’Associació treballa des de lla-
vors  per crear oportunitats i ajudar 
a millorar la qualitat de vida de les 
persones  vinculades i per donar 
suport i ajudar als seus familiars, 
què troben en Arep un punt de tro-
bada on compartir experiències i 
alternatives.
Des d´aleshores, la missió d’Arep 
és la millora de les condicions de 
vida de les persones amb proble-
mes de salut mental entre 15 i  65 
anys, la seva integració en la so-
cietat i en el sistema productiu i la 
lluita contra l’ estigma social que 
pateixen. 
Per poder-ho fer Arep compta 
amb un equip multidisciplinar for-
mat per més de 70 professionals 
que treballen per acompanyar i 
ajudar a totes  les persones vincu-
lades a l’entitat.
A Arep volem ser referent en 
l’atenció directe, la innovació so-
cial i en la implementació de  no-
ves  accions   inclusives a  l’àmbit 
de  la  salut mental, sempre  vet-
llant   per l’empoderament de la 
persona, potenciant les seves ca-
pacitats i la seva autonomia. 

Un dels valors diferencials de l’ 
entitat és el pes que tenen les per-
sones ateses i les seves famílies 
en el dia a dia de la institució; la 
seva participació, opinió i iniciativa 
és fonamental per aconseguir els 
objectius que té l’Arep. Entre els 
més destacats trobem: 

• Defensar els drets i la dignitat de 
les persones ateses per trencar

l’estigma social, influint en l’opinió 
pública, a fi d’assolir un millor co-
neixement, comprensió i accepta-
ció dels problemes de salut men-
tal.
• Promoure i gestionar recursos i 
serveis sanitaris, sociosanitaris, 
socials, laborals, residencials i 
de qualsevol altre tipus dirigits al 
col·lectiu pel què treballem.
• Lluitar per la cohesió i l’associa-
cionisme amb altres entitats amb 
qui tenim objectius comuns. 
• Oferir espais per a persones ate-
ses, famílies i persones sensibilit-
zades per tal de compartir expe-
riències i cercar noves alternatives 
de suport.
• Fomentar i practicar l’activitat es-
portiva sense finalitat lucrativa.
• Realitzar accions d’intervenció 
comunitària per a la inserció labo-
ral amb la finalitat de generar ocu-
pació i orientació laboral.

Les nostres àrees d’ actuació s’es-
tructuren en 4 grans eixos, què 
ens permeten un abordatge com-
plert: acollida, rehabilitació/inclu-
sió,  habitatge  i laboral.

Acollida i famílies.  Àrea de-
dicada a l’acollida, l´escolta i al 
suport de persones i famílies amb
necessitats d’assessorament per-
sonalitzat i/o       d’ intervenció 
específica en l’àmbit de la salut 
mental.

Arep, 40 anys al servei de les persones

Rehabilitació i inclusió Co-
munitària. Constituïda per re-
cursos que acompanyen de forma 
integral a la persona atesa en el 
seu propi procés de recuperació 
generant oportunitats, posant en 
valor les pròpies capacitats i així, 
possibilitant el desenvolupament 
d’una vida satisfactòria. Pretén la 
recuperació del projecte de vida 
de la persona atesa cap a la inclu-
sió comunitària amb la recupera-
ció de les capacitats i  la promoció 
de l’autonomia, 
Laboral. Un dels objectius pri-
mordials d’Arep és la integració 
de les persones a l’àmbit laboral, 
doncs és un element clau pel seu 
procés d’ empoderament i autono-
mia. 
Vivenda. L’àrea d’habitatge ofe-
reix la possibilitat de tenir un lloc 
de vida a persones amb proble-
mes de salut mental amb l’ob-
jectiu de proporcionar suport i 
acompanyament en el seu dia a 
dia tenint en compte el seu itine-
rari vital. Els diferents serveis de l’ 
àrea d’habitatge són recursos que 
tenen com a missió potenciar la 
màxima integració comunitària de 
les persones vinculades. Per tant 
es tracta de serveis flexibles en 
un context de lloc de vida com a 
espai d’entrenament i preparació 
de cara una vida més autònoma i 
independent.

Arep, més de 40 anys al ser-
vei de les persones, més de 
40 anys al teu costat.

L’Arep és oberta a les per-
sones i a les entitats



Fundació Joia, prop de 40 anys 
donant suport, rehabilitant i reinserint
La vinculació de la Fundació Joia 
amb el districte de Nou Barris es 
remunta als anys 90 quan l’entitat 
va fer una aposta per implantar 
serveis d’inserció laboral, desti-
nats a la integració de persones 
afectades per un trastorn de salut 
mental al mercat de treball ordi-
nari. Des del primer moment vam 
detectar la importància de poder 
dur a terme projectes d’inserció 
social i laboral al territori, tenint en 
compte les necessitats diverses 
de cadascuna de les persones a 
les que ateníem. És per aquesta 
raó que vam encaminar la nostra 
tasca sota el criteri de poder ela-
borar un vestit a mida per a totes 
les persones ateses i, per aquesta 
raó, vam enfocar-nos en la diversi-
ficació dels nostres serveis, tenint 
present que aquests es poguessin 
adaptar a les demandes rebudes 
i  no a la inversa. Actualment dis-
posem de diversos serveis que 
atenen a usuaris i usuàries del 
districte: el Servei de Rehabili-
tació per a Joves; el Serveis 
Itinere d’inserció laboral; el 
Servei Prelaboral, el Servei 
de Coaching Bitàcola i el 
Club Social.

En el marc de la nostra intervenció 
hem valorat la importància d’estar 
presents en el propi territori per 
aproximar la nostra atenció a les 
persones que atenem. És per això 
que des de l’any 2014 hem decidit 
ubicar-nos a centres cívics o es-
pais específics per a joves per fa-
cilitar-ne l’accés. El fet que alguns 
dels nostres serveis tinguin aques-
ta ubicació a espais comunitaris 
no només facilita l’accés sinó que 
permet fer front a un dels grans 
reptes que tenim com a societat: 
la lluita contra l’estigma. Aquesta 
integració a espais comunitaris 
trenca aquestes barreres ja que 
permet a les persones usuàries 
entrar en contacte amb iniciatives 

pròpies d’aquests espais i, a la in-
versa, permet ubicar la interven-
ció en salut mental des de la ple-
na normalitat. En aquest sentit 
ens sentim orgullosos de la plena 
integració del Servei Itínere 
Joves Nou Barris a L’Espai 
Jove Les Basses i de la nos-
tra intervenció amb el Servei 
Itínere +45 al Centre Cívic 
de Can Verdaguer, així com 
al Casal de La Cosa Nostra. 
També volem fer especial esment 
a la nostra voluntat de seguir in-
cidint en els barris on la precarie-
tat i l’exclusió fan més estralls. És 
per això que des del 2018 també 
estem atenent a zona nord del 
districte, concretament al Casal 
de Barri de Torre Baró,  amb 
aquests dos serveis, per donar 
resposta, d’aquesta manera, a les 
necessitats dels barris de Torre 
Baró, Ciutat Meridiana, Ro-
quetes o Vallbona. 

Volem destacar la nostra estreta i 
intensa col·laboració amb l‘Asso-
ciació Centre Higiene Men-
tal Nou Barris que gestiona els 

dos centres de salut mental del 
territori, amb la que tenim una 
alian-
ça estratègica que permet un tre-
ball conjunt i integrat que facilita 
i dona coherència a les interven-
cions amb les persones usuàries 
posant al centre de la intervenció 
la inserció laboral i social. Quan la 
intervenció clínica va de la mà de 
la intervenció comunitària, social 
i laboral els resultats milloren de 
manera exponencial. La millora 
dels resultats en el nostre camp 
és sinònim de major benestar de 
les persones que sol·liciten el 
nostre suport i acompanyament.

Finalment volem aprofitar aques-
tes línies per felicitar a l’Asso-
ciació de Famílies per la 
Salut Mental de Nou Barris 
per la seva excel·lent tasca durant 
aquests 25 anys. És gràcies a  
associacions com la vostra que 
les entitats tenim clar que sempre 
podem fer més i ens hem d’exigir 
el màxim. 

Per molts anys més!

Abans d’un parell d’anys, la Fundació Joia haurà complert 40 anys de la 
seva existència. L’empresa d’economia social Apunts és un model de 
reinserció. La fundació disposa de programes de reinserció laboral per 
a joves i majors de 45 anys, fent especial èmfasi en els barris del districte
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Centres Cívics, casals de barri 
i biblioteques  a l’abast de les 
persones i les entitats 
No hem arribat a tots els equipa-
ments públics dels districte, però 
en un futur intentarem arribar-hi. 
Ara per ara ens hem fet xerrades, 
tallers, formacions, etc. a Can Pe-
guera, Porta, Torre-Llobeta, Les 
Roquetes, Guineueta, Turó de la 
Peira,  i no crec que a cap barri 
més, al menys els últims anys. 

La nostra intenció és arribar el 
més lluny possible, Trinitat Vella, 
Canyelles, Prosperitat, Turó de 
la Peira, Vallbona, Verdum, To-
rre Baró i Ciutat Meridiana saben  
ben poc de nosaltres o gens. Sigui 
com sigui intentarem esmenar-ho.

Al Casal de barri La Cosa Nos-
tra de Can Peguera, del qual 
som membres fundadors,  hem fet 
activitats conjuntes de la mà del 
Servei de Rehabilitació Co-
munitària Dr. Pi i Molist: Fes-
ta Major de Can Peguera, i Cas-
tanyada, Nadal, etc. i col·laborem 
amb el Carnaval. inclusiu. 

A l‘Ateneu La Bòbila, antic 
Centre Cívic Porta-Sóller,  hem 
celebrat xerrades, videofòrums, 
tallers i col·laborem també amb el 
Carnaval i la Castanyada. També 
al barri de Porta, a la Masia Can 
Verdaguer, hem celebrat xerra-
des i ens cedeixen espais per als 
grups d’ajuda mútua.

A Torre Llobeta-Vilapicina som ha-
bituals al Centre Cívic i a la 
Biblioteca. Al Centre Cívic hem 
celebrat videofòrums, xerrades, 
hem participat a les Converses 
que transmeten pel canal Youtube, 
ens cedeixen espais per als grups 
d’ajuda mútua. Un cop ens van fer 
la donació de l’aportació als tallers 
de voluntaris. A la Biblioteca 
Vilapicina i la Torre Llobeta 
fa anys que estem celebrant les 
Jornades de Salut Mental a

Nou Barris i altres activitats
A Les Roquetes participem a les 
Històries de Café que organit-
za el bloc http://memorialdelmen-
tal.blogspot.com de  l’Arxiu His-
tòric Roquetes-Nou Barris. 
Coincidint amb el Dia Mundial 
de la Salut Mental participem 
dels actes que organitza el Cen-
tre Ton i Guida, amb la intenció 
de fer una seguida d’activitats du-
rant l’any.

A la Guineueta hem celebrat Jor-
nades de Salut Mental al Parc 
Tecnològic Barcelona Nord 
i al Turò de la Peira, a l’Espai 
Jove Les Basses -antic centre 
cívic- hem participat a les exposi-
cions i xerrades del Grup d’His-
tòria Nou Barris.

Juntament amb la Federació 
Salut Mental Catalunya hem 
participat en les formacions del 
Projecte Activa’t per la Salut Men-
tal, que ha organitzat a l’Ateneu 
La Bòbila, a la Biblioteca Les 
Roquetes-Rafa Juncadella, 
a l’Espai Jove Les Basses i 
al llindar del districte, al Centre 
Cívic Can Clariana.

El nostre agraïment a tots 
ells per les facilitats que 
ens han donat

Nou Barris és ple d’equipa-
ments públics a l’abast de les 
entitats
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Torre Llobeta, espai de
cultura i participació
La història de Torre Llobeta 
començà a finals del segle XV, 
quan es  construí aquest magnífic 
palauet d’estiueig, testimoni de les 
transformacions més importants 
de la vida de la ciutat: de l’activitat 
agrícola,  la República i la Guerra 
Civil, a la democràcia i els primers 
ajuntaments. De la construcció del 
barri a la creació dels actuals equi-
paments que avui ofereixen servei 
a tot el veïnat.

El Centre Cívic Torre LLo-
beta, es va inaugurar el 18 de 
desembre de 1983, per l’Al-
calde Pasqual Maragall, acom-
panyat pel veïnat que feia anys  
reivindicava la seva rehabilitació i 
utilització com equipament per al 
barri.  Obria, doncs, les seves por-
tes amb el propòsit d’esdevenir  el 
referent cultural del barri.

Així va ser... des de llavors l’objec-
tiu fonamental ha estat acostar i 
promoure la cultura:  exposicions, 
xerrades, arts escèniques, músi-
ca, tallers de diferents disciplines 
entre elles, la més destacada, la 
literatura i la creació literària, com 
exemple el concurs Literari de Nou 
Barris que enguany arriba a la 34a 
edició. Però sobretot, i ja des de 
l’inici,  va tenir la vocació de ser un 
espai de trobada per a tothom. Un 
lloc per a la participació i el desen-
volupament personal i social; per  
compartir, aprendre, reflexionar  i 
crear. Per això Torre Llobeta, és 
la seva gent: participants, asso-
ciacions, grups, usuaris i usuàries 
en general. Sense oblidar-nos de 
totes les persones col.laboradores 
i  els i les professionals que al llarg 
d’aquests anys han treballat per 
fer realitat un projecte que creix 
any rere any.
En aquest temps de post-pandè-
mia tenim noves necessitats so-
cials i Torre Llobeta es manté 

dempeus intentant donar res-
pos-tes, per exemple, mantenint 
l’activitat cultural, les accions for-
matives i sobretot fent costat a les 
persones, especialment les que 
es troben en situació de solitud. 
I no només les persones grans, 
sinó de totes les edats que avui 
s’apropen al centre cercant noves 
oportunitats de formació, lleure i 
relació.

Avui, gestionat per l’empresa Es-
port 3 Serveis Alternatius, 
amb un equip de sis professionals 
, amb més vint-i-cinc talleristes i 
amb divuit  persones voluntàries 
que fan tallers de tot tipus.  També 
amb tres entitats de dones, i gai-
rebé vint petits grups i entitats que 
cada dia són al centre cívic per fer 
realitat els seus objectius, podem 
dir que Torre LLobeta gaudeix de 
molt bona salut.

AFEM Nou Barris des de fa 
anys forma part de Torre Llobeta, 
ara celebra el seu aniversari, i vo-
lem felicitar a totes les persones 
que han fet realitat aquest projec-
te. També reconèixer i agrair el 
seu treball, les hores dedicades al 
benestar de les persones i les fa-
mílies que cada any atenen. 

Avui més que mai la seva tasca 
és imprescindible per fer un barri 
i una ciutat més generosa i com-
prensiva amb les persones que 
pateixen; sens dubte tot el que fan 
ens ajuda a ser millors.

Endavant i continueu comp-
tant amb Torre LLobeta, 
sempre ens trobareu al vos-
tre costat!!

Celia Juárez i equip de Gestió del 
CC Torre LLobeta

Són gairebé 40 anys de ser-
vei al barri i al districte. Des de 
dins del centre cívic, el Grup 
de Dones en Forma obria a 
la dona unes expectatives lú-
diques i culturals gens gene-
ralitzades en aquella època. 
Hi ha activitats per a to-
thom i el centre és obert a 
altres entitats de caire as-
sociatiu, cultural i social
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I ara què?
Les administracions i les entitats 
socials van començar a prendre 
les primeres mesures contra la 
pandèmia sense preveure, ni tan 
sols endevinar,  la que ens venia 
al damunt. Tot i així, va haver uns 
moments al principi que cap admi-
nistració no es feia càrrec del que 
començàvem a viure i van ningu-
nejar la “grip” tot i que a altres 
països ja anaven mal dades. El 
més inversemblant va ser l’opinió 
generalitzada que seria només la 
gent gran l’afectada en veure com 
la pandèmia s’anava instal·lant a 
les residències. Ben aviat es va 
canviar d’opinió.

Les federacions i les entitats de 
salut mental vam posar-se en mo-
viment per tal de donar suport a 
les persones del col·lectiu. Patíem 
per com podien reaccionar les 
persones més febles, per l’aïlla-
ment que  podien viure, sobretot 
els que ja viuen aïllats de per si; 
patíem pels que viuen sols, i quan 
el tancament dels centres d’aten-
ció i rehabilitació patíem per com 
se les apanyarien al trencar la ru-
tina del dia a dia. De cop i volta 
es van trobar sense activitats pre-
sencials, i no tothom té la destre-
sa per compartir estones on line. 
No es podien visitar en moment 
de feblesa i la manca d’EPI,s va 
fer que tampoc no es poguessin 
visitar a domicili, tot i que algun 
professional se la jugava ell i la 
persona que visitava. Tot plegat  
va fer moure les entitats perquè la 
situació afectés el mínim possible 
al col·lectiu.

La manca de material de segure-
tat per als professionals va ser el 
primer entrebanc per poder aten-
dre les persones vulnerables i les 
no vulnerables. Els pocs equips i 
mascaretes arribaven en compta-
gotes, fet que debilitava l’atenció. 
Altres entrebancs com ara la co-
municació limitada amb les perso-

nes ingressades i  la bretxa digital 
representaven dificultats  alienes 
a les administracions però no a 
alguns centres d’ingrès d’aguts i 
subaguts. 
Un cop estem a la davallada de 
la pandèmia, o això esperem, 
ara passa que la salut mental ha 
traspassat els límits del que es 
considerava fins ara una “malaltia 
mental”.  Poca cosa a veure però, 
els psicotròpics arribaran ben poc 
a les persones que motivat per la 
pandèmia patiran un desajust en 
el seu estat emocional. És fàcil 
confondre un trastorn de la con-
ducta o un estat emocional amb 
un trastorn mental.
Ara ha estat el moment de po-
tenciar la salut mental incorpo-
rant nous recursos als centres 
de salut en general, s’incorpora 
la figura del psicòleg permanent 
en les àrees bàsiques de salut i 
s’intentarà formar nous psicòlegs 
clínics. Tot i així, hi haurà persona 
que s’automedicarà prenen allò 
que li aconsellaran amics i cone-
guts. De moment han proliferat les 
males conductes alimentàries, les 
ansietats, les fòbies, les accions 
lesives. Els problemes en infants 
s’han incrementat en un 33%, i el 
mateix passarà en el consum de 
psicofàrmacs, en el que ja som lí-
ders mundials. I no serà anecdòtic 
l’increment del consum de llibres 
d’autoajuda i les consultes als 
buscadors. 

Hem de tenir cura  
amb els infants

Físicament, el COVI 19 difí-
cilment afectarà els infants i 
difícilment, l’infant que l’agafi 
contagiarà a ningú. Altra cosa 
és l’estat emocional, el qual ja 
els hi s’està afectant ara i tam-
bé en el futur.

El més immediat és tractar les 
fòbies i els trastorn de la con-
ducta, sobretot l’alimentària, i 
els estats emocionals que van 
en augment.

Els pediatres alerten de la ne-
cessitat de posar fil a l’agulla i 
anar amb cura de les actituts, 
tant a l’escola com a casa. No 
deixem tot en mans de peda-
gògs i impliquem-nos pares 
i familiars. No és cap broma 
l’increment a hores d’ara d’un 
33% les visites a professio-
nals de la salut mental per 
conductes anòmales i inclús 
lesives. 
A més podem caure en la ten-
tació de tirar mà de psicofàr-
macs a l’hora d’intentar paliar 
aquests comportaments, quan 
el temps ens ha demostrat que 
hem caigut en l’error de tractar 
actitus com ara el TDHA amb 
psicofàrmacs. Aquest costum 
ve importat dels Estats Units 
des de moltes dècades ante-
riors i caldrà no repetir situa-
cions ja conegudes.

Cal potenciar més  les teràpies 
i controlar el consum de psico-
fàrmacs
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