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INAUGURACIÓ CAL MUNS  

 Equipament integral de salut mental per a persones vulnerables 

 

 Model d’atenció pioner a Catalunya i l’Estat Espanyol en l’atenció a 
les persones en situació de sensellarisme amb necessitats en salut 
mental i/o discapacitat intel·lectual 
 

 45* noves places residencials d’acollida temporal per a persones en 
situació de sensellarisme 

 
Barcelona, 7 d’abril de 2017 – Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut, el Grup Sant 
Pere Claver inaugura oficialment l’equipament integral de Cal Muns, un dispositiu que 
combina serveis de salut mental, socials i residencials per oferir atenció a persones 
socialment vulnerables, amb l’assistència del Conseller de Salut de la Generalitat de 
Catalunya Antoni Comín i la Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona Laia Ortiz, entre d’altres personalitats de la xarxa i el sector.  
 
A través d’un equip format per 100 professionals multidisciplinaris, Cal Muns ofereix 
atenció i resposta a les necessitats assistencials en salut mental comunitària, 
social i residencial de diversos col·lectius vulnerables posant especial èmfasi a la 
infància i l’adolescència en risc, joves i adults en situació d’exclusió social i persones 
que han estat en situació de sensellarisme. L’objectiu assistencial i d’intervenció social 
d’aquest dispositiu és oferir un acompanyament i un suport transversal a la persona 
per fomentar la seva autonomia, posant-la al centre de les decisions perquè intervingui 
en el seu procés de rehabilitació i recuperació cap a una major autonomia.  
 
Cal Muns és un edifici de 6 plantes. La Planta baixa, primera i segona estan 
destinades als serveis de salut mental adreçats al territori (CSMA i CSMIJ) que 
gestiona la Generalitat de Catalunya, mentre que les altres quatre plantes són un 
dispositiu residencial per atendre persones en situació de sensellarisme amb 
problemes de salut mental. Aquest segon recurs residencial ha estat concertat per 
l’Ajuntament de Barcelona amb Sant Pere Claver- Fundació Serveis Socials, amb un 
pressupost anual d’1,16 milions d’euros –al voltant de 70 euros per plaça i dia-. 
 
La Tinenta d’Alcaldia de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, ha 
remarcat durant la inauguració del centre que es tracta “d’un equipament de caire 
integral amb atenció a la salut mental i amb serveis residencials pioner a Catalunya i el 
conjunt de l’Estat, que permet donar resposta a l’increment de les necessitats 
d’assistència sociosanitària de persones vulnerables a la ciutat de Barcelona”.   
 
“Volem curar però sobretot acompanyar a les persones més vulnerables, com són la 
infància i l’adolescència en risc i les persones en situació de sensellarisme” ha 
remarcat Pere Benito, President del Patronat de Sant Pere Claver, durant l’acte 
inaugural. Benito també ha afirmat “Cal Muns és un recurs d’atenció comunitària i 
monogràfica en salut mental, proper a les necessitats del territori i que lluita contra 
l’estigma”. 
 
 



 
 
 
Per la seva banda, el Conseller de Salut Antoni Comín ha afirmat com Cal Muns és 
un clar exemple dels factors claus que permeten donar resposta a les necessitats que 
tenen les persones vulnerables: “col·laboració institucional i amb el tercer sector, 
projecte a llarg termini, model d’atenció que situa a les persones al centre amb un 
abordatge integral”. “Els determinants socials afecten a la salut mental, un àmbit que 
ha patit força necessitats” ha recordat Comín.  
 
 
La infància i l’adolescència en risc 
 
La cobertura en salut mental infantil i juvenil a Cal Muns es duu a terme des de 2015. 
A l’equipament actualment es desenvolupen 10 programes de salut mental i serveis 
comunitaris específics** que faciliten una intervenció psicoterapèutica amb la finalitat 
de prevenir el desenvolupament de problemes de salut mental en l’edat adulta.  
 
La infància i l’adolescència en risc són un col·lectiu molt present a La Marina del Prat 
Vermell del Districte de Sants-Montjuïc, un dels 10 barris amb l’indicador de 

Renda Familiar Disponible més baix segons assenyala l’informe “Distribució 

territorial de la Renda Familiar Disponible per càpita a Barcelona 2015” de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Al 2016 al CSMIJ de Sants-Montjuïc es van atendre 1.237 pacients, xifra que 
representa un increment important respecte el darrer any i un augment sostingut des 
de 2010 (fins a un 25% respecte el 2010). Entre els pacients atesos destaca, respecte 
la resta d’edats, una  clara  majoria de pacients adolescents els quals suposen el 
63% de la població atesa. 
 
El Departament de Salut Mental de Sant Pere Claver ha detectat la creixent 
necessitat d’atenció en salut mental a La Marina del Prat Vermell, realitat que 
coincideix amb les conclusions dels estudis que relacionen la precarietat 
socioeconòmica amb majors taxes de problemes de salut mental, molt especialment 
en el col·lectiu infantojuvenil. L’informe “Desigualtats socioeconòmiques en la salut 
i la utilització de serveis sanitaris públics en la població de Catalunya” presentat 
pel Departament de Salut al març de 2017, manifesta que les persones amb menys 
recursos presenten més hospitalitzacions per causa psiquiàtrica i més consum de 
fàrmacs. 
  
Aquestes desigualtats marquen també la salut de les persones des dels primers 
anys de vida, de manera que els infants presenten un gradient elevat en funció del 
nivell socioeconòmic dels seus progenitors: les nenes i els nens de famílies amb 
menys recursos presenten respectivament 4 vegades i 2,8 vegades més de 
probabilitats de pertànyer al grup de persones que pateixen malalties greus respecte 
als infants de famílies amb major poder adquisitiu. Paral·lelament, la taxa 
d’hospitalització psiquiàtrica d’un infant amb pocs recursos és gairebé 7 
vegades superior a la d’un amb majors rendes familiars. I pel que fa al consum de 
psicofàrmacs, la probabilitat és de 3,4 vegades superior en infants amb una situació 
socioeconòmica més baixa segons el Departament de Salut de la Generalitat. 
  
 
Model pioner d’atenció sociosanitària per a persones sense llar  
 
Les 4 últimes plantes de Cal Muns concertades per l’Ajuntament de Barcelona 
inclouen 45* places d’acolliment residencial d’inserció social, que van obrir les seves 



 
portes el passat mes de març. Es tracta d’un model d’atenció comunitària pioner a 
Catalunya per la seva combinació de recurs residencial i d’atenció sanitària per a 
persones en situació de sensellarisme amb problemes de salut mental.  
 
L’equipament és el resultat d’una aposta clara i estratègica per atendre dues qüestions 
urgents i, alhora, històricament força menystingudes: la salut mental i el sensellarisme. 
Això va en la línia dels objectius que s’ha marcat el Pla contra el Sensellarisme i el 
Pla de Salut Mental dissenyats per l’Ajuntament de Barcelona, i que són els primers 
projectes d’aquestes característiques que s’han fet mai. 
 
Mitjançant aquest model es facilita un entorn substitutiu de la llar de caràcter temporal 
adaptat a les necessitats de suport individual que precisin les persones sense llar. La 
intervenció de l’equip professional i tècnic s’orienta a proporcionar una bona qualitat de 
vida als usuaris/es donant assistència en salut mental i cobrint les necessitats vitals 
bàsiques com eina principal per al desenvolupament social, la recuperació de 
l’autonomia personal i l’afavoriment de la inclusió social. Els usuaris que hi vagin 
sempre seran derivats per un professional i hauran de ser persones ateses prèviament 
pels Centres de Serveis Socials de Barcelona (CSS), l’Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat (IMPD) o bé per un programa d’atenció a persones vulnerables. La 
intenció és que l’estada màxima sigui de dos anys com a màxim, tot i que per raons 
especials es podria prolongar. 
 
Segons el Departament de Salut, les persones amb trastorn mental greu (TMG) són 
més vulnerables a perdre l’habitatge degut a que presenten més dificultats per establir 
vincles. Es calcula que hi ha unes 37.000 persones a Catalunya que tenen problemes 
d’allotjament, de les quals més d’11.500 no tenen llar i un 40% d’aquestes té algun 
problema de salut mental i/o addiccions.  
 
Per donar resposta a la necessitat urgent d’atendre aquest col·lectiu, el Departament 
de Salut ha anunciat que doblarà gairebé els recursos per l’atenció a les persones 
sense llar amb trastorn mental a Catalunya. Aquest increment passarà dels 
1.188.997,25€ de 2016 als 2.096.623,25€ el 2017; és a dir, es destinaran 907.626€ 
més. A la ciutat de Barcelona, el reforç pressupostari del Servei Català de la Salut es 
materialitzarà en una dotació econòmica incrementada en 466.334,40€, que es 
destinarà a l’Equip d’Atenció a la Salut Mental per als Sensellar (ESMES), un 
servei del Consorci de Salut de Barcelona (CSB) que gestiona conjuntament Sant Pere 
Claver - Fundació Sanitària i els Serveis de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu. 
 
 

Dia Mundial de la Salut 2017: La depressió  
 
El 7 d’abril l’OMS celebra el Dia Mundial de la Salut sota el lema “Parlem de 
depressió”. Enguany dedica aquesta jornada a la depressió, la principal causa de 
problemes de salut i de discapacitat en tot el món: l’organisme internacional calcula 
que a nivell global la depressió afecta a més de 300 milions de persones i que s’ha 
detectat un increment de més del 18% entre 2005 i 2015.  
 
Malgrat que la depressió afecta a persones de qualsevol edat, condició social i 
nacionalitat, el desconeixement i l’estigma continua sent el principal obstacle per a la 
recuperació de les persones que la pateixen. Detectar-la a temps està molt 
relacionada amb l’estigma i marca la diferència en la recuperació.  

 
 
 



 
 
Cal Muns 
 
Cal Muns s’ubica al barri de La Bordeta i està gestionat pel Grup Sant Pere Claver, 
Institució amb 70 anys de dedicació en la millora de la salut i el benestar dels 
col·lectius en risc d’exclusió social.  
 
L’equipament és un espai de referència en la promoció de la salut i el benestar de 
les persones en el territori. Paral·lelament també desenvolupa una important tasca 
divulgativa i docent per apropar i compartir el coneixement. 

 Edifici: planta baixa + 6 plantes  

 Superfície edificada: 2.509,75 m2  

 Capacitat: 35 consultes, 3 infermeries i 35 habitacions  

 Serveis assistencials: 10 programes de salut mental i serveis comunitaris** 
 

 Centre Salut Mental d’Adults (CSMA) Sants 

 Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) 

 Equip d’Atenció al Menor (EAM) 

 Servei de Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats (SSASJE) 

 Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults (UPPA)  

 Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Infants i Joves (UPPIJ) 

 Serveis de Voluntariat 

 Programa d'Atenció a Casa - PAC 

 Llars amb Suport 

 Programa Suport a l'Autonomia a la Pròpia Llar 
  

 Serveis residencials*: 4 plantes d’acolliment residencial d’inserció amb 41 
places per a persones sense llar amb problemes de salut mental i/o 
discapacitat intel·lectual i 4 places més destinades al SARUPD (Servei 
d’Atenció Residencial Urgent per a Persones amb Discapacitat) per atendre 
urgències socials que afecten a persones sense llar amb problemes de salut 
mental i/o discapacitat intel·lectual per prevenir el desemparament i el 
sensellarisme 

 

Grup Sant Pere Claver 

Grup Sant Pere Claver està integrat per Sant Pere Claver - Fundació Sanitària, Lluís 
Artigues - Fundació Tutelar i Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials, tres entitats 
amb compromís social, sense ànim de lucre i vocació de servei públic, i un Institut 
Docent de Recerca i Innovació altament especialitzat. 
 
Des dels seus orígens, l'any 1948, ha anat ampliant la seva cartera de serveis per 
respondre de forma transversal a les noves demandes sociosanitàries de la 
població, centrant-se amb especial atenció en les necessitats del districte de Sants-
Montjuïc. Actualment, l’organització està integrada per 300 professionals 
multidisciplinaris distribuïts en 6 equipaments que donen servei a través de més de 
30 programes especialitzats que realitzen més de 100.000 visites anuals atenent a 
40.000 persones. 

 
Contacte per a mitjans: 
Júlia Ribó - 670 098 544 - jribo@fhspereclaver.org  
Marta Queipo - 647 242 028 - mqueipo@fhspereclaver.org 

http://santpereclaver.org/
mailto:jribo@fhspereclaver.org
mailto:mqueipo@fhspereclaver.org

