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BENESTAR SOCIAL
Els experts consideren «un repte impossible» aconseguir
que els sensesostre amb problemes psiquiàtrics
segueixin un tractament si no tenen una vivenda digna.
«Reben l’alta i no tenen on anar», lamenten.

Viure al carrer amb
un trastorn mental
ELISENDA COLELL
Barcelona

acompanyem han estat prèviament en un psiquiàtric», afegeix.
«Però no pot ser que una persona sense llar tingui una crisi, se
li agreugi la malaltia, l’ingressin
en un psiquiàtric i després el tornin a enviar al carrer. Per tirar endavant no podem tornar a situarlo en la mateixa condició estressant», prossegueix Clusa. Per aturar aquesta dinàmica, almenys a la
ciutat de Barcelona, l’ajuntament
i els principals psiquiàtrics de la
ciutat estaven tancant un protocol
perquè, quan els metges donin
l’alta a aquests pacients, se’ls
busqui sí o sí un lloc on dormir.
Però el document encara no ha
sortit perquè la pandèmia va paralitzar el projecte.
Protocols municipals

Al novembre, un agent de la
Guàrdia Urbana va disparar a
Marjan un home que vivia al carrer. Les investigacions judicials
han d’aclarir encara si l’home va
atacar els agents amb un ganivet
o si té un trastorn de salut mental
que li va fer reaccionar de manera
sobreexcitada. Però més enllà
d’aquest succés, tractar i curar
els trastorns de salut mental dels
sensesostre es presenta com «un
repte impossible». Ho diu David
Clusa, cap del Departament de
Salut Mental de la Fundació
Hospital Sant Pere Claver, que
forma part de l’Equip de Salut
Mental per a Persones Sense Llar
(ESMES), finançat per la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona.
El 2017, el projecte ESMES va
quantificar que prop del 50% dels
sensesostre pateix algun trastorn
de salut mental. Actualment ate-

nen unes 500 persones a la capital
catalana. Algunes viuen en albergs, d’altres pernocten al ras.
L’equip el componen educadors
socials, infermers i psiquiatres.
«Diagnostiquem les persones
que poden desenvolupar un trastorn de salut mental, els ajudem
en el tractament i també portem a
terme un acompanyament social.
A diferència d’altres serveis, nosaltres ens acostem on ells viuen,
no al revés», detalla. I aquesta és
precisament la clau perquè el
projecte segueixi endavant. «En
aquests casos, una de les dificultats és anar a veure el metge».
En estrès continu
La dificultat que fa que el repte
sigui pràcticament impossible,
en paraules de Clusa, és que les
persones sense llar puguin seguir endavant amb la malaltia de

Dos sensesostre dormen a la plaça Reial de Barcelona, al novembre.

manera estable, sense sobresalts, portant una vida normalitzada. «¿Com podem fer que
segueixin el tractament persones que senten estrès i por contínuament? Alguns deixen de
prendre la medicació per no
adormir-se perquè estan en
alerta permanent. Fins que no
tinguin un sostre segur, és un
repte impossible mantenir a
ratlla els trastorns», assumeix
l’especialista. No obstant, els
treballadors de l’ESMES fan
possible l’impossible. Per exemple, injectant altes dosis de medicació fins i tot a la barra d’un

bar a persones que no poden seguir el tractament.
És com el refrany de l’ou i la
gallina: ¿neix abans el trastorn o
el sensellarisme? «La majoria
pateixen trastorns psicòtics o
esquizofrènics són malalties
molt estigmatitzades i que actualment encara generen molt
rebuig. Pot ser que la malaltia els
hagi portat a quedar-se sense vivenda, tot i que les malalties
també afloren per l’estrès de
viure al carrer», argumenta el
metge. El que sí que és evident és
que molts ja han sigut atesos.
«El 90% de les persones que

En principi, els protocols municipals marquen que, quan una
persona té un brot psicològic al
carrer i hi ha risc de seguretat,
l’ha d’atendre una ambulància
per determinar si ha de ser ingressada en un hospital psiquiàtric. «Es pot tramitar un ingrés
involuntari en un hospital psiquiàtric si els metges del SEM ho
consideren necessari», exposa
Bea Fernández, advocada de la
fundació Arrels. Clusa hi coincideix. «És el procediment habitual. I quan es fa l’ingrés, el jutge
l’autoritza conforme als informes mèdics. Si és pacient nostre,
l’hospital ens avisa per poder
fer-ne el seguiment». En el cas de
Marjan, no va passar això. Però
aquest home tampoc estava en
seguiment per l’equip de psiquiatres de carrer, ni coneixien si tenia alguna patologia. n
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Exp. núm. 19PL16744
La Comissió de Govern, en sessió celebrada el 26 de novembre de 2020, ha adoptat el següent acord:
“APROVAR inicialment, de conformitat amb l’article 68.1 a) de la Carta
Municipal de Barcelona, el Pla de Millora
Urbana per a l’ordenació de la parcel·la
carrer Brusi 94-100 per a la implantació
d’habitatges de lloguer social; promogut per
la Comunitat Evangèlica de parla Alemanya;
EXPOSAR-LO al públic pel termini d’un
mes; SOTMETRE’L al Consell Municipal
per a la seva aprovació definitiva i DONARNE compte a la Comissió d’Ecologia,
Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat.”
D’acord amb l’article 23 del Reglament
de la Llei d’Urbanisme i amb l’article 70
ter de la Llei Reguladora de les Bases
del Règim Local, la documentació de
l’expedient administratiu de referència restarà exposada al públic pel termini d’un
mes, a través de:
Electrònicament
https://ajuntament.barcelona.cat/informaciourbanistica/cerca/
[introduint el número d’expedient que
figura a aquesta publicació al camp “Cerca
de planejament”]

Presencialment
Al
Departament
d’Informació
i
Documentació de la Gerència d’Ecologia
Urbana, contactant amb Atenció en Línia,
mitjançant:
https://w10.bcn.cat/APPS/
irsconsultesWeb/continuar.executant.
do?detall=4689&directo=0
Dins el termini esmentat, que començarà
a comptar a partir de l’última de les dues
publicacions obligatòries (al Butlletí Oficial
de la Província de Barcelona i a un dels diaris de més divulgació), podeu examinar-lo
i presentar les al·legacions que considereu
pertinents.
Finalment, us informem que per a presentar al·legacions electrònicament i disposar dels horaris dels diferents registres de
l’Ajuntament de Barcelona podeu adreçarvos a:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

Barcelona, 14 de desembre de 2020
El Secretari General,
Jordi Cases i Pallarès

Ajuntament de Badalona
Edicte
Amb data 18 de desembre de 2020 la
Comissió Especial de Comptes ha infor-

mat favorablement, amb caràcter inicial, el
Compte General de la Corporació referit a
l’exercici 2019. L’expedient va ser formulat
per la Intervenció General i es va adjuntar la
documentació legalment requerida.
D’acord amb el que preveu l’article 212.3
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals,
s’exposa l’expedient instruït al públic
durant un termini de quinze dies, comptats
a partir del següent al de la publicació
d’aquest edicte en el BOP de Barcelona,
per tal que els interessats puguin consultarlo (a les dependències del Departament
d’Intervenció al carrer Francesc Layret
86-90 1r pis de Badalona en horari de 9 a
13 hores de dilluns a divendres) i, si així els
hi convé, puguin formular dintre del mateix
termini i vuit dies més les reclamacions,
objeccions i observacions que considerin pertinents que si s’escau provocaran
un nou informe de l’esmentada Comissió
Especial de Comptes previ el seu estudi i
la pràctica de les actuacions que consideri
necessàries.
El Compte General i la seva documentació annexa amb els informes de la Comissió
i les reclamacions, objeccions i observacions presentades es sotmetrà tot seguit a
l’aprovació de l’Ajuntament Ple si s’escau.
Ho comunico als interessats perquè
n’estiguin assabentats i als efectes que
corresponguin.

Ajuntament de Castellar
del Vallès

suggeriments i reclamacions, mitjançant
la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat, a un mitjà de comunicació escrita diària, i en el tauler d’anuncis
electrònics de la corporació. El termini
d’informació pública començarà a comptar
des de l’endemà a la darrera publicació en
els dos butlletins oficials previstos.

Anunci
sobre l’aprovació inicial de la 2a modificació de l’Ordenança reguladora de
l’edificació.

Durant el termini d’informació pública
l’expedient podrà ser consultat a l’enllaç
seu.castellarvalles.cat/normativaentramit,
de la seu electrònica de l’Ajuntament.

Badalona, 18 de desembre de 2020
Remedios Hijano Cruzado
Secretària general accidental,
per resolució del 20/06/19

D’acord amb el que es preveu a l’article
178.1.b) del text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i a
l’article 63.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, es fa públic
que el Ple de l’Ajuntament de Castellar del
Vallès, en sessió celebrada el dia 24 de
novembre de 2020, adoptà entre d’altres
l’acord d’aprovació inicial de la segona
modificació de l’Ordenança reguladora de
l’edificació, consistent en:
· Deixar sense efecte els articles del
27 al 38 de l’Ordenança reguladora de
l’edificació.
La proposta es sotmet a informació pública pel termini mínim de trenta dies, per
tal que s’hi puguin presentar al·legacions,

Si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el període d’informació pública, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà
definitiu.
Castellar del Vallès,
a 14 de desembre de 2020
L’Alcalde, p.d. (Decret núm. 759, de 21
de juny de 2019),
EL SECRETARI ACTAL.
Signat: Antonio Cárceles Jurado

truqui al

93 484 82 10
La manera més ràpida
de fer oficials els
seus anuncis
Per a la seva empresa, a partir d'ara, posar
un Anunci Oficial serà tan ràpid com
marcar aquest número de teléfon

També pot dirigir-se a la seva agència de publicitat

Ajuntament de Barcelona

