
 

 

 

ACTA DE REUNIÓ 
TAULA DE SALUT MENTAL DE TERRASSA 

 
Núm.      4/2015 
Dia:     23 de Setembre de 2015 
Hora:     De 12’00 h a 14 h 
Lloc:     Edifici Associació Alba (Plaça Dr. Robert, 1) 
 

 
Assistents: 

 
Fundació Busquets 

 
Consorci Sanitari .  CST 

CSMA / UHPSM CST 
CSMA / H de Dia CST 

 
Tr iginta Salut Mental 

 
Salut Mental Terrassa 

 
 Associació Usuaris i  Col· lectiu Conciència 

Salut Mental Terrassa  
 

PRODIS 
 
 

ATRA 
 
 

Associació ALBA 
 

Pol icia Municipal 
 

F iscalia de Terrassa 
 
 

CSMIJ MutuaTerrassa 
HUMT – SALUT MENTAL ADULTS 

 
Club Social Egara 

 
                                                                        L’Heura 
Jardiners (CET) 
 
                                                                              
Mossos d’Esquadra 
 

AIDE 
 

Serveis Socials PUMAD 
 

Regidor de Serveis Socials, Joventut i  L leure infanti l  
Regidora de Salut 

 
Pep Marti 
 
Maite Sanz 
Roser Guillamat 
Anna Torres 
 
Maica Ruiz 
 
Assumpcio Tobella 
Antonia Gonzalez 
 
Lluís Paloma 
 
Txell Tomàs 
Cristina Altaba 
 
Aida Sanchez 
Cristina Huete 
 
Esther Perez 
 
Antonio Vallejo 
 
Remei Soriano 
 
 
Fatima Castillo 
Javier Fresno 
 
Laura Gallego 
 
Albert Rubí 
 
Carme Fuentes 
 
Sonia Cebrian 
 
Victòria Hernandez 
 
Noel Duque 
Maruja Rambla 
 
 



 

 

 

 
 
 

Centre de Dia Salut Mental (Ajuntament de Terrassa) 
Cap Serveis Socials (Ajuntament Terrassa) 

Cap Salut i  Comunitat (Ajuntament Terrassa) 
Servei d’Ocupació  (Ajuntament Terrassa) 

 
Servei Atenció Immediata (SAI) Serveis Socials 

(Ajuntament Terrassa)  
 

 
Montse Martin 
Lucia Linuesa 
Albert Moncada 
Miquel Gutierrez 
 
Angels Bros 
Montse Escude 

   
S’excusen: 

 
Equip Atenció Psicopedagògica (EAP) 

Síndica de Greuges 
CREU ROJA L’ANDANA 

 

 
Merce Massip 
Isabel Marques 
Esther Soto 
 

 
                  
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- Benvinguda a l’espai de l’Associació Alba. Presentació dels nous 
Regidors de Serveis Socials i  Joventut i  Lleure i Salut. 
Es presenta Noel Duque, Regidor de Serveis Socials i Joventut i lleure Infantil, que 
expressa el suport pel treball que se’n derivi  de la Taula de Salut Mental que han 
impulsat a petició de  l’Associació Salut Mental Terrassa, des de els Serveis de 
Salut i Serveis Socials. Mostra la seva predisposició per tot el que se li pugui 
demanar i estigui al seu abast.  
 
Maruja Rambla, Regidora del Servei de Salut, es presenta i dona la benvinguda 
als components de la Taula de Salut Mental. Reconeix la necessitat d’aquest 
espai participatiu i ens anima a seguir treballant. 
 
Esther Pérez, referent de l’Associació Alba que avui en acull a la seva seu, fa una 
breu presentació  de les activitats i funcionament del centre: 
 
El Centre de Dia 
Servei d’estada diürna on es realitzen diverses activitats educatives, 
terapèutiques i de reinserció socio-laboral al llarg del dia. 
Es realitzen diferents tallers; Artístics (que després es ven per Sant Jordi), Ludoteca 
emocional, tallers d’actualitat entre d’altres. 
Hi ha el servei de Programa Lliure de Drogues on es fan activitats de d’habilitats 
Socials, taller d’escriptura i planificació, esports, relaxació i inserció laboral (a 
través del programa Incorpora)  
 
 



 

 

 

A la persona en el moment de l’ ingrés, se li assigna un terapeuta i s’inicia un pla 
de treball individualitzat, tenint en compte les característiques i les demandes de 
la persona. 
  
També es realitza un taller de prevenció juvenil mitjançant grups de pares, 
atenció individuals (a pares o a fills) i tallers preventius a escoles. 
 
Unitat de Crisis 
Servei d'ingrés ràpid i de curta estada per drogodependents que es troben en 
situació de crisi a causa de la seva addicció que te com a objectiu: aturar el 
consum de drogues, contenir i analitzar la crisi i elaborar un pla de sortida 
perquè el pacient pugui continuar el seu tractament de tornada al seu CAS 
 
Son pacients, derivats normalment pel CAS de referència, que necessiten una 
atenció immediata, però que no compleixen criteris d'ingrés hospitalari, ni poden 
ser atesos de forma ràpida pels serveis socials.  
 
Projecte Burkina Faso 
Es realitzen 2 programes; 1. Promoció de la Dona mitjançant la formació en 
costura per tal de fomentar-ne l’autonomia. 2. Prevenció de la Sida; mitjançant 
unes classes en grups petits dins les aules del centre on es fa la formació de la 
costura. 
 
Gestió del Claustre com a Museu 
Gestió de la sala on es porten a terme exposicions itinerants, xerrades, jornades... 
de temes relacionats amb les toxicomanies i la cultura, com a eina de reinserció 
social del toxicòman. 
 
 
2.- Aprovació de l’acta anterior. 
 S’aprova l’acta de la reunió anterior 3/2015 sense esmenes. 
 
 
3.- Validació del Mapa de la Xarxa de Salut Mental a Terrassa com a 
eina dinàmica de treball.  
Aquest mapa de recursos ha de ser dinàmic. Qualsevol informació que suposi un 
canvi s’informarà a l mail  de la Taula i s’anirà actualitzant. A més, a la propera 
reunió es revisarà, conjuntament amb les accions que sortint avui prioritzades per 
si cal afegir cap gestió – acció a fer i incloure-la en el Pla de Treball. 
 
4.- Proposta i defensa per cada entitat/servei de la seva proposta 
d’acció de treball des de la Taula (adjunto les que m’heu fet arr ibar 
però no hi son totes) 
5.- Dinàmica de grau d’acord  vers les accions anteriors. 
 
Cada entitat fa una exposició de la seva proposta d’acció de treball. 



 

 

 

S’adjunten com annexes les fitxes que les entitats-serveis han fet arribar per 
adjuntar a l’acta, així com la proposta PAI, a la que feia  referència en Pep 
Martí, de la Fundació Busquets. 
 
Els participants saben que a continuació es votarà amb 3 cartolines de colors 
que permetran marcar prioritats, un vot per entitat – servei. 
  
Els colors tenen el següent significat: 
Color verd: “Estic d’acord” (Tema prioritari per l’entitat i implicació per part 
de la mateixa).  
Color taronja: “ No es ben be el que voldria, però val” (És un tema 
important tot i que l’entitat no participaria directament a la comissió) 
Color vermell: “No m’oposo al fet que ho fem, però no m’hi 
considero implicat” (L’entitat no ho valora com a tema prioritari) 
 
Es procedeix a fer votacions per cada acció descrita i Albert Moncada fa 
recompte dels vots. 
Adjuntem ja aquí la informació que treballarem a la propera reunió. 
 

ACCIONS 
SALUT 

MENTAL 
Num. Acció 

Entitat 
propossa 

Acció  
propossada 

Marc  
actuació 

vots 
verds 

vots 
 taronja 

vots 
vermells 

7 CST (2) 
Gestion de personas con alteracion conductual  
grave en domicilio 

protocol 
internament 17 0 0 

8 Centre de Dia Habitatge habitatge 17 0 0 

1 
Fundació  

Vallparadis Impuls habitatge transtorn mental sever habitatge 16 1 0 

6 CST (1) Creació habitatges protegits habitatge 16 1 0 

4 AIDE Habitatges Patologia Dual habitatge 15 2 0 

14 
En primera  

persona 
Intervencio Casos Urgencia. Formacio cossos  
policials 

protocol 
internament 15 2 0 

2 PRODIS Gestio Casos Complexes 
gestio casos  
complexes 14 3 0 

16 Fund. Busquets 
Disseny d'instrument treball xarxa gestio casos 
 (PAI) 

eina gestio  
casos xarxa 14 3 0 

11 SMTerrassa (1) Abordatge circuits serveis infanto juvenil 
infanto 
 juvenil 12 4 1 

15 Ass. ALBA Casos Complexes patologia dual sense sostre 
gestio casos  
complexes 12 5 0 

5 SAI 
intervencio a territori: Persones sense sostre  
amb malaltia mental 

sense  
sostre 9 8 0 

10 MUTUA - CSMIJ 
Necessitats recursos habitatge- laboral  
infants i joves 

infanto 
 juvenil 9 8 0 

3 

Servei  
Ocupació 

Ajuntament Creació xarxa Oficina Técnica Laboral laboral 8 8 1 

13 ATRA (1) Planificació: analisi, mapa i planificació 
gestio  

informacio 7 10 0 

9 Club Social Fira d'entitats- Sensibilització sensibilització 6 10 1 

12 SMTerrassa (2) Abordatge Casos Complexos 
gestio casos  
complexes 6 10 1 



 

 

 

17 EAP 

Elaboracio mapa necessitats d'atencio   
específica de la poblacio infanto juvenil 
de la zona, per part d'ensenyament i salut 
mental. 

infanto 
 juvenil x x x 

 
* Dels ombrejats en verd s’adjunta fitxa. 

 
 
 
6.- Abordatge de la Salut Mental als Mitjans de Comunicació 
Una noticia apareguda al Diari local, genera malestar a membres de la Taula, 
que voldrien poder treballar el com millorar el tractament que els Mitjans de 
Comunicació en fan de la Salut Mental. 
 
Victòria informa que OBERTAMENT està treballant aquest tema i proposa fer una 
sessió monogràfica per principis de desembre per tractar aquest tema. 
S’acorda gestionar la proposta. 
 
 
 
7.- Protocol d’actuació en casos d’urgència, els trasl lats i  els 
ingressos involuntaris urgents de les persones amb malaltia mental, a 
Terrassa 
S’acorda que s’anirà treballant i donant forma un cop es faci la creació de la 
comissió de treball específica. 
 
 
8.- Temes varis: 

- Informació col· laboració amb el grup treball UAB 
S’informa que des de la UAB, s’està creant un programa per a treballar 
l’abordatge de Salut Mental des de la Universitat i que compta amb la 
participació de diferents facultats  (psicologia, medicina, comunicacions...) i on 
també hi col·labora Obertament i Associacions . 
Victòria informa que des de la Universitat, el treball interdisciplinar i el treball en 
xarxa, no s’aborden dins els programes formatius. 
 
Es valora que els alumnes, puguin fer pràctiques a les diferents entitats del sector. 

 
Proposar iniciatives de curta durada per la visibilització de la salut mental 

al campus de la UAB i establir sinergies per a la creació de nous projectes de 
continuïtat són els seus reptes. 

 
Des de la Taula de Salut Mental Terrassa som presents a traves de Salut Mental 
Terrassa i la Oficina Capacitats Diverses de l’Ajuntament de Terrassa, per tal de 
poder aportar i també beneficiar-nos de la iniciativa: alumnes pràctiques, 
encarregar projectes concrets, accions sensibilització, etc. Victòria i Assumpció 



 

 

 

assisteixen a les reunions informatives. Ens aniran enviant mails per tal de posar-
nos al dia dels pactes i acords que es vagin establint.  

 
Alhora que acostem la realitat al mon universitari, que seran els futur 

professionals de l’atenció. 
 
 
 
 
 
- Acció “La Sopa de l’Avi” 

Des d’acció gent gran es fa la proposta de teatratlitzar l’obra que es portarà a 
terme el 29/10 de 18 a 20h al Centre Cívic Montserrat Roig, amb joves de l’IES 
Can Jofresa i socis del Club Social Egara.  
Serà la primera acció on en nom de la Taula de Salut Mental Terrassa, es 
col·labora. 
 
Es convida a tothom i s’agrairà el suport en la difusió.  

 
- Acció amb motiu Dia Mundial de la Salut Mental 

Es va fer la proposta a la darrera reunió de la Taula de poder organitzar un petit 
concert amb la “Coral Reinaxença”.  
El Club Social informa que realitza una activitat d’exposició de les emocions el 
dia 9/10 a les 17h. Es proposa de poder ajuntar les 2 activitats i que  la Taula, se 
sumi a la organització.  
En Lluís Paloma, s’ofereix a participar com a músic sinó és possible cap de les 2 
activitats.  

 
 
9.- Tancament reunió: Resum reunió, recull dels acords i establir nova 
data de reunió.  
La propera reunió s’acorda el dia 04/11/2015 a les 12.00h a Foment: Crta. 
Martorell, 95 
 
 
 
 
 
 
 
 


