ACTA DE REUNIO
Núm.
Dia:
Hora:
Lloc:

2/2016
27 d’abril de 2016
De 12’00 h a 14 h
CAP RAMBLA

Assistents:
Fundació Busquets
CSM A / H de Dia CST
CST
Triginta Salut Mental. Fundacio Vallparadis
Salut Mental Terrassa

Associació Usuaris i Col·lectiu Consciència. SMT
(IM PULSA’T)
PRODIS
ATRA
Equip Atenció Psicopedagògica (EAP)
Fiscalia de Terrassa
AIDE
HUM T – SALUT M ENTAL ADULTS
CSM IJ M utua Terrassa
L’Heura
Jardiners (CET)
Associació Alba
Policia Municipal
Mossos d’Esquadra
Fundació Malalts Mentals de Catalunya

Pep Marti
Anna Torres
Roser Guillamat
Maica Ruiz
Salvador Llistar
Assumpció Tobella
Antonia Gonzalez
Isabel Marques
Lluís Paloma
Ainhoa Rielo
Aida Sanchez
Cristina Huete
Mercè Massip
Remei Soriano
Sonia Cebrian
Javier Fresno
Fatima Castillo
Albert Rubí
Ester Pérez
Antonio Vallejo
Francesc Flores
Patricia Cuesta
Victoria Monell
Raquel Cortés
Laura Gallego

Club Social Egara

Oficina capacitats diverses i accessibilitat (Ajuntament

Terrassa)

Cap Salut i Com unitat (Ajuntament Terrassa)
Servei d’Ocupació (Ajuntament Terrassa)
Servei Atenció Im m ediata (SAI) - Serveis Socials (Ajuntament

Victòria Hernandez
Albert Moncada
Miquel Gutierrez
Angels Bros
Montse Escude
Susana Herzog

Terrassa)

Regidoria de Polítiques de Gènere (Ajuntament Terrassa)

S’excusen:
Salut Comunitària (Ajuntament Terrassa
Federació Salut Mental Catalunya
Regidora de Salut (Ajuntament de Terrassa)
Regidor de Serveis Socials (Ajuntament de Terrassa)

Regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat (Ajuntament de

Montse Martin
Monica Carrilero
Maruja Rambla
Noel Duque
Meritxell Lluís

Terrassa)

ORDRE DEL DIA
1- Benvinguda.
La Directora del Cap Rambla, na Teresa Clanchet ens dona la benvinguda i fa
una breu presentació del Servei d’Atenció Primària on som, destacant
l’important volum de persones que passen pels diferents serveis al dia. Posa en
valor la tasca feta per l’espai participatiu de la Taula de Salut Mental i ens
encoratja a continuar treballant.
Donem la benvinguda a Susana Herzog, com a representant de la Regidoria de
Polítiques de Gènere, que han sol·licitat poder participar a aquesta Taula. Així
mateix, ens acompanya Isabel Marques, com a membre de Salut Mental
Terrassa, i jo no com a Síndica de la ciutat.
2- Aprovació Acta anterior.
Esmena incorporada a l’acta realitzada per Victòria Monell de la Fundació de
Malalts Mentals de Catalunya FMMC, on a la línia final del punt 2 apareixia que
el nombre actual de persones protegides per la fundació. En l’actualitat són 389
i no 289 com constava a l’acta inicial.
3- Exposició del treball realitzat per la Comissió Població infanto –
juvenil i presentació acció SAI a incorporar (Pendent reunió
anterior).
La Comissió infanto juvenil comparteix que han realitzat tres reunions (una per
mes), on han anat compartint la informació des de els diferents àmbits
d’intervenció que representen, han identificat aspectes susceptibles de millora i
han determinat dos objectius operatius, dels que es desprenen sis tasques de
treball.
Efectuar millores en serveis educatius i/o sanitaris sobre els que no hi ha
competència esdevé poc assolible. Es valoren com a òptims els recursos
existents, tot i que millorables.
La preocupació principal son els joves , principalment la franja de 16 a 18 anys.
Per això els dos objectius són:
-

Cercar recursos formatius/inserció laboral adreçats a joves amb malaltia
mental a partir dels 16 anys

-

Explorar figura de suport/acompanyament per fer viable l’accés al recurs
formació/inserció laboral.

La resta de membres aporten a la comissió altres temes d’interès relacionats que
preocupen:
-

Sensibilització i desestigmatització des de les escoles.
Abordatge del bulling (assetjament escolar). Prevenció i conseqüències.
Abusos sexuals a menors : recursos que intervenen i com ho estan fent.

Aquells membres de la Taula que estan intervenint en aquests processos i/o en
tenen més informació la comparteixen amb la resta.
La Comissió passarà la informació treballada + fitxes tasques.
..............................................................................................................................................
Salvador Llistar i Maica Ruiz de Triginta Salut Mental – Fundació Vallparadis (que
han de marxar abans), ens presenten un nou recurs privat a la ciutat adreçat a
les persones amb salut mental.
Es tracta de Casa Marquès - Mútua Terrassa, el defineixen com a un centre
rehabilitador per estades indefinides o temporals (respir), que ha de ser un lloc
de vida per a 35 persones.
S’ubica al Carrer Sant Antoni, 82 (antiga Residència privada per a gent gran).
Lliuren targetó als assistents amb més informació del servei.
Fan una menció especial a la família Marques.
..............................................................................................................................................
Angels Bros i Montse Escude del SAI, comparteixen també l’acció que estan
treballant per tal de, en col·laboració amb Policia Municipal i MOVE de Creu
Roja, poder realitzar un cens de persones sense sostre (amb un percentatge molt
elevat amb malaltia mental ). Es vol replicar també una acció puntual a la ciutat
on amb el suport de voluntariat, s’identifica a tothom que esta vivint al carrer .
Ens aniran informant.
..............................................................................................................................................
4- Cada Comissió definirà els seus objectius i la planificació de les
tasques, seguint models facilitats.

La Comissió d’ Habitatge i la Comissió de Protocol d’Internament comparteixen
el treball realitzat després de la seva presentació a la reunió anterior i faran
arribar la concreció en objectius i tasques respectives.

5- La Comissió de Casos Complexes sol·licita a la Taula un
posicionament davant la proposta de reactivar el Projecte PAI,
exposat a la reunió anterior.
La Comissió de Casos Complexes vol saber si pot comptar amb el suport de la
Taula per reactivar el Projecte PAI, demanant posicionament als polítics.
La Taula dona suport, però alhora demana a la Comissió que depenent de la
resposta es pugui treballar alguna proposta d’eina viable alternativa, que faciliti
un millor abordatge dels casos de forma compartida.
Surt la proposta de fer un Role Play d’un cas complexa, on uns membres facin
d’actors i els altres d’observadors on es puguin identificar dèficits a millorar i
identificar emocions que ens belluguen. Sembla que la proposta agrada però
no es concreta l’execució.
6- Temes varis:
-

Sol·licitat que el concepte Salut Mental tingui visibilitat en
el Pla de Mandat. Salut Mental Terrassa fa una aportació al Pla
de Mandat 2015 -2019 per tal de contribuir a fer una ciutat millor,
que fa una referència explicita a l’atenció a la salut mental, que
inicialment no apareixia. S’ha recollit i consta com a : “54. Treballarem
per destacar la importància de la salut mental i per evitar-ne l’estigma social “

-

Esmenes, aprovació i signatura Carta de suport a OTL.
S’està treballant un escrit on la Taula de Salut Mental evidencia la
necessitat de que la ciutat disposi d’una OTL (Oficina Tècnica
Laboral) per fer arribar la demanda als polítics. A la propera reunió
es farà la proposta i podrem signar-la.

-

Proposta: Terrassa seu del Dia Mundial de la Salut Mental
al 2017. Ho treballarem a la propera reunió.

7- Tancament reunió: Resum reunió, recull dels acords i establir
nova data reunió.

ACORD PROCEDIMENT:
Com les Comissions poden actuar amb l’acord de la Taula sense
haver d’esperar a una reunió plenària?
Les Comissions són autònomes per demanar informació en nom de la Taula.
Si el que volen és el suport de la Taula per fer alguna acció acordem que
s’enviarà la proposta al mail de la Taula. La Victòria la farà arribar a tothom i si
en cinc dies ningú manifesta desacord, és donarà per validat i actuaran en nom
de la Taula de Salut Mental.

PROPERA REUNIÓ TAULA:
La propera reunió s’acorda pel dia 15/06/2016 a les 12.00h a la seu
d’AIDE.

Victòria Hernandez.(Ajuntament de Terrassa) –
Associació Salut Mental Terrassa
taulasalutmentalterrassa@terrassa.cat
Telf. 93 731 59 82 Ext. 3694

