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SMC salutmental

QUÈ POTS FER TU?

Associa’t!, dóna la cara
per la salut mental,
junts podem fer molt.
Salut Mental Terrassa
Martí Díez 7, 1r dreta
08224 Terrassa
Tel. 93 780 93 29
salutmentalterrassa@gmail.com
Segueix-nos a:
facebook.com/salutmentalterrassa
 www.salutmentalterrassa.org
Atenció al públic: dimecres de 10 a 12 h
i dijous de 18 a 20 h

PERFIL DE PERSONES ATESES
• Famílies que es troben desorientades
i busquen respostes.
• Persones que busquen assessorament
i informació del TMS i xarxes de
suport.
• Estudiants que busquen informació i
orientació específica d’acord amb les
demandes educatives.

Terrassa

MARIBEL GIRBAU MARTÍN
(Sabadell, 1952)
Ja fa 17 anys que al meu fill li van
diagnosticar una malaltia mental. Per a
mi va ser duríssim. Al principi no me’n
sabia avenir, no podia ser veritat! Per
què? I si s’han equivocat? Malauradament
no era cap error. No quedava altre remei,
havia d’acceptar-la.
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Associació de familiars
Salut Mental Catalunya
Terrassa

Els primers ingressos no els volia
explicar. No per vergonya sinó per por
d’estigmatitzar-lo. Quan tens un fill
malalt per una altra malaltia com càncer,
diabetis, tothom es solidaritza, però he
de reconèixer que necessitava el caliu del
meu entorn i només els amics més íntims
coneixien el meu sofriment.
Vaig cercar informació, llegir llibres, vaig
fer-me sòcia de l’Associació de familiars
de Salut Mental de Sabadell, buscant
la manera per poder ajudar el meu fill i a
mi mateixa.
L’any passat vaig jubilar-me i vaig fer un
curs de dinamitzadors de grups d’Ajuda
Mútua de familiars de persones amb
trastorn mental a Sabadell i vaig conèixer
un grup de cinc noies de l’Associació de
familiars de Terrassa. El que més em
va cridar l’atenció d’elles va ser l’alegria,
l’autoestima, malgrat que al seu darrere
tenien problemes greus. Vaig adonar-me
que al darrere hi havia un gran treball
psicològic i social per part de l’Associació.
Ara també sóc sòcia i procuro assistir a
les xerrades de l’Emma i del Xavi. He de
reconèixer que m’estan ajudant molt.

La nostra associació ha fet un treball intens
amb la Taula de Salut Mental
En col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa i tots els
recursos de salut mental de la ciutat, assolim reptes!

En col·laboració amb l’Ajuntament i tots
els recursos de salut mental de la ciutat,
hem treballat intensament en diferents
comissions:
•
•
•
•
•

Comissió d’habitatge
Comissió de protocol d’internament
Comissió de casos complexos
Comissió infanto-juvenil
Comissió de persones sense llar i amb
malaltia mental

Durant aquest any s’han aconseguit
diferents objectius:
• Uns habitatges per establir el Programa
de Vida Independent per a persones
amb problemes de salut mental, que
gestionarà la Fundació Salut Mental
Catalunya i l’Heura Cooperativa.
• OTL, Oficina Tècnica Laboral, és un
servei que ofereix acompanyament i
suport a la inserció laboral d’aquelles
persones amb un trastorn de salut
mental en tractament mèdic-sanitari
i que estan motivades per accedir al
món laboral. Una ciutat com Terrassa
no disposava d’aquest servei. Ha
costat molt, però finalment la lluita
ha donat els seus fruits i properament
estarà funcionant.
• La comissió Infanto-juvenil
Després de mesos de treball sobre
les necessitats d’aquesta població i
veure la complexitat de les variants
d’aquestes necessitats, s’ha aconseguit
que la Diputació de Barcelona
subvencioni un estudi per realitzar
una diagnosi de les necessitats
de la població infanto-juvenil amb
problemes de salut mental a Terrassa.
Ho estem fent conjuntament amb el
Grup de Recerca en Atenció Primària i
Salut Mental (PRISMA) de la “Fundació
Sant Joan de Déu per a la recerca i la
docència”.

PROGRAMA NOVÉ
Aquest any 2016 s’ha començat a treballar
en aquest programa. Es tracta de detectar
persones amb malaltia mental a fi i efecte
d’inserir-les als serveis públics de Salut.
Funciona amb un equip de dos tècnics en
salut mental, un psiquiatra i un psicòleg.
Els objectius són:
• Detectar persones amb malaltia
mental que es troben fora del circuit
assistencial públic o privat.
• Diagnosticar la o les patologies
mentals que pateixen.
• Diagnosticar la problemàtica individual,
familiar, social o formativa laboral
que pateixen degut a la seva malaltia
mental.
• Diagnosticar i atendre els desordres
que causa en la família convivent i
extensa la problemàtica del pacient.
• Inserir aquestes persones als circuits
assistencials sanitaris i socials
existents al territori. Estratègies
d’intervenció.
• Promoure la permanència dins els
circuits assistencials al llarg del temps.
• Avaluar l’eficàcia de la intervenció
sociosanitària.
És evident que no tota la problemàtica
mental oculta té el mateix significat en
relació al risc individual i social; per tant
cal diferenciar en funció d’aquest risc la
població susceptible de beneficiar-se del
programa.
Estem a punt de signar un conveni amb
l’Ajuntament per poder estendre aquest
servei a tot Terrassa.

LECTURA DE CONTES A LES
BIBLIOTEQUES

INFORMACIÓ ECONÒMICA
Despeses

Aquest any, conjuntament amb
l’Ajuntament de Terrassa, Servei de
Salut Comunitària, hem posat en marxa
un projecte consistent a apropar la
salut mental als més petits. S’ha dut a
terme en tres biblioteques municipals,
amb molt bona acollida. Consistia en
la representació de l’espectacle/conte
“Fuig bèstia”, una història que parla
sobre la depressió i que utilitza elements
i personatges de l’imaginari infantil,
com els contes de cavallers, princeses i
monstres, per apropar els problemes de
salut mental a un públic infantil i familiar.

Activitats
37%
Despeses
de gestió
49%
Despeses
manteniment
14%

Ingressos

Quotes
de socis
58%

PROJECTES DESTACATS
Formació i atenció a famílies
• Tertúlies
• Curs d’intervenció familiar
psicoeducativa
• Sessions d’aclariment de dubtes
• Grup de GAM
• Servei Psicològic i psiquiàtric
personalitzat (programa NOVÉ)
• Acollida a les famílies i atenció
personalitzada a cada cas
Tallers i activitats lúdiques:
•
•
•
•

Teatre
Tai-txi
Sortides culturals
Manualitats

Subvenció
Ajuntament 2015
20%

Subvenció
privada
22%

Dades 2016

HEM FET UN TREBALL INTENS
AMB LA TAULA DE SALUT MENTAL

AGRAÏMENTS
Tota la nostra feina no seria possible
sense el suport de les grans institucions
i administracions que ens assisteixen.
No hi ha prou paraules per agrair l’ajut
que rebem, la formació, els ànims i el
suport de tota mena. En volem deixar
constància… Gràcies!
Catalunya
SMC salutmental
Federació

