ACTA DE REUNIO
Dia:
Hora:
Lloc:

4 Novembre de 2015
De 12’00 h a 14 h
FOMENT TERRASSA ( Cr de Martorell, 95 BA )

Assistents:
Fundació Busquets
CSM A / UHPSM CST
CSM A / H de Dia CST
Triginta Salut Mental. Fundacio Vallparadis
Salut Mental Terrassa
Associació Usuaris i Col·lectiu Consciència. SMT
PRODIS

Pep Marti
Roser Guillamat
Anna Torres
Maica Ruiz
Assumpció Tobella
Lluís Paloma
Ainhoa Rielo
Cristina Altaba

ATRA

Cristina Huete

Equip Atenció Psicopedagògica (EAP)

Mercè Massip

Fiscalia de Terrassa

Remei Soriano

HUM T – SALUT M ENTAL ADULTS
L’Heura

Javier Fresno
Albert Rubí

Jardiners (CET)
Oficina capacitats diverses i accessibilitat (Ajuntament

Terrassa)

Centre de Dia Salut M ental (Ajuntament
Cap Salut i Com unitat (Ajuntament
Servei d’Ocupació (Ajuntament
Servei Atenció Imm ediata (SAI) Serveis

Terrassa)
Terrassa)
Terrassa)

Socials

(Ajuntament Terrassa)

Síndica de Greuges

S’excusen:

Victòria Hernandez
Montse Martin
Albert Moncada
Miquel Gutierrez
Montse Escude
Isabel Marques

ORDRE DEL DIA
1- Benvinguda al Servei d'Ocupació (Edifici de Foment de
Terrassa) i presentació dels diferents programes per part de la
Sra. Clara Serra, com a Cap d’Orientació.
La Clara Serra, en nom de la gerent del Servei d’Ocupació a qui excusa per no
poder ser-hi present dóna la benvinguda als representants de la Taula a
FOMENT i fa l’explicació dels diferents serveis que s’ofereixen a través de la Web:
http://www.terrassa.cat/es/ocupacio
El Servei d'Ocupació en termes general ofereix, a les persones que busquen
feina o volen canviar la situació professional, un assessorament i
acompanyament en aquest procés, orientant en la presa de decisions per
millorar la seva situació vers el mercat de treball.
Per arribar a l'objectiu de trobar una feina, posen a l’abast de la persona usuària
diferents actuacions:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sessió informativa
Formació ocupacional
Assessorament individual
Espais de coneixement
Programes per a l'ocupació
Borsa de treball
Pràctiques a les empreses
Conferències sobre ocupació
Col·laboració amb fundació ECOM
Comunitat virtual de recerca de feina
Servei d'atenció a persones amb discapacitat
Servei d'atenció a joves
Pacte local per a l'Ocupació de Terrassa
Oferta pública d'ocupació

Fa una menció especial del servei d’atenció a persones amb discapacitat, on
s’atén entre d’altres al col·lectiu de persones amb algun problema de salut
mental, sent el tècnic de referència el Miquel Gutierrez, membre de la taula.
Finalment explicita que una de les accions que s’han proposat treballar és la
creació de l’OTL, que és una de les propostes que a la taula de salut mental
també va sorgir. Es per aquest motiu que la Victòria , proposa fer un
escrit adreçat a la direcció – gerència de FOMENT, recolzant
aquesta iniciativa.

2- Ronda de presentació breu
Es realitza una roda de presentació breu per tal de que anem recordant les
persones de les diferents entitats participants.
3- Anàlisi de les propostes d’acció prioritzades:
Victòria explica la dinàmica a seguir per començar a treballar les accions
prioritzades, mitjançant grups de treballs. Es demana als diferents membres que
es col·loquin en el lloc on hi ha el cartell de l’acció en la que volen participar,
resultant:
Habitatge: Assumpció Tobella, Maica Ruiz, Anna Torres i Albert Rubí.
Protocol-Internament: Xavier Fresno, Remei Soriano, Lluís Paloma, Albert
Moncada , Roser Guillamat. Cal afegir a Policia Municipal, Mossos d’Esquadra i
convidar al SEM.
Infanto-Juvenil: Miquel Gutierrez, Victòria Hernàndez i Mercè Massip. Cal
convidatr la DTS del CSMIJ de Mútua i contactar servei no formal CSMIJ del
Consorci.
Casos Complexes: Isabel Marqués, Montse Escude, Pep Martí, Cristina Huete,
Cristina Altaba i Ainhoa Rielo (Prodis) i Montse Martín.
Cada grup de treball es reuneix per tal de consensuar el pla de treball que
establirà, segons el guió proporcionat en el full de convocatòria i seguidament
es fa la posta en comú.
Les conclusions principals de cada grup de treball han estat:
o Habitatge:
El primer objectiu que es marquen és saber si és una necessitat real de les
diferents entitats participants i proposem fer una avaluació de necessitats a
partir d’una mostra.
La persona que liderarà grup de treball : Anna Torres (CST).
o Protocol- Internament:
S’han proposat 3 objectius:
1. Que tothom tingui coneixement del protocol existent.
2. Tenir un protocol a nivell de territori.
3. Fer una detecció de les necessitats per implementar protocol.

Persona referent: Xavier Fresno (Mútua de Terrassa)
Propera reunió: 2 desembre
o Infanto- Juvenil
Proposen com a primera acció confeccionar un mapa de necessitats del
col·lectiu infanto-juvenil, així com dels recursos existents.
No han acordat pla de treball per tal d’informar primer a les persones de les
entitats d’aquest sector que avui no han pogut assistir.
La persona representant: Victòria Hernandez (Oficina Capacitats Diverses i
Accessibilitat)
o Casos Complexes
Es marquen tres temes concrets per començar a crear unes línees de treball:
1. Definició del que entenen com a casos complexes, segons la visió i
realitat de les entitats que composen el grup treball.
2. Revisar i actualitzar l’eina del PAI, per veure si aquesta és un model
de treball que pot donar resposta a les necessitats de treball que
requereix l’abordatge d’un cas complex.
3. Intentar veure on són les dificultats de portar aquest pla a la
pràctica.
No els ha donat temps de parlar qui serà la persona referent.
Propera reunió: 18 de novembre
4. Proposta d’activitat 3/12.
Tal com ja es va avançar a la reunió anterior, i si els membres de la TSMT estan
d’acord, s’ha acordat acció amb Obertament a la Biblioteca Central el proper
Dia 3 de desembre, coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb
Discapacitat: Xerrada informativa vers l’abordatge de la Salut Mental als
Mitjans de Comunicació. Tothom està d’acord. La Síndica proposa vincularho també al Programa amb motiu de Drets.
5 Temes varis.
-

Informació col·laboració amb grup treball UAB.
Valoració: Acció “La Sopa de l’Avi” molt positiva.
Valoració: Acció amb motiu Dia Mundial Salut Mental. Finalment no
es va fer cap acció concreta des de la Taula.

PROPERA REUNIÓ TAULA
La propera reunió s’acorda pel dia 10/02/2016 a les 12.00h.
Lloc per concretar.

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

