
 

 

 

  ACTA DE REUNIO  
Núm.             1/2016 
Dia:             10 de febrer de  2016 
Hora:             De 12’00 h a 14 h 
Lloc:             Centre Cívic al costat de PRODIS (Plaça del Tint, 4) 
 
 
Assistents: 

 
Fundació Busquets 

CSMA / H de Dia CST 
CST 

Triginta Salut Mental. Fundacio Vallparadis 
 

Salut Mental Terrassa 
 

 Associació Usuaris i Col·lectiu Consciència. SMT (IMPULSA’T) 
PRODIS 

 
ATRA 

 
Equip Atenció Psicopedagògica (EAP) 

Fiscalia de Terrassa 
AIDE 

HUMT – SALUT MENTAL ADULTS 
CSMIJ Mutua Terrassa 

                                                                        L’Heura Jardiners (CET) 
Associació Alba 

Policia Municipal 
Mossos d’Esquadra  

Fundació Malalts Mentals de Catalunya 
                                                                             

Club Social Egara 
Federació Salut Mental Catalunya 

 
Oficina capacitats diverses i accessibilitat (Ajuntament Terrassa) 

Salut Comunitària (Ajuntament  Terrassa) 
Cap Salut i Comunitat (Ajuntament Terrassa) 

Servei d’Ocupació  (Ajuntament Terrassa) 
Servei Atenció Immediata (SAI) Serveis Socials (Ajuntament Terrassa)  

Regidora de Salut (Ajuntament de Terrassa) 
 

Síndica de Greuges 

 
Pep Marti 
Anna Torres 
Maite Sanz 
Maica Ruiz 
Salvador Llistar 
Assumpció Tobella 
Antonia Gonzalez 
Lluís Paloma 
Ainhoa Rielo 
Cristina Altaba 
Aida Sanchez 
Cristina Huete 
Mercè Massip 
Remei Soriano 
Sonia Cebrian 
Javier Fresno 
Fatima Castillo 
Albert Rubí 
Ester Pérez 
Antonio Vallejo 
 
Patricia Cuesta 
Victoria Monell 
Raquel Cortés 
Monica Carrilero 
 
Victòria Hernandez 
Montse Martin 
Albert Moncada 
Miquel Gutierrez 
Angels Bros 
Maruja Rambla 
 
Isabel Marques 
 

   
S’excusen: 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

      
 
ORDRE DEL DIA 
 

1- Benvinguda. 
La reunió té lloc a l Centre Cívic situat al costat de PRODIS per si es vol fer una 
visita a les instal·lacions. S’acorda fer la presentació i possible visita al final per no 
restar espai de reunió.  
 

2- Presentació de nou membre: Victòria Monell,  gerent de la Fundació 
Malalts Mentals de Catalunya.  

La Fundació Malalts mentals de Catalunya s’incorpora a les reunions de la Taula.  
 
Tenen seu a Barcelona i la seva gerent Victoria Monell informa de que la 
fundació es va constituir l’any 1992 per iniciativa de l’Associació de Familiars de 
Malalts Mentals de Catalunya, per respondre la necessitat que aquesta última 
tenia de dotar-se d’un instrument social i jurídic, especialitzat en la tutela de les 
persones que pateixen una malaltia mental. Al mateix temps era una manera de 
perllongar l’assistència a la persona malalta quan la família li faltés. 
 
Té per objectius entre d’altres: 
 
 La millora de la qualitat de vida de les persones que pateixen malalties mentals, 
la defensa dels seus drets i la promoció de la seva autonomia personal, així com 
l’assessorament dels seus familiars.  
 
Sensibilitzar les autoritats públiques, les diferents organitzacions socials i la 
societat en general sobre la problemàtica i necessitats de les persones que 
pateixen malalties mentals.  
 
Col•laborar amb les autoritats, organismes i organitzacions públiques o privades 
en el millor desenvolupament i tractament sociosanitari de les persones que 
pateixen malalties mentals.  
 
Assumir, en la mesura de les seves possibilitats i mitjans, la tutela d’aquelles 
persones que pateixen malalties mentals que ho necessitin, assumint les 
càrregues i exercint els drets i facultats que l’ordenament jurídic estableixi al 
respecte.  
 
Gestionen actualment la tutela de 289 persones amb malaltia mental.  
 
 
 

3- Aprovació Acta anterior. 
S’aprova sense esmenes l’acta de la reunió anterior. 
 



 

 

 

 
 
 

4- Exposició del treball realitzat fins al moment per cadascun dels grups de 
treball creats: Població infanto - juvenil; habitatge; protocol d’internament 
i gestió casos complexes. Presentació acció SAI a incorporar. 

 
Comissió Protocol Internament: 
 
Els objectius inicials del grup són: 
 
• Revisar el protocol actual i adaptar-lo a la zona de Terrassa. 
• Posar en coneixement de totes les parts implicades el protocol. 
• Detectar necessitats formatives dels diferents professionals que intervenen 
(SEM, Mossos d'Esquadra, Policia Municipal, etc.) i si hi ha mancances, facilitar la 
formació necessària a través de cada institució. 
 
Hem fet dues reunions i fins al moment actual hem extret les següents 
conclusions: 
 
• Hem revisat el protocol actual i no hem detectat la necessitat de fer grans 
canvis, com a molt alguna puntualització i/o matització. El protocol existent 
deixa molt clara l'actuació en els diferents casos. 
 
• El protocol és conegut pels diferents recursos implicats (almenys els que estem 
al grup). 
 
Hem aprofitat les reunions per parlar de casos concrets i/o situacions habituals 
que han passat a la ciutat de Terrassa i hem detectat que quan falla el protocol, 
moltes vegades es per falta de coneixement dels professionals implicats. Altres 
vegades falla perquè hi ha situacions que no queden cobertes, no son urgències 
(situacions agudes) però que s'ha d'actuar sota la direcció dels professionals 
referents (trasllats involuntaris d'un pacient no agitat i/o situació no urgent quan 
arriba el SEM), és en aquests casos quan es necessitat un informe dels 
professionals que atenen a la persona indicant/recomanant el trasllat. 
 
• La proposta que sorgeix del grup es crear un equip específic de salut mental 
per fer intervencions amb pacients psiquiàtrics similar al EMSE (Equip 
Multidisciplinar de Suport Especialitzat en Salut Mental) del Parc de Salut Mar, 
amb la finalitat de reconduir a la gent que no està dins del circuit i/o gent que 
dintre del circuit no estan en una fase aguda de descompensació. 
 
• La trucada al 061 és més ràpida que la trucada al 112. En el 112 t'agafen nota 
de les dades i et passen la trucada seguint els seus protocols, normalment 
passen la trucada al SEM però és molt habitual que activin també 
paral·lelament el recurs dels Mossos d'Esquadra. 



 

 

 

 
• En el protocol actual és recull que hi ha 8 serveis de consulta especialitzada a 
Catalunya vinculats a serveis d'urgències psiquiàtriques hospitalàries. Aquests 
serveis de consulta estan adreçats als professionals del SEM, EAP, CAC, jutges i 
metges forenses. L'objectiu d'aquest servei és garantir l'assessorament immediat 
d'un psiquiatre les 24 hores del dia i donar resposta a les demandes dels 
professionals quan estan atenent una urgència psiquiàtrica en un domicili. A la 
pràctica, el SEM no utilitza aquest recurs, ja que tots els metges consultors tenen 
formació per valorar les situacions d'aguditzacions en malalties mentals 
 
 
 
 
Comissió Casos Complexos: S’adjunta power point adjunt amb la 
informació expossada. 
 
 
 
 
Comissió Habitatge: El grup de treball s’ha reunit en dues ocasions. 
 
El primer que es va posar sobre la taula va ser la necessitat d’esbrinar realment 
quina és la necessitat d’habitatge de les persones amb trastorn mental sever de 
Terrassa. Això suposava cercar una mostra representativa de les persones ateses 
amb aquest diagnòstic als dos CSM de la ciutat. 
 
Al CSM Rambla hi havia 1057 pacients al 2014 i al CST uns 900. La mostra havia 
de ser de, amb un interval de confiança del 95%, de 300 pacients. 
 
Es va dissenyar una  taula de recollida d’informació i es va fer una primera prova 
amb 15 històries clíniques. 
 
La valoració va ser que no era factible per la gran quantitat de temps que 
hauríem d’invertir en avaluar 300 expedients. 
 
Paral·lelament, varem tenir accés al document: Planificació llars-residències en 
salut mental. En aquest document la Generalitat fa una estimació clara de les 
necessitats del col·lectiu de persones amb problemàtica social derivada de 
malaltia mental: 
 

• Hi ha una mancança de 101 places al Vallès Occidental. 
• No s’ha quantificat la mancança de pisos amb suport. 
 
 
 



 

 

 

 
 

L’Ajuntament de Terrassa està elaborant el Pla Estratègic de la Taula de 
Capacitats Diverses i Accessibilitat, el qual en la línia estratègica d’habitatge 
menciona: 
 

• 7.4 Crear una Comissió de treball per estudiar la viabilitat del projecte 
de pisos amb suport per persones amb discapacitat derivada de salut 
mental. 

Conclusions: 
 
Proposem que  la Taula de Salut Mental doni suport a la priorització d’accions de 
cara a pressionar l’administració per aconseguir: 
 

• Buscar el compromís de l’Ajuntament de Terrassa per incloure accions i 
compromisos en el Pla Estratègic. 

 
• Que l’Ajuntament inclogui les següents accions i compromisos concrets en 

el Pla Estratègic: 
 

Ø Acceptar la Taula de Salut Mental com a intermediari. 
Ø Estudiar la viabilitat d’oferir places de llar-residència públiques a 

Terrassa. 
Ø Promocionar servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar específic 

per a persones amb malaltia mental. 
 

o Facilitar la coordinació entre entitats que atenen necessitats 
d’habitatge per afavorir una continuïtat assistencial i el vincle al 
municipi. 

o Aprendre d’altres entitats del municipi que ofereixen serveis 
similars (Prodis, Fundació Busquets...) 

o Aconseguir la cessió de pisos (municipals, de entitats bancàries) 
a entitats que els gestionin per a persones amb malaltia mental. 

 
Ø Fer accions de sensibilització a nivell municipal. 
 
 

Comissió Infanto juvenil: No dona temps a fer l’exposició. Ho faran a la 
propera reunió. 
 



 

 

 

 
 

5- Temes varis: Acordar qui representa a la Taula de Salut Mental al Consell 
Municipal de Salut / Canvis gestió del Centre de Dia. 

 
S’acorda que l’Assumpció Tobella de salut Mental Terrassa serà qui representi a 
la Taula de Salut Mental en el Consell de Salut i que Maica Ruiz de Residència 
Triginta (Fundació Vallparadis) hi serà com a suplent. 
 
 
Així mateix s’informa que el Centre de Dia ha passat a ser gestionat pel Consorci 
des de l’1 de gener de l’any en curs. El Servei de Salut Comunitària ha fet el 
traspàs al nou gestor i s’ofereix a l’Associació de Familiars que segueixen ubicats 
al primer pis d’on segueix actiu el servei (C/ Martin Diaz) per qualsevol cosa que 
puguin necessitar. 
 
 

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

 
S’evidencia que les diferents Comissions van treballant compartint informació i 
esbrinant quina és la necessitat compartida sobre la que es proposaran accions 
de millora. 

 
 
7- Presentació i visita a les instal·lacions de PRODIS a Plaça del Tint, per 

aquells que ho desitgin. 
 
Anna Garcia, de PRODIS presenta l’activitat de la seva entitat (S’adjunta 
Presentació). Atès que la reunió s’ha allargat molt no es fa la visita a les 
instal·lacions. 
 
 
 
 
 
PROPERA REUNIÓ TAULA: La propera reunió s’acorda pel dia 27/04/2016 a les 
12.00h al Cap Rambla (pendent confirmació). 
 

Victòria Hernandez.(Ajuntament de Terrassa) – 
 Associació Salut Mental Terrassa 

taulasalutmentalterrassa@terrassa.cat 
Telf. 93 731 59 82 Ext. 3694 


