
 

 

 

ACTA DE LA REUNIO 
 
Núm.             1/2017 
Dia:            15 de febrer de 2017 
Hora:             De 12’00 h a 14 h 
Lloc:             Seu de Club Social Egara (Parc Gernika, 3A – 08227) 
                   
 Assistents: 

 
CSMA i UHPSM CST 

CST 
SRC-CST 

 
Salut Mental Terrassa 

 
 

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

AIDE 
HUMT – SALUT MENTAL ADULTS 

                                                                        L’Heura Jardiners (CET) 
                                                                                 Club Social Egara 

 
 

Associació TeAccio 
ATRA 

 
Fundacio Main 

 
Fundació Busquets 

Associació de Famílies d’afectats de Patologia Dual. AFAPD 
 

Fundació Vallparadís 
Fundació Malalts Mentals de Catalunya 

Fiscalia de Terrassa 
Fundació SMC 

Oficina capacitats diverses i accessibilitat (Ajuntament Terrassa) 

  
Salut i Comunitat (Ajuntament Terrassa) 

 
Servei Atenció Immediata (SAI) - Serveis Socials (Ajuntament Terrassa) 

 
Fundació Salut Mental Catalunya 

 
Anna Torres 
Roser Guillamat 
Gemma Garrido 
Anna Quevedo 
Assumpció Tobella 
Antonia Gonzalez 
Isabel Marques 
Lluís Paloma 
Ainhoa Rielo 
Sonia Cebrián 
Javier Fresno 
Albert Rubí 
Raquel Cortés 
Carme Ortega 
Laura Gallego 
Isabel Jimenez 
Cristina Huete 
Aida Sanchez 
Daniel Diaz 
Patricia Fornés 
Eva Mª Luque 
Antonia Ruiz 
Silvia Ramos 
Maica Ruiz 
Anna Mestres 
Remei Soriano 
Cristina Paez 
Victòria Hernandez 
Sònia Cuesta 
Albert Moncada 
Montse Martin 
Angels Bros 
 
Cristina Paez 
 

   
S’excusen: 

Federacio Salut Mental Catalunya  
 

Monica Carrilero 
 

Servei d’Ocupació  (Ajuntament Terrassa) Miquel Gutierrez 
 

 
 
 



 

 

 

 
1- Benvinguda a la seu del Club Social Egara i breu presentació del servei 

 
Es dona la benvinguda a les noves incorporacions (Associació de Famílies de Patologia Dual I 
Servei de Rehabilitació comunitària). El primers no han estat convocats i per procedir de la 
mateixa manera que amb les entitats de nova incorporació, se’ls oferirà l’espai de presentació, 
en un altre reunió.  Es fa un roda ràpida de presentació. 
 
L’equip  del Club social ens dona la benvinguda a la seva seu. És un servei gestionat per la 
Fundació SMC, va ser una iniciativa impulsada per l’associació SM Terrassa, amb el suport de 
l’Ajuntament. Es tracta d’un recurs d’inclusió sociocomunitària per a persones amb trastorn 
mental sever, que té per finalitat augmentar la participació i la vinculació amb la comunitat. 
Actualment atenent a 48 persones a través d’un programa d’activitats comunitàries i tallers que 
desenvolupen de dilluns a divendres de 15.30 a 19 hores i alguns caps de setmana al mes. 
 Com a novetat del 2017 presenten el programa Espai Joves Egara, per a persones de18 a 25 
anys. 
 

2- Aprovació Acta anterior. 
 
Es dona per aprovada l’acta de la reunió anterior sense esmenes.  
 

3- Avaluació de l’activitat realitzada des de la Taula al 2016 i objectius a treballar al 2017. 
 
Victòria Hernández, exposa el resum del treball fet des de la taula de salut mental a través dels 
següents indicadors: 

- Nombre de reunions realitzades: 4 (10.2 / 27.4 / 15.6 /16.11) 
- Nombre d’entitats participants a les reunions: Mitja assistència entitats serveis: 23 
- Nombre de persones participants a les reunions: Mitja d’assistents: 31 
- Noves entitats incorporades a la taula: Fundació Malats Mentals de Catalunya 

(10.2) i  TEACCIO i FUNDACIO MAIN (15.6) 
- Temes tractats: Elaboració mapa de tasques; Sessió de treball dinàmica gestió 

casos complexes; Conferència Begoña Roman a la Biblioteca Central) 
- Representació de la Taula de Salut Mental al Consell Municipal de Salut: Beta 

Marqués 
 
Es demana, als integrants de la taula la valoració del funcionament de la Taula, que podem 
resumir en :  

- És un espai que està ajudant a mobilitzar temes, sobretot a nivell de recursos. 
- És un espai que dona l’oportunitat de conèixer les entitats de la ciutat que 

treballen per la SM. 
- Espai que pot ser poc operatiu per la dimensió a nivell d’integrants, però que es 

soluciona a través del treball per comissions. 
- La taula ha de ser una eina de pressió i solució de mancances, però té la 

impressió, de que quan s’arriba a cert punt no és pot anar més enllà, degut a que 
poder falten certs agents o les persones amb més poder de decisió de les 
diferents entitats. Sobre aquesta intervenció, altres opinen, que venen en 
representació de la seva institució, traspassant tota la informació i treball que es 
realitza a la taula als seus superiors. 

- Es valora positivament el treball d’estructura realitzat arrel de la creació de la 
taula, que ha suposat la implicació de 3 serveis municipals, que treballen de 
manera conjunta la dinamització de la mateixa, sense defugir dels compromisos 
que com a taula s’han d’anar elevant als politics. 

- Es posa en valor el treball que s’està realitzant i el que s’ha aconseguit en el poc 
temps de funcionament: una bona dinamització i un bon ritme de treball de la 
taula, així com la concreció d’accions conjuntes. 



 

 

 

- És important no aturar-se, ja que hi ha molta feina per endavant. 
 
 
 

4- Avaluació de l’activitat realitzada 2016 i objectius a treballar al 2017 des de les diferents 
comissions. 

 
COMISSIO HABITATGE: 

 
Segueixen la fitxa d’avaluació enviada (nombre de reunions, de participants, nous incorporats, 
temes tractats i gestions realitzades) i expliquen que estan a l’espera de l’adjudicació dels pisos 
pel Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de Terrassa, que possiblement siguin 4, pendents 
d’adjudicar a dues entitats CET l’Heura i SMT i sota el paraigües del projecte “Habitatges per una 
vida independent” que gestionarà la Fundació Salut Mental Catalunya. Actualment s’està 
treballant en la definició del perfil dels candidats/tes, dels quals els dos CSMA’s faran les 
propostes. 
Cristina Paez (SMC) explica que es tracta d’un suport especialitzat, posant èmfasi en que aquest 
suport es dona a la persona  i a la família. 
Surt el tema de si aquest suport es farà via SAD i es comenta la necessitat de formar a les 
treballadores familiars en salut mental, que s’havia intentat temps enrere però no es va 
aconseguir i es proposa com una acció des de la taula. 
 
COMISSIO PROTOCOL INTERNAMENT: 

 
   Fa temps que no fan reunions i s’han trobat que no sempre venia la gent. Respecte al protocol 

està pràcticament acabat i es proposa fer la presentació a la propera reunió de la taula. 
Com a comissió una línia de treball que es plantegen abordar és el projecte  EMSE (Equip 
multidisciplinar de suport especialitzat de consulta i atenció a les persones amb trastorns 
psiquiàtrics). 

 
COMISSIO DE CASOS COMPLEXES: 
 
Han fet una reunió al gener a la que estava convidada la Mònica de la Federació Salut Mental 
Catalunya per explicar com altres taules de salut mental aborden el tema dels casos complexes, 
com que no va poder venir, s’acorda que vingui un altre dia. 
 
Sobre aquest tema es comenta que des de la federació s’ha organitzat una reunió pel proper 20  
per compartir aportacions tant de professionals com de familiars sobre la gestió de casos 
complexes. Sembla que hi ha una mica de confusió,, donat que també hi va haver una reunió el 
dia 13 adreçat a professionals, però es pensa que va ser una reunió a nivell intern dels 
professionals de la federació.  

                 
               COMISSIO INFANTO JUVENIL: 

 
Han fet 7 reunions tractant diferents temes i també han conegut altres experiències. El nivell de 
participants s’ha anat incrementat amb la incorporació de noves entitats a la taula.  
Un dels resultats importants ha estat la demanda de l’OTL, que actualment ja s’ha lliurat el 
dictamen de sol·licitud a la Diputació.  
Per altra banda, inicien el nou projecte l’estudi sobre el diagnòstic de la salut mental en la 
població infanto juvenil que anirà a càrrec del grup Prisma (Fundació Sant Joan de Deu). Aquest 
informe els hi farà replantejar els objectius de treball de la comissió. 
 
La Victòria farà quadre resum amb la informació facilitada per les diferents Comissions i ens ho 
lliurarà a la propera reunió. 
 



 

 

 

 
 

5- Presentació projecte NOVÉ 
 

Des de l’associació de Salut Mental Terrassa es presenta un nou projecte, que compta amb el 
suport de l’Ajuntament. Es tracta de detectar persones amb malaltia mental, per tal d’inserir-les 
als serveis sanitaris públics. L’equip està format per dos tècnics en salut mental (psiquiatra i 
psicòleg).   
Es un programa que desperta molts interrogants entre alguns membres de la taula, que 
manifesten que s’ha d’anar amb compte amb aquest tipus d’iniciatives, ja que no es pot 
garantir, ni avaluar la qualitat de la mateixa. També es posa de manifest que si hi ha una 
comissió de casos complexes, és en aquesta on s’hauria de reflexionar sobre la situació de com 
es pot millorar l’abordatge d’aquest tipus de casos. Des de la comissió, en general es veu com 
un projecte interessant, però hagués estat bé tenir aquesta informació amb anterioritat. 
L’Ajuntament posa de manifest, que els interrogants que s’han dit també els tenen, i per aquest 
motiu s’ha signar un conveni que garanteixi la seriositat i compromís del mateix. Posen en valor el 
fet de que és un altre mirada, un altre manera de donar resposta a les necessitats i mancances 
del sistema.  
 

6- Dia Mundial de la Salut Mental: Cal debatre la viabilitat de que Terrassa sigui Seu en 
algun dels propers anys de la celebració d’aquest dia. Cal pensar acció com a taula per 
fer aquest 2017 a nivell local. 

 
Com que no queda gaire temps per debatre aquest tema, es proposa posar-ho com a 
primer punt de l’ordre del dia de la propera reunió. S’apunta que estaria bé poder realitzar 
una acció de celebració com a taula, que podria desenvolupar una comissió amb les 
entitats interessades. 

 
 

7- Tancament reunió: Resum reunió, recull dels acords i acordar lloc per la nova reunió.  
 
Un cop feta la valoració del treball de la Taula i de les diferents Comissions d’aquest 2016, 
s’apunta la proposta de, en paral·lel al treball des de les Comissions, anar dibuixant l’itinerari que 
segueix una persona amb trastorn mental (diagnosticat o no) en la recerca de l’atenció integral 
que pot necessitar, tant si parlem d’infants, com joves, com adults. Fent una mirada diferent i no 
partint dels recursos que li ofertem, sinó del que pot necessitar i/o que hauríem de poder 
atendre. La Victòria aportarà proposta d’aquest enfoc. 
 
La propera reunió serà el 17 de maig a les 12 hores a la Seu del Servei de Rehabilitació 
Comunitària (C/ Martí Díez, 5, Baixos). 

 
 
 


