
 

 

 

ACTA DE LA REUNIO 
 
Núm.             4/2017 
Dia:            27 de Setembre de 2017 
Hora:             De 12’00 h a 14 h 
Lloc:             Centre Cívic Alcalde Morera  (Plaça de Can Palet, 1) 
                
    
 Assistents: 

 
ALBA 

CST 
CSMA i UHPSM CST 

Salut Mental Terrassa 
 

AFAPD    
AIDE 

TEACCIÓ 
HUMT – SALUT MENTAL ADULTS 

L’Heura Jardiners (CET) 
                                                                                 Club Social Egara 

 
ATRA 

Fundació Busquets 
Fundació Vallparadís 

Fundació Malalts Mentals Catalunya 
Oficina capacitats diverses i accessibilitat (Ajuntament Terrassa) 

  
Salut i Comunitat (Ajuntament Terrassa) 

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

 
Servei d’Ocupació  (Ajuntament Terrassa) 

ActivaMent 
Fiscalia de Terrassa 

 
 

Directora Serveis Socials 
SRC-CST 

 
 

 
Ester Pérez 
Roser Guillamat 
Wilan Kao 
Assumpció Tobella 
Antònia Gonzalez 
Silvia Ramos 
Sonia Cebrián 
Isabel Jiménez 
Javier Fresno 
Albert Rubí 
Raquel Cortés 
Carme Ortega 
Anna Mª  Rodriguez 
Eva Mª Luque 
Maica Ruiz 
Marc Llorente 
Victòria Hernandez 
Sònia Cuesta 
Albert Moncada 
Montse Martin 
Angels Bros 
Montse Escudé 
Miquel Gutierrez 
Lluís Imedio 
Remei Soriano 
 
 
Lucia Linuesa 
Pep Martí 
 

   
 
S’excusen:  

PRODIS 
SMT 

SMC 
EAP 

Ainhoa Rielo 
Isabel Marqués 
Mònica Carrilero 
Mercè Massip 

 
 
 
 



 

 

 

 
1- Aprovació Acta anterior. 

 
Es dona per aprovada l’acta de la reunió anterior sense esmenes.  
 

2- Informació projecte 
 

La Victòria comenta que hi un canvi en l’ordre del dia, per donar la paraula a la Directora de 
Serveis Socials, Lucia Linuesa que conjuntament amb el Pep Martí, que ve en representació del 
Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC), ens informen d’un nou projecte adreçat a les 
persones sense llar, que s’ha començat a treballar des de serveis socials de l’ajuntament, el CST i 
la Comissió sense llar.  Es tracta de l'estratègia integral per a l'abordatge del sensellarisme a 
Catalunya impulsada per la Generalitat, per crear un marc d’actuació comú a tot el país, a 
través d’una metodologia innovadora i transversal. Aquesta s’elabora a partir del projecte pilot 
en què participen les ciutats on més incidència té el fenomen, per conèixer la situació del 
sensellarisme, fer un diagnòstic i un anàlisi de les experiències que s’estan realitzant. Per fer-ho 
van establir 2 grups: 
GRUP A: Barcelona, Girona i Lleida 
Grup B: Badalona, el Prat, Reus, Sabadell, Tarragona i Terrassa, amb la que no es comptava al 
principi, però des de l’ajuntament s’ha vist que era una oportunitat i s’ha fet el possible per ser-hi.   
 

Un punt fort de l’estratègia és la participació de les entitats que hi treballen i tenen més 
experiència en l’abordatge del sensellarisme, posant en valor el treball en xarxa entre les entitats 
del tercer sector, els serveis socials i la resta de serveis (sanitaris, ocupacionals, de justícia..). 
Un cop analitzats els diversos models d’atenció existents, la Generalitat determinarà quin és el 
més adient segons el perfil de les persones beneficiaries. 
 

Un dels projectes que es vol treballar/impulsar és el vinculat a persones sense sostre amb malaltia 
mental, que ha coincidit amb l’ interès d’alguna entitat, com ha estat el CST, contretament amb 
el SRC. establint un conveni de col·laboració.  
 
Al finalitzar la presentació s’obre un torn de paraules que giren al voltant de: 1) Perquè no estan 
els 2 proveïdors sanitaris (CST i Mútua Terrassa) en el projecte?; 2)Com es que surt ara aquesta 
proposta, quan a la comissió d’habitatge d’aquesta taula, que porta temps treballant en 
aquesta línia no ha tingut cap informació al respecte?;  3) Qui forma la comissió de treball 
d’aquest projecte i si alguna entitat més esta interessada es pot incorporar?  
La Lucia Linuesa i en Pep Martí donen resposta a les preguntes plantejades: 
 

1) El projecte es vincula al SRCT del CST, atenent a que aquest dispositiu té delegada per 
part del Departament de Salut,  la competència d’impulsar a nivell municipal programes 
específics de rehabilitació a nivell residencial, ocupacional, etc.  Des del CST,  
considerem una oportunitat i una responsabilitat contribuir, en col·laboració amb el 
Serveis Socials Municipals, al desplegament del projecte “Housing First” en el marc 
d’aquesta competència. Des de serveis socials a l’estratègia catalana, el que farem  és 
incloure l’experiència del treball d’abordatge residencial en lògica (Housing first) que 
actualment i des de l’any 2010 estem realitzant amb l’entitat Prohabitatge. Aquest 
projecte està adreçat a famílies i estem obtenint resultats importants en relació a la 
millora en la situació social i sobretot residencial que estan aconseguint les famílies. De fet 
serà un projecte novedós dintre de l’estratègia catalana atès que cap municipi està 
abordant la metodologia Housing firts amb famílies. 

 
2) La possibilitat de participar en aquesta estratègia catalana,  es presenta, valora i acorda 

per part de l’Ajuntament i el CST abans de l’estiu i es té ben present, que a la propera 
reunió de la Taula de Salut Mental es compartirà amb la resta de membres amb la 
voluntat de complementar-la i enriquir-la amb la feina feta pel conjunt de comissions de 
la Taula.  



 

 

 

 
 

3) S’informa que en paral·lel a la Taula de Salut Mental, a finals del 2016, es va posar en 
marxa la Comissió Sense Llar a nivell de ciutat, formada per Creu Roja, Fundació 
Busquets, CST, Mútua, Policia Municipal i Serveis Socials Municipals. L’objectiu de la 
comissió és tractar de manera específica i abordar de manera transversal i conjunta,  les 
necessitats del sensellarisme a la nostra ciutat. Malauradament per qüestions alienes a la 
comissió, aquesta ha estat aturada durant el primer semestre del 2017 i tot just s’ha reprès 
el setembre del 2017, on s’ha informat de l’estratègia catalana, de la voluntat d’impulsar 
una primera experiència “Housing First” a la nostra ciutat i d’incorporar a la comissió,  
nous agents que han mostrat interès i predisposició a participar.  

 
L’Albert Montcada, Cap de Salut i Comunitat manifesta no ser coneixedor de la iniciativa, 
malgrat tot, considera que pot ser una molt bona oportunitat per la ciutat. D’altra banda,  
recorda que el principal sentit de la Taula, és ser un espai generador de sinergies i lògiques de 
cooperació que ens permetin aprofitar conjuntures i articular respostes a les múltiples necessitats 
i reptes que tenim sobre la taula, tot cercant les màximes complicitats. 
 
Així mateix, aprofitant la presencia de Lucia Linuesa com a Directora de Serveis Socials, la 
Victòria com a conductora de les reunions de la TSMT vol clarificar quin es el posicionament dels 
Serveis Socials vers el treball que fa dos anys està fent la Taula de Salut Mental. Lucia deixa clar 
que els Serveis Socials estan representats a través dels membres de la Taula Àngels Bros i Montse 
Escudé. 
 
 

3- Formació especifica en salut mental per a les treballadores familiars 
 

S’aprofita la presència de la Lucia Linuesa per preguntar-li per la proposta de la formació 
especifica en salut mental a les treballadores familiars que intervenen en els casos de persones 
amb malaltia mental, realitzada des de la taula i se li fan dues propostes:  
 

• Com que ara estan en el procés de licitació de les empreses es pot introduir a les bases 
que el personal disposi o es formi en atenció a persones amb malaltia mental. 

• Que un nombre determinat de cada una de les empreses licitades acrediti que te 
personal format que podrà intervenir en casos on hi ha problemàtica de salut mental. 

 
La Directora de Serveis Socials demana a la Taula que li faci arribar un breu informe on indiquem: 
 

• Necessitats que tenen les persones amb problemes de Salut Mental a domicili. 
• Perfil d’aquestes persones. 
• Determinar el volum de persones ateses o tributaries d’atenció per part del SAD de Salut 

Mental. 
• Expressar les propostes de millora que suggerim. 

 
En un Acta anterior resta recollit les entitats que van promoure aquesta demanda com a 
interessats directes i acordem que la Victòria passarà una breu fitxa a omplir per aquests, que 
s’acabarà de treballar a la propera TSMT i es validarà per la Taula per fer-li arribar a la Direcció 
de Serveis Socials. 
 
 

4- Seguiment de la creació de l’Oficina Tècnica Laboral (OTL).  
 
EL Miquel Gutierrez, explica que el que s’ha fet fins ara és el contacte amb les entitats i 
recursos de la xarxa de salut mental, per explicar el funcionament i la derivació dels casos.  
D‘altra banda aclareix: 



 

 

 

• quina és la zona geodemogràfica que atendrà l’OTL. 
• les persones derivades no han de tenir el certificat de reconeixement del grau de 

discapacitat.  
• sobre les derivacions a nivell privat, encara s’ha d’acabar de perfilar el procediment 

a seguir. 
 
 
 

5.- Seguim treballant amb el projecte TSMT 2018 
 
Com que no queda temps per abordar aquest punt, la Victòria proposa : fer reflexió sobre la línia 
de treball que s’està encetant. Es lliura la documentació a treballar amb la proposta de perfils a 
treballar (que s’havia d’haver treballat avui). 
 
S’informa que tal i com es va proposar en la reunió extraordinària de juny de conèixer el 
programa sense sostre (ESMES), s’ha contactat amb la persona que coordina el projecte i 
vindran a la propera reunió a explicar la seva experiència. 
 
 
 

6.- Tancament reunió: Resum reunió, recull dels acords i acordar lloc per la nova reunió.  
 

A la carpeta s’adjunta informació de la darrera reunió del Consell de Salut, on la TSMT està 
representada per Beta Marques , membre de SMT. 
 
 
 
Propera reunió 
 
DIMECRES 15 DE Novembre a les 12 hores a la seu de l’Associació Salut Mental Terrassa (C/Martin 
Díez, 7) 
 
 


