
 CONTACTA AMB NOSALTRES

No estàs sol, 
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

Associació de familiars
Salut Mental Catalunya

Terrassa

Terrassa

Catalunya
salutmentalSMC

FRANCISCA 
SÁNCHEZ HERENCIA

Soy una madre feliz, puedo parecer una ilusa, 
pero ¡¡NO!!

Después de años de incertidumbre, he 
descubierto que mi hijo tenía una enfermedad 
mental.

Mi hijo ha estado enclaustrado en su mun-
do sin salir de casa durante 4 años.

No me atrevía a explicarlo a nadie lo que me 
sucedía,  hasta que contacté con la Asociación 
de Salut Mental Terrassa. Ellos me informaron 
de que estaban llevando a cabo un programa 
para poder detectar los casos de personas con 
algún problema mental no diagnosticado. 

Fui atendida durante algunos meses por un 
médico psiquiatra, un psicólogo y una aboga-
da. Me orientaron y me acompañaron en el di-
fícil proceso de entender y aceptar el problema 
que tenía mi hijo y sobretodo adquirí la fortale-
za para tomar la difícil decisión de acudir a la 
justicia para promover una intervención para 
poder ayudar a mi hijo a recibir un tratamiento. 

Con la ayuda de mi hermana, los profesio-
nales y los Mossos d’Esquadra conseguimos 
poder intervenir para hacer un ingreso involun-
tario en un centro de salud mental.

Con este ingreso se ha conseguido un diag-
nóstico y tratamiento y acabar con el aislamien-
to y sufrimiento de cuatro largos años.

¡No ha sido fácil! Ahora mi hijo está diag-
nosticado, toma medicación y está atendido 
por profesionales en un centro de salud mental 
y yo por mi parte asisto al curso psicoeducativo 
de la Associació de familiars Salut Mental de 
Terrassa. En este curso aprendo de las expe-
riencias de otros familiares que se encontraron 
en una situación parecida antes que yo.

Estoy aprendiendo de nuevo a convivir con 
mi hijo en su situación actual, y estoy tranquila 
porque sé que si hay recaídas no estaré sola 
para afrontarlas.

Entienden ahora porqué soy una madre 
Feliz.

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.

Assolim objectius, posem en marxa 
el programa NOVÈ de Detecció de 

Patologia Mental Oculta

Memòria 
2017

Promotors del programa fent-ne difusió a la ràdio (de dreta a esquerra): 
Xavier Alonso (psicòleg), Jacint Peris (psiquiatre), Antonia González 

(presidenta de Salut Mental Terrassa) i M. Assumpció Tobella (treballadora Social).
Obra de teatre “La vida es un sueño”



INFORMACIÓ ECONÒMICA

Despeses

Ingressos

TAULA DE SALUT MENTAL

En col·laboració amb l’ajuntament de 
Terrassa i tots els recursos de salut 
mental de la ciutat, assolim reptes! 
 
•  S’han signat dos contractes 

d’habitatges per poder establir el 
Programa de Vida Independent 
per a persones amb problemes 
de Salut Mental, que gestionarà la 
Fundació Salut Mental Catalunya

 
• Es va aprovar l’Oficina Tècnica La-

boral (OTL) per part de la Diputació 
i l’Ajuntament. És un servei que ofe-
reix acompanyament i suport a la 
inserció laboral d’aquelles persones 
amb un trastorn de salut mental en 
tractament mèdic-sanitari que esti-
guin 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 esperem que 
properament estarà funcionant.

 
•  Comissió Infanto juvenil. S’ha fet 

un estudi per realitzar una diagnosi 
de les necessitats de la població 
infanto-juvenil amb problemes de 
salut mental a Terrassa. Ho hem 
fet conjuntament amb el Grup de 
Recerca en Atenció Primària i Salut 
Mental (PRISMA) de la “Fundació 
Sant Joan de Déu per la recerca i la 
Docència”.

AQUEST ANY, HEM FET MOLTS 
ESFORÇOS PER PORTAR A TERME 

EL PROGRAMA NOVÈ

És un programa de Detecció de 
Patologia Mental Oculta que té per 
objectiu incloure dins la xarxa socio-
sanitària pública a persones que 
pateixen una patologia mental greu, 
que pot comportar un risc potencial 
molt greu per a la salut de la persona o 
del seu entorn (familiar, social, laboral).

Hem fet difusió a la ciutat, a tots els 
centres que treballen amb salut 
mental i també organitzant diferents 
actes dirigits a la població i TV i ràdio.

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
• Acollida a les famílies i atenció 

personalitzada a cada cas

Tallers i activitats lúdiques:

• Teatre
• Tai-txi 
• Sortides culturals 
• Manualitats

Subvenció
Ajuntament

19%

Activitats
45%

Despeses
manteniment

28%

Subvenció
privada

20%

Despeses
de funcio-
nament
27%

Quotes 
de socis
61%
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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!

LECTURA DE CONTES A LES 
BIBLIOTEQUES

Aquest any, conjuntament amb 
l’Ajuntament de Terrassa, Servei de Salut 
Comunitària, hem seguit amb el 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. 

PARTICIPANTS 
EN EL PROGRAMA

Promotors del Programa NOVÈ: 
Xavier Alonso (Psicòleg), Jacint Peris 
(Psiquiatre), Antonia González 
(Presidenta de Salut Mental Terrassa),  
M. Assumpció Tobella (Treballadora 
Social) i Isabel Marques Amat 
(advocada).

En l’abordatge dels casos hi han 
participat diferents professionals dels 
serveis de salut i serveis socials.

DEMANDA: S’han atès 18 casos.

Federació

Catalunya
salutmentalSMC


