ACTA DE LA REUNIO
Núm.
Dia:
Hora:
Lloc:

1/2018
21 de febrer de 2018
De 12’00 h a 14 h
Aula Polivalent edifici Glòries (Carretera de Montcada,596)

Assistents i Convidats:
ESMES(Parc Sanitari Sant Joan De Déu)
EMES (Sant Pere Claver)
H.U Mutua de Terrassa EIPP

CST
CST(EIPP)
CSMA i UHPSM CST
Salut Mental Terrassa
Sindicatura de Greuges
AFAPD
AIDE
HUMT – SALUT MENTAL ADULTS
L’Heura Jardiners (CET)
Club Social Egara
ATRA
CSMIJ
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)

Fiscalia de Terrassa
IMELEC
EAP
TEACCIÓ
PRODIS
Associació Usuaris SMT (IMPULSA’T)
CET VERDISSENY

Yolanda Osorio
Josep Mª Gassó
David Clusa
Míriam Morales
Montse Garcia
Anna Vallet
Lorena Marin
Marta Llach
Roser Guillamat
Maite Sanz
Gemma Garrido
Wilan Kao
Júlia Grau
Anna Torres
Assumpció Tobella
Antònia Gonzalez
Isabel Marqués
Sílvia Ramos
Graciela Méndez
Javier Fresno
Albert Rubí
Raquel Cortés
Cristina Huete
Aida Sánchez
Laia Fernàndez
Eva Mª Luque
Maica Ruiz
Patrícia Cuesta
Victòria Monell
Victòria Hernandez
Sònia Cuesta
Albert Moncada
Montse Martin
Àngels Bros
Montse Escudé
Andreu Torres
Miquel Gutierrez
Marisa Carreño
Judith Gasamans
Remei Soriano
Jose L. Samanes
Mercè Massip
Cristina Antolí
Ainhoa Rielo
Lluís Paloma
Rosa Martínez

S’excusen:
Salut Mental Catalunya
Associació Alba

Monica Carrilero
Esther Perez

Inici reunió
Victòria dona la benvinguda i explica que hi ha un canvi en l’ordre del dia: primer es farà la
presentació del Programa d’atenció a la psicosi incipient i a continuació la de l’ESMES a petició
dels convidats.
1- Aprovació Acta anterior.
S’aprova sense esmenes.
2- Presentació del nou Programa d’atenció a la psicosi incipient a Terrassa de
Mútua Terrassa i CST.
Els equips d’intervenció precoç, concretament: Irene Ramos (CST) I Míriam Morales (Mútua
Terrassa), expliquen el funcionament.
Els Equips d’Intervenció Precoç de la Psicosi són els responsables de desenvolupar el
programa d’atenció especialitzada de salut mental comunitària per aquelles persones que
presenten una psicosi o un risc de desenvolupar-la. L’objectiu, a part de la detecció ràpida,
és realitzar un tractament integral en funció de les necessitats de les persones i de les famílies,
i que té com a finalitat facilitar la recuperació de la persona, facilitar el seu benestar e
integració a la comunitat, millorar el pronòstic i l’evolució (en annex presentació).
A nivell d’intervencions es pregunta:
- Salut mental Terrassa com a associació pot derivar?. Pot trucar directament per informar,
però s’ha de vincular a la persona a la seva xarxa de salut, per què aquesta faci la derivació.
-Es té previst actuar en aquells casos que no tinguin targeta sanitària o persones
indocumentades? Es un tema que no s’han plantejat, però ho parlaran per establir un criteri.
- Des de fiscalia es pregunta per l’edat, que segons s’ha dit en els equips d’adults la màxima
és de 35 anys, però als jutjats arriben més grans. Si és més gran per tal que es faci aquesta
intervenció immediata al domicili que s’ha de fer? Es respon que depèn del cas es pot parlar
directament amb el CSMA de referència o es pot derivar a urgències. També existeix el
programa d’atenció al pacient crònic complex, que contempla l’atenció al domicili.
- Es té planificat com arribar al centre educatiu? Si que es vol arribar, s’ha de planificar el
com, però serà a través de l’equip d’infanto-juvenil i concretament del programa Salut i
Escola.
- Aquest programa està dins del CSMIJ, és diferent, canvia el circuit de derivació? Es un
programa que es desenvolupa amb dos equips multidisciplinaris vinculats al centre de salut
mental d’adults (CSMA) i al centre de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ). Si que canvia el
circuit de derivació.
3- Torn obert de paraules per informacions vàries:





Victòria comenta que s’han d’actualitzar les dades de contacte de les persones
participants, ja que al llarg dels 2 anys de funcionament de la taula s’han produït canvis.
Es passarà un full per tal que s’anotin els canvis.
Des del SAI, es presenta a l’Andreu Torres, educador social que s’ha incorporat
recentment a l’equip i que esta integrat en la comissió sense llar, en la que s’obren nous
camins com la metodologia de Housing Firts (plantejada a la reunió del 27/09/2017). Un
primer pas és fer el recompte de persones sense llar,, en la que té un paper important.
Des del Servei d’Ocupació, ens presenten a les tècniques que portaran OTL, Judith
Gasamans i Marisa Carreño. A la propera taula explicaran el funcionament.

4- Presentació del ESMES: Equip Atenció en Salut Mental a les persones sense llar.
El Sr. Josep Mª Gassó (infermer) de l’equip de l’Esmes, explica aquest programa, juntament
amb Yolanda Osorio (Psiquiatra Coordinadora ESMES) i David Clusa (Psiquiatre Cap del
departament de Salut Mental de Sant Pere Claver).
Es un programa impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. Es va posar en marxa com a pla
pilot al 1998 i a l’any 2006 es consolida com a equip, amb l’objectiu d’apropar l’assistència
sanitària i social a les persones en situació de sensellarisme amb problemes de salut mental
greus i que viuen al carrer. Des dels seus inicis ofereix una atenció assertiva i comunitària en
col·laboració amb els equips municipals d’inserció social (en annex presentació).
A nivell d’intervencions no hi han preguntes, només reconeixement a la tasca que fa
aquest equip i agraïment per venir a explicar aquest recurs a la TSMT. LINK PDF
5- Presentació Proposta de treball de la comissió
l’encàrrec de la TSM a la reunió anterior.

de Casos Complexes en relació a

La comissió de casos complexes informa que després d’analitzar la proposta ha decidit tirarla endavant, amb la finalitat d’elaborar un protocol d’actuació comú per a tots els
professionals davant dels casos complexes, per això pot ser útil dur a terme l’anàlisi dels
casos/situacions complexes proposades per les diferents entitats.
El Mètode de treball, hem escollit 4 casos complexes dels 12 aportats, i necessitem actualitzar
les dades d’aquest casos, de tal manera que ens posarem en contacte amb les entitats:
Aquests són:





Un Infant (cas nº2), proposat per T-Acció.
Un adult (cas nº10), proposat pel SAI.
Un adult (cas nº5), proposat per PRODIS.
Un cas de gent gran (cas nº11), proposat per fiscalia.

La recollida de dades, es farà a través dels ítems treballats i consensuats en la reunió de la
Taula, amb alguna modificació afegida per tal que sigui més entenedor. Un cop recollides
les dades, es posarà en comú tota la informació per fer un primer anàlisi.
Finalment considerem que seria interessant que participés en la comissió de casos complexes
algun representant de Mútua Terrassa, com a proveïdors de salut (CST ja hi participen). En
aquest sentit, Xavi Fresno, com a representat de l’entitat a la taula diu que ho traslladarà.

6- Torn d’intervencions : informacions vàries.
- La comissió de habitatge, informa que s’han aconseguit 2 pisos que seran gestionats per la
Fundació SMC. La idea és que siguin pisos transitoris que es renoven cada any. Des de la
Comissió faran seguiment del Projecte i ens aniran informant.
- La comissió infanto-juvenil, informa que el divendres 2 de març a les 13 hores en aquest
mateix lloc es farà la presentació pública de l’informe de Diagnosi de la situació de la salut
mental en la població infanto-juvenil a Terrassa, aquesta a la que tots el membres de la taula
estan convidats, pretén ser un espai de reconeixement a les persones que han participat en
les reunions de treball. Posteriorment es faran 2 0 3 sessions de presentacions especifiques
per serveis municipals i altres àmbits si fos adient.

- Victòria proposa la necessitat de revisar el mapa de recursos que es va elaborar durant les
primeres reunions de la taula per tal d’actualitzar-lo i es treballarà en properes reunions.
- Es pregunta per la línea de treball de la prevenció que es va decidir entomar per ta taula en
l’anterior reunió. S’explica que s’ha demanat una reunió amb la Diputació de Barcelona, per
veure si es pot obrir una possible via de col·laboració.

7.- Tancament reunió: Resum reunió, recull dels acords i acordar lloc per la nova reunió.
Els acords de la reunió han estat:
1. La comissió de casos complexes entoma la proposta d’analitzar els casos/situacions
complexes, segons el model elaborat i demana col·laboració a les entitats dels casos
escollits.
2. Caldrà fer una actualització de mapa de recursos, que es va confeccionar des de la
Taula l’any 2015.
3. Tractar a la propera reunió com s’aborda la línia de treball sobre la prevenció.

Propera reunió
Dimecres 23 de maig a les 12 hores a l’ Aula Polivalent, de l’Edifici Glòries de l’Ajuntament de
Terrassa (Crta Montcada, 596).

