
 

 

 

 
ACTA DE LA REUNIO 
 
Núm.             3/2018 
Dia:            26 de setembre de 2018 
Hora:             De 12’00 h a 14 h 
Lloc:            Aula Polivalent edifici Glòries (Carretera de Montcada,596) 
 
 Assistents i convidats: 
 

Regidor de Capacitats diverses i Accessibilitat 
CSMA i UHPSM CST 

Salut Mental Terrassa 
 

AIDE 
HUMT – SALUT MENTAL ADULTS 

                                                          Club Social Egara 
 

ATRA 
Associació Alba 

Activament Vallés Occidental 
 

Servei de rehabilitació comunitària (CST) 
HUMT-CSMIJ 

Fundació Busquets 
Fundació Vallparadís (Triginta i Casa Marquès) 

Fundació Malalts Mentals Catalunya 
CDIAP MAGROC 

 
                SAI - Serveis Socials (Ajuntament Terrassa)    

 
Servei d’Ocupació  (Ajuntament Terrassa) 

 
EAIA 
EAP 

 
TEACCIÓ 

PRODIS 
CET VERDISSENY 

B-SENCE 
 

Oficina capacitats diverses   (Ajuntament Terrassa) 
 Salut i Comunitat (Ajuntament Terrassa) 

 

Adrià Sánchez 
Anna Torres 
Antònia Gonzalez 
Assumpció Tobella 
Pep Pitart 
Javier Fresno 
Raquel Cortés 
Maria Serrano 
Cristina Huete 
Esther Pérez 
Maria Aran 
Lluís Paloma 
Anna Quevedo 
Laia Fernàndez 
David Carmona 
Maica Ruiz 
Patrícia Cuesta 
Maite Basáñez 
Anna Sedano 
Montse Escudé 
Estefania Pla 
Judith Gasamans 
Miquel Gutierez 
Teresa Lanau 
Mercè Massip 
Marina Gil 
Cristina Antolí 
Ainhoa Rielo 
Rosa Martínez 
Cristina Carretero 
Patrícia Castellet 
Victòria Hernandez 
Albert Moncada 
Montse Martin 
 

 
S’excusen:  
 
Eva Candela (Tinent d’alcalde i regidora de Salut) 
Trini Soler (L’Heura-CET) 
 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

1. Benvinguda 
En la reunió d’avui ens dona la benvinguda el regidor de capacitats diverses i accessibilitat el Sr. 
Adrià Sánchez. Excusa a la Tinent d’alcalde i regidora de salut Eva candela que també volia 
estar present. Hi ha interès en conèixer de prop el treball que porta a terme la TSMT, així com les 
entitats que la integren, per aquest motiu es fa una roda ràpida de presentació amb 2 canvis: 
EAP, canvi de representant, la Mercè Massip passa el relleu a la Marina Gil. 
Lluis Paloma vindrà en representació de l’entitat Activament, donat que el grup impulsa’t s’ha 
integrat en aquesta. 
 

2. Aprovació Acta anterior . 
 

S’aprova sense esmenes.  
 

3. Retorn del treball que s’està realitzant des de les diferents Comissions: 
 

a. Casos Complexes: no hi ha cap informació nova des de la darrera taula. Es 
reuneixen la setmana vinent. 

b. Infanto juvenil; Subcomissió TEA: Tampoc tenen informació nova a aportar. 
c. Protocol d’Internament: continuen en la mateixa situació que en reunió anterior 

de la taula. 
d. Habitatge: Assumpció pregunta si hi ha alguna novetat al respecte i si es farà 

alguna presentació oficial. El club social, respon que la única informació que 
tenen és que en els pisos ja estan vivint usuaris. 

e. Antiestigma: Maria Aran , portaveu de la comissió informa que s’han fet 2 reunions 
(al juliol i al setembre). A la primera es posa en comú les opinions i inquietuds dels 
diferents integrants i es recorda els acords de la junta de portaveus, que 
bàsicament són que l’Ajuntament de terrassa es sumi a la campanya de 
sensibilització d’obertament i elaborar dins del marc de la TSMT un pla 
antiestigma. En aquest sentit, el servei de salut, informa de la reunió amb 
obertament, en la que l’entitat presenta la proposta: itinerari d’acceleració 
antiestigma i plans locals. D’altra banda, Fundació Vallparadís exposa que 
presentaran dins de la convocatòria Obertament d’ajuts i suport per a la lluita 
contra l’estigma, un projecte adreçat al col·lectiu sanitari, concretament del 
servei d’urgències. En conclusió es veu positivament la proposta de l’itinerari 
antiestigma, però sorgeixen alguns dubtes i per quest motiu es fa una segona 
reunió en la que es convida al director d’aquesta entitat Sr. Miquel Juncosa a 
explicar-nos la proposta i resoldre dubtes. Després d’aquesta la comissió veu 
favorablement el poder desenvolupar aquest projecte i proposa que a la propera 
reunió de taula Obertament presenti aquest projecte, per saber el posicionament 
de la taula. 

 
4. Treball de la línia de Prevenció de la TSMT: Presentació del projecte: Estudi inicial Salut 

emocional població adolescent Terrassa. 
 
Albert Moncada, situa la proposta, recorda com va sorgir i el treball que s’ha anat 
realitzant per arribar a la proposta que es presenta avui i que té per objectiu dissenyar un 
pla de salut emocional en la població adolescent. Recorda també que és un projecte 
que subvenciona la Diputació de Barcelona, amb la intenció de crear un model que es 
pugui replicar a altres territoris. 
Per començar s’ha de veure el que tenim a la ciutat en matèria de prevenció a nivell de 
salut mental en la població adolescent, veure el que els diferents agents de la taula 
esteu fent i el que podem anar construint entre tots. Per poder realitzar aquesta feina ens  



 

 

 

acompanyen avui la Cristina i la Patricia de B-SENCE*, que ens ajudaran a estructurar-la i 
articular-la.  
 
Les representants de B-SENCE presenten el pla de prevenció i promoció de la salut 
emocional a la ciutat de Terrassa, un repte compartit (document explicatiu a la carpeta 
de la reunió):  

• La Cristina exposa la justificació del projecte, els objectius, els 
beneficiaris(adolescents i joves de 12 -16 anys i les seves famílies), els involucrats 
(treball en xarxa)i la metodologia que pren com a model la prevenció 
Inespecífica. 

• La Patrícia explica les fases del pla i temporalitat. Contempla 5 fases per garantir 
la consecució i consolidació dels objectius plantejats així com la seva continuïtat. 
Es concreta la metodologia de treball de la fase 1 i es demana la col·laboració 
de la TSMT per ajudar a identificar a aquelles persones i/o entitats que es 
consideren imprescindibles per formar part del grup de treball i es farà a través de 
3 reunions d’una hora i mitja que es programaran fins desembre de 2018. 

 
En la roda d’intervencions, la majoria de comentaris van en la línia de veure aquest 
projecte interessant, positiu i necessari. Les persones o entitats que manifesten el seu 
interès en formar part del projecte: 

 
• Marina Gil (EAP) 
• Pep Pitart (AIDE) 
• Ester Pérez (ALBA) 
• Teresa Lanau (EAIA) 
• Raquel Cortés (Club social) 
• Maria Aran (Activament) 
• Maite Basañes o Anna (CDIAP) 

 
5. Pendent: Actualització Mapa de Recursos  

 
Es fa la posada en comú per actualitzar el mapa de recursos. Victòria recorda que va ser 
una de les primeres línies d’actuació que es va consensuar durant les primeres reunions 
de la taula al 2015. 
Es fan les següents aportacions, que traspassarem al mapa: 

 
Entitat Ubicació Mapa recursos Nou recurs o proposta 
EAP Recursos d’educació: Unitat de 

suport a Educació Especial 
Aules integrals de suport (cicle 
superior primària i cicle inicial ESO) 

CLUB SOCIAL 
 

Recursos inserció social 
Recursos d’habitatge 

• Espai Jove (18-30) 
•  Pisos socials amb suport a la 

vida independent 
CST Atenció primària especialitzada • Unitat Joc patològic i 

addiccions no tòxiques 
(Consultes externes) 

• Unitat funcional de Salut 
Mental perinatal (UFSMP) 

• Programa Suport Individual 
(PSI) 

• Servei de Rehabilitació 
Comunitària (SRC) 

                                                
*B-Sence, treballa per desplegar estratègies d’actuació adreçades a infants i joves per afavorir la detecció precoç de 
situacions que puguin desencadenar patiment intern i compta amb un equip de professionals amb més de 18 anys 
d’experiència en l’àmbit de la sensibilització, prevenció i promoció de la salut i en la gestió i lideratge de projectes. 



 

 

 

 
HMT Recursos Hospitalaris 

 
 
Atenció primària especialitzada 
 

• Unitat TEA 
• Hospital de dia TEA (en 

procés) 
• Programa Suport Individual 

(PSI) 
CST / HMT Atenció primària especialitzada Equip d’intervenció precoç en 

psicosi (EIPP)/ Infantil i adults 
ALBA Recursos joves ? 

 
Centre d’atenció d’adolescents 
amb problemes d’addiccions i/o 
conductes desadaptatives 

AIDE  Ens passarà modificacions 
Verdisseny Recursos d’inserció laboral Proposa incorporar els noms dels 

CETS 
Activament Associacionisme Activament VO (Associació en 

primera persona) 
EAIA Atenció primària especialitzada 

(SM infanto-juvenil) 
Unitat terapèutica educativa 
Acompanya’m(ST. Joan de Déu de 
BCN) 

Serveis Socials Recursos d’habitatge Projecte “Housing first” (en procés) 
 
Altres aportacions: 

- AIDE, ens passarà modificacions. 
- TEA, pregunta on queden les associacions que com la seva també ofereixen 

serveis terapèutics. No veu clar de que estiguin només a associacionisme. 
- CDIAP, apareix en el mapa dins de recursos educatius, però depenen del 

departament de Treball Social, Afers i família. 
 
 

6.  Tancament reunió: Resum reunió, recull dels acords i acordar lloc per la   
       nova reunió.  
 
Els acords de la reunió han estat: 
 
1. Comissió antiestigma proposa reservar un espai en l’ordre del dia del proper plenari per 

presentar el projecte itinerari d’acceleració antiestigma i plans locals a càrrec 
d’obertament. 

2. Les persones interessades a participar de la FASE1 del Pla seran convocades a 2-3 
reunions abans de finalitzar l'any per a construir el grup de treball amb el que es 
funcionarà per tirar endavant el projecte i es deixa obert per si algú més es vol afegir. 

3. Traspassarem al mapa de recursos les diferents aportacions i ho enviarem. 
 
Propera reunió 
 
Dimecres 21 de Novembre a les 12 hores a l’Aula Polivalent, de l’Edifici Glòries de l’Ajuntament 
de Terrassa (Crta Montcada, 596). 
 


