
 

 

 

 
 
ACTA DE LA REUNIO 
 
Núm.             4/2018 
Dia:            21 de novembre de 2018 
Hora:             De 12’00 h a 14 h 
Lloc:            Aula Polivalent edifici Glòries (Carretera de Montcada,596) 
 
 Assistents i convidats: 
 

CSMA i UHPSM CST 
 

Salut Mental Terrassa 
AIDE 

HUMT – SALUT MENTAL ADULTS 
                                                          Club Social Egara 

 
 

Associació Alba 
Activament Vallés Occidental 

Fundació Busquets 
Fundació Vallparadís (Triginta i Casa Marquès) 

Fundació Malalts Mentals Catalunya 
CDIAP MAGROC 

                SAI - Serveis Socials (Ajuntament Terrassa)    
 

EAIA 
EAP 

PRODIS 
CET VERDISSENY 

 
Servei de rehabilitació comunitària (CST) 

FUNDACIO MAIN 
FISCALIA TERRASSA 

SÍNDICA 
Oficina capacitats diverses   (Ajuntament Terrassa) 

 
 Salut i Comunitat (Ajuntament Terrassa) 

 

Anna Torres 
Roser Guillamat 
Assumpció Tobella 
Pep Pitart 
Javier Fresno 
Raquel Cortés 
Maria Serrano 
Laura Gallego 
Esther Pérez 
Maria Aran 
David Carmona 
Montse Garcia 
Patrícia Cuesta 
Maite Basáñez 
Montse Escudé 
Estefania Pla 
Teresa Lanau 
Marissa Gil 
Ainhoa Rielo 
Rosa Martínez 
Elisabet Foz 
Pep Martí 
Daniel Diaz 
Remei Soriano 
Isabel Marques 
Victòria Hernandez 
Eva Garcia 
Albert Moncada 
Montse Martin 
 

 
 
 
 
 
S’excusen:  

Salut Mental Catalunya – Monica Carrilero 
                                                                        TEACCIO -     

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
1. Aprovació Acta anterior . 
 

S’aprova sense esmenes.  
 

2. Presentació projecte itinerari d’acceleració antiestigma i plans locals a càrrec d’Anaïs 
Tosas de l’entitat Obertament  
 

Com es va acorda en l’anterior plenari, a petició de la comissió antiestigma, es presenta la 
proposta del projecte del pla antiestigma que es vol desenvolupar a Terrassa, amb la 
intenció de consensuar-la amb tots els membres de la taula i valorar el grau d’implicació que 
es requerirà per dur-la a terme.  
 
La presentació és càrrec de Anaïs Tossas, cap de projectes de l’entitat Obertament 
(document en adjunt), que exposa els següents punts: 
 
- Presentació de l’entitat (qui són, la raó de ser, que fan, com ho fam) 
- L’objectiu de la presentació a la taula  
- Justificació i objectius de la proposta 
- Proposta del pla antiestigma que consta de: 

o una fase formativa ( amb un cost de 2.811€) 
§ formacions adreçades a persones en 1a persona (activistes)  
§ formacions adreçades a professionals i voluntaris d’entitats, serveis i 

administracions locals. 
o una fase de definició (amb un cost de 2.394€) 

§ procés previ 
§ diagnosi  
§ disseny 

 
- Proposta d’implicació i calendari 
- Finalment, amb l’experiència de plans antiestigma que han anat adquirint amb altres 

territoris han afegit una nova proposta de valor, que ens presenten avui per primera 
vegada, el programa HOP. Es tracta d’una formació prèvia als activistes per reflexionar 
sobre la decisió de fer públic el trastorn i els possibles costos i beneficis de fer-ho. 

 
En la roda d’intervencions es pregunta: 
- si tenen indicadors concrets que avaluïn uns dels objectius que han indicat: 

conscienciar i canviar comportaments vers les discriminacions en salut mental. Es 
respon que tenen indicadors parcials, es fa una avaluació de comportaments 
concrets a través de programes específics. 

 
- En la proposta metodològica del pla no apareixen les famílies, no es poden tenir en 

compte com aliades?. Obertament, parteix sempre de la primera persona, si en el pla 
es vol incloure a les famílies ha de ser una decisió local. 
 
Finalment es pregunta si sembla bé la proposta presentada i s’acorda  tirar-la endavant. 
 
 

3. Retorn del treball que s’està realitzant des de les diferents Comissions, si hi hagués 
informació nova des de la reunió anterior: Casos Complexes; Infanto juvenil; Subcomissió 
TEA; Protocol d’Internament; Habitatge; Antiestigma. 

 
No hi ha gaire informació nova respecte a la reunió anterior, només s’afegeix: 
 



 

 

 

a. Habitatge: s’informa que hi ha 1 persona vivint a cada pis i que quan portin un 
any es farà una valoració que s’aportarà a la taula. 

 
b. Casos Complexes: Han fet una reunió de tota la comissió per posar en acord la 

feina de seguiment dels casos que està realitzant cada subgrup i també han 
reprès la idea  d’obtenir informació sobre com es gestiones els casos complexes 
en altres territoris, per això faran una trobada amb la Mònica Carrilero de la 
federació de SMC 
En aquest sentit, alguns dels presents comenten que recentment han rebut una 
informació de que es vol impulsar des del Departament de Salut un programa 
d’abordatge dels casos complexes. La comissió estarà al cas. 

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

emocional població adolescent  Terrassa. 
 

Albert Moncada informa que s’ha iniciat la primera fase de treball i està generant moltes 
expectatives. De moment, a través de les reunions de treball s’ha identificat a aquelles 
persones o entitats que es considera imprescindibles per formar part del grup de treball 
del pla i ara s’estan fent les entrevistes. 
D’altra banda posa de relleu la necessitat de gestionar i coordinar els 2 plans que han 
sorgit d’aquest espai. 

 
5. Revisió plegats del Mapa de Recursos després de l’actualització feta a la darrera reunió.  

 
Victòria explica els canvis en el mapa de recursos després de l’actualització feta en la 
darrera reunió. Es fa la revisió, s’incorporen alguns canvis i queda pendent el com podem 
incorporar els serveis terapèutics/comunitaris que es realitzen des de diverses 
associacions.  
S’acorda que s’enviarà el mapa amb els canvis incorporats avui. 
 

6. Torn obert de paraules. 
- CDIAP, informa que el 8 de febrer 2019 faran la celebració dels15 anys de funcionament i 

faran arribar la informació. 
- S’informa del calendari de reunions de la TSMT per al 2019, que continuaran sent en 

dimecres a les 12 hores:  
20 de febrer 
22 de maig 
18 de setembre  
20 de novembre 

 
7. Tancament reunió: Resum reunió, recull dels acords i acordar lloc per la   
       nova reunió.  
 
Els acords de la reunió han estat: 
 
1. S’acorda tirar endavant el projecte itinerari d’acceleració antiestigma i plans locals  que 

dirigirà Obertament, amb la col·laboració de la comissió antiestigma de la TSMT. 
2. Enviar el mapa de recursos amb les aportacions realitzades en la reunió d’avui. 

 
 
Propera reunió 
 
Dimecres 20 de febrer a les 12 hores a l’Aula Polivalent, de l’Edifici Glòries de l’Ajuntament de 
Terrassa (Crta Montcada, 596). 
 


