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  QUi som? 

Som una associació que funciona des 
del 1996. els nostres òrgans de govern: 
l’assemblea General de socis i la Junta.  
ara som 181 socis, 19 més que l’any passat .

el creixement respecte a 
l’any 2017 és de l’11,7 % 

  

  missió  

■ AcompAnyAr les famílies 
per aconseguir una millora de 
l’assistència, l’atenció, la rehabilitació 
i la reinserció social i laboral de les 
persones amb trastorn mental.

■ Apostem pel treball en xarxa, 
posant en marxa la taula de 
Salut Mental de terrassa .

■ ens esmercem en la 
sensibilització i lluita contra 
l’estigma de la malaltia mental.

■ dediQUem molts esforços a la 
formació interna dels socis per 
fomentar la qualitat de vida.

aquesta fotografia 
correspon a la 
celebració d’aquest 
nadal del curs familiar 
psicoeducatiu.

no estÀs sol, JUnts 
podem fer molt 
sAlUt mentAl terrAssA 
Martín Díez, 7 1r dreta 
08224 terrassa 
t. 93 780 93 29 

salutmentalterrassa@gmail.com  
www.salutmentalterrassa.org  
facebook.com/salutmentalterrassa 

Atenció Al públic
dimecres de 10.00 h a 12.00 h 
dijous de 18.00 h a 20.00 h 

AgrAïments 

tota la nostra feina no seria possible 
sense el suport de les grans institucions 
i administracions que ens fan costat.  
no hi ha prou paraules per agrair l’ajut 
que rebem, la formació, els ànims i el 
suport de tota mena. Volem deixar-ne 
constància… GRÀCIeS!

en la vida hay multitud de cosas 
que no se eligen. la genética que 
nos forma; el entorno familiar y 
el social, al principio de nuestras 
vidas. algunas personas con las 
que nos toca convivir a lo largo 
de los años, enfermedades que 
nos pueden cambiar la vida.
esas cosas y el pasado no se 
pueden cambiar. Pero sí se 
puede decidir seguir trabajando 
para cambiar el futuro. 
Con ayuda de profesionales 
de la asociación de Familiares 
de enfermos Mentales, del 
CaP Rambla, y un cambio 
de pensamiento optimista, la 
convivencia con mi enfermedad 
mental ha mejorado mucho y 
mi visión de la vida también. 
aunque muchas veces parezca 
que todo está en contra, si 
se sigue intentando ir hacia 
adelante, se habrá triunfado.
Cada día que se lucha contra la 
adversidad de una enfermedad 
mental es una victoria.

FGC

el digital de cultura



  Atenció i formAció
  A les fAmÍlies

■ Atenció personAlitzAdA 
d’AcollidA (s’han atès 17 casos nous, 
25 d’assessorament i 50 d’acompanyament).

■ cUrs intervenció fAmiliAr 
psicoedUcAtivA: és una de les 
nostres activitats bàsiques d’ajuda a 
les famílies. S’estructura en sessions 
bimensuals. S’han fet 18 sessions amb 
una participació de 217 persones.

■ servei psicolÒgic i psiQUiÀtric 
personAlitzAt. (481 intervencions, 30 
a socis titulars i 28 a familiars de socis).

■ sessions d’AclAriment de dUbtes. 
una sessió mensual oberta a tothom i a 
demanda de temes. (s’han fet 11 sessions).

■ grUps de gAm activitats setmanal 36 
sessions de tai-chi (grup de 8 persones). 

■ trebAlls mAnUAls 
(grup de 10 persones).

■ grUp de teAtre. activitat quinzenal 
18 sessions (grup d’11 persones).

■ progrAmA novÈ. Detecció de la 
patologia mental oculta. S’han detectat 
8 casos i se n’han treballat 2.

■ sortides cUltUrAls. amb 
unes 40 persones de mitjana.

■ servei JUrÍdic (4 casos atesos).

posem en mArXA 
Un noU progrAmA 
d’AcompAnyAment 
A les fAmÍlies .

aquest any hem dedicat molts 
esforços per posar en marxa un  
Programa  d’acompanyament entre 
persones amb trastorn mental i 
alumnes del Cicle Superior Formatiu 
d’Integració Social Montserrat Roig.

obJectiUs del proJecte:

És una proposta innovadora 
que afavoreix les aliances amb 
el món assistencial i el docent.  

Crear xarxa social entre les 
persones amb transtorn mental 
i els acompanyants que els 
permeti establir una millor 
integració a la comunitat. 

Per una part promou el benestar 
de les persones amb trastorn 
mental i per l’altre dóna una 
experiència als estudiants que 
els prepara per al món laboral.

els dos habitatges 
socials gestionats 
per Salut Mental 
Catalunya.

   trebAll en XArXA

Participem, en l’àmbit de ciutat, en les 
taules següents: 

■ taula de salut mental 

■ taula de capacitats 
diverses i Accessibilitat 

■ consell municipal de serveis socials 
■ consell municipal de salut 

■ Xarxa Alei (Associació local d’entitats  
per la inclusió de terrassa)

Des de la taula de salut 
mental amb col·laboració 
amb l’ajuntament de 
terrassa, aquest any 
s’ha aconseguit posar en 
marxa dos habitatges 
amb el programa «Pisos 
socials amb suport a la 
vida independent per a 
persones amb problemes 
de Salut Mental».

InFORMaCIÓ eCOnÒMICa 

despeses

activitats: 45 %
Manteniment: 28 %
Funcionament: 27 %

ingressos

Subvenció municipal: 15 %
Subvenció privada: 31 %
Quotes socis: 54 %

una altra fita  ha estat la 
posada en marxa de l’Oficina 
tècnica laboral (Otl) 
per part de la Diputació i 
l’ajuntament.  un servei que 
ofereix acompanyament per 
a la inserció laboral a aquelles 
persones amb un trastorn 
mental en tractament mèdic-
sanitari, que estiguin motivades 
per accedir al món laboral. 
Fotografia de la inauguració de 
l’oficina tècnica laboral.


