
 

 

 

  
 
ACTA DE LA REUNIO 
 
Núm.             1/2019 
Dia:            20 de febrer de 2019 
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:  
  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
1. Aprovació Acta anterior . 
 

S’aprova. Només es comenta que en el punt 3a.es podria especificar que es tracta de 
dos habitatges.  
 
 

2. Presentació del Programa d’abordatge integral sobre els casos de salut mental d’elevada 
complexitat, a càrrec de la Sra. Magda Casamitjana, del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya. 

 
Tal i com es va informar via correu aquest punt de l’ordre del dia queda pendent per un altre 
ocasió donat que la Sra. Madga Casamitjana excusa l’assistència per una qüestió 
sobrevinguda.  

 
 

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. 
 

 
Ø Casos Complexes: han fet una reunió a la que han convidat a la Mònica Carrilero de la 
Federació de SM Catalunya per tal de tenir informació sobre com s’aborda el tema dels 
Casos Complexes en altres taules de SM. 
Les principals conclusions: 

 
• Actualment no hi han gaires taules que tractin el tema de manera concreta. Si que fa 

uns anys hi havia comissions especifiques de casos complexes, que s’han anat diluint. 
La majoria de taules es configuren segons els eixos de treball de: Coneixement i xarxa; 
educació i sensibilització i el de promoció de polítiques. 

 
• Ens presenta l’experiència de la Taula d’Urgell - Segarra, que es va centrar en la 

coordinació de casos, van crear un circuit de com establir reunions de coordinació 
en casos que intervenen diferents professionals. Arrel d’aquesta experiència, des de la 
nostra comissió s’apunta el poder donar-li forma a la idea de crear una comissió 
permanent on tractar els casos o situacions complexes, en la que també participin 
persones no directament relacionades amb el cas, per tal d’aportar una mirada 
diferent i des de fora. 

 
• Es posa de relleu que una de les dificultats a resoldre és el tema de la llei de protecció 

de dades. 
 

• Ens aporta les conclusions del grup de treball sobre pacients especialment complexes 
que es va treballar en unes sessions especifiques adreçades a familiars i professionals. 

 
També s’informa que aviat farà un any del seguiment dels casos complexes plantejats 
des de la taula, per tant la comissió començarà a fer l’anàlisi i exposarà les conclusions a 
la taula. 

  
A nivell d’intervencions, des de fiscalia es pregunta si existeix un circuit de coordinació a 
nivell de ciutat, manifesta les dificultats de saber a qui adreçar-se quan arriben certs 
casos de salut mental, que requereixen una informació concreta. La resposta es que no 
existeix un circuit establert a nivell de ciutat, però si que hi ha coordinació dels 
professionals que intervenen en un mateix cas.  



 

 

 

Per tal de millorar les dificultats expressades per la fiscal s’acorda que la Montse Escudé li 
traspassi persona referent de serveis socials i per part dels serveis sanitaris els referents de 
l’assessoria jurídica i hospitalització. 
 
En altres intervencions es posa de manifest que no preocupa tant el tema de trobar un 
referent com el de veure com es podem facilitar les dades personals. 
 
Ø Infanto-Juvenil :   
 
No tenen cap informació, només que actualment la comissió es nodrirà dels plans que 
s’estan treballant. 
 
Ø Comissió TEA:  
 
S’informa que la setmana vinent hi haurà una reunió per establir entre d’altres objectius 
de treball. 
 
Ø Habitatge:  
 
No hi ha cap nova informació.  
 
Es torna a posar de manifest la necessitat de tenir més informació sobre el projecte 
d’habitatge que es porta des de la FSMC. La persona que actualment ho porta és la 
Maria Serrano (Club social Egara), que fa poc que ha assumit aquesta responsabilitat. 
Es recorda que es va proposar en un plenari de la TSMT fer una presentació/valoració 
després d’un any de funcionament i així es farà. 
 
A nivell d’intervencions es pregunta si hi han pisos tutelats a Terrassa. La resposta es que 
no es disposa estrictament d’aquest recurs, però si que l’entitat PRODIS disposa de pisos 
d’autonomia a la llar per persones amb discapacitat intel·lectual i també per salut 
mental. 
 
Ø Protocol Internament:  
 
Es recorda que el protocol ja està fet. Donat que es va agafar el Protocol marc de 
Catalunya i es va adaptar a la realitat del territori. No cal fer res més específic. 
 
El que és necessari és que els diferents agents que intervenen coneguin el contingut del 
protocol, per tant una proposta concreta d’acció seria formar a SEM i Mossos sobre 
aquest.  
 
L’EAP, manifesta la necessitat de saber com funciona el tema de la contenció quan 
intervé el SEM, donat que s’han trobat amb casos de nens i nenes en els que s’ha requerit 
la seva presència i no han actuat. Estaria bé poder tenir formació al respecte. 
 
Des del CST es remarca que la tendència actual és la d’arribar a un protocol de 
contenció zero. 

 
 

4. Retorn del treball que s’està realitzant des dels diferents Grups de Treball de Prevenció 
 
 

Ø Pla Antiestigma:  

La comissió informa que s’ha fet una trobada amb el grup motor del pla local antiestigma de 
Granollers, que va ser un dels primers municipis en posar en marxa un pla. El van començar a  



 

 

 

 

treballar al 2017 a través de la TSMG, de la que va sortir una petita comissió d’agents clau 
(Activament, Fundació Lar, Benito Menni, Activa’t i Salut pública d’Ajuntament) amb 
l’assessorament d’Obertament.  

Els punts que es van explicar: 

- Diagnosi: Enquesta per conèixer la percepció de la població sobre les malalties mentals, 
a través de qüestionaris validats. 

- Els factors identificats en la diagnosi els hi suggereix un seguit d’orientacions que els ajuda 
a marcar els principis de lluita antiestigma del pla, les línies estratègiques, els objectius i les 
accions. 

- En definitiva l’objectiu del PLA, és garantir l’apoderament de la primera persona com a 
centre del canvi, implicar al màxim als agents locals i donar continuïtat a les accions 
plantejades. 

Finalment s’informa que en breu s’iniciaran les reunions amb Obertament per començar a 
acordar els criteris i el full de ruta. 

 

Ø Pla Salut Emocional 
 

Albert Moncada informa que el passat 30 de gener es va fer la presentació oficial del 
projecte, en la que es van exposar els resultats de la primera fase (setembre - desembre 
2108), així com les necessitats, dificultats i oportunitats expressades pels diferents agents: 

 
nº entrevistes: 31 
 
nº professionals participants: 60 
 
nº adhesions al Pla: 100% 
 
Ara, ja està en marxa la segona fase, el disseny del pla, que es farà a través dels 3 grups 
de treball conformats per àmbits, de la comissió transversal i també hi ha la intenció de 
crear un grup de joves per tenir la visió en primera persona. 
 

 
5. Proposta de reorganització del calendari i continguts de les reunions plenàries de la Taula 

de Salut Mental 2019. 
 

La Victòria explica la proposta de reorganitzar el calendari i continguts de les reunions 
plenàries de la taula, atès que en aquest moment amb els diferents projectes que hi ha 
en marxa i el treball de les comissions de la taula es generen moltes reunions.  
 
Entenem que les plenàries han de servir per posar en comú tota la feina que s’està 
realitzant en aquest espais, així com recollir les propostes de temes que es considerin 
d’interès general.  
 
Davant d’aquesta situació es proposa reduir el calendari de reunions plenàries a 3 a 
l’any.  Tothom es mostra d’acord. 
Concretament es treu del calendari la del 18 de setembre, per tant les reunions restants 
per aquest 2019: 22 de maig i 20 de novembre. 

 
 



 

 

 

6. Torn obert de paraules. 
 

- Des de la comissió de sensellarisme, ens informen que estan organitzant una 
ponència de la que ens enviaran programa definitiu.  

 
- El CST informa que ofereix una formació bàsica sobre salut mental a professionals de 

l’àmbit social, consistent en 3 sessions de dues hores a l’hospital de Terrassa. Es va 
enviar el programa concret a través de la taula. 

 
 

 
7. Tancament reunió: Resum reunió i recull dels acords 
 
Els acords de la reunió han estat: 
 
1. Convidar a la Sra. Magda Casamitjana a un altre plenari per tal que ens presenti el 

Programa d’abordatge integral sobre els casos de salut mental d’elevada complexitat 
del Departament de Salut. 

2. Traslladar a fiscalia els referents als que es pot adreçar de serveis socials, així com els de 
Mútua terrassa i CST. 

3. Fer la presentació/valoració després d’un any de funcionament dels habitatges 
gestionats per FSMC. 

4. El calendari de reunions plenàries de la Taula serà de 3 a l’any, atenent a la situació 
actual de treball que estem desenvolupant. 

 
 
 
Propera reunió 
 
Dimecres 22 de maig a les 12 hores a l’Aula Polivalent, de l’Edifici Glòries de l’Ajuntament de 
Terrassa (Crta Montcada, 596). 
 


