
ACTA DE LA REUNIO 

Núm.            2/2019 
Dia:            22 de maig de 2019 
Hora:             De 12’00 h a 14.15 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 

CET L’Heura 
Associació Alba 

Fundació Busquets 
Fundació Vallparadís (Triginta i Casa Marquès) 

CDIAP MAGROC 

SAI - Serveis Socials (Ajuntament Terrassa)   
EAIA 
EAP 

PRODIS 
CET VERDISSENY 

AFAPD 
Servei de rehabilitació comunitària (CST) 

FISCALIA TERRASSA 

Servei d’Ocupació (Ajuntament Terrassa) 
Oficina capacitats diverses   (Ajuntament Terrassa) 

 Salut i Comunitat (Ajuntament Terrassa) 

Anna Torres 
Roser Guillamat 
Assumpció Tobella 
Antonia Gonzalez 
Pep Pitart 
Javier Fresno 
Maria Serrano 
Laura Gallego 
Trini Soler 
Esther Pérez 
Eva Maria Duque 
Montse Garcia 
Maite Basáñez 
Anna Sedano 
Montse Escudé 
Teresa Lanau 
Esther Ache 
Ainhoa Rielo 
Rosa Martínez 
Elisabet Foz 
Silvia Ramos 
Pep Martí 
Remei Soriano 

Miquel Gutierrez 
Victòria Hernandez 
Eva Garcia 
Albert Moncada 
Montse Martin 

S’excusen: 

- Maria Aran , Activament Vallés Occidental
- Maite Sanz, CST
- Cristina Huete , Grup ATRA
- Isabel Marques, Síndica de Greuges



 

 

 

 
 

1. Aprovació Acta anterior . 
 

S’aprova.  
 

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. 

 
Es fa una roda de presentació ràpida dels membres de la TSMT per situar a la convidada 
d’avui, la Sra. Magda Casamitjana Aguilà, Directora del programa d’abordatge integral dels 
casos de salut mental d’elevada complexitat (magda.casamitjana@gencat.cat). 
 
Es presenta, a nivell de formació com a llicenciada en filologia catalana. Durant els primer 
anys treballa de professora de llengua catalana al Liceu Francès de Barcelona i també com 
a professora de conversa de l’alumnat nouvingut a Roses. 
 
Entra a la política de la mà del PSC i acaba sent alcaldessa de Roses. Canviï a nivell polític, 
presideix el moviment d’esquerres (MES) que la portaran a ser Diputada del parlament de 
Catalunya aquests darrers anys. Es aquí on li arriben un seguit de famílies desesperades amb 
nens adoptats que presenten trastorns de l'espectre de l'alcoholisme fetal, que acaben 
desenvolupant diferents patologies mentals. Arrel d’aquesta problemàtica es planteja que 
s’ha de fer un abordatge en profunditat i amb compromís polític ferm.  
 
Com a diputada ho passa al Govern, arribant a l’acord de deixar l’escó i agafar el 
compromís de dirigir el Programa d’abordatge integral sobre els casos de salut mental 
d’elevada complexitat, és a dir, aquells casos en què la persona pateix trastorns mentals 
associats amb altres patologies greus amb necessitats complexes d'atenció sanitària i social. 
Aquest és aprovat pel Govern al novembre del 2018, sent l’objectiu principal aconseguir una 
actuació més eficaç en prevenció, assistència, benestar, rehabilitació i integració de les 
persones amb aquests trastorns. 
 
Fa 5 mesos que han posat en marxa el programa. El que estan fent i coordinant : 
 
- Mirar el pla director de salut mental i addiccions i conèixer la cartera de serveis a través 

del  responsable d’aquesta. 
 
- Crear un Consell assessor que s’iniciarà el proper 4 de juny per veure les mancances i les 

prioritats a través de la creació de diferents grups de treball. 
 

- Contacte directe i important amb la primera persona que és la que ha de decidir i ha de 
tenir tota la informació. 

 
- Atendre la demanda molt assídua de famílies de classe mitjana amb problemàtiques 

diverses de  salut mental. 
 

- Projectes de com treballar el tema de l’estigma, concretament amb obertament. 
 

- Programa Activa. 
 

- Projecte Interdepartamental entre justícia  i salut de seguiment dels casos complexes en 
les presons. 

 
- Salut mental i escola amb EAP, CDIAC i altres. 

 



- Atendre les preguntes del parlament sobre Salut Mental

- Mapa de Catalunya per saber com s’està gestionant la inversió de 70 milions de € del
2017(Estratègia de salut mental i addiccions 2017-2020): atles on cada territori tindrà el
recursos de salut mental , de serveis socials etc... Es tracta de saber el que cada territori
té per ser equitatius.

- Treballar per temes complexos (p. ex. : població síndrome alcohòlic fetal)

- Manera de treballar a través del projecte de vida, que la persona visqui amb el seu
entorn i disposi dels recursos quan els necessiti. Es a dir, mirar els casos complexes a través
d’una visió integral, en el seu entorn i amb els recursos necessaris per donar resposta a les
necessitats plantejades. No es crearan recursos específics per atendre els casos
complexos.

- Hi ha una comissió de casos complexos del departament de benestar i família per
persones tutelades, es vol ampliar als no tutelats. Fer una cartera compartida.

En definitiva el programa aborda aspectes com els protocols i circuits d’actuació, la 
sensibilització, la creació de grups de treballs i la implicació i coordinació de la intervenció 
de les diferents administracions pel que fa als casos complexos. Aquest és el compromís sinó 
hi ha fruit deixarà l’encàrrec. 

Finalment ens convida a participar d’una jornada sobre l’abordatge de la complexitat amb 
4 taules (joves -adolescents, Adults, geriatria...) que es farà el dia 25 de juny, ens enviarà 
informació. 

En la roda d’ intervencions es posen de relleu temes com: 

- L’ampliació de recursos és necessària per abordar i resoldre problemàtiques dels
casos complexos. Es contradictori dir que no es crearan recursos.
Es puntualitza que no és crearà un recurs específic per abordar els casos complexos,
però si que s’abordaran les necessitats que puguin millorar la situació d’aquella
persona.
En aquest sentit, explica que per resoldre el tema de recursos s’ha creat un pla socio- 
assistencial de SM, que justament es va aprovar ahir dia 21 i pretén donar solució a les
mancances detectades. Es compromet a reunir-se amb les persones responsables
d’aquest, però es necessari disposar d’un bon diagnòstic, per saber cap on hem
d’anar.

- L’existència del pla per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya, aprovat al 2017 i
del que no ha comentat res. S’ha de tenir present en el programa presentat avui.

- Sobre l’ESMES, que es podria fer per què aquest equip atengui a població
adolescent.

- En SM infantil hi han alguns recursos per tractar les addiccions, però quan es tracta de
SM per si sola costa més fer un ingrés. Es disposa de la Unitat Terapèutica
Acompanya’m ( de 30 places, 25 reservades a DGIA i 5 la resta).
Arrel d’aquesta problemàtica comenta que s’ha de tenir en compte que en tot allò
que l’administració no arriba es pot fer una queixa al servei d’atenció a l’usuari a
nivell sanitari, que passa directament a CATSALUT.



- Existència de la taula o comissió de casos complexos de la regió sanitària, que es
gestiona des del Departament de Benestar social i famílies. No s’acaba d’aclarir quin
és el seu funcionament.

- Com abordar els casos de pares amb malaltia mental amb fills.

- La complexitat dels casos de persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia
mental, així com la manca de recursos per aquests perfils.

Al finalitzar s’agraeix la presencia de la Sra. Magda Casamitjana. 

Com que aquest punt de l’ordre del dia ha ocupat gaire bé tota l’estona de la reunió. Es 
demana disculpes a la Sra. Silvia Ramos, que a continuació havia de presentar l’associació a la 
que representa “La asociación de familias con afectados de patología dual” i s’acorda fer-ho a 
la propera reunió.  

Es recorda que uns dels acords del passat plenari va ser el no fer la reunió del setembre, donat 
que s’estava fent feina a través de les comissions de treball. En vista dels punts de l’ordre del dia 
que han quedat pendents es proposa de fer-la i tothom està d’acord. 

Abans de donar per tancada la reunió, la comissió antiestigma comenta que ha de donar una 
informació ràpida del que s’ha fet fins ara: 

Ø Diverses reunions amb Obertament per començar a acordar els criteris i el full de ruta.
Com a criteri general volem abordar el tema des de una mirada amplia, que inclogui
tot tipus de perfils de persones amb experiència pròpia, tant aquells que estan dins dels
serveis de salut mental com els que no. LINK PDF

Ø El calendari  acordat:

- primer semestre 2019: fer la diagnosi a través de l’enquesta inicial de percepció Salut
Mental a Terrassa, que restarà oberta fins al juliol i més enllà en funció de la
participació. D’aquesta en breu rebreu informació i serà necessària la col·laboració
de tots nosaltres per a fer una bona difusió i arribar al màxim de gent possible.

- segon semestre 2019 (a partir de setembre): iniciar itinerari de formacions. Al setembre
iniciar difusió HOP. 

- gener de 2020 iniciar treball per al PLA.

Ø Us recordem i animem a participar a la formació en metodologia TLC3, que és la
base per a fer projectes antiestigma a la ciutat i que en un futur nodriran  el pla
antiestigma. La informació es va enviar la setmana passada i com sabeu el taller es
farà el proper 29 de maig d’11.30 a 13.30 al Centre Cívic President Macià

http://salutmentalterrassa.org/wp-content/uploads/2019/11/181116-Presentacio-Terrassa-comprimido-ok.pdf


 

 

 

 
3. Tancament reunió: Resum reunió i recull dels acords 
 

- Fer la reunió plenària que en principi s’havia desconvocat del setembre (tot i que 
no podrà ser la data prevista al calendari anual del  18/09) per fer dinàmica de 
treball que permeti identificar necessitats a cobrir a Terrassa per fer-li arribar a la 
Sra. Casamitjana, tal com ens ha demanat en el curs d’aquesta reunió i tractar 
els temes que han quedat pendents en l’ordre del dia d’avui: 

 
o Presentació de l’Asociación de Familias con afectados de Patología dual 

"AFAPD", a càrrec de Silvia Ramos. 
 

o 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. 

 
o Retorn del treball que s’està realitzant des dels diferents Grups de Treball 

de Prevenció 
 
 
 
 
 
 
Propera reunió 
 
Pendent de determinar dia i hora a l’Aula Polivalent, de l’Edifici Glòries de l’Ajuntament de 
Terrassa (Crta Montcada, 596). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


