
Procés d’accés al 
món laboral a
través de la 
intervenció 
comunitària en
Salut Mental al 
Vallès Oriental

TAULA SALUT MENTAL GRANOLLERS

Divendres, 19 de maig de 2017 
9 a 14.30 hores 
Centre Cívic Nord. C/ Lledoner, 6 Granollers
taulasalutmentalgranollers@gmail.com

Aquesta Jornada neix de l’interès de la Taula de 

Salut Mental de Granollers per reflexionar i treballar 

conjuntament en la integració i coordinació dels diferents 

serveis (sanitari, escolar, social…) que intervenen en el 

procés d’accés al món laboral de les persones vinculades a 

la xarxa de Salut Mental.

Creiem que actualment hi ha pocs espais per a la reflexió, 

de coordinació interprofessional i que cal apostar per un 

model de treball integral que faciliti l’acompanyament a 

les persones en aquest procés.

Així doncs la Jornada té com a objectiu detectar les 

necessitats de la Comarca del Vallès Oriental i poder 

establir xarxes de treball

Inscripcions a: 

taulasalutmentalgranollers@gmail.com amb nom i 

cognoms, entitat, càrrec i/o funció i telèfon de contacte. 

Termini fins al 12/05/2017. Places limitades (reserva per 

ordre d’inscripció)

JORNADA



9 h. Recepció i entrega d’acreditacions per als i les 

assistents

9.30 h. Benvinguda i inauguració de la jornada a càrrec de: 

 · Sr. Josep Mayoral i Antigas, alcalde de Granollers

 · Sr. Josep Vidal i Fàbrega, director general d’Economia 

Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa 

 · Dra. Belén Gias i Gil, coordinadora del SRC Benito Menni i 

Taula de Salut Mental de Granollers

 · Sr. Daniel Cruz, coordinador CSMIJ i HD d’Adolescents 

Granollers. Hospital Sant Joan de Déu, 

10 h. Mapa de la situació de les persones amb TSM en 

relació a la integració laboral a la Comarca del V.O. a 

càrrec de Carles Sopeña, gerent de la Fundació Viver de Bell-

lloc.

Modera: Elena Sánchez, treballadora social sanitària al CASM 

Benito Menni-Granollers

10.30 h. Pausa/cafè. Càtering “El Gato Verde” de la Fundació 

APADIS

11 h. Joves, Salut mental i procés d’ inserció laboral

 · Sortida del o la jove de l’Institut, a càrrec de Ma Dolors 

Gómez, directora de l’EAP Montmeló i Ma Àngels Cases, 

directora EAP Granollers. Dept. Ensenyament. Generalitat 

de Catalunya.

 · Abordatge interdisciplinari, a càrrec del Dr. Iván Ollé, 

responsable H.D. d’Adolescents de Granollers Hospital Sant 

Joan de Déu.

 · Paper de l’educador de Serveis Socials a les comissions 

socials dels Instituts, a càrrec de Noemí Pachón, educadora 

social de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

Modera: Anna Planas, T.S. del CSMIJ i HD d’adolescents 

Granollers, Hospital Sant Joan de Déu.

12 h. Experiència de treball en xarxa a Osona 

A càrrec de Maite Casas, directora EAP Osona (Vic, Pere 

Tapias, Coordinador de Psiquiatria Infantil i Juvenil. Osona 

Salut Mental. Consorci Hospitalari de Vic i Jordi Plans. 

Coordinador de l’Àrea d’Inserció laboral d’Osonament.

Modera: Èlia López, responsable de l’Àrea Social de la 

Fundació Viver de Bell-lloc.

 

13 h. Recursos formatius i d’inserció laboral de la 

comarca.

 · Recursos a Granollers i Baix Montseny a càrrec d’ Àngels 

Asensio, psicòloga responsable de la OTL Granollers-

Ajuntament de Granollers

 · Recursos del Baix Vallès a càrrec de Georgina Queralt, 

educadora social del CSMA i addiccions de la Fundació 

Sanitària Hospital de Mollet i Núria Sempere, membre de 

l’equip EMFO de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.

 · El primer contacte amb el món laboral: de quins recursos 

disposem? A càrrec de Mònica Sànchez T.S. Del CSMIJ 

Mollet i Granollers. Hospital Sant Joan de Déu.

Modera: Elena Sánchez, treballadora social sanitària CASM 

Benito Menni-Granollers.

13.45 h. Conclusions a càrrec d’Isabel Gil i Camps, 

psicòloga coordinadora del  Servei de Rehabilitació 

Prelaboral del Vallès Oriental d’Intress

14 h. Cloenda a càrrec de: 

Sr. David Ricart i Miró, president Consell Comarcal del 

Vallès Oriental, 

Procés d’accés al món laboral a través de la intervenció comunitària en 
Salut Mental al Vallès Oriental 

PROGRAMA


