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Webinar Taula de Salut Mental de Sant Boi
 Participen totes les entitats membres (25)
 6 entitats escollides com a representatives
 Exercici de reflexió

 Quina ha estat la vostra capacitat de resiliència
com a entitats davant la pandèmia?
 Quines noves propostes/idees i reptes de futur que
han sorgit per aplicar des dels vostres serveis?
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Sra. Irene Molina, Presidenta de l’Associació Equilibri
“Hi han hagut situacions d'angoixa, pors, incertesa, etc.,
va ser molt necessari implementar maneres de comunicar-se,
com el grup de whatsapp, atenció telefònica, etc.
La dificultat del traspàs al món digital però ens ha anat molt
bé. És un repte que s'ha d'afrontar.
La prioritat és la inclusió social, pel que donem prioritat a les
activitats presencials sense excloure les de xarxes online”

Sr. Erick González, Delegat SB de l’Associació TEADIR
“Teadir atiende a gente con autismo, y estas personas están

aisladas en su burbuja a veces sufrièndola o a veces
beneficiéndose, y nuestra presencia constante y respectuosa les
mantuvo comunicados. Ha sido imprescindible una atención
individualizada
Se plantea el reto de comunicarnos de manera creativa, y de
ajustar los procedimientos para que el acompañamiento no
sea excluyente o insostenible”
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Sra. Milagros Hernández, directora INTECSERVEIS
“Importantíssim la valentia que han demostrat les persones amb
discapacitat, han vingut a treballar cada dia, de forma puntual,
sense por. Aquest és el punt fort i la resiliència de l'entitat: la
força i valentia de les persones.
Tenim noves oportunitats: Fer possible l'impossible.
Les relacions humanes han de ser prioritat i hem de posar la
tolerància en primer punt en un context de col·laboració
cooperació”.
Sra. TERESA RIBALTA, directora de la Fundació ORIENTA
“Positius: desenvolupament d'estratègia i capacitat d'adaptació,
desplegant noves capacitats.
Negatius: afectació a les persones amb crisis greus i a infants i
adolescents amb problemàtica de relacions amb els pares.
Molt important: s’han creat ALIANCES estratègiques entre CAT
SALUT, Ajuntament, Serveis Sanitaris, Benito Menni, Hospital
Sant Joan de Déu, la Fundació Orienta i altres”
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Dr. Antoni Serrano , Adjunt direcció de Salut Mental al Parc Sanitari
“La gestió complicada: col·lapse diari i multiplicació de llits, però ens ha
permès apropar-nos els equips de salut mental i els equips restants,
coordinats pels equips d'infeccioses.
A nivell comunitari van fer un salt dramàtic cap a la teleassistència,
bàsicament telefònica per protegir els drets d'intimitat de les persones.
Reptes de Futur: La 4ª Onada els recursos, l’Atenció Primària, la
transformació Digital i la Rehabilitació en una societat aïllada. “
Dr. Emilio Rojo , Director médic del CASM Benito Menni
“L’adaptació a la teleassistència, ha estat molt bo, però amb el
temps ha aparegut l’esgotament. Una primera fase molt dura
que ha deixat en evidència que les estructures no estaven
adaptades.
Hem après a col·laborar deixant de competir per ser "el millor",
per ser millors junts contra la malaltia.
Ens preocupa el model de recuperació i integració social,
i per tant cal una acció transversal de recuperació personal i
social.”
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