
 

 

 

MOCIÓ PER L’OBERTURA DEL CENTRE DE RECUPERACIÓ DE SALUT MENTAL DEL VALLÈS 
ORIENTAL 

Benito Menni CASM de Germanes Hospitalàries va inaugurar el passat mes de novembre la 
primera unitat hospitalària de recuperació en salut mental del Vallès Oriental. Ubicada a la 
zona annexa de les consultes externes de l'Hospital de Granollers. Té l'objectiu de reforçar la 
continuïtat i la proximitat en l'assistència de la salut mental dins la pròpia comunitat, evitant 
llargs desplaçaments als pacients i afavorint d'aquesta manera la vinculació amb els recursos i 
programes de cada zona. 
 
La nova unitat ha de permetre atendre les persones adultes que pateixen problemes de 
salut mental amb criteris de complexitat, fent una intervenció molt propera a la comunitat i 
seguint el model de recuperació. "Aquest model permet treballar conjuntament amb el 
pacient, facilitant les eines i recursos necessaris, en l'entorn més proper a la persona i a la seva 
família, perquè pugui desenvolupar de manera integral el seu projecte de vida i recuperi la 
seva funcionalitat", destacaven des de l'entitat. 

El nou espai per a subaguts a l’Hospital té capacitat per a 18 places i donarà servei a Granollers 
i diversos municipis de la zona central i nord del Vallès Oriental.  

Dos mesos després de la seva inauguració, després de 2 anys d’obres amb retards per la 
pandèmia, la unitat hospitalària de recuperació en salut mental del Vallès Oriental  continua 
tancada, segons informava l’associació DARUMA en un comunicat del seu President, per un 
tema burocràtic. 

La no-posada en funcionament de la unitat implica que, com passava fins ara, quan millora la 
situació dels malalts aguts que sí que poden ser atesos a Granollers hagin de ser traslladats al 
centre que Benito Menni té a Sant Boi de Llobregat amb els inconvenients i les dificultats que 
això representa per a les famílies que no sempre s’hi poden desplaçar. 

Davant la necessitat urgent d’aquest servei, el grup municipal LLIÇÀ D’AMUNT EN COMÚ 
PODEM a l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt proposa a aquest Ple de Lliçà d’Amunt l'adopció dels 
següents ACORDS: 

 

PRIMER: Exigir al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya solucioni l’obertura del 
centre amb la màxima celeritat. 

 

SEGON: Donar trasllat del present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Departament de Salut, als Grups Polítics del Parlament de Catalunya i a l’Associació Daruma. 

 

 

 

 

 


