
 
 
RITMES EN COMPANYIA 
Equip Assessor 
 
Per continuar donant forma a la proposta rehabilitadora en Salut Mental, Ritmes en 
Companyia, un seguit de persones representatives de l'atenció en Salut Mental han estat 
convidades a formar part d'un Grup Assessor. Acollits pel Gran Teatre del Liceu, aquest grup es 
va reunir el 9 de desembre 2021 per tenir una primera trobada de presentació del projecte i 
un primer canvi d'impressions per tal de valorar la proposta i vies d'optimització del recurs. 
 
Josep Ramos Montes,  Psiquiatra i assessor de plans de salut mental a diversos departaments 
de Salut.  Actualment actiu pel que fa a la divulgació i l'assessoria en Salut Mental a una gran 
diversitat de programes i com a membre de grups de treball i comités d’una de les seves 
especialitats:  ética i Salut. 
 
Oti Arenas Ha coordinat els serveis de rehabilitació comunitària del Parc Sanitari de Sant Joan 
de Déu.  Ha impulsat la rehabilitació desde el model psicosocial i incorporat l'activitat de 
musicoteràpia a l'activitat dels centres que ha gestionat. 
 
Sergio Guzman. És terapetua ocupacional al centre Emili Mira del Parc de Salut 
Mar.  Professional molt actiu en la difusió de la perspectiva de la recuperació centrada en la 
persona. ( Coneix el projecte REC per haver-se desenvolupat a quatre unitats del centre on 
treballa  habitualment). 
 
Vicens Vallès  Psiquiatre i Director de l'àmbit de Salut Mental del Consorci Sanitari de Terrassa.  
Coordinador dels serveis psiquiatrics de l'Hospital de Terrassa, i coneix el projecte de Ritmes 
en Companyia que s'ha desenvolupat a serveis de rehabilitació que supervisa. 
 
François Alfonso  Ha participat a dues edicions del REC: la primera com a persona atesa al 
centre Fòrum i l'altra com a col·laborador.  Pot parlar en nom de les persones que s'han 
beneficiat de les sessions al Parc de Salut Mar. 
 
Magda Casamitjana  Directora del Pacte Nacional de Salut. Mental desde el Departament de 
Presidència. Directora de plans de Salut Mental d'alta complexitat creats pel departament. de 
Salut de la Genralitat de Catalunya 
 
Enriqueta Vidal. Presidenta de la SALUT MENTAL CATALUNYA, Federacio que agrupa 76 
entitats i que el passat 1/12/2021 ha rebut la medalla d'or de la ciutat per la resposta del 
moviment associatiu durant la pandèmia.   
 


