El 2017 ha tingut reptes i, com en anys anteriors, a Talma
els hem treballat per tal de de buscar-hi la millor
resposta possible i fer front a les necessitats i demandes
de les persones del nostre territori.
Hem obert la llar-residència 9 Salts, hem engegat la Taula
de Salut Mental de les Garrigues i hem implicat a tots els
agents de la comarca perquè es faci real una coordinació
efectiva envers la salut mental en tots els àmbits. A més a
més, hem apostat per la creació del servei Apunt amb
l’objectiu de ser un referent en matèria de formació i
inserció laboral a les Garrigues, obert a la ciutadania i a les
empreses del territori. Tot això respon a la voluntat d’ampliar la tipologia de col·lectius atesos i avançar en la
concepció de Talma com a entitat de suport a les persones
en general. Persones amb discapacitat, salut mental,
infants, joves i adults en exclusió social.

No podem passar per alt la jubilació de la persona que
durant 37 anys ha sigut el Director de Talma. Josep Maria
Solé ha exercit una direcció en què ha donat sempre veu
a la gent amb qui ha treballat, animant a participar amb
intercanvi d’idees, en el diàleg i en la discussió
argumentada, per aconseguir uns nous coneixements al
servei de les persones.
Però durant el 2017 també hem viscut l’entrada d’una
nova generació de professionals amb un nou destí i nous
reptes a les esquenes. Es moment d’encoratjar a aquestes
noves generacions encapçalades per la Rosa Ticó, nova
directora de l’entitat. Talma compta amb un equip humà
professional, especialitzat i amb voluntat de treballar per
a les persones, per a les seves condicions d’igualtat,
respecte i llibertat.
Antoni Mateus i Vallverdú, president de Talma
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