Programa

8a Jornada sobre la Xarxa a Debat:

"La Xarxa de Salut Mental: mites i realitats”
Reflexions sobre la vitalitat de la xarxa
Data:
Divendres, 26 de febrer de 2016

Lloc:
Sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Passeig de la Bonanova, 47
Barcelona

Organitza:
Associació Catalana de Professionals de Salut Mental (ACPSM – AEN)
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)

PRESENTACIÓ

Entre les conclusions que es van presentar de la darrera Jornada sobre la Xarxa a
Debat (març 2014), dedicada a parlar dels factors de protecció i de vulnerabilitat
en salut mental, destacàvem la necessitat de:








Garantir que les necessitats bàsiques dels individus i de les famílies estiguin
cobertes, donar prioritat a l’atenció a infants i adolescents.
Donar suport a la parentalitat i identificar els aspectes sans dels individus i
de les seves famílies.
Destacar la importància dels processos biogràfics, potenciar l’establiment de
relacions terapèutiques significatives i estables per afavorir la creació de
vincles terapèutics consistents.
Garantir la continuïtat assistencial.
Potenciar el treball interdisciplinar i la formació continuada.
Afavorir el treball en xarxa i la plasticitat d’aquesta per adaptar-se a noves
realitats i necessitats.
Assumir que la realitat socioeconòmica actual té efectes perjudicials sobre la
salut mental de la població, amb un increment de la demanda i alhora una
retallada en serveis i professionals que comporta un risc de donar solucions
parcials i immediates, sovint exclusivament simptomàtiques, lluny del
paradigma biopsicosocial que ha vingut servint de marc pel treball de la
xarxa comunitària de salut mental.

En aquesta 8a edició de la Xarxa a Debat, la seva comissió organitzadora proposa
reflexionar i aprofundir entorn a com està responent la xarxa a les necessitats
actuals d’atenció a la salut mental de la població. És la xarxa un constructe prou
sòlid i vital, i està preparada per assumir aquests reptes? Què hi ha de mite i què
de realitat en l’atenció que ofereix? Quines responsabilitats tenim els professionals i
els equips en la gestió dels recursos existents?
Entorn a aquestes i d’altres preguntes volem dedicar aquesta 8a Jornada en aquest
espai dinàmic de reflexió que pretén ser la xarxa quan debat.

Comitè Organitzador
Lluís Albaigès
Myriam Garcia
Víctor Martí
Lluís Mauri
Mercè Teixidó
Àngels Vives
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PROGRAMA

8.30 h

Acollida i registre dels participants

9.00 h

Inauguració i presentació de la Jornada
Àngels Vives, presidenta de la Fundació Congrés Català de Salut
Mental (FCCSM).
Francisco Villegas, president de l’Associació Catalana de
Professionals de Salut Mental (ACPSM – AEN).
Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i
Addiccions. Departament de Salut.
Lluís Grande, subdirector general d’Anàlisi i Programació del Dept.
de Benestar Social i Família.

9.30 h

Conferència: “L’ètica aplicada com a instrument de resistència
en l’àmbit de la salut mental”.
Reflexió entorn als canvis socials i els mites que genera i que
configuren l’expectativa de la societat en relació als professionals de la
xarxa de salut mental.
Joan Canimas, doctor en filosofia i màster en bioètica i dret.
Coordinador científic de l'Observatori d'Ètica Aplicada a l'Acció Social,
Psico-educativa i Sòcio-sanitària.
Moderadora:
Mercè Teixidó, Àrea de Salut Mental de Sarrià – Sant Gervasi. Centre
d'Higiene Mental Les Corts. ACPSM – AEN.

11.00 h

Pausa

11.30 h

Taula Rodona: “La responsabilitat dels professionals”.
Els professionals viuen pressions que apunten a solucions immediates,
parcials i simptomàtiques. La xarxa sovint és un constructe poc real.
Els professionals tenen una responsabilitat fonamental en fer equip i
en vitalitzar les disponibilitats existents per a treballar en xarxa.
Marius Morlans, membre el Comitè de Bioètica de Catalunya i ex
president de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona.
Núria Carrera, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya.
Núria Cuxart, directora de programes del Col·legi Oficial d’Infermeres
i Infermers de Barcelona.
Regina Bayo-Borràs, secció de Psicologia Clínica, de la Salut i
Psicoteràpia del COPC.
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David Ventura, diplomat en Educació Social. Ha estat membre de la
Junta de Govern del CEESC i de l'AIEJI (Associació Internacional
d'Educadores i Educadors Socials).
Moderador:
Lluís Albaigès, Àrea de Salut Mental de l’Hospitalet. Benito Menni.
Fundació CCSM. Secció de Psiquiatres del COMB.
Fila 0: representants de diferents col·lectius de la xarxa de salut
mental.
14.00 h

Cloenda
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INFORMACIONS GENERALS

Inscripcions i secretaria:
Preu: 15 €. Es pot fer per transferència al c/c núm. 2100-3109-60-220013791 o in
situ el mateix dia de la Jornada (cal fer abans la preinscripció).
Per formalitzar la inscripció cal omplir el formulari i enviar a la Secretaria de la
jornada el comprovant de pagament.
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)
C/ Aragó, 141-143 4art - 08015 Barcelona
Tel.: 93 238 62 47
info@fccsm.net – www.fccsm.net

Col·labora:
Departament de Salut
Departament de Benestar Social i Família

Amb el suport de:
Col·legi
Col·legi
Col·legi
Col·legi
Col·legi

Oficial de Metges de Barcelona (COMB)
Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
Oficial de Treball Social de Catalunya (COTSC)
de Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)

Per a més informació:
FCCSM
A/e: info@fccsm.net
Web: www.fccsm.net

ACPSM – AEN
A/e: info@acpsm-aen.cat
Web: www.acpsm-aen.cat
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