PRESENTACIÓ
Un any més, la Fundació Congrés Català de Salut Mental i l'Associació Catalana de Professionals de Salut
Mental – AEN Catalunya, us convoquem per posar a debat temes relacionats amb la nostra realitat
assistencial i xarxa pública de serveis en salut mental. El tema triat per aquesta 9a edició de la Xarxa a
Debat, té a veure amb el concepte i pràctiques en Salut Mental Comunitària.
Pel fet de ser una de les prioritats del model de salut mental que es proposa des del govern de la
Generalitat de Catalunya i per les múltiples interpretacions que el terme suscita, ens ha semblat
important dedicar-hi una Jornada i fer-ne un anàlisi tan a nivell conceptual, com d’algunes de les
experiències que s’estan duent a terme.
Un nivell conceptual primer per aclarir a què ens referim amb allò comunitari que ha de caracteritzar la
nostra tasca. «Comunitat», «comú», són les arrels que ens remeten a una vinculació amb els altres
mediada per les obligacions recíproques i el compromís. Reflexionar sobre com s'estableixen aquests
vincles en el món actual, sobre quins supòsits es concreten, quines limitacions i possibilitats existeixen
en les formes de vinculació actual, quines formes històriques han adoptat aquestes vinculacions, entre
altres qüestions, és essencial per dur a terme una tasca terapèutica realment digna de l'adjectiu
«comunitària».
Amb l'aprofundiment sobre el concepte s'obren nous interrogants: és treball comunitari o suficientment
comunitari fer visites al domicili o incloure les persones properes al pacient en l'abordatge terapèutic?
És possible incloure sempre en el tractament en salut mental actors d'altres àmbits aliens al món
sanitari, com ensenyament, afers socials, habitatge, treball, justícia, per tal d'ampliar el marc d'acció?
Com fer-ho? En quina mesura s'ha d'incloure el rol dels usuaris i familiars en l'organització de l'atenció
assistencial per tal que es consideri acció comunitària? Quines condicions de l'organització assistencial
es necessiten per poder fer un abordatge de qualitat i ètic? Estem els professionals preparats a nivell
cultural i suficientment formats per transitar aquest camí? Que ens manca? Com ho assolim?
És per això que és fonamental conèixer aquelles experiències que es donen a la xarxa d'atenció pública a
la salut mental i que concreten en la pràctica allò teoritzat com a acció comunitària. Perquè és des de la
concreció de l'activitat des d'on podem reflexionar sobre allò què fem i contrastar-ho amb allò possible
o desitjable. Perquè és des d'aquí des d'on es poden pensar les limitacions i els condicionaments
existents. Perquè volem apropar-nos col·lectivament a les possibilitats, els reptes i les dificultats que
han experimentat aquells equips assistencials que han pres el camí d'un tipus d'acció comunitària.
Esperem que aquest jornada pugui estimular a tots i totes a pensar i debatre sobre aquestes qüestions
de renovada actualitat, i permetin promoure una acció en i amb la comunitat que millori la qualitat de
l'atenció a la salut mental al nostre territori.
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PROGRAMA
8.30 h

Acollida i registre dels participants

9.00 h

Inauguració i presentació de la Jornada
Daniel Cruz, president de la ACPSM – AEN Cat.
Josep Vilajoana, president de la FCCSM.
Gemma Tarafa, comissionada de salut de l’Ajuntament de Barcelona.

9.30 h

Taula 1: ”SALUT MENTAL I COMUNITAT: BASES CONCEPTUALS”.
Claudi Camps, director assistencial de la xarxa de salut mental i addiccions de Girona.
Institut d’assistència Sanitària.
Marcel Cano, professor d'ètica a la UB i de bioètica a la Universitat de Vic.
Moderador: Lluís Albaigès (FCCSM), representant del Ctè. Organitzador.

11.00 h

Pausa

11.30 h

Taula 2: “PRESENTACIÓ I ANÀLISI D’EXPERIÈNCIES”.
“El treball amb adolescents d’alt risc no vinculats a la xarxa: equip clínic d’intervenció
a domicili”
Mark Dangerfield, psicòleg clínic. Fundació Vidal i Barraquer.
“Què ens ha ensenyat el treball en xarxa?”
José Ramon Ubieto, psicòleg clínic i psicoanalista. Institut Municipal de Serveis Socials.
Ajuntament de Barcelona.
“Néixer i créixer al barri Roquetes. Un projecte comunitari de promoció i prevenció i
atenció en salut mental a la petita infància”
Maria Martínez, metgessa. Directora EAP Roquetes-Canteres. Institut Català de la Salut.
“Salut Comunitària al Raval”
Clara Santamaria, treballadora social, tècnica de l'Institut municipal de persones amb
discapacitat i Carmen Fuertes, tècnica de la Fundació Tot Raval.
Moderadora: Mercè Teixidó (ACPSM - AEN Cat.), representant del Ctè. Organitzador.
Fila 0: representants de diferents col·lectius professionals, familiars i usuaris
en primera persona.

14.00 h

Cloenda
Myriam Garcia, representant de la FCCSM
José M. Lopez, representant de la ACPSM – AEN Catalunya

INFORMACIONS GENERALS
Normes per a la presentació de pòsters.
1. Metodologia d’investigació: s’acceptaran tant treballs quantitatius com qualitatius.
2. Es valorarà especialment: el rigor, l’originalitat, els continguts, l’aportació de resultats i
l’acompliment de les normes en els treballs.
3. Terminis: presentació de resums del 1 al 19 d’octubre 2018. La secretaria comunicarà els acords
del Comitè Organitzador Científic el dia 31 d’octubre.
4. Autors: hi haurà com a màxim 6 signants. Es relacionaran els dos cognoms seguits del nom,
separant els diferents autors amb comes. Necessàriament un dels autor/es ha d’estar inscrita en
la Jornada.
5. Títol: en majúscula i no ocuparà més de 2 línies.
6. Com a primer signant, un mateix autor no podrà presentar més d’un treball.
7. Text: el text serà com a màxim de 300 paraules, utilitzant la font Arial de 10 punts. El resum
s’estructurarà en els següents apartats: introducció, objectiu, metodologia, resultats i
conclusions.
8. Pòster: haurà de tenir com a màxim 120cm. d’alt x 85cm. d’ample. El títol s’haurà d’escriure en
majúscules amb lletra de 5cm. d’alt. El nom dels autors i les dades de referència hauran de ser
amb lletra més petita.
9. La secretaria acusarà rebut del pòster i posteriorment informarà si ha estat acceptat.
10. Els resums acceptats seran utilitzats com a exemplars originals per ser reproduïts tal com els
presenti l’autor.
11. Els pòsters finalment seleccionats s’enviaran als inscrits a la jornada i estaran disponibles a la
Web de la organització (No hi haurà un espai d’exposició i presentació oral dels pòsters durant
la Jornada).
El resum dels pòsters s’hauran d’enviar a la A/e de la Secretaria:

info@fccsm.net
Inscripcions:
Preu: 20 € Es pot fer per transferència al c/c núm. 2100-3109-60-2200137911
10 € Als socis de l’ACPSM – AEN Cat i Amics de la FCCSM.
Per formalitzar la inscripció cal omplir el formulari i enviar a la secretaria de la Jornada el comprovant de
pagament.
Només s’acceptaran les inscripcions que vagin acompanyades del pagament corresponent.
Data límit d’inscripció: 20 de novembre a les 10.00h

Secretaria:
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 Treball, Afers Socials i Famílies
Ajuntament de Barcelona

Amb el suport de:
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB)
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (COTSC)
Col·legi 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@aencatalunya.cat
Web: www.aencatalunya.cat

