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Jornada  

LA XARXA A DEBAT 
LA CURA DELS PROFESSIONALS I DELS EQUIPS 

Divendres, 22 de maig de 2020 

 

10a EDICIÓ 

 
 

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) 
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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 10a edició de 

la Xarxa a Debat, té a veure amb la nostra cura com a professionals i la dels nostres equips.  

L’antropòleg Lluís Duch va desenvolupar el concepte “d’emparaular” per referir-se al treball de posar 

en paraules les realitats. Per l’autor, la paraula, amb les seves múltiples expressivitats, va més enllà 

de la oralitat; és tant comunicació i comportament ètic com la manera que permet fer visible i donar 

significats a la realitat. 

Us volem convidar a “emparaular” els malestars en la pràctica professional i reflexionar 

conjuntament sobre la importància de tenir cura dels professionals, els equips i les organitzacions. El 

benestar en els ambients de treball és un requisit imprescindible sobre el que es fonamenta l’exercici 

de les funcions terapèutiques. 

Ens qüestionarem sobre aspectes essencials de la cura dels professionals: quins malestars deriven de 

les relacions d’equip? Què requerim per desenvolupar el treball en equips interdisciplinaris i en 

xarxa? Quins models de gestió i organització de serveis incorporen aquests valors? Com es pot 

prevenir el “burn out”?  

Aquestes i altres qüestions les debatrem en el plenari i posteriorment en grups de discussió, on 

pretenem posar llenguatge, pensament i sentiment, així com concretar accions que ajudin a reforçar 

i atendre la cura dels professionals, els equips i les organitzacions. 

Esperem doncs amb aquesta jornada, estimular el debat i la reflexió sobre aquestes qüestions de 

renovada actualitat, i elaborar un document de conclusions i recomanacions per presentar als 

responsables de la nostra xarxa.  

 

 

Comitè Organitzador 

Lluís Albaigès  
Anna Carrió    
José Manuel López 
Albert Mariné  
Víctor Martí  
Ferran Molins  
Teresa Morandi 
Sònia Soriano  
Berna Villarreal   
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PROGRAMA  
 

8.30 h  Acollida i registre dels participants 

 

9.00 h   Inauguració i presentació de la Jornada   

  Berna Villarreal, presidenta de la ACPSM – AEN Cat. 
  Josep Vilajoana, president de la FCCSM. 
  Gemma Tarafa,  regidora de Salut, Envelliment i Cures de l’Ajuntament de  
  Barcelona * 

 Magda Casamitjana, directora del Programa d’Abordatge Integral de Casos de Salut 
Mental d’Elevada Complexitat.  

 

 

9.30 h ”Els professionals, els equips i les organitzacions”. 
 

José Leal, psicòleg clínic. Docent i supervisor en salut mental.  
Enrico Mora, Dept. de Sociologia i Margot Pujal, Dept. de Psicologia Social. 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Claudi Camps, director assistencial de la xarxa de salut mental i addiccions de 
Girona. Institut d’Assistència Sanitària.   
 
Moderador:  Albert Mariné, representant del Comitè Organitzador.  

 

11.30 h  Pausa  

 

12.00 h   Grups de discussió  

   Guió temàtic orientatiu:  

 Organització i sistema assistencial.  

 L’equip, relacions i ambient de treball.  

 La cura d’un mateix.  

 Elaboració de conclusions i propostes.  

 

Des de la organització s’ha previst una proposta metodològica per la conducció dels 

grups i també la participació dels ponents de la 1a taula.   
 

14.00 h  Fi de la Jornada  
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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’abril 2020. La secretaria comunicarà els acords 

del Comitè Organitzador Científic el dia 27 d’abril.    

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:  15 € Per transferència al c/c núm. ES05 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: 18 de maig.    

 

Secretaria: 

Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) 
C/ Aragó, 141-143 4art - 08015 Barcelona 
Tel.: 93 238 62 47 
ino@fccsm.net – www.fccsm.net   

 

mailto:info@fccsm.net
https://docs.google.com/forms/d/10cbanIA1wgtjXOXSboD0oO18Z2N5yQI69TdueLtYPkM/edit
mailto:info@fccsm.net
http://www.fccsm.net/
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Col·labora: 

 

 

 

 

 

Amb el suport de:  

                                    
 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació: 

 

FCCSM      ACPSM – AEN   
A/e: info@fccsm.net     A/e: info@aencatalunya.cat  
Web: www.fccsm.net    Web: www.aencatalunya.cat  
 

mailto:info@fccsm.net
mailto:info@aencatalunya.cat
http://www.fccsm.net/
http://www.aencatalunya.cat/

