Jornada Post 5è CCSM

“SALUT MENTAL I SOCIETAT
EN UN CONTEXT DE CRISI:
PERSPECTIVES, OPORTUNITATS I PROPOSTES”
En record de Josep Clusa

PROGRAMA

Data:
Divendres, 25 d’octubre de 2013

Lloc:
Sala d’Actes del COMB
Pg. de la Bonanova, 47.
Barcelona

PRESENTACIÓ
Després del 5è Congrés Català de Salut, celebrat a Barcelona els dies 6, 7 i 8
de juny, ja vàrem preveure la convocatòria d’aquesta jornada, per tal de
reprendre el debat sobre alguns dels temes tractats en el Congrés.
Certament, la inesperada i dolorosa pèrdua, del company, amic i president de
la Fundació, Josep Clusa, el passat 22 d’agost, altera l’estat en el que ens
trobem molts de nosaltres, però reforça potser, encara més, el sentit de la
Jornada que amb el mateix Josep Clusa, havíem imaginat.
Per tots aquests motius, us proposem una Jornada de reflexió, per aprofundir
sobre l’impacte de la crisi en la salut mental i les seves repercussions en els
models d’atenció amb la intervenció del Dr. Manuel Gómez-Beneyto com a
ponent invitat. També us volem presentar i posar debat, algunes de les
propostes dels diferents grups de treball que es van constituir en motiu del
Congrés. Els tres grups seguiran amb els seus treballs segons les propostes que
us presentarem i estan oberts a noves incorporacions.
Si bé la Jornada té un caràcter de continuïtat amb el Congrés ja celebrat, és
oberta a tothom que hi pugui estar interessat.
Aprofitem la ocasió per anunciar que, per més endavant, tenim previst la
convocatòria d’un acte públic per a recordar la figura i trajectòria d’en Josep
Clusa, molt interessat i compromès fins el darrer moment, amb els temes que
tractarem durant aquesta Jornada.
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PROGRAMA
Divendres, 25 d’octubre de 2013
09.00 h

Presentació de la jornada.
Víctor Martí, director de la Fundació Congrés Català de Salut
Mental.
Albert Granero, vocal de Salut Mental del Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona.
Lurdes Alonso, vicesecretària del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona

09.30 h

Conferència - debat:
"L’impacte de la crisi en els trastorns mentals i salut mental
de la població”, a càrrec de Manuel Gómez-Beneyto,
Catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de València i coordinador
científic de la Estratègia Nacional de Salut.
Discutidora: Núria Carrera, Degana del Col·legi Oficial de Treball
Social de Catalunya.
Moderador: José Leal, psicòleg clínic. Assessor, supervisor i
docent en salut mental.

11.30 h

Descans

12.00 h

Taula rodona:
“Propostes i perspectives a partir del 5è CCSM”
- Projecte de la creació d’una xarxa de centres-observatoris de
l’impacte de la crisis i drets de les persones en la salut mental.
Lluís Isern, coordinador del GT1.
- Necessitats i propostes en salut mental comunitària. Anna
Carrió, equip de coordinació del GT2.
- Salut Mental i Democràcia Participativa: tres propostes de
treball del GIE (Grup d’Intercanvi i Elaboració). Àngels Vives,
equip de coordinació del GIE.
Moderadora: Montse Martínez, vicepresidenta de la FCCSM.

14.00 h

Cloenda de la jornada
Josep Vilajoana, degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de
Catalunya.
David Clusa, secretari de la Fundació Congrés Català de Salut
Mental.
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Relació dels participants
Lurdes Alonso Vallès, metge de família. Vicesecretària del Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona.
Núria Carrera i Comes, Degana del Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya.
Anna Carrió i Llach, treballadora social. Coordinadora del Servei de
Rehabilitació Comunitària de Sant Andreu de la Fundació Vidal i Barraquer i
vocal de la Junta directiva de la FCCSM.
David Clusa i Gironella, psiquiatre. Cap de Departament de Salut Mental de
Sant Pere Claver-Fundació Sanitària
Manuel Gómez-Beneyto, Catedràtic de Psiquiatria de la Universitat de
València i coordinador científic de la Estratègia Nacional de Salut.
Lluís Isern i Sitjà, psiquiatre – psicoanalista. Membre de la Junta directiva de
la FCCSM.
José Leal Rubio, psicòleg clínic. Assessor, supervisor i docent en salut mental.
Vicepresident de la Associación Española de Neuropsiquiatría (AEN) i membre
del Patronat de la FCCSM.
Víctor Martí i Carrasco, psicòleg clínic. Coordinador del CAS de Rubí. Serveis
de Salut Mental Ferran Salsas i Roig del Consorci Sanitari de Terrassa i director
de la Fundació Congrés Català de Salut Mental.
Montse Martínez i Gobern, infermera de salut mental. Responsable del
Programa Retorn del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona i
vicepresidenta de la FCCSM.
Albert Granero Lázaro, vocal de Salut Mental del Col·legi Oficial d’Infermeres
i Infermers de Barcelona i cap d'Infermeria del Centre de Salut Mental de la
Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí.
Josep Vilajoana i Celaya, degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Àngels Vives i Belmonte, psiquiatra – psicoanalista. Membre de la Junta directiva de la FCCSM.
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INFORMACIONS GENERALS
Inscripcions
Inscrits al 5è CCSM:
No inscrits:

gratuït
10€

Per formalitzar la inscripció, cal enviar a la secretaria de la Jornada les dades
personals (nom, professió, lloc de treball, adreça electrònica i adreça postal) i si
és el cas, comprovant de pagament, que es pot fer per transferència al C/c
núm. 2100-3109-60-2200137911.
Secretaria Tècnica
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)
Enric Granados 116, 2n 1a
08008 Barcelona
Tel.: 93 238 62 47 - Fax: 93 218 36 65
A/e: info@fccsm.net
Web: www.fccsm.net

Amb el suport de:
Departament de Salut
Departament de Benestar Social i Família
Diputació de Barcelona
Ajuntament de Barcelona
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