
                                                      
                                                                                                            

 

 

 

 
 
 

Jornada de treball 
 

Per una atenció integral:  

TREBALL SOCIAL, SALUT I SALUT MENTAL 
 

 
 
 

Data: 

 Dimecres, 22 de juny de 2011 
 

 
 

 
Lloc: 

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

Barcelona 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Organitza: 

Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i  

Assistents Socials de Catalunya (CDTSC) 
 

Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) 
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PRESENTACIÓ 
 
 

En el marc del conveni de col·laboració entre el Col·legi Oficial de Diplomats en 
Treball Social i Assistents Socials de Catalunya (CDTSC) i la Fundació Congrés 
Català de Salut Mental (FCCSM), us presentem aquesta Jornada en la que sota el 

títol “Per una atenció integral: TREBALL SOCIAL, SALUT I SALUT MENTAL”, 
volem posar a debat la dimensió de la salut mental en el treball social i la necessitat 

d’un treball intersectorial per una atenció integral. 
 

En tot el procés d’atenció a les persones afectades per problemes de salut mental, i 

en els diferents dispositius implicats per a donar una atenció integral als pacients i 

les seves famílies, el treball social té una funció principal de procurar i facilitar la 

integració psicosocial dels malalts a la comunitat.  La finalitat és la de mantenir i 

defensar, d’aquesta manera, la seva condició de ciutadans (com indica 

reiteradament Benedetto Saraceno), malgrat les dificultats i les inhibicions que els 

trastorns mentals provoquen. En aquest sentit, el treball social es constitueix com 

eina indispensable per fer possible tota intervenció terapèutica i rehabilitadora, 

especialment en els denominats trastorns mentals greus. 

Seguint la tradició a Catalunya de pensar i treballar des del model de Salut i 

recollint les aportacions que en diferents Congressos i debats s’han elaborat, 

proposem que aquesta Jornada, se centri en els continguts i experiències  que el 

treball social pot aportar en els equips d’atenció a  la salut mental.  

Esperem que la conferència d’un professional de prestigi de la salut mental, implicat 

des d’antic al treball social i la presència dels discutidors centraran abastament el 

tema. La presentació d’experiències significatives i valuoses en diferents àrees del 

camp social i de la salut (mental) ens ajudaran a una aproximació al sempre difícil 

empeny, amb categoria d’utopia, de la integració biopsicosocial. 

 

 
 
El Comitè Organitzador  

Teresa Aragonès 
Jordi Balot 

Adam Benages 
Anna Carrió 
Josep Clusa 

Jose Fernandez 
Mireia Gonzalez 

Víctor Martí 
Teresa Rossell 
Tina Ureña 
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PROGRAMA 
 
 

 

8.45 h Acollida i registre dels participants 

 
 

9.00 h  Inauguració i presentació de la Jornada 
          

  Josep Clusa, president de la Fundació Congrés Català de Salut  

  Mental (FCCSM). 
                   Núria Carrera, presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball  
  Social i Assistents Socials de Catalunya (CDTSC). 

  Montserrat Ballarín, presidenta Delegada de l'Àrea de Benestar  
  Social de la Diputació de Barcelona. 

Lurdes Alonso, vicesecretària de la Junta de Govern del Col·legi   
  Oficial de Metges de Barcelona (COMB). 
 

 

9.30 h  Conferència – debat: 
 

  "Treball social i salut (mental) en temps de crisis". 
 
  Jorge Tizón, psiquiatre, i psicoanalista de la SEP. Director de l’Equip  
  d'Atenció Precoç als Pacients en risc de Psicosis (EAPPP). Ex-Professor 
  de l’Escola Universitària de Treball Social de Barcelona. 
     

Discutidores:  

  Anna Carrió, treballadora Social. Coordinadora del SRC de St. Andreu. 
  Fundació Vidal i Barraquer. 

Mercè Ginesta,  treballadora social. Coordinadora de serveis socials  
de l'Ajuntament de Pineda de Mar.  
Ma Jesús Núñez, treballadora social. ABS Via Barcino. Trinitat Vella - 

Barcelona.  
 

Moderadora:  
Tina Ureña, treballadora social. Cap de l’Àrea de Rehabilitació 

 Comunitària. CPB – SSM. 

 
 

11.30 h  Pausa 
 
 

12.00 h  Taula d’experiències:  
 

  “Prevenció i atenció en petita infància de famílies en risc  
  psicosocial”.   
  Montse Cerezo, treballadora social i Núria Oñoro, coordinadora i  
  psicòloga del CDIAP MAGROC de Terrassa. 
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  “La gestió de casos per persones amb trastorns mentals greus en  

  situació de sense sostre”.  
  Ferran Mancera, educador social i Estefania Cuello, treballadora  

  social. St. Pere Claver - Fundació Sanitària. 

  
  “La Família: treball interdisciplinar i en xarxa". 
  Carolina Roser Galard, metge de família. ABS St. Adrià del Besòs i  
  coordinadora del grup de treball de Salut Mental de la CAMFiC i  

          Ma Antònia Rocabayera, treballadora social. ABS St. Adrià del  
  Besòs.  

 

  “Experiències de col·laboració amb diferents agents del territori”.  
  Lluís Pérez, treballador social. Director de serveis Fundació 3 Turons i  
  Marisa Rosa Díaz, treballadora social i psicòloga.  Coordinadora del  
  Servei de Joves Fundació 3 Turons. 

 
  "L'atenció a les necessitats socials de les persones amb  

  problemes de salut mental des dels serveis socials. Una  
  experiència  amb grups de dones". 
  Assumpta Pérez Llopart, treballadora social. CSS del Carmel.  
  Ajuntament de Barcelona.  
 

 
  Moderadora:  

  Teresa Aragonès, treballadora social. Docent i supervisora. 
 
 

14.30 h  Cloenda de la Jornada 
 

Ester Rovira, coordinadora del Pla Integral de Salut Mental i 
Addiccions. Departament de Salut. 
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INFORMACIONS GENERALS 
 
 

  

Inscripcions: 

 
Inscripció gratuïta. 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). Data límit 20 de juny. Places limitades. 

 
 
 

Secretaria Tècnica: 
 

Fundació CCSM       
Enric Granados 116 2n 1a.     
08008 Barcelona 

Tel. 932 386 247 – Fax 932183 665 
info@fccsm.net   
www.fccsm.net  
 

 
 

Amb el suport: 
 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya  

Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona  
 
 

Entitats col·laboradores 
 
Associació Catalana de Professionals de la Salut Mental (ACPSM – AEN)  
Societat Catalana de Medecina Familiar i Comunitària (CAMFiC)  

Coordinadora de CAS  
Coordinadora de CSMIJ  

Coordinadora de SRC  
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