6a edició

Postgrau en

SALUT MENTAL
COL·LECTIVA

Planteja-t’ho així:
sóc una cultura buscant
un lloc on existir
Donna Williams

Adreçat a:
Titulats de grau o equivalent de l'àmbit de la salut i de les ciències socials
interessats en la matèria.

Per què aquest postgrau és per a tu?
Aquest postgrau és una proposta d'aprenentatge participativa i interactiva que
fusiona constantment la teoria i la pràctica; les classes magistrals, les sessions
d'anàlisis grupal i els tallers d'experiència directa.
És una formació la perspectiva de la qual sobre la salut se centra en les
persones, les seves afliccions i itineraris vitals. Col·loca l'eix en la necessitat de
generar instàncies i dispositius de construcció col·lectiva, compartida i
participativa; processos de suport per a la promoció de l'autonomia i
l'acompanyament a la vida quotidiana per a persones amb problemes de salut
mental i diversitat funcional.

Dates

Durada

Horari

Preu

del 04/10/2019 al 15/10/2020

Divendres alterns de 18.00 a 21.00 h
Dissabtes alterns de 9.00 a 14.00 h
(i alguns dissabtes de 16.00 a 20.00 h)

Lloc
Centre Cívic Convent de Sant Agustí
C/ del Comerç 36 - BARCELONA
Fundació Congrés Català de Salut Mental / CEESC
C/ Aragó, 141 - 143. 4art - BARCELONA
Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC)
C/ Rocafort, 129 - BARCELONA

300 hores (30 ECTS)
Semipresencial

2150 €

Equip docent
Direcció acadèmica:
· Ángel Martínez Hernáez
· Martín Correa Urquiza

Coordinació de continguts:
· Martín Correa Urquiza
· Mercedes Serrano

Equip docent:
L’equip docent està format per personal docent de l’URV i professionals sèniors del
sector altament qualificats:
· Àngels Vives Belmont (Psiquiatra i Psicoanalista)
· Angel Martínez Hernáez (Doctor en Antropologia)
· Martín Correa-Urquiza (Doctor en Antropologia Mèdica-Coordinador Radio Nikosia)
· Alfredo Olivera (Psicòleg - Fundador Radio La Colifata)
· Asun Pie Balaguer (Doctora en Pedagogia)
· José Leal (Psicòleg)
· Susana Brignoni (Psicòloga)
· Antonio Rodriguez Masegosa (Actor-Director Utopia Barcelona)
· Leticia Medeiros Ferreira (Psiquiatra)
· Miguel Missé (Sociòleg)
· Lucia Estrella Serra (Psicòloga - Coordinadora Radio Nikosia)
· Albert Briansó (Psicòleg)
· Fabiana Rossarola (Artista Plàstica)
· Edgar Vinyals (Integrador Social - President Veus)
· Marcos Obregón (President Asoc.S.C. Radio Nikosia)
· Rosa del Hoyo (Biotecnòloga, activista en Salut Mental)
· Valentín Barenblit (Psiquiatra i Psicoanalista)
· Josep M. Gasso (Infermer Salut Mental)
· Joseba Atchotegui (Psiquiatra)
· Mercedes Serrano (Treballadora Social - Antropòloga)
· Carmina Puig (Antropòloga - Treballadora Social)
· Jordi Marfà Vallverdú (Psiquiatra)

Programa
1- Les respostes clíniques i socials
a la qüestió de la salut mental. Una perspectiva històrica
·Història de la bogeria i de la Reforma Psiquiàtrica.
·De-construcció analítica de la reforma psiquiàtrica.
Passos cap a la necessitat d'una reforma en moviment constant
·Una primera introducció al camp de la Salut Col·lectiva

2- Una revisió crítica dels models actuals
d'Atenció en Salut Mental

·Anàlisi de la situació actual. El Model local.
·Disseccionant el model "Bio, Psico Social" per a una anàlisi en detall.
El desenvolupament d'altres models possibles que inclouen l'abordatge proposat des del
camp de las ciències psi i les ciències socials.
·Altres clíniques, altres posicionaments.
·Psiquiatria Crítica.

3- Salut Mental Col·lectiva 1:
participació, inclusió activa i ciutadania

·Col·lectiu i singular. De la retòrica a la posada en pràctica de processos participatius en
Salut mental.
·De la Salut Col·lectiva a la Salut Mental Col·lectiva.
·Propostes per a una desinstitucionalització del sofriment mental.
·Moviments socials i salut mental.
·Una inclusió social activa. L'activisme possible en las persones amb problemes de salut
mental.

4- Salut Mental Col·lectiva 2:
Eixos per a una recuperació possible

·Itineraris: D'un esquema centrat en la malaltia i l'assistència, al desenvolupament de
noves modalitats que plantegen la revalorització del subjecte com a eix de la seva
recuperació terapèutica.
·Planificació i cures centrades en la persona. La participació dels afectats en els seus
propis itineraris de recuperació.
·Estratègies profanes i models de autoatenció, cap a una revalorització dels sabers
subjectius de l'aflicció.
·Els vincles a l'interior dels processos: Cap a una articulació simètrica i complementària
entre rols i funcions en salut mental.
·El treball amb persones en situació de carrer.

Programa
5- Tallers vivencials-participatius
·Teatre, arts i salut mental. (Cos en moviment)

6- Pensar i construir la salut des de lo social i lo cultural

· Antropologia de la salut mental. Narratives, experiències i contextos.
· Pedagogia Crítica i salut mental.
· Cos i bogeria: Experiències encarnades i corporalitat.
· Adolescència, joventut i salut mental
· Processos participatius amb joves i adolescents en el camp de la salut mental.

7- Experiències innovadores en l'àmbit de la Salut mental

· Ràdio "La Colifata", primera emissora realitzada des d'un hospital Psiquiàtric a Argentina.
· Ràdio Nikosia, primera emissora a Catalunya i Espanya realitzada per persones amb
problemes de salut mental.
· Intervoices.
· Oci, Salut Mental i Diversitat Funcional
· Drets humans i Salut Mental.

Projecte fi de postgrau

Coneix les eines i
els dipositius de participació
i intervenció col·lectiva
en el camp de la salut mental
centrats en la persona
no en la patologia.

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya - Departament de Salut
Saräu (Oci Inclusiu)
Federació Salut Mental Catalunya
Hospital Universitari Pere Mata
ADEMM (Usuaris de Salut Mental de Catalunya)
Activament
Cooperativa Aixec
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

Informació i matrícula
Tel. 977 779 963
samantha.gasco@fundacio.urv.cat
www.fundacio.urv.cat/formacion

