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Salut Mental (2000-2010), organitzem aquesta jornada amb la voluntat
de compartir un cop més un espai de debat; en aquesta ocasió, al
voltant dels principis fundacionals i vertebradors de la nostra organització,
i on també es tractaran altres temes d’actualitat i de perspectiva cap
al futur.
Commemorem, doncs, 10 anys de la Fundació CCSM, amb vocació
de respecte i defensa del dret a una salut digna de la condició humana,
condició immersa en l’aventura biopsicosociocultural de la seva
existència.
Aprofitarem l’avinentesa d’aquest 10è aniversari per fer balanç, per
reconèixer allò que entre tots hem assolit, però també per identificar
els esculls, les necessitats i, en conseqüència, els reptes de futur en
l’àmbit de la salut mental. Amb aquest propòsit, volem destacar en
aquesta presentació alguns aspectes per als quals la nostra Fundació
ha manifestat una especial sensibilitat i preocupació:
· Convençuts que no existeix una naturalesa diferent, i que els
trastorns mentals no constitueixen en sentit estricte entitats
nosològiques ben definides; sinó que el procés
normalitat/anormalitat, salut/malaltia es produeix dins d’un
contínuum, postulem la necessitat d’una visió diversificada de la
“normalitat”, enfrontada a l’aferrissament terapèutic farmacològic
i a la medicalització de la vida.
· Dins la necessària política integradora de recursos mèdics,
psicològics i socials, l’oferta d’acollida, suport i acompanyament
junt amb la possibilitat de donar un sentit als problemes, conflictes
o trastorns, constitueixen eixos fonamentals de qualsevol intervenció
assistencial.
· L’orientació biomèdica emprada de manera restrictiva i excloent,
pot esdevenir un atemptat a la persona i als valors de la ciutadania.
Així mateix, cal no menysprear el risc que les etiquetes
diagnòstiques, les guies i els protocols terapèutics siguin utilitzats
com una forma d’exclusió de la complexitat inherent al trastorn
mental d’una persona, sempre creadora de sentit.
· Davant de la tendència a la fragmentació; la xarxa de recursos
de salut mental ha d’orientar-se al servei de la integració psicològica
i del “reapoderament” de la vida del pacient.
Finalment, voldríem que aquesta jornada fos una ocasió de retrobament
amb tots aquells que durant aquests 10 anys ens heu acompanyat
i de record de tots aquells que ja no hi son.
Us hi esperem!

Lloc
AUDITORI AXA (antic Winterthur)
Av. Diagonal, 547
08029 Barcelona

Inscripcions
La inscripció és gratuïta, però cal formalitzar-la enviant les dades
personals (nom, professió, lloc de treball, adreça electrònica, adreça
postal i telèfon) a la Secretaria de la Fundació CCSM, si és possible
per correu electrònic.
És important per a l'organització de la jornada, fer la
inscripció abans del 5 de desembre.
Gràcies per la vostra col·laboració.

Entitats col·laboradores:
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Col·legi Oficial de Treballadors Socials i Assistents Socials de Catalunya
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona
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Dimecres 15 de desembre de 2010
08:45 h Acollida i registre dels participants
09:15 h Inauguració de la jornada
CRISTINA MOLINA, directora del Pla Director de Salut Mental
i Addiccions
JOSEP CLUSA, president de la Fundació CCSM
NÚRIA CARRERA, presidenta del Col·legi Oficial de Treballadors
Socials i Assistents Socials de Catalunya
MARIONA CREUS, presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeria
de Barcelona
JOSEP VILAJOANA, degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs
de Catalunya
JAUME PADRÓS, vicepresident del Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona
10:00 h “La Fundació CCSM: una iniciativa dels professionals
de la salut mental oberta a les forces socials, de la
salut i la cultura” Visionament del documental 10 anys de
la Fundació CCSM
Amb la participació de diferents membres del Patronat de
la FCCSM: LLUÍS ISERN, TERESA ROSSELL, ANTONI VAQUERIZO,
CARLES GARCIA RIBERA, LETICIA ESCARIO, DANIEL GARCIA
TARAFA i ENRIC FALO
Moderador: VÍCTOR MARTÍ, director de la FCCSM

Moderadora: ADA
Moderadora:
ADARUIZ,
RUIZ,
Servei
ServeidedePsiquiatria
Psiquiatriadedel'Hospital
l'Hospitaldeldel
Mar de Barcelona
14:00 h Fi de la sessió
16:00 h “Diàlegs entorn a la relació: una experiència de reflexió
al voltant dels aspectes relacionals en l’emmalaltir i el
sanar, en un grup d’usuaris, familiars i professionals"
Amb la intervenció de diferents membres del grup de
treball: BEGOÑA HERNÁNDEZ, SEBASTIÀ SÀEZ, ALBERT
BRIANSÓ I GEMMA GALÁN
Moderadora: ÀNGELS VIVES, psiquiatra-psicoanalista,
presidenta de la FCCSM (2000-2006)
17:30 h Pausa
18:00 h “Reptes i perspectives en salut mental: conceptualitzacions
teòriques, organització assistencial i pràctica clínica”
A càrrec de BENEDETTO SARACENO, director del Programa
de Salut Mental i Abús de Substàncies de l'Organització
Mundial de la Salut (1996-2009)
Presentat per: VALENTIN BARENBLIT, director d'iPsi, Centre
d’atenció, docència i investigació en Salut Mental

11:30 h Pausa – cafè
12:00 h Debat entorn de la medicina basada en l’evidència (MBE)
en el context de la salut mental
“Comprensión histórica, epistemología y repercusiones
en la asistencia de la MBE, desde la perspectiva del
llamado Grupo de Cambridge”. ROGELIO LUQUE, professor
titular de psiquiatria de la Universitat de Córdoba.
Discutidors:
Aspectes ètics en l'aplicació de la MBE. MIQUEL CASAS,
cap del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall
d’Hebron.
Aspectes epistemològics. LLUÍS ALBAIGÈS, coordinador del
CSMA de l’Hospitalet del Llobregat
Aspectes metodològics i perspectiva des de la
col·laboració Cochrane. XAVIER BONFILL, director del Centre
Cochrane Iberoamericà i del Servei d'Epidemiologia Clínica i
Salut Pública Hospital de Sant Pau

Amb la participació com a discutidors d’antics i actuals
membres del Patronat de la FCCSM: PEP RAMOS, JOSÉ
LEAL, TERESA ARAGONÈS, DAVID CLUSA i JOAN LÓPEZ
Moderador: JORDI MARFÀ, director de CSMA II de Badalona, IMSP
20:00 h Cloenda de la jornada
ISABEL RIBAS, delegada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona
DOLORS GÓMEZ, presidenta-delegada de l’Àrea de Salut
Pública i Consum de la Diputació de Barcelona
JOSEP CLUSA, president de la Fundació CCSM
20:15 h Actuació musical
YOUKALIS. Música d'arreu del món.
20:30 h Fi de la jornada

Nora Acosta Rodríguez
Lluís Albaigès i Sans
Rosa Almiñana i Martorell
Teresa Aragonès i Viñes
Paloma Azpilicueta Aguilar
Valentin Barenblit
Miquel Casas i Brugué
Anna Carrió i Llach
David Clusa i Gironella
Josep Clusa i Matinero
Jordi Codina i Casulleras
Neri Daurella i Nadal
Leticia Escario Rodriguez Spiteri
Joan Fortuny i Boladeras
Josep O. Esteve i Rufié
Enric Falo i Zamora
Jose Fernández Barrera
Myriam Garcia Blázquez
Carles Garcia i Ribera
Daniel Garcia i Tarafa
Mireia González Pi

Carme Grifoll de la Esperanza
Lluís Isern i Sitjà
José Leal Rubio
Joan López i Carol
Jordi Marfà i Vallverdú
Albert Marine i Torrent
Montserrat Martínez i Gobern
M. Salut Mas i Sanges
Teresa Morandi Garde
Lourdes Palacio i Ramírez
Assun Reyes i Camps
Alicia Roig i Salas
Teresa Rossell i Poch
Ada Ruiz i Ripoll
Miquel Solsona i Valero
Rut Sonnabend i Gamamik
Agustina Ureña i Hidalgo
Antonio Vaquerizo i Cubero
Josep Vilajoana i Celaya
Àngels Vives i Belmonte

Han estat membres
del Patronat
Carme Alòs i Pintó
Jaume Almenara i Aloy
Joseba Atxotegui Loizate
Silvia Bonfill i Cosp
Francisco Checa Peña
Montserrat Ferraro i Frago

Director
Víctor Martí i Carrasco

'
Secretaria
Neus Garcia i Vera

Montserrat Martí i Amores
Rosa Pruna i Taltavull
Josep Ramos i Montes
Jorge Tió i Rodríguez
Julio Vallejo i Rulloba

