Jornada del CEA

DRETS BÀSICS EN ELS INTERNAMENTS
PSIQUIÀTRICS

Divendres, 18 de març de 2022

Sala d’Actes del Col·legi de Metges de Barcelona
Pg. de la Bonanova, 47. Barcelona

Organitza:

Comitè d’Ètica Assistencial
FCCSM
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PRESENTACIÓ
Des del Comitè d’Ètica Assistencial de la Fundació Congrés Català de Salut Mental, us
proposem una jornada de treball amb la finalitat de presentar el document "Drets
bàsics per a pacients en situació d'urgències o d’ingrés psiquiàtric" i possibilitar la
seva discussió amb els professionals, entitats en “1a persona”, familiars, responsables
de la xarxa pública d’atenció a la Salut Mental i experts externs convidats per a l’ocasió.
És evident que les situacions de crisi que requereixen actuacions específiques per
millorar la condició del pacient posen de relleu l’extraordinària fragilitat personal i de
salut dels mateixos afectats en aquells moments. Especialment, perquè l’estat de crisi
es presta a intervencions que, per la seva peremptorietat, imposició, o inclús violència,
sovint agreugen l’estat de salut del pacient, creen o incrementen la desconfiança en el
sistema assistencial i, fins i tot, poden degradar el posicionament i la imatge dels actors
implicats.
És per aquests motius que des del CEA mantenim activa la preocupació respecte al
tema que ens ocupa. Aquesta jornada, organitzada a iniciativa del CEA, és el resultat
d’aquesta constant, que recull la feina feta prèviament per dos dels seus membres,
Alícia Roig i Sílvia Ventura. Volem posar de relleu un cop més la dimensió jurídica de la
qüestió i recordar el caràcter normatiu i protector dels drets que tenen les legislacions
vigents.
Tot i que aquesta problemàtica s’ha agreujat clarament a partir de situacions extremes
d’aquests darrers mesos, la nostra convocatòria vol anar més enllà d’un pur codi de
conductes acceptables i posar en joc els elements necessaris per fer d’aquestes
situacions de màxima exposició per part dels pacients (urgències, trasllats...) un motiu
de bona resposta per part dels intervinents i assegurar-ne la qualitat pel bé del pacient.

Comitè d’Ètica Assistencial
Silvia Ventura, presidenta
Joan Badia, secretari
Marta Consuegra
Esther Francisco
Montserrat Hierro
Jordi Marfà
Judith Martin
Àngel Martinez
Assun Pié
Alicia Roig
Maria Jesús Rufat
Mercedes Serrano
Fernando Vidal

2

PROGRAMA
9.15 h

Acollida i registre dels participants

9.45 h

Inauguració i presentació de la Jornada
Joan Vegué, director del Pla Director de Salut Mental i Addiccions en Salut
Josep Vilajoana, president de la Fundació Congrés Català de Salut Mental
Silvia Ventura, presidenta del Comitè Ètica Assistencial (FCCSM)

10.00 h

Ponència:
"LA LEY 8/2021 DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: UNA
NORMA ALENTADA POR UNA REVOLUCIÓN ÉTICA”
Fernando Santos, Fiscal a Córdoba
Presentació: Alicia Roig

10.35 h

Col·loqui
Moderador: Joan Badia

10.50 h

Ponència:
“ACTUALITZACIÓ DELS DRETS DELS MALALTS MENTALS: LA CONVENCIÓ
DE LA ONU”
Alberto Vásquez, ex assessor del relator de la ONU sobre els drets dels
discapacitats, Ginebra
Presentació: Alicia Roig

11.25 h

Col·loqui
Moderador: Joan Badia

11.45 h

Descans

12.15 h

Presentació del document:
“CONEIXEMENTS JURÍDICS BÀSICS EN RELACIÓ ALS INGRESSOS
PSIQUIÀTRICS INVOLUNTARIS”
Silvia Ventura, jurista especialista en Capacitat. Presidenta del Comitè
d’Ètica Assistencial de la FCCSM
Montserrat Hierro, jurista experta en Menors. Membre del Comitè d’Ètica
de la FCCSM
Presentació: Alicia Roig

12.45h

Col·loqui
Moderador: Joan Badia

13.30 h

Cloenda
Magda Casamitjana, directora del Pacte Nacional de Salut Mental
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PONENTS
Montse Hierro, Jutgessa Substituta en diferents partits judicials de la província de
Barcelona i Terres de l’Ebre. Fiscal a Terres de l’Ebre i Tarragona. Els últims 9 anys a la Secció
de Menors de la Fiscalia de Tarragona. Professora Associada a la Universitat Rovira i Virgili.
Professora de Màsters del Col·legi d’Advocats de Tortosa . Vocal de l’Observatori de Drets
a la Infància i Adolescència de la Generalitat de Catalunya. Col·laboració al Protocol
d’actuació contra la Violència de Gènere. Ponències i divulgació en temes jurídics, en
especial relacionats amb Infància i Violència de Gènere, entre d’altres.
Fernando Santos Urbaneja, va estudiar Dret a Valladolid i l'any 1988 va ingressar a la
Carrera Fiscal sent destinat a la Fiscalia de l'Audiència Provincial de Còrdova. Des
d'aleshores ha vingut desenvolupant una continuada tasca en defensa de les persones més
vulnerables (discapacitat, trastorn mental greu, menors, persones majors desemparades,
consumidors, etc.). Autor de nombrosos estudis i treballs en la matèria, és col·laborador
habitual, ja sigui com a Director o com a Ponent, dels Cursos organitzats pel Consell General
del Poder Judicial, la Fiscalia General de l’Estat, la Fundació "Aequitas", entre d’altres.
tractant sempre de conciliar la informació o explicació jurídica amb la reivindicació dels
drets de les persones afectades. L'any 1995 va impulsar la creació del "Forum Andaluz del
Bienestar Mental" del qual n'és el coordinador. L' any 1998 va ser distingit per la Junta d'
Andalusia amb la concessió del Premi a la Solidaritat. Membre de la de la Comissió de
Legislació i Drets Humans de l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria. Ha estat durant
divuit anys, professor de Dret Penal de l'Escola de Pràctica Jurídica, dependent del Col·legi
d'Advocats i de la Universitat de Còrdova.
Alberto Vásquez, advocat peruà especialitzat en els drets de les persones amb discapacitat.
Va estudiar Dret a la Pontifícia Universidad Católica del Perú i té un màster en legislació i
polítiques comparades sobre discapacitat per la Universitat Nacional d'Irlanda, Galway.
Treballa com a Assessor Sènior al Center for Inclusive Policy (CIP) i com a consultor per a
diferents agències de les Nacions Unides. Anteriorment, va treballar com a Coordinador d'
Investigacions de la Relatoria Especial sobre els drets de les persones amb discapacitat de
les Nacions Unides. Al Perú, ha participat directament en diversos processos de reforma
legislativa, incloent-hi la reforma sobre la capacitat jurídica de les persones amb
discapacitat. És president de l'ONG Societat i Discapacitat - SODIS i membre del directori
del Disability Rights Fund/Disability Rights Advocacy Fund.
Silvia Ventura, durant vint anys magistrada especialitzada a Barcelona, en modificació de
la capacitat, Medalla d’Honor de la Generalitat de Catalunya per serveis excepcionals a
l’Administració de Justícia. Directora i professora de cursos del Consejo General del Poder
Judicial. Professora de màsters universitaris i del Col·legi d’Advocats, de formació en la
matèria. Autora d’articles i llibres sobre els drets dels malalts mentals. Actualment
Presidenta del Comitè d’Ètica Assistencial de la FCCSM del que n’és membre des de fa 20
anys; i patrona de la Fundació Malats Mentals de Catalunya. Ponent a jornades sobre
discapacitat i malalts mentals.
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INFORMACIONS GENERALS
Seu de la Jornada:
Sala d’Actes del Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB).
Passeig de la Bonanova, 47 - Barcelona

Inscripcions:
• Quota inscripció: 20 €.
Fer transferència al c/c núm. ES05 2100 3109 60 2200137911
• Inscripció gratuïta per estudiants, residents (MIR, PIR, EIR o similars) amb
acreditació; també per a membres d’entitats de familiars o “de primera persona”,
amb acreditació.
• Amics de la FCCSM 50% de descompte.
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: 16 de març
Als assistents se’ls lliurarà còpia del DOCUMENT: "CONEIXEMENTS JURÍDICS BÀSICS EN
RELACIÓ ALS INGRESSOS PSIQUIÀTRICS INVOLUNTARIS".

Fila 0:
Hi haurà fila 0 reservada per a Fundacions tutelars, “1es persones”, caps de Serveis
d’Urgències i de Psiquiatria, direcció de Centres de Menors o altres...

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

Amb el suport:
Pacte Nacional de Salut Mental
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