
DIA MUNDIAL

MENTAL 2011DE LA SALUT 
Amb el suport:

Amb la col·laboració:

Jornada 
Salut mental infantojuvenil:

treballant en xarxa
per una atenció integral
Experiències nacionals i internacionals

Divendres 25 de novembre de 2011
CaixaForum 

Centre Social i Cultural de l’Obra Social “La Caixa”
Av.Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8

(antiga Av. Marquès de Comillas)
Barcelona

Els assistents a la jornada podran gaudir gratuïtament
de les exposicions que hi haurà al Caixaforum: 

Els Ballets Russos de Diaghilev, 1909-1929. 
Quan l'art balla amb la música

Impressionistes: 
mestres francesos de la Col•lecció Clark

La ciutat de Sagnier. 
Modernista, eclèctica i monumental

Art solidari. 
Fons d'Art de la Creu Roja a Catalunya
 

Organitza:

Per a més informació:

Berguedà, 9-11, ent. 3a, 08029 Barcelona
Tel: 932 721 451 /  Fax: 932 721 365
federacio@fecafamm.org / www.fecafamm.org

FECAFAMM -Federació Catalana d'associacions de 
familiars i persones amb problemes de salut mental

Per a inscripcions, abans del 18 de novembre: 
www.fecafamm.org/jornadainfantojuvenil25112011.html



              La salut mental de la infància i l’adolescència és i ha 
estat una preocupació que ha motivat la creació de 
programes i intervencions adreçades a la millora de 
l’atenció de la població en aquestes franges d’edat, segons 
assenyala l’OMS (Organització Mundial de la Salut). Són 
edats que requereixen especial atenció en la vida de 
qualsevol persona, per això es considera fonamental el 
desplegament d’accions adreçades a la detecció, 
prevenció, tractament i acompanyament dels pares i/o 
tutors.

             Amb aquesta jornada pretenem  obrir un espai de 
reflexió per analitzar i recollir el treball realitzat fins avui i, 
alhora, plantejar-nos com seguim avançant de forma 
conjunta per assolir noves fites. Unes fites que ens 
permetin garantir una atenció a la salut mental dels nens i 
adolescents equitativa, accessible, comunitària, integral,  
de qualitat i orientada a la persona.

                    L’estructuració de la xarxa de salut mental infantojuvenil 
a Catalunya ha permès atendre i donar resposta a les necessitats 
de les famílies amb infants i adolescents, garantir una atenció 
específica i, per tant, millorar-la. Malgrat això, encara s’han 
d’assolir nous reptes, com ara la transversalitat i la promoció de 
la integració de les intervencions des dels diferents serveis, per 
tal de garantir la continuïtat en l’abordatge en les etapes clau. 
Una atenció integral a les necessitats en salut mental requereix 
d’una perspectiva global, una col•laboració interdepartamental 
que tingui en compte les diferents etapes evolutives i des de 
tots els àmbits: sanitari, social i educatiu. 

Acollida i registre de participants

Acte Inaugural
 
Alba Espot, directora general d’Educació Infantil i 
Primària del Departament d’Ensenyament

Carles Constante, director general de Regulació, 
Planificació i Recursos Sanitaris del Departament 
de Salut

Xavier Trabado, president de la FECAFAMM

Conferència inaugural: "El treball en xarxa dels 
especialistes en psiquiatria del nen i de 
l'adolescent a Finlàndia" (traducció simultània)

Dra. Irma Moilanen, catedràtica de psiquiatria 
infantil de la Universitat de Oulu (Finlàndia)

Moderador: Alfons Icart, psicòleg, director de la 
Fundació Orienta

Taula Rodona: Crisis en l’adolescència

                        “Intratables: expedientats, derivats, 
medicalitzats, expulsats... o noves lògiques que 
construeixen territoris d’inclusió” 
Begonya Guasch, psicopedagoga i presidenta de 
la Fundació El Llindar

                             “L’adolescent davant el seu futur”
Lluis Feduchi, psiquiatre, col·laborador del 
Departament de Justícia, supervisor de l’Hospital 
de Dia d’Adolescents 

Moderador: Dr. Josep Moya, psiquiatre, 
coordinador científic del Servei de Salut Mental del 
Parc Taulí i coordinador de l’Observatori de Salut 
Mental de Catalunya

Descans

PROGRAMA

9.15 h.

9.30 h.

10.30 h.

11.30 h.

12.00 h.

13.15 h.

9.00 h.
Taula d’Experiències: Xarxa sanitària i social, 
establint noves sinèrgies de col·laboració

“Programa d’atenció a menors que conviuen 
amb persones amb trastorn mental greu”

Maite Marcos Sierra, psicòloga i directora tècnica 
d’ASAENES (Asociación de Familiares, Allegados y 
Personas con Trastornos Mentales Graves) de 
Sevilla
 

“Oci alternatiu i un espai de diàleg” 
Anna Bermejo, educadora social del Club de 
Tardes per Adolescents i Joves AIXEC 

“Situació actual i reptes de futur als CSMIJ”
Sergi de Diego, psicòleg clínic i director del CSMIJ 
de Santa Coloma de Gramenet de la Fundació 
Vidal i Barraquer

“Flexibilitat i creativitat: eines per al treball 
amb joves”

Marisa Rosa Díaz, treballadora social i 
coordinadora del Servei de Joves de la Fundació 3 
Turons

Moderadora: Cristina Molina, directora del Pla 
Director de Salut Mental i Addiccions del 
Departament de Salut 

Cloenda

Xavier Trabado, president de la FECAFAMM

Marta Poll, directora de la FECAFAMM

Mercè Conesa, vicepresidenta 4a i presidenta 
delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la 
Diputació de Barcelona 


