Drets i Salut Mental:
Transformem actituds, exigim
compromisos

8 novembre
CaixaForum
Barcelona

#jornadaDrets

La defensa i la protecció dels drets és fonamental
segons diferents marcs europeus i mundials que
haurien d’incorporar les polítiques públiques i
legislatives, i de prestació de serveis en salut
mental en els propers anys.
El propòsit de la Convenció sobre els drets de les
persones amb discapacitat és “promoure, protegir
i assegurar el gaudi ple, i en condicions d’igualtat,
de tots els drets humans i llibertats fonamentals
per part de totes les persones amb discapacitat, i
promoure el respecte de la seva dignitat inherent”.
L’objectiu és obrir noves perspectives per a la
minoria més nombrosa del món, i garantir que
gaudeixi dels mateixos drets i oportunitats que
tothom.

Tenim davant un repte molt important: identificar
àmbits de millora des de la perspectiva dels drets
i eliminar actuacions que poden estar vulnerant o
dificultant el seu exercici.
El desenvolupament de serveis de salut mental
de qualitat requereix protocols i pràctiques que
incorporin els principis de drets humans, el
respecte a l’autonomia personal i la protecció de la
dignitat.
Amb aquesta jornada volem sensibilitzar la
ciutadania i tots els actors que tenen un paper clau
per incidir en el desplegament de plans d’acció i
polítiques públiques que garanteixin la defensa
i la protecció dels drets de les persones amb
problemes de salut mental a Catalunya.

salutmental.org

Organitza

Col·labora

#jornadaDrets

Ajuda’ns a moure la jornada i
digues la teva a les xarxes

Programa

Drets i salut mental: Transformem actituds, exigim compromisos

09.00 h. Acollida i registre de participants
09.30 h. Conferència “Reptes de l’aplicació de la Convenció dels Drets de les Persones
amb Discapacitat”
· Oliver Lewis, professor de Dret i Justícia Social, Universitat de Leeds i Director
Executiu del Mental Disability Advocacy Centre
Modera: Francisco José Eiroa Orosa, investigador Marie Skłodowska-Curie a les
universitats de Barcelona i Yale (Estats Units) i activista d’ActivaMent, la Federació
Veus i Obertament

10.30 h. Inauguració institucional

Oliver Lewis
Regne Unit

· Maria Dolors Rusinés, coordinadora polítiques públiques Estat Benestar Dep. Presidència, Generalitat
· Pilar Solanes, directora del Programa de Salut de l’Ajuntament de Barcelona
· Edgar Vinyals, president de la Federació Veus
· Israel Molinero, president de la Federació Salut Mental Catalunya
Pausa (10:45-11:30 h)

11.30 h. Taula rodona: “Els reptes de canvi a les organitzacions i a la ciutadania per un compromís amb la
defensa activa dels drets”
· “Cultura del canvi”, Josep M. Solé, director de la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines
· “Eines per garantir els drets”, Maria Àngels Porxas Roig, llicenciada en Dret, investigadora predoctoral
de la Universitat de Girona, especialista en drets humans i salut mental
· “Experiència en primera persona”, Raúl Velasco, periodista, escriptor i vicepresident de Federació VEUS
Modera: Enric Vicens, coordinador docència salut mental Parc Sanitari Sant Joan de Déu i membre de la
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental

12.45 h. Conferència “La llibertat com a un exercici diari: els resultats de 5 anys
d’innovació per reduir la coerció en psiquiatria”

· Thomas Emmenegger, president del projecte Olinda (Milà) i assessor de Serveis
Públics de Salut Mental i Rehabilitació (Suïssa)
Modera: Marta Espar, periodista

13.45 h. Conclusions

Francisco Villegas, vocal Junta Directiva AMMFEINA Salut Mental Catalunya

14.00 h. Final de la jornada

Thomas Emmenegger
Itàlia - Suïssa

Si vols rebre les nostres comunicacions (jornades, actes, notícies...) sobre salut mental deixa’ns
les teves dades. 				
(entrega aquesta butlleta a la sortida de la jornada)
Nom i cognoms:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entitat on treballes o pertanys:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Segons el que preveu la Llei orgànica, 15/ 1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal, l’entitat FEDERACIÓ
SALUT MENTAL CATALUNYAposa en el seu coneixement que les
dades de caràcter personal de les que disposa com a conseqüència
de donar-se d’alta al newsletter, s’han incorporat a un fitxer amb dades
de caràcter personal denominat COMUNICACIÓ, que es troba tant
en suport automatitzat com en paper, la finalitat del qual es gestionar
les dades de les persones que volen rebre informació corporativa de
l’entitat.

Les dades només es fan servir per gestionar els serveis que demaneu
a la Federació i per informar-vos de les activitats que organitzem per
si us poden interessar. Si no desitgeu rebre cap altra comunicació,
podeu enviar un correu a comunicacio@salutmental.org amb el text
“ESBORRAR” en l’assumpte.
En tot cas, vostè té dret a exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a FEDERACIÓ SALUT
MENTAL CATALUNYA, al carrer Nou de Sant Francesc, 42, del 08002
de Barcelona, o a l’adreça electrònica protecciodades@salutmental.org
a l’Atenció del Gerent

