Jornada

Impulsant millores en l'atenció a

infants, adolescents i joves
amb problemes de salut mental
Dijous 27 de maig de 2021
Col·legi de Periodistes de Catalunya
Rambla de Catalunya, 10. Barcelona
Per streaming

Moguts per la inquietud de l’OMS i per la situació sobre la salut mental infantojuvenil, el 2016 la Federació SMC, conjuntament amb la Fundació Pere Tarrés,
vam elaborar l’informe “Atenció a la salut mental infantil i adolescent a
Catalunya”. L’estudi va determinar reptes de futur per millorar l’atenció en salut
mental en la població infanto-juvenil a Catalunya i va evidenciar moltes altres
necessitats.
En aquesta línia vam voler seguir avançant i, gràcies a la col·laboració de
Probitas, hem elaborat uns materials mitjançant un procés participatiu que ha
recollit el coneixement de 79 experts per experiència pròpia, familiars i
professionals. El resultat són les quatre guies temàtiques sobre: la xarxa de
salut mental, les autolesions, l’aïllament i les situacions de tensió i
conflicte, que us presentem en la jornada.
Les noves guies són el punt de partida dels nous tallers de capacitació que
hem posat en marxa per a familiars i professionals (de fora de la xarxa de
salut mental especialitzada) que acompanyen infants, adolescents i joves
amb problemes de salut mental. Aquest 2021, hem realitzat el pilotatge de
dos tallers de capacitació a Granollers i a Nou Barris (Barcelona).
Des de la Federació SMC estem impulsant diverses línies de treball en l’àmbit
de la salut mental infanto-juvenil, i una de les més destacades és aquesta que
us presentem. Si ja abans de la pandèmia, érem conscients dels reptes en la
salut mental dels nostres infants, adolescents i joves, la situació actual,
agreujada per les conseqüències que està tenint la Covid-19, només ha fet que
reforçar aquesta idea i impulsar-nos a seguir-hi treballant encara amb més
afany.
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PROGRAMA
9.15 h Acollida i registre de participants online
9.30 h Benvinguda institucional


Enriqueta Vidal, presidenta de Salut Mental Catalunya



Magda Casamitjana, directora del Programa d’abordatge integral
dels casos de salut mental d’elevada complexitat del Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya



Pilar Solanes, directora de Serveis d'Envelliment i Cures de
l’Ajuntament de Barcelona



Iolanda Moragues, cap de Servei de Suport de Programes Socials
de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona

9.50 h Presentació de les guies d’orientació en salut mental infantojuvenil


Aleix Caussa, codirector d’Spora Sinergies



Toni Cano, psicòleg de Justícia juvenil i col·laborador en
l’elaboració de les guies

10.15 h Presentació dels tallers de capacitació


Miquel Miranda, psicòleg, psicoterapeuta i facilitador dels tallers



Raquel Ariza, psicòloga, psicoterapeuta i facilitadora dels tallers



Glòria Cabrera, familiar i col·laboradora en l’elaboració de les
guies i participant del taller de capacitació del pilotatge a Nou Barris

10.45 h Presentació del pilotatge


Bàrbara Mitats, responsable de programes de recuperació i suport
mutu de la Federació Salut Mental Catalunya



Isabel Alcalde, familiar, secretària de l’Associació Daruma i
representant de la Taula de Salut Mental del pilotatge de Granollers

11.10 h Espai per a preguntes
11.25 h Paraules finals


Marta Poll, directora de Salut Mental Catalunya

11.30 h. Final de la jornada
Acte conduït per Cristina Conejo, responsable del model Espai Situa't de
l’Activa’t per la Salut Mental
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Per a més informació:
www.salutmental.org · 93 272 14 51 · federacio@salutmental.org

Inscripcions:
https://www.salutmental.org/jornada-infantojuvenil-27-05-2021/
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