PRIMERA JORNADA DEL PLA DE
SALUT MENTAL DE BARCELONA

Programa
8.30 Acreditacions
9.00 Benvinguda a càrrec de Gemma Tarafa,
comissionada de Salut i Diversitat Funcional
9.15

Barcelona, ens hem posat la salut mental
al cap!
Taula de Salut Mental de Barcelona

Taules d’intercanvi
9.45

TAULA 1

TAULA 2

Promovem vincles, Introduïm suports
impulsem la força
a la salut mental en
dels grups
els serveis i escenaris
de la vida quotidiana

10.45 Pausa
11.15

TAULA 3

TAULA 4

Treballem per
una ciutat lliure
d’estigma

Prioritzem infància
i joventut:
aprenentatges,
acompanyament i
suport

International
Workshop:
Cities with
Mental
Health
in Mind (*)

(*) grup de treball tancat

12.15

Ciutats amb la salut mental al cap
La salut mental, la nova prioritat de les
agendes urbanes: el cas de Nova York
Gary Belkin
Cap de Política i Estratègia a ThriveNYC
(Pla de salut mental de Nova York)
Alcaldia de Nova York.

13.15

Construint una nova visió, noves aliances

barcelona.cat/salut
#JornadaSalutMental2019
#MentalHealthInMind

Ens hem
posat la
salut mental
al cap
“Cities with mental health
in mind” (International
Workshop)
22 de març de 2019,
de 9 a 14:30h

Trieste, el punt de partida
Franco Rotelli
Conferència permanent per la salut mental en
el món Franco Basaglia.

Museu d’Història de Barcelona

Conclusions del Workshop: Representants de
les ciutats, organitzacions de salut i xarxes de
ciutats participants.
Daniel Lescure, responsable de la política de
salut mental, Londres
Monika Kosinska, coordinadora de Ciutats
Saludables, OMS Europa

#JornadaSalutMental2019
#MentalHealthInMind

14.15 Cloenda

Jornada promoguda per la Taula de salut
mental de Barcelona, integrada per la xarxa
d’entitats i organitzacions que impulsen el
Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022.
En el marc de la jornada se celebrarà també
el “Cities with mental health in mind”
(International Workshop)

TAULA 1

TAULA 3

Promovem vincles, impulsem la força dels grups
Coordina: Mar Barberà, redactora del diari digital
social.cat
Sala Martí l’Humà

Treballem per una ciutat lliure d’estigma
Coordina: Magdalena Oliver, periodista.
Sala Martí l’Humà

•

Escoles de salut de gent gran
Pilar Ramos (Servei de Salut Comunitària Agència de Salut Pública de Barcelona)

•

L’atenció grupal als centres de Serveis Socials
Juanjo González (director Centres de Serveis
Socials La Salut-El Coll-Vallcarca i els Penitents,
Ajuntament de Barcelona)

•

Presentació
La salut mental és un dels grans reptes per a
la ciutat de Barcelona. Per aquest motiu,
l’Ajuntament de Barcelona l’ha ﬁxat com una
de les seves prioritats, aprovant l’any 2016 el
Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022.

•

Grup de Creixement Personal per a Dones dels
PIAD’s
Sole Ruiz (coordinadora Punts d'Informació i
Atenció a les Dones, Ajuntament de Barcelona)
Grups d’Ajuda Mútua Famílies i En primera
persona:
Antonia Mascaró (Associació Emília)
Hernán Maria Sampietro (coordinador de
projectes d’Activament Catalunya Associació)

TAULA 2

La jornada ‘Ens hem posat la salut mental al
cap’ és la primera trobada impulsada per la
Taula de salut mental de Barcelona. Vol ser
l’espai per reﬂexionar sobre projectes duts a
terme des de la posada en marxa del pla i,
especialment, per aprofundir en algun dels
temes en els quals estem centrant esforços
des de diferents àmbits i organitzacions.

Introduïm suports a la salut mental en els serveis i
escenaris de la vida quotidiana
Coordina: Maria Cinta Méndez, periodista
Sala Capella Santa Àgueda
•

Suport a la salut mental des dels Centres
d’Atenció Primària
Rosario Jiménez (Grup d’atenció a l’adolescent
CAMFIC)

En el marc de la jornada se celebrarà també el
Cities with Mental Health in Mind (International Workshop), que és un punt de trobada
amb altres ciutats i organitzacions que
comparteixen el seu compromís amb la salut
mental i tenen la voluntat de treballar conjuntament per avançar amb els reptes plantejats.

•

Konsulta’m:
Claudi Paz (psicòleg Fundació Eulàlia Torras
de Beà - CSMIJ Sant Andreu)

•

Itínere +45
Jordi Formiguera (gestor transversal d'inserció
laboral Fundació Joia. Coordinador d’Itínere +45)

•

Atenció intensiva en salut mental a l’entorn
de vida
Francesca Asensio (psiquiatra i directora
assistencial Fundació Vidal i Barraquer)

•

Primer la llar
Carme Fortea (cap Departament d’Atenció a
persones sense llar o en situació d’exclusió
residencial, Ajuntament de Barcelona)

•

Xarxa sense gravetat
Marcos Obregón (Associació Ràdio Nikosia)

•

Accions de lluita contra l’estigma
Ariadna Rogero (responsable de premsa i
dels portaveus Obertament)

•

L’Altre Festival
Manel Anoro (director de L’Altre Festival
Internacional d’Arts Escèniques i Salut Mental)

TAULA 4
Prioritzem infància i joventut: aprenentatges,
acompanyament i suport
Coordina: Michele Catanzaro, doctor en física i
periodista
Sala Capella Santa Àgueda
•

1,2,3 Emoció!
Montse Bartroli (Servei de Prevenció i Atenció
a les Drogodependències (SEPAD) - Agència
de Salut Pública de Barcelona

•

Escoles enriquides: incorporem perfils
professionals d’atenció i suport emocional
Carola Marimón (tècnica especialista en
atenció i suport emocional)

•

Aquí T’Escoltem
Mariona Moratona (Direcció Servei per a
adolescents i famílies, Departament de
joventut, Ajuntament de Barcelona)

•

A Prop Jove
Violeta Pérez (tècnica A Prop Jove, programa
promogut per Barcelona Activa)

