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21 de novembre de 2016
Lloc:

Casa de la Convalescència
C/Sant Antoni Mª Claret, 171. 08041 Barcelona

Crisi i salut mental
en infants i joves:
causa o conseqüència?

Programa:
9:30 h.

Benvinguda
9:45 h. Conferència

La infància i l’adolescència en el temps de les múltiples crisis
Joan Canimas, doctor en filosofia, professor de la Universitat de Girona
10:30 h. Pausa cafè

Introducció:

11:00 h. Taula Rodona

L’objectiu de la jornada és debatre al voltant del context de
crisi que hem viscut i encara estem vivint a casa nostra, i
l’afectació que aquesta pot haver tingut en la salut mental
dels infants i joves, si és que podem fer aquesta afirmació.

Ponents:
Lluis Rajmil, doctor en medicina, investigador de l’Agència de Qualitat
i Avaluació Sanitària de Catalunya (AQuAS)
Marta Poll, treballadora social i psicòloga, directora de la Federació de Salut
Mental de Catalunya
Adela Camí, psicoterapeuta sistèmica, directora general d’Eduvic i membre
directiu de la FEDAIA
Josep Matalí, psicòleg clínic, coordinador de la Unitat de Conductes Addictives
de l’Adolescent de l’Hospital Sant Joan de Déu

A l’entorn d’aquesta idea de fons es debatrà sobre la necessitat
d’una xarxa sanitària, social i escolar ben coordinada per
fomentar la salut mental entre els infants i joves i poder
detectar precoçment situacions de risc. Es parlarà sobre si
la pobresa i la vulnerabilitat social, que molts infants i joves
pateixen, fa que presentin més trastorns o si aquests, en
períodes de crisi, són més greus per manca de recursos en la
prevenció, per poca coordinació, o per famílies en situació de
màxima precarietat que no són capaces de gestionar-ho.

Adreçat a:
Professionals i estudiants de medicina, psicologia, psiquiatria,
sociologia, treball social, sociologia, educació i persones
vinculades a empreses, organitzacions o fundacions que
treballen en l’àmbit de la salut mental.

La salut mental dels infants i adolescents, avui

ModerEN: Marta Segú, directora de la Fundació Probitas i Núria Terribas,
directora de la Fundació Víctor Grífols i Lucas
13:00 h. Dinar
15:00 h. Taula Rodona

Bones pràctiques en intervencions de salut mental
Ponents:
Rosa Coscolla, sociòloga i psicòloga, cap d’innovació i metodologia de Consultoria
i Estudis de la Fundació Pere Tarrés
Saïd El Kadaoui Moussaoui, psicòleg, psicoterapeuta i escriptor, vocal de la Junta
de l’Associació Catalana de professionals de la Salut Mental (ACPSM-AEN)
Manel Gener, psicopedagog i terapeuta familiar, ex-director de l’Equip
d’Assessorament Psicopedagògic de Granollers
Mark Dangerfield, psicòleg clínic, Hospital de Dia d’Adolescents de Badalona.
Fundació Vidal i Barraquer
Juanjo Gil, infermer, CSMIJ de Les Corts i Sarrià Sant Gervasi i coordinador
del programa Espaijove.net
Modera: Marta Espar, periodista
17:00 h - 18:00 h. Conferència

Marginar activament a un terç de la infància:
¿Serveix per alguna cosa?

Jorge L.Tizón, psiquiatra i neuròleg, psicòleg i psicoanalista, fundador
i ex-director de l’Equip Pilot en Salut Mental Comunitària “Unitat de Salut
Mental de La Verneda, La Pau i La Mina”
18:00 h - 18:15 h. Cloenda

