Resum II Trobada
El passat 9 de desembre varem realitzar la II Jornada del Grup de
Pensadors, on varem assistir 26 pensadors. La gran majoria integrants
d’anteriors edicions i alguns de nous interessats en conèixer de mes a prop
l’experiència.
La presentació de la Jornada va ser a càrrec de l’Àngels Vives, qui va donar
l’acollida a tots els assistents i va fer un breu relat de la filosofia del grup i
un record molt especial al desaparegut Dr. Pep Clusa, que en la 1a jornada
va ser-hi present, com a president de la Fundació, i que sempre ens va
encoratjar a seguir-hi treballant. (document adjunt a la web)
Posteriorment la Gemma Galan i la Montse Martínez varen resumir la
trajectòria d’aquest darrer any del Grup, amb el títol “Un any de divulgació
del grup”, per la participació al 5è Congrés Català de Salut Mental amb el
taller: “Grup Pensadors. Una experiència de treball entre usuaris, familiars i
professionals”, i la presencia que se li ha dedicat al Grup en diferents
mitjans de comunicació.
La Lucia Estrella Serra i l’Esther Eiros, com a membres dels grups de mati i
tarda de la 5a edició varen fer un resum del treball que es va portar a terme
en aquesta darrera edició. (documents penjats en la web)
Varem també poder compartir la lectura de les aportacions del Raul
Velasco, membre del grup absent per canvi de residencia i conegut per
molts dels presents.
Desprès d’un breu descans dedicarem la segona part de la jornada a una
sessió de Grup de Pensadors amb tots els assistents, on treballarem temes i
objectius de properes edicions.
Bona part de les aportacions giraren en torn a la necessitat de consolidar el
format del Grup de Pensadors:


Mantenir la ubicació del grup al Centres Cívics o a altres indrets
propers a la comunitat, per tal d’afavorir la presencia de la
ciutadania.



Potenciar i assegurar la presencia del col·lectiu d’usuaris de forma
paritària amb els altres subgrups.



Rescatar la participació de psiquiatres dins el sector de professionals.

Es va emfatitzar en la proposta d’elaborar un document adreçat als mitjans
de comunicació dirigit al responsables politics en contra de mes retallades
amb el lema “No mes pèrdues!!!”

Es varen suggerir un llistat de nous temes per properes edicions, dels que
en recollim uns quants:
El estigma als mitjans de Comunicació.
El canvi de paradigma i del model de tractament.
Elements de Democràcia participativa con a eina i estratègia per la gestió
del moment actual.
Abordatge de la Patologia Dual a la Xarxa de SM.
Dificultats amb la coordinació a la Xarxa.
Al finalitzar varem convocar a tots els assistents i a altres pensadors
interessats en participar a la 6a edició del Grup que s’iniciarà en la darrera
setmana del mes de gener.

