
                                                            
               
                                                                                                            
 
 

 
 

 
6a Jornada la Xarxa a Debat 

 
ENTORNS TERAPÈUTICS:  

ITINERARIS I BUITS ASSISTENCIALS 
 
 

Data: 
Divendres, 26 d’octubre de 2012 

 
 
 
 

Lloc: 
Sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 

Passeig de la Bonanova, 47 
Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organitza: 
Associació Catalana de Professionals de Salut Mental (ACPSM – AEN) 

Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) 
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PRESENTACIÓ 
 
 
Front a tendències desreguladores que poden amenaçar l’accessibilitat, la 
continuïtat i el dret a un tracte conforme a la dignitat de les persones amb 
problemàtiques psicològiques i psiquiàtriques, en aquesta 6a edició de la Jornada 
la Xarxa a Debat, la seva comissió organitzadora proposa deliberar i aprofundir en 
la necessitat d’una atenció integral de la salut (mental). Aquesta necessària atenció 
integral comporta una imprescindible coordinació a nivell dels equips 
interprofessionals, dels diferents serveis de la xarxa de salut mental i d’altres 
xarxes, així com també requereix una acurada integració de diferents modalitats  
tècniques d’intervenció: terapèutiques, assistencials i recuperadores. Tot, des d’una 
perspectiva preventiva i una finalitat equitativa, eficient i de qualitat.    
 
Per garantir l’atenció integral, la continuïtat assistencial és un element 
imprescindible. Continuïtat en el marc de la territorialització, complementada amb 
una formació adient, espais de reunió dels professionals, i l’esmentada coordinació 
interserveis. Condicions que requereixen compatir el model d’atenció a la salut 
mental i els elements psicosocials claus  per la seva recuperació. 
 
Aquestes i altres circumstàncies presents en el “circuit assistencial”, van induir-nos 
a destacar la qüestió de l’itinerari i dels buits assistencials. Sempre tenint present 
que cal prendre cura de la gestió dels processos per tal que no derivin cap a una 
gestió predominantment mèdic-administrativa, en detriment dels aspectes clínics i 
centrats en les necessitats de les persones ateses.  
  
  
 
 
 
 
 
El Comitè Organitzador 
 
Lluís Albaigès 
Josep Clusa 
Myriam Garcia 
Víctor Martí 
Lluís Mauri 
Roser Pérez Simó  
Mercè Teixidó  
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PROGRAMA 
 
 
8.30 h Acollida i registre dels participants 
 
9.00 h  Inauguració i presentació de la Jornada 
         Josep Clusa, president de la Fundació Congrés Català de Salut  
  Mental (FCCSM) 
                  Mercè Teixidó, vicepresidenta de l’Associació Catalana de   
  Professionals de Salut Mental (ACPSM – AEN) 
  Carles Constante, director general de Regulació, Planificació i   
  Recursos Sanitaris del Dept. de Salut  
 
9.45 h  Conferències – Debat:  
  “Entorns terapèutics i organitzacions assistencials” 
   
  “Apedaçant la xarxa...”  
  Claudi Camps, director mèdic de l’Institut d’Assistència Sanitària.  
  IAS, Girona  
   

"De l'accés a l'assistència, fins a l'atenció al pacient en psiquiatria" 
Quina continuïtat? Quina durada? 
Charles Alezrah, Centre Hospitalier Spécialisé de Thuir (França)  

   
Moderador:  

  Lluis Albaigès, director de l’Àrea Assistencial en Salut Mental de  
  l’Hospitalet i vocal de la Junta de la FCCSM 
  
11.30 h  Pausa  
 
12.00 h  Continuïtat assistencial: experiències en el nostre entorn. 
    
  “El repte de la transició harmònica de nen a adult”. 
  Jordi Blanch, psiquiatre. Cap de secció. Hospital Clínic de Barcelona. 
 
  “Programa de Suport a la Primària en Infanto-Juvenil: una via per la  
  integració i la diferenciació”. 
  Daniel Cruz,  psicòleg clínic. Coordinador CSMIJ Granollers. Hospital  
  Sant Joan de Déu.   
   
  “Addiccions i Salut Mental: oportunitats i febleses de Rubí”  
  Víctor Martí, psicòleg clínic. Coordinador CAS Rubí. Serveis de Salut  
  Mental Ferran Salsas i Roig. Consorci Sanitari de Terrassa. 
   

  “Continuïtat assistencial en Adults”. 
Paloma Lago, psiquiatre. Directora Centres de Salut Mental 9 Barris. 

  
  Moderadora:  

Mercè Teixidó, coordinadora CSMA i PSI Sarrià – St. Gervasi,  
  Centre d’Higiene Mental les Corts, i vicepresidenta de l’ACPSM – AEN 
 
14.0 h  Cloenda  
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INFORMACIONS GENERALS 
 
 
  
Inscripcions: 
 
Inscripció gratuïta amb places limitades. L’admissió serà per rigorós ordre 
d’inscripció, omplint la butlleta a: www.acpsm-aen.cat 
 
 
 
Informació: 
 
FCCSM    ACPSM – AEN   
A/e: info@fccsm.net      A/e: info@acpsm-aen.cat 
Web: www.fccsm.net  Web: www.acpsm-aen.cat 
  
 
Col·labora: 
 
Departament de Salut 
Departament de Benestar Social i Família 
 
 
Amb el suport de: 
 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) 
Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (COTSC) 
Col·legi de Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 
 
 


