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7a Jornada la Xarxa a Debat 

“FACTORS DE PROTECCIÓ I VULNERABILITAT 

EN SALUT MENTAL: 

intervencions comunitàries” 
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Associació Catalana de Professionals de Salut Mental (ACPSM – AEN) 

Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) 
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PRESENTACIÓ 
 
 

Els principals determinants socioeconòmics i ambientals de la salut mental, 

estan relacionats amb grans problemes com ara la pobresa, la guerra i la 
desigualtat. Els factors de risc, de vulnerabilitat i de protecció individuals i 

relacionats amb la família, poden ser de diferent caire: biològics, emocionals, 
cognitius, conductuals, interpersonals o relacionats amb el context familiar. 

L’impacte en la salut mental pot ser major o menor segons el període de la vida en 
que es desenvolupin determinades circumstàncies, fins i tot poden transcendir a 
través de generacions. (1) 

  
El paradigma biopsicosocial, desenvolupat en el marc de la salut mental 

comunitària, ha afavorit el reconeixement de la complexitat del funcionament 
mental i dels factors que potencien o malmeten la salut mental de l’individu. En 
aquesta 7a edició de la Xarxa a Debat, la seva comissió organitzadora proposa 

reflexionar i aprofundir entorn als factors que incideixen en la salut mental. Sabem 
que el psiquisme s’estructura a partir del cos i en la interacció amb l’altre, en un   

determinat context familiar i social. Com podem potenciar doncs, els aspectes de 
salut en la persona? I en la comunitat? Com està afectant la crisi a la salut mental 
de les persones i als serveis? Quin paper han de tenir aquests com a potenciadors 

de salut? I la comunitat?  
 

Entorn a aquestes i d’altres preguntes volem dedicar la Jornada en aquest 
espai dinàmic de reflexió que pretén ser la xarxa a quan debat. 

 
 
 
 
El Comitè Organitzador 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Organización Mundial de la Salud. Prevención de los trastornos mentales: intervenciones 

efectivas y opciones de políticas. Informe compendiado. 2004 
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PROGRAMA 
 
 

 
8.30 h Acollida i registre dels participants 

 
9.00 h  Inauguració i presentació de la Jornada 

         Àngels Vives, presidenta de la Fundació Congrés Català de Salut  
  Mental (FCCSM). 
                  Francisco Villegas, president de l’Associació Catalana de  

  Professionals de Salut Mental (ACPSM – AEN). 
Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i Addiccions 

Lluís Grande,  subdirector general d'Anàlisi i Programació de l'ICASS. 
   
9.30 h “Els factors de protecció i vulnerabilitat en salut mental: una  

  perspectiva clínica i sociològica”. 
Alberto Lasa, psiquiatre. Professor de la Universitat del País Basc. 

"Los factores de protección y vulnerabilidad como elemento 
diagnóstico". 
Xavier Bonal, sociòleg. Professor de sociologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona."La protecció i la desprotecció del sistema: 
vulnerabilitat i maltractament a la infància en risc". 

 
Moderadora:  
Mercè Teixidó. Àrea de Salut Mental de Sarrià – Sant Gervasi. Centre 

d'Higiene Mental Les Corts i Vicepresidenta de l'ACPSM – AEN. 
  

 
11.30 h  Pausa  
 

 
12.00 h  “Intervencions comunitàries: experiències en el nostre entorn” 

Josep Moya, coordinador de l’Observatori de Salut Mental de 
Catalunya. “Impacte de l’atur perllongat en la salut mental de la 
població”. 

Roser Casalprim, coordinadora del CSMIJ de la FNB.“Una experiència 
de treball en xarxa a la FNB”. 

Jorge Tió, coordinador del Equip d’Atenció al Menor de Sant Pere 
Claver - Fundació Sanitària. "Una Salut Mental justa i una Justícia 
mentalment saludable? Abordatge interdisciplinar amb menors de 

Justícia Juvenil". 
   Juan José Gil. Centre d’Higiene Mental Les Corts (CHMLC). 

“Projecte Espai Jove: Un espai per a la Salut Mental”. 

  
  Moderadora:  

  Myriam Garcia. CSMIJ de Vilanova i la Geltrú. Hospital Sant Joan de  
  Déu i membre del Patronat de la FCCSM. 
 

14.00 h  Cloenda  
  Mercè Teixidó i Myriam Garcia. 
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INFORMACIONS GENERALS 
 
 

  

Inscripcions i secretaria: 

 
Preu: 10 €. Per formalitzar la inscripció cal enviar a la Secretaria de la jornada les 

dades personals (nom, professió, lloc de treball, adreça electrònica i adreça postal), 
juntament amb el comprovant de pagament, que es pot fer per transferència al c/c 
núm. 2100-3109-60-2200137911 o in situ  el mateix dia de la Jornada (cal fer 

abans la preinscripció).  
 

Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) 
C/ Enric Granados, 116  2n 1a - 08008 Barcelona 
Tel.: 93 238 62 47 | Fax: 93 218 36 65 

info@fccsm.net – www.fccsm.net   
 

 
 

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) 
 

 

Per a més informació: 
 

FCCSM    ACPSM – AEN   
A/e: info@fccsm.net      A/e: info@acpsm-aen.cat 

Web: www.fccsm.net  Web: www.acpsm-aen.cat 
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