
 



 

 

PRESENTACIÓ    
  

  

Després del 6è Congrés Català de Salut Mental, celebrat el passat 1, 2 i 3 de juny sota el títol 

“MIGRACIONS, EXILI I REFUGI: DRETS HUMANS I SALUT MENTAL”, tal com vàrem acordar, 

convoquem aquesta Jornada Post Congrés, per tal de posar en comú algunes dades i algunes 
reflexions sobre la situació actual en la que ens trobem i poder reprendre alguns dels temes tractats 

en el Congrés.  

 

Malauradament, els temes tractats en el Congrés, no estan resolts, en tot cas, alguns d’ells, els 

sentim com a silenciats des dels mitjans de comunicació o les dinàmiques i prioritats institucionals. 

Conscients de que la problemàtica persisteix i en tot cas, evoluciona creant noves necessitats, 

proposem aquest nou espai de trobada i intercanvi entre les diferents organitzacions i agents 
presents en el territori, tant de l’àmbit de la salut o la salut mental, com del treball social i del 

treball en l’àmbit de la immigració i els refugiats.  

Per tant, amb el convenciment de que seguim davant una situació dramàtica a Europa, i amb la 

voluntat de mantenir una actitud de denúncia i mobilització, convoquem aquesta Jornada per tal de 

seguir amb el nostre procés de discussió i elaboració de diferents nivells de resposta, en aquest cas, 

des de la perspectiva de la salut, de salut mental i comunitària.   

Amb el desig de que aquesta proposta sigui del vostre interès, us convidem i animen a participar-hi 

de forma activa. 
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PROGRAMA  
  

  
  

DIVENDRES, 2 DE MARÇ DE 2018 

  

9:00 h  PRESENTACIÓ DE LA JORNADA  

   

Àngels Vives, presidenta Fundació Congrés Català de Salut Mental 

 

9:15 h  “UNA MIRADA A LA REALITAT ACTUAL” 

  

La “crisi” dels refugiats a Europa en perspectiva. Què ha passat en els últims dos anys i mig? On 
som ara? 

Arantza Diez, periodista freelance.  

 
“La resposta al refugi de la Generalitat: l'experiència del Comitè per a l'Acollida de les Persones 
Refugiades". 

Angel Miret, coordinador del Comitè per l’Acollida a les Persones Refugiades. 
 

Presenta: Àngels Vives  
 

10:45 h Pausa  

 

  

11:15 h  “MANIFEST SOBRE LA VULNERACIÓ DE DRETS EN LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA” 

  

Irene Santiago, psicòloga, especialitzada en atenció psicosocial a persones, organitzacions i 
col·lectius en situació de vulneració de drets humans, emergències i catàstrofes. Directora de l'Àrea 
Psicosocial de Iridia. 
 

Violeta  Quiroga, directora de l’Escola de Treball Social (UB) i experta en menors no acompanyats.  

 

Yolanda Osorio, psiquiatra. Programa d’atenció en salut mental per població immigrada (SATMI). 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

 

Margarita Boladeras, catedràtica emèrita de Filosofia Moral i Política de la Universitat de Barcelona 

i membre del Comitè de Bioètica de Catalunya. 

 

Moderador: Albert Mariné  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13:00 h  PRESENTACIÓ DE DOS PROPOSTES DE GRUPS INTERDISCIPLINARS    

  

Grup de treball - COPC: “Moviments migratoris, refugi, asil i relacions interculturals”. 

Guillermo Mattioli, president de la Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia (COPC). 
 

Grup de treball - FCCSM ”Els processos de radicalització”.  

Miguel Perlado, psicòleg i psicoanalista. Especialista en relacions sectàries i moviments 

adoctrinants. 

 

Presenta: Víctor Martí  

 

14.00 h Descans – dinar  

 

15:30 h  “COM FER POSSIBLE LA CONSTRUCCIÓ DE XARXES RELACIONALS ENTRE LES PERSONES I  

                LES ENTITATS”  

 

Amb  la intervenció de representants de  diferents entitats  

Jorge Barudy, director i Fundador de l’Associació EXIL. 
Said El Kadaoui, Associació Atlàntida, professionals per la Interculturaritat  

Marta Salvany i Fatima Hassoun, Servei Interculturalitat Sant Andreu i Serveis Salut Mental Sant 

Andreu. 

Micaela Mahi, integradora social i escriptora. Vocal de la Federació Veus. 

 

Moderadores: Anna Carrió i Jose Fernandez   
 

17.15 h Descans  
 

17:30 h  ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL DE LA POBLACIÓ MIGRANT: CALEN SERVEIS ESPECÍFICS?    
 

“Atenció a la salut mental des de l'Atenció Primària en Salut”  

Blanca de Gispert, metgessa d’atenció primària de salut. Membre de FoCAP.  
 

“Atenció a la salut mental des dels dispositius de la xarxa pública de salut mental” 

Laura Morro, treballadora Social. INAD. Parc de Salut Mar. 

 

“Atenció a la salut mental des dels serveis especialitzats” 

Laia Martín, psicòloga clínica. Programa d’atenció en salut mental per població immigrada (SATMI). 
Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 
 

"Atenció a la SM de col·lectius immigrants d'alta vulnerabilitat: infants i adolescents no 

acompanyats; dones immigrants víctimes  de violència masclista i tràfic sexual" 

Mar Ramos, psiquiatra. Programa transcultural del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de la Vall 

d'Hebron. 
 

Moderadors:  Ada Ruiz i Jordi Marfà 

 

19:15 h  FI DE LA JORNADA      

 

 



 

RELACIÓ DE PONENTS  

  
 
Jorge Barudy, neuropsiquiatra, psiquiatra infantil i terapeuta familiar. Director i fundador de la 
Associació EXIL. 
 

Ester Boixadera, terapeuta psicocorporal. Centre de Teràpia  Psicocorporal – Anàlisi Bioenergètica. 

 

Margarita Boladeras, catedràtica emèrita de Filosofia Moral i Política de la Universitat de Barcelona 

i membre del Comitè de Bioètica de Catalunya. 

 
Anna Carrió, treballadora Social. Coordinadora del SRC de St. Andreu. Fundació Vidal i Barraquer. 
Membre Patronat de la FCCSM. 
 
Arantza Diez, periodista freelance. Codirectora del documental "To Kyma. Rescat al mar Egeu" i 
autora del llibre "Lesbos, a cor obert" (Ed. Columna). 
 

Said El Kadaoui, escriptor, professor i llicenciat en psicologia, especialitzat en la salut mental en 

contextos de migració i identitat. Associació Atlàntida, professionals per la Interculturaritat.  

 
José Fernandez, treballadora social. Ex directora de l’Escola de Treball Social de la UB. Membre del 
Patronat de la FCCSM. 
 
Cristina Fernandez Bessa, investigadora del Grup de Recerca Antígona (dret i societat en 
perspectiva de gènere) i especialista en Migracions. 
 
Blanca de Gispert, metgessa d’atenció primària de salut. CAP Trinitat Vella de Barcelona. Màster en 

medicina tropical i salut internacional. Membre de FoCAP.  

 

Fatima Hassoun, mediadora comunitària Servei d’Intercullturalitat de Sant Andreu. Barcelona. 

 

Micaela Mahi, integradora social i escriptora. Membre de Radio Nikosia i vocal de la Federació 

Veus. Entitats Catalanes de Salut Mental en 1a Persona. 

 
Albert Mariné, psiquiatre. Responsable de Psicosociologia Laboral a la Corporació Sanitària Parc 
Taulí. Membre de la Junta de la FCCSM.  
 

Víctor Martí, psicòleg clínic. Coordinador del CAS de Rubí del Consorci Sanitari de Terrassa. Director 

de la Fundació Congrés Català de Salut Mental.  

 

Laia Martin, psicòloga clínica. Programa SATMI (Programa d'atenció en Salut Mental per població 

immigrada). Centre de Salut Mental Esplugues. Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Laura Morro, treballadora Social. INAD. Parc de Salut Mar. 

 

Jordi Marfà, psiquiatre.  Director de CSMA2 i CD Bètula, de Badalona Serveis Assistencials (BSA). 
Secretari del Comitè d’Ètica Assistencial de la FCCSM i membre del Patronat de la FCCSM. 

 

Guillermo Mattioli, psicòleg clínic. Doctor per la Universitat de Barcelona. President de la Secció de 

psicologia clínica, de la salut i psicoteràpia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. 

 

Àngel Miret, coordinador del Comitè per l’Acollida a les Persones Refugiades. Secretaria d'Igualtat, 

Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.  

 

Yolanda Osorio, psiquiatre, coordinadora ESMES (equip Salut Mental Sense Sostre) 

i programa SATMI (Programa d'atenció en Salut Mental per població immigrada). 

 

Miguel Perlado, psicòleg i psicoanalista. Especialista en relacions sectàries i moviments 

adoctrinants. 

 

Violeta  Quiroga, directora de l’Escola de Treball Social (UB) i experta en menors no acompanyats.  

 

Mar Ramos, psiquiatra del programa transcultural del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de la Vall 

d'Hebron. 

 

Ada Ruiz, psiquiatra al Parc de Salut Mar. Membre del Patronat de la FCCSM. 
 

Marta Salvany, psicòloga i psicoterapeuta familiar. Serveis de salut mental Sant Andreu. Fundació 

Vidal i Barraquer. 

 
Irene Santiago, psicòloga, especialitzada en atenció psicosocial a persones, organitzacions i 
col·lectius en situació de vulneració de drets humans, emergències i catàstrofes, amb experiència 
en atenció psicosocial i psicològica a persones migrants i refugiades. Directora de l'Àrea Psicosocial 
de Iridia, centre per la defensa dels drets humans. 
 

Àngels Vives, psiquiatra i psicoanalista. Presidenta de la Fundació Congrés Català de Salut Mental. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIONS GENERALS  
  

  

 

Inscripcions   
  

Inscripció limitada a l’aforament de la sala.  

 

QUOTES D'INSCRIPCIONS   

  Fins el 25/02/18  A partir del 25/02/18  

Professionals   20,00€  30,00€  

Estudiants *  10,00€  20,00€  

  

Formulari d’inscripció 
 

*   Estudiants universitaris i residents que estiguin fent la especialitat.  

 

Només s’acceptaran les inscripcions que vagin acompanyades del pagament corresponent.   

Data límit d’inscripció 28 de febrer 
  

Forma de pagament: 

Transferència bancària indicant el nom i cognoms a: 

“la Caixa” ES05  2100 3109 6022 0013 7911 

  

Cancel·lacions:  

Abans del 25 de febrer es retornarà el 100% de l'import de la inscripció. 
A partir del 25 de febrer no hi ha dret a  cap devolució. 
  

  

Lloc de celebració:  
  
COMB  

Pg. de la Bonanova, 47                         

08000 Barcelona               

        

 

Secretaria Tècnica  
 

FCCSM  

C/ Aragó, 141-143, 4art   

08015 Barcelona  

Tel.: 93 238 62 47      

info@fccsm.net  -  www.fccsm.net  

 

https://docs.google.com/forms/d/1beAiKtFbOwdSteYQ71ya8G2UUd0eCGGRYg4jfmiCTPM/viewform?edit_requested=true
http://www.fccsm.net/
http://www.fccsm.net/


 

 

SUPORTS INSTITUCIONALS   
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