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1. PRESENTACIÓ 

 
 

 

 
El 14 de setembre del 2000 va quedar constituïda la Fundació Congrés 

Català de Salut Mental (FCCSM), després d’un procés de treball que arrenca en 
el primer Congrés Català de Salut Mental, que va tenir lloc a  Barcelona, el mes de 

febrer de l’any 1999. 
 

La Fundació està formada per un Patronat de fins a 40 membres a títol 
individual i cinc Socis Protectors: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Col·legi 
Oficial de Psicologia de Catalunya, Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 

Barcelona,  Col·legi Oficial de Treballadors Socials de Catalunya i Col·legi de 
Educadores i Educadors Socials de Catalunya. 

 
Els seus estatuts reflecteixen la idea germinal de la Fundació: constituir-se 

en un instrument per la promoció de la Salut Mental. Un element bàsic en el 

plantejament del nostre treball, és la interdisciplinarietat, el desig de reunir 
esforços amb totes les institucions, organismes, associacions, que des dels 

usuaris, familiars, professionals, responsables polítics i ciutadans en general, 
sustentin aquest mateix interès. 
  

Aquesta memòria, mostra de forma sintètica el recorregut i activitats realitzades 
per la Fundació des de la seva  constitució.  

 
 
 

 
 

 
 
Josep Vilajoana i Celaya        Víctor Martí i Carrasco 

President        Director  
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2. ANTECEDENTS 

 
 

 

 
1r Congrés Català de Salut Mental. “Què és la salut mental?”  

Memorial Emili Mira i López. 
Barcelona, 18, 19 i 20 de febrer de 1999. 
Coorganitzat amb el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) 

 
Plataforma Congrés Català de Salut Mental. 

En l’acte de clausura del 1r CCSM, el dia 20 de febrer de 1999, va quedar 
constituïda la Plataforma Congrés Català de Salut Mental. La seva finalitat era la 
de donar estructura, forma i contingut a la idea del que seria la futura Fundació. 

 
Jornada de treball “El per què de la guerra”. 

Barcelona, 2 de juliol de 1999.  
Conferència a càrrec del Dr. Guillermo Bodner. 

 
Reunió amb els Col·legis Professionals. 
El 19 de juny de l’any 2000 té lloc una reunió a la qual els quatre Col·legis  

professionals (COMB, COPC, CODIBA i CDTSC), reafirmen la seva voluntat de 
participar com a Socis Protectors de la nova Fundació, d’acord amb els estatuts 

elaborats. Aquest és un acord especialment significatiu atès a que per primera 
vegada els quatre Col·legis de forma conjunta, col·laboren d’una forma 
compromesa, per a la promoció de la Salut Mental. 

 
Constitució de la Fundació CCSM 

El 14 de setembre de l’any 2000 es constitueix, davant de notari, la Fundació 
Congrés Català de Salut mental (FCCSM) amb la signatura de tots els Patrons. 
El 29 de setembre d’aquest mateix any, es realitza la presentació pública de la 

Fundació en un acte que té lloc a la sala d’actes del COMB, amb la presència dels 
presidents dels quatre Col·legis professionals, juntament amb la presidenta i el 

director de la Fundació.  
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3. ACTIVITATS REALITZADES 
 

 

 
 

3.1 JORNADES I CONGRESSOS 
 
1a Jornada de la  Fundació “Salut mental: visions i responsabilitats des de 

la política, la cultura i els serveis de salut”. 
Barcelona, 17 de novembre de 2000. 

Intervenen:  
- Joan Rigol, president del Parlament de Catalunya, que fa una dissertació 

sobre el paper de la política i les seves dificultats en l’obertura  de la 

Jornada. 
- Manuel Vázquez Montalbán: De la societat de la informació a la societat del 

coneixement i de la cooperació. Hi ha raons per l’esperança? 
- Ladislao Lara: L’experiència andalusa en la reforma de l’assistència en Salut 

Mental. 

 
Jornada de treball “Transcendència per a la salut del funcionament de les 

organitzacions: experiències d’intervenció”. 
Barcelona, 2 de març del 2001. 
Docent convidat: Isabel Menzies-Lyth, psicoanalista britànica, experta en treball 

de les organitzacions 
Coorganitzat amb El Centre Emili Mira.  

 
3r Congrés d’Atenció Primària i Salut Mental “Canviant la mirada”. 
Badalona, març de 2002. 

Coorganitzades amb la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
(SCMFiC).  

 
2n Congrés Català de Salut Mental “Les fronteres del psiquisme” 
Memorial Francesc Tosquelles. 

Barcelona, 6, 7 i 8 febrer de 2003. 
Coorganitzat amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC). 

 
1a Jornada sobre “l’Atenció Psicoterapèutica dels Trastorns Psicòtics a la 
Xarxa Pública”.  

Barcelona, 10 d’octubre 2003. (En motiu del Dia Mundial de la Salut Mental).  
Expert invitat: Prof. Alanen. 

Coorganitzat amb la FECAFAMM. 
 

Jornada sobre “Salut Mental i Addiccions en l’Assistència Primària: un 
debat entorn de la relació amb les xarxes especialitzades”. 
L’Hospitalet de Llobregat, 28 d’octubre de 2004. (En motiu del Dia Mundial de la 

Salut Mental).  
Coorganitzat amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. 
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1a Jornada “Drets Humans i Ètica en Salut Mental: una reflexió 
necessària”. 

Barcelona, 11 de març de 2005. 
- Tractament Ambulatori Obligatori 

- Mesures Restrictives en unitats hospitalàries de Salut Mental 
 
1a Jornada “La xarxa a debat: la pràctica assistencial i les condicions de 

l’exercici professional”. 
Barcelona, 11 de novembre de 2005. 

- La relació assistencial i la prescripció de medicaments. 
- Condicions de treball dels professionals i reptes de futur. 

Coorganitzat amb AEN Catalunya. 

 
Jornada “Memòria, silenci i salut mental. La guerra del 36”. 

Barcelona, 19 de novembre de 2005. 
- Oblidar i recordar: qüestions a l’entorn de l’ètica i la transmissió. 
- Els oblidats tenen la paraula. 

- Homenatge a l’associació de “Dones del 36” i a tots els silenciats. 
 

2a Jornada “L’atenció psicoterapèutica dels trastorns psicòtics a la xarxa 
pública”. Una jornada amb el Prof. Dr. R. D. Hinshelwood. 
Barcelona, 27 de gener de 2006. 

- Conferència del Dr. Robert D. Hinshelwood: “Sofrir la bogeria, la   psicosi i 
les seves repercussions en els professionals i les institucions”  

- Taula Rodona: Projectes d’atenció integral als trastorns psicòtics a 
Catalunya. 

- Debat entorn de material clínic. 

Coorganitzat amb la FECAFAMM. 
 

3r Congrés Català de Salut Mental. “Necessitats i respostes en salut 
mental: la construcció de la cura”. 
Memorial Carolina Meléndez. 

Barcelona, 23, 24 i 25 de febrer de 2006. 
Coorganitzat amb el Col·legi d’Infermeria de Barcelona (COIB). 

 
2a Jornada “La Xarxa a Debat: Aspectes ideològics, teòrics i polítics que 
han contribuït a la configuració del model català de salut mental”. 

Barcelona 27 d’octubre de 2006. 
 - La perspectiva dels partits polítics. 

 - La perspectiva dels professionals. 
Coorganitzat amb la ACPSM - AEN Catalunya. 

 
Jornada “L’autonomia i la dependència en salut mental”. 
Barcelona, 8 de novembre de 2006. 

- Aspectes psicològics i psicopatològics de l’autonomia / dependència. 
- Promoció de l’autonomia i atenció de la dependència. 

Coorganitzat amb la FECAFAMM. 
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Jornada “Evidència o evidències científiques i bones pràctiques? Parlem-

ne”. 
Barcelona, 15 de desembre de 2006. 

- Conferència del Dr. Jorge Tizón: “Psicoteràpies útils en els serveis  
 públics: És evident l’evidència? 

- Taula Rodona: Línies d’investigació sobre els processos  
psicoterapèutics des de la perspectiva cognitiva conductual, sistèmica i 
psicodinàmica. 

- Conferència del Dr. Jorge Canestri: “Bases epistemològiques de la  
 validesa de la psicoteràpia psicoanalítica”. 

- Conferència del Dr. Marius Morlans: “Ètica i investigació”. 
     Coorganitzat amb la Fundació CRAPPSI. 

 

Jornada “La Formació Integral dels Professionals de la Salut Mental”. 
Barcelona, 11 de maig de 2007. 

- Anàlisi i propostes des de la perspectiva dels professionals. 
- Orientació de la formació atenent les prioritats del Pla Director de Salut 

Mental i Addiccions. 

 
3a Jornada “L’atenció psicoterapèutica dels trastorns psicòtics a la xarxa 

pública”. Una jornada amb el Professor Dr. R. Lucas. 
Barcelona, 15 de juny de 2007. 

- Conferència del Dr. Richard Lucas: “Psiquiatria, Psicoteràpia i Xarxa Pública, 

amb especial interès en l’atenció de la psicosi incipient”.  
- Taula Rodona: Anàlisi d’experiències d’intervenció psicoterapèutica en els 

programes d’atenció a pacients amb trastorns psicòtics incipients. 
- Debat entorn de material clínic. 

Coorganitzat amb la FECAFAMM. 

 
3a Jornada “La Xarxa a Debat: La salut mental, una utopia necessària”. 

Barcelona 26 d’octubre de 2007. 
 - Entorn el concepte de salut mental. 
 - Novetats i perspectives del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. 

 -  La realitat de la Salut Mental a la Xarxa: la perspectiva de les diferents  
    xarxes i nivells assistencials 

Coorganitzat amb l’ACPSM - AEN Catalunya. 
 
Jornada “Trauma i Transmissió. Efectes en la subjectivitat dels ciutadans 

de Catalunya de la guerra del 36”. 
Barcelona, 17 de novembre de 2007. 

- Presentacions. 
- Conclusions de la investigació. 

- Conferència de cloenda. 
 
Jornada “Els Grup Multifamiliars”. 

Barcelona, 4 de desembre de 2007. 
- Introducció al funcionament del grup multifamiliar i projecció de vídeo sobre 

cassos. 
    -   Taula – Debat amb el Dr. J. Garcia Badaracco i Hernán Simond. 
 

 
 



 6 

 
 
Jornada  “Identitat, Immigració i Exili. Salut Mental i Drets Humans”. 

Barcelona, 15 i 16 de febrer de 2008. 
- Identitat i Immigració. 

- Homenatge a León Grinberg. 
- Identitat i Exili. 

- Visionat del documental de TV RAI sobre el Procés militar i els 
desapareguts:“La memòria i el perdó”. 

     -   La Immigració i l’Exili: amenaces a la Identitat. 

 
Jornada  “Psicopatologia, psicoteràpia i psicosi”. 

Barcelona, 6 de juny de 2008. 
 -  Presentació de la col·lecció 3PPP.  

 

Coorganitzada amb Herder Editorial i Equip de Prevenció en Salut  
Mental (EAPPP-ICS). 

 
4a Jornada la Xarxa a Debat ·”Salut Mental i Addiccions: La Integració de 
Xarxes”.  

Barcelona, 21 de novembre de 2008.  
-   Trastorns de salut mental i addiccions: estratègies terapèutiques 

diversificades sobre la base d’una avaluació psicopatològica del cas” 
-  Per una integració de la Salut Mental i les Addiccions: antecedents i 

perspectives.  

-   La integració des del territori i els serveis: dificultats i encerts de diferents 
models. 

-   Cap a una visió integral de la Salut Mental i les Addiccions Debat: com 
avançar en el procés d’integració? 
 

Coorganitzades amb l’Associació Catalana de Professionals de Salut Mental – AEN 
Catalunya en el marc de les activitats en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental i 

amb la col·laboració de les coordinadores de CSMIJ, CSMA, CAS i CD i CD-SRC. 
 
Jornada “Ètica i Salut Mental. Protecció de drets i dignitat: legislació en 

salut mental”. 
Barcelona, 12 de desembre de 2008.  

- La Confidencialidad. 
- Les Voluntats anticipades. 
- El Ingrés hospitalari involuntari. 

- Lo verdadero, lo falso, lo bueno y lo mal. 
- Luces y sombras de la legislación en Salud Mental. 

 
Organitzada per el Comitè d’Ètica Assistencial de la FCCSM. 

 
Jornada “Identitat i Exili (1939 - 2009)”. 
Girona, 5 de febrer de 2009 (Centre la Mercè). 

Barcelona, 6 de febrer de 2009 (Universitat de Barcelona). 
La Jonquera, 7 de febrer de 2009 (Museu Memorial de l’Exili). 

En col·laboració amb els ajuntaments de: Argelès, Barcelona, d’Elna, Figueres, 
Girona, Granollers, la Jonquera i Petra. 
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4t Congrés Català de Salut Mental “Salut mental i comunitat: el valor de la 

ciutadania”.  
Memorial Rosa Roca i Homenatge Agustí de Semir.  

Barcelona, 3 - 6 de juny de 2009 (Auditori Axa i Hotel Constanza). 
 

Coorganitzat amb el Col·legi Oficial de Treball Social i Assistents Socials de 
Catalunya. 
 

Jornada “Psicoteràpia a la Xarxa Pública”. 
Barcelona, 6 d’octubre de 2009. 

- Condicions per a una cooperació entre models. 
- La integració en psicoteràpia. 
- Diferenciació i col·laboració des de diferents models teòrico tècnics de 

psicoteràpia.     
 

Jornada “Els Valors i la interioritat en la cultura i la psicoanàlisi avui dia”. 
Barcelona, 15 de desembre de 2009. 
Aportacions al tema dels valors i la interioritat des de diferents posicions.  

Organitzada per el GAPP (Grup atenció psicoterapèutica psicosi) de la FCCSM. 
 

10è Aniversari de la Fundació CCSM: “Balanç i perspectives en salut 
mental”.  
Barcelona, 15 de desembre de 2010 (Auditori Axa). 

Amb la participació de Benedetto Saraceno, Rogelio Luque, entre d’altres. 
Jornada organitzada amb la voluntat de compartir un espai de debat, en torn al 

què han estat el principis ideològics i vertebradors de la Fundació i a l’hora també, 
alguns dels reptes i perspectives de futur en què ens trobem. 
 

Jornada de treball: “Neurociències i psicoanàlisi: la construcció d’un 
paradigma científic interdisciplinar”, a càrrec del professor François Ansermet.  

Barcelona, 18 de febrer de 2011 (La Casa del Mar). 
 
Col·laboren: Associació Catalana de Professionals de Salut Mental. (ACPSM – AEN), 

Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica. (ACPP), Institut d’Estudis de la 
Salut. (IES), Institut Universitari de Salut Mental Vidal i Barraquer. Universitat 

Ramon Llull,  
Màster Psicoteràpia Psicoanalítica orientada a la Xarxa Pública en Salut 
Mental. Facultat de Psicologia. Universitat de Barcelona,  Sant Pere Claver - 

Fundació Sanitària, Secció de Psiquiatres del Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona,  Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i Societat 

Catalana de Medecina Familiar i Comunitària. (CAMFiC)  
 

Amb el suport del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. Departament de Salut. 
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5a Jornada la Xarxa a Debat “La avaluació de les intervencions  

psicoterapèutiques a la xarxa pública de salut mental i addiccions” 
Barcelona, 4 de març de 2011 (Sala d’actes del COMB). 

Coorganitzades amb: l’Associació Catalana de Professionals de Salut Mental – AEN 
Catalunya. 
 

Amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de  Catalunya     
 

Jornada “Per una atenció integral: treball social, salut i salut mental”.  
Barcelona, 22 de juny de 2011. 
Coorganitzades amb el Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 

Socials de Catalunya (CDTSC). 
 

Amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i   
l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona. 
 

Jornada “L’atac contra allò humà”. A càrrec de Pierre Benghozi. 
Barcelona, 1 d’octubre de 2011 (Sala d’Actes del COPC). 

 
Tallers monogràfics 
 

Taller 1: “VIOLÈNCIA FAMILIAR” 
Taller 2: “VIOLÈNCIA INSTITUCIONAL” 

Taller 3: “VIOLÈNCIA D’ESTAT” 
Taller 4. “VIOLÈNCIA: Infància i Adolescència” 

 

Organitzada pel Grup de Treball “Trauma i transmissió” (FCCSM) 
 

Jornada de treball “La vida diagnosticada: per una ètica de la capacitat”. 
Barcelona, 16 de desembre 2011 (Sala d’Actes del COMB). 

Organitzada pel Comitè d’Ètica Assistencial (FCCSM) 
 
Jornada formació teòrica i clínica “Violència i Trauma Psíquic d’Origen 

Social” 
Barcelona, 25 i 26 de maig de 2012 (Sala d’Actes del COMB). 

Organitzada pel Grup de treball TRAUMA I TRANSMISSIÓ. 
 
Col·labora: Asociación Española de Neuropsiquiatria (AEN)  

Amb el suport del Ministerio de la Vicepresidencia. 
 

6a Jornada la Xarxa a Debat “Entorns terapèutics: Itineraris i buits 
assistencials” 
Barcelona, 26 d’octubre de 2012 (Sala d’Actes del COMB). 

Coorganitzades amb l’Associació Catalana de Professionals de Salut Mental – AEN 
Catalunya. 

 
Amb el suport del Departament de Salut de la Generalitat de  Catalunya     
 

1a Trobada “Grup de Pensadors”.  
Barcelona, 12 de desembre 2012 (Sala Noble. Convent de Sant Agustí). 

 
 



 9 

 
 
Jornada“Subjectivitat i Política” 

En el marc dels actes previs al 5è Congrés Català de Salut Mental 
Barcelona, 15 de desembre 2012 (Sala d’actes del COMB). 

 
Organitza: 

Grup de Treball “Subjectivitat i Política” de la FCCSM 
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) 
 

Amb el suport de la Fundació Rafael Campalans 

 
 

5è Congrés Català de Salut Mental “Salut mental i societat en un context 
de crisi: perspectives, oportunitats i propostes”.  
Memorial Jordi Gol – Homenatge Roser Pérez Simó 
Barcelona, 6 – 8 de juny de 2013 (CosmoCaixa). 

 

Organitza:   
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) 

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (COTSC) 
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC) 

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) 
Col·legi de Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 
 

 
Presentació de la publicació “Trauma i transmissió intergeneralcional”. 

Barcelona, 20 de juny de 2013 (Teatre Nacional de Catalunya). 
 
Organitza: 

Grup de treball TRAUMA I TRANSMISSIÓ (FCCSM) 
 

Amb el suport de: 
Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya  
 

Jornada Post 5è Congrés “Salut mental i societat en un context de crisi: 
perspectives, oportunitats i propostes”.  

Amb la participació de Manuel Gómez-Beneyto. 
Barcelona, 25 d’octubre 2013 (Sala d’Actes del COMB). 

 
Organitza: 
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) 

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) 

 
 



 10 

 
 
2a Trobada “Grup de Pensadors”.  

Barcelona, 9 de desembre 2013 (Sala Noble. Convent de Sant Agustí). 
 

7a Jornada la Xarxa a Debat: “Vulnerabilitat i factors de protecció en salut 
mental: intervencions comunitàries”  

Barcelona, 21 de març de 2014 (Sala d’Actes del COMB). 
 

Coorganitzat amb la Associació Catalana de Professionals de la Salut Mental – AEN 

Catalunya. 
 

1es Jornades Internes de la Fundació 
Barcelona, 31 de maig de 2014 (Sala d’actes Centre Cívic Vil·la Florida). 
Espai d’intercanvi i de debat entorn als diferents projectes i grups de treball de la 

FCCSM.  
 

Presentació de la Plataforma per la defensa de l'atenció pública a la Salut 
Mental a Catalunya.  
Barcelona, 10 d’octubre de 2014 (Sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de 

Barcelona). 
 

Acte Homenatge a Josep Clusa. 
Barcelona, 9 de maig de 2015 (Casa Orlandai).  
Acte en record i homenatge del company, amic, fundador i president de la FCCSM 

en el període 2005-2013.  
 

Jornada "Drets humans i ingrés psiquiàtric: bones pràctiques” 
Barcelona, 13 de novembre de 2015 (CosmoCaixa). 
Jornada en motiu de la presentació de la publicació d'un treball d'anàlisi i reflexió 

sobre l’ingrés psiquiàtric desenvolupat en el marc del Comitè d'Ètica Assistencial 
de la FCCSM (CEA-FCCSM) al llarg de l'any 2013-2014.  

 
3a trobada “Grup de Pensadors”.  
Barcelona, 30 de novembre de 2015 (Convent de Sant Agustí).  

Les trobades del Grup de Pensadors, son una oportunitat i proposta de futur, per 
valorar entre tots els seus membres, el que ha estat l’experiència dels diferents 

grups. L’objectiu de les trobades, és seguir fiançant una cultura de treball conjunt 
de pensament i que pugui fer-se extensible a d’altres espais de la comunitat.  
 

8a Jornada la Xarxa a Debat “La xarxa de salut mental, mites i realitats?”. 
Reflexions sobre la vitalitat de la xarxa”. 

Barcelona, 26 de febrer de 2016 (Sala d’Actes del COMB). 
 

Coorganitzat amb la ACPSM – AEN Catalunya.  
 
Taula – debat “La crisi de refugiats a europea: genocidi o solidaritat ...?” 

Barcelona, 14 de març de 216 (Col·legi de l’Advocacia de Barcelona) 
 

Coorganitzat amb l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates (ACJD) i la 
col·laboració del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.  
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Acte públic “Presentació del recurs contra l’acord entre la UE i Turquia” 

Barcelona, 30 de novembre de 2016 (ICAB). 
 

Organitzat per la Comissió Dignitat, Migrants i Refugiats (DMR) integrada per la 
ACJD, Lafede.cat i la FCCSM.  

 
Jornada prèvia al 6è CCSM “Onades migratòries i crisi de refugiats: drets 
humans i salut mental”. 

Barcelona, 16 de desembre 2016 (Sala d’actes del COMB). 
 

6è Congrés Català de Salut Mental “Migració, Exili i Refugi: drets humans i 
salut mental”.  
Memorial Josep Clusa – Homenatge a Valentin Barenblit.  

Barcelona, 1–3 de juny 2017 (CosmoCaixa) 
 
Organitza:   

Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) 

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (TSCAT) 

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) 

 
6è Congrés Català de Salut Mental de la Infància i la Adolescència 
“Trastorns de conducta en la infància i adolescència: nous temps, noves 

estratègies”.  
Barcelona, 23 i 24 de novembre de 2017(CosmoCaixa) 

 
Organitza: Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM) 

 
Jornada post 6è Congrés Català de Salut Mental.  
“Migracions, Exili i Refugi: Drets Humans i Salut Mental”  

Barcelona, 2 de març de 2018 (COMB) 
 

En el marc d’aquest congrés, a destacar la elaboració del  “Manifest per la  
defensa dels drets humans dels menors migrants i la protecció de la vida 

familiar”. 
 

Jornada ”Calidoscopi de la Reforma Psiquiàtrica a Catalunya”.  

Barcelona, 1 i 2 de juny de 2018 (Seu del districte de Nou Barris) 
 

Coorganitzada amb Memorial Mental de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris. 
 
9a Jornada la Xarxa a Debat “Salut Mental Comunitària: quins contextos? 

Quins models?”. 
Barcelona, 23 de novembre de 2018 (Sala d’Actes del COMB). 

 
Coorganitzada amb la ACPSM – AEN Catalunya.  
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Col·laboracions: 

 
Jornades Estatals “Estudio y Debate sobre el futuro de la formación 

integral del médico: ¿Bioingeniería o medicina?” 
Barcelona, 8 i 9 de febrer de 2008 (CosmoCaixa). 

Organitza: Institut d’Estudis de la Salut (IES). 
Col·labora: Equip d’Atenció als Pacients amb Psicosis (ICS), Pla Director de Salut 
Mental i Addiccions, Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM), Societat 

Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). 
 

Jornada “La relació entre usuaris i professionals en l’àmbit de la salut 
mental”.  
Barcelona, 16 de maig de 2008 (CaixaFòrum) 

Organitzada conjuntament amb ADEMM, FÒRUM, AEN, LA UNIÓ, FECAFAMM i 
Consorci Hospitalari. 

 
Jornada Fòrum “I Jornada Llocs de Vida i Recuperació”. 
Barcelona, 2 d’octubre de 2008 (CaixaFòrum). 

Organitza: ICASS i Fòrum Salut Mental. 
 

Actes en el marc del 18è Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua catalana. 
Girona, 12-14 d’octubre de 2008.  

  

o “Dependència i autonomia en la salut: la medicalització de la vida 
quotidiana”. València, 17 de setembre de 2008.  Amb la participació d’ 

Oriol Ramis, Teresa  Rossell i Josep Clusa.   
                                          
o Participació en la ponència sobre "L'actualització del concepte de salut 

de Perpinyà (1976) ". Girona, 13 d’octubre de 2008. 
 

Jornada sobre "Accessibilité, Dignité, Continuité: pour une politique de 
secteur au service de la population”. 
Aix en Provence (França), 24 i 25 d’octubre de 2008. 

 
Organitza: Conferència Nacional de Presidents de les Comissions Mèdiques 

d’Establiments i Centres Hospitalaris Especialitzats. 
 
II Jornades sobre: La Formació Integral en Salut: “La complexa relació 

biopsicosocial”. 
Barcelona, 12 i 13 de febrer de 2010 (CosmoCaixa). 

 
Coorganitzades: Institut d’Estudis de la Salut (IES) i la Societat Catalana de 

Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) 
 
Col·labora: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Fundació “la 

Caixa”.  
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III Jornades La Formació Integral en Salut: “La construcció de la salut” 

Barcelona, 15 i 16 de juny de 2012 (CosmoCaixa). 
 

Coorganitzades: Institut d’Estudis de la Salut (IES), Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària (CAMFiC), Col·legi Oficial de Metges de Barcelona  

(COMB), Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (COTSC), Col·legi Oficial de 
Psicòlegs de Catalunya (COPC), Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Barcelona (COIB). 

 
Col·labora: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Fundació “la 

Caixa”.  
 

Participació a la reunió preparatòria per a la presentació del projecte 

europeu. Lille, 8 i 9 de gener de 2015. 
 

4a Jornada sobre la Formació Integral en Salut “Reptes per la integralitat: 
formació, atenció i desenvolupament professional”. 
Barcelona, 4 i 5 de març de 2016 (CosmoCaixa). 

  
Coorganitzat amb la CAMFiC i el Departament de Salut i amb la col·laboració dels  

Col·legis professionals i altres organitzacions.  
 
Participació a la Jornada “La Bussière”.  

Estrasburg, 23 de setembre de 2016. 
 

 
Aquestes les jornades van estar dedicades en gran part al canvi de 
territorialització de l'assistència psiquiàtrica a França i a la pressió per treballar 

amb entitats i professionals amb una orientació i cultura diferent, amb 
representació d’associacions de familiars. 

 
 
       

3.2 CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ    
 

Dia Mundial de la Salut (OMS) 
Lema: Si a l'Atenció, no a l’Exclusió. 
7 d’abril de 2001. 

Juntament amb altres institucions de l’àmbit de la salut mental a Catalunya, 
elaboració i difusió d’un Manifest a on es recullen les prioritats en l'atenció als 

pacients i a les seves famílies, així com les mancances que afecten al sistema de 
salut i que qüestionen l'atenció dispensada i la salut dels professionals implicats. 

 
 
Plataforma per la Millora de la Salut Mental 

L’impuls i l’organització, conjuntament amb l’ACPSM-AEN Catalunya, d’un 
moviment unitari, la Plataforma per a la millora de la salut mental, que agrupa 17 

institucions, col·legis professionals, col·lectius de l’àmbit de la SM i associacions 
d’usuaris i de familiars. La Plataforma va promoure i difondre un manifest, signat 
per més de 15.000 persones amb motiu del dia Mundial de la Salut (abril 2001),  
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que es va adreçar al president del Parlament i a la comissió de Política Social 

(octubre 2001) en el qual es reclamava: 
 

- l’augment del pressupost per a la Salut Mental a Catalunya 
  - l’organització d’un debat plural sobre el present i el futur de la SM  

     a Catalunya 
 
 

Observatori de la FCCSM per la defensa d’un servei de qualitat 
Donada la importància dels esdeveniments entorn a la retallada dels pressupostos 

de salut i del risc que suposa per el manteniment i la qualitat d’alguns programes i 
serveis de salut mental de la nostra xarxa pública, des de la FCCSM obrim un 
OBSERVATORI de notícies, manifestos, declaracions, actes i altres iniciatives que 

posem a la vostra disposició en la nostra pàgina web (2011). 
 

 
 

3.3 FÒRUMS DE DEBAT 
 
Alguns dels Fòrums de Debat organitzats per la Fundació han estat: 

 
 Que nos enseña hoy el cerebro? Amb la participació del Dr. Francisco 

Mora. Posteriorment va tenir lloc una Taula Rodona amb la intervenció de: 

Nolasc Acarín, Jaume Aguilar, Jordi Ponces i Manuel Valdés. Barcelona, 16 
de novembre de 2001. 

 
 Urbanisme i salut mental amb l’urbanista Sr. Jordi Borja (2002). 

 

 Família i atenció a la infància amb la Sra. Marina Subirats. 
 

 La teoría de los sentimientos amb la participació de Carlos Castilla del 
Pino, Àngel Martínez Hernaez, Xavier Robert de Ventós, Jorge L. Tizón. 
Reus, 15 de febrer de 2002. 

 
 Gènere, Valors i Salut amb la participació de Judith Astelarra, Victoria 

Camps, Itziar González, Rosa Ros, Santiago Dexeus, Carme Valls. 
Barcelona, 29 de novembre 2002. 

 

 Globalització i processos de guetificació: experiències locals a 
Buenos Aires. A càrrec del Sr. Alberto Bialakowsky. Amb la col·laboració 

de l’Institut Català d’Antropologia (ICA). Barcelona, 14 de maig de 2003. 
 

 Els dies previs i de guerra a Bagdad: un experiència viscuda... A 
càrrec de M. Rosa Peñarroya, diplomada en Infermeria. Amb la col·laboració 
del Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona. Barcelona, 19 de maig de 

2003. 
 

 Els Partits Polítics i les seves propostes en Salut Mental. Amb la 
Participació de Josep Ballester (CiU), Caterina Mieres (PCS-CpC), Josep M. 
Pons (ERC) i Margarida Dordella (ICV). Barcelona, 3 de novembre de 2003. 

 
 



 15 

 
 

 Guerra i Pau: una perspectiva global. Amb la participació d’Arcadi 

Oliveras, professor d’economia (UAB) i president de Justícia i Pau, Jordi 
Armadans, periodista, politòleg i director de la Fundació per la Pau i Pere 

Folch Mateu, psicoanalista de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP). 
Barcelona, 26 d’abril de 2004. 
 

 La Construcció Industrial de la Malaltia. Amb la participació de Rosa M. 
Alberdi, infermera. Diputada al Parlament Balear i professora de l’Escola 

d’Infermeria de la Universitat de les Illes Balears.  
Jordi Marfà, Psiquiatre-psicoanalista del CSMA II de Badalona. 

Barcelona, 5 d’octubre de 2006. 
 

 Trauma i transmissió (sessions d’estudi i debat del GT Memòria, Silenci i 

SM). Amb la participació de Serge Tisseron, psiquiatra-psicoanalista. 
Barcelona, 11 de gener de 2007. 

  
 Ruptures catastròfiques i treball de la memòria. Vicissituds de la 

pulsió de saber en dols especials (sessions d’estudi i debat del GT 

Memòria, Silenci i SM). Amb la participació de Janine Puget, psiquiatra-
psicoanalista. Barcelona, 23 de febrer de 2007. 

 
 Presentació del llibre: "Crisis y Porvenir del Psicoanálisis. Reflexiones 

de un psiquiatra dinámico" de José Guimon. Barcelona, 25 de setembre 

de 2008. 
 

 “Participació i Salut Ciutadana”, a càrrec de Itziar González. Regidora  
de Ciutat Vella. Ajuntament de Barcelona. 

     Barcelona, 28 d’octubre de 2008 (sala d’Actes del Museu Marítim). 

 
 Presentació de “Estudios Psiquiátricos.”, traducció al castellà de l'obra 

del Professor Dr. Henri Ey. 
 Barcelona, 30 d’abril de 2009 (Sala d’ates del COMB) 
 

 Col·labora: Servei de Psiquiatria de l’Hospital Vall d’Hebron i Centres 
 Assistencials Dr. Emili Mira i Lopez. 

 
 Presentació de la publicació: “Evidència o evidències científiques i 

bones pràctiques? Parlem-ne”. 

 Amb articles de: J. Aguilar, A. Ávila, J. Canestri, L. Farré, P. Fonagy, J. L.  
 Linares, M. Morlans i J. L. Tizón. 

 Barcelona, 10 de novembre de 2009. 
 
 La salut mental a Gaza... Situació actual i perspectives. 

 Amb la participació de Mahmoud Dayer, director de l’Oficina de la OMS a  
 Gaza. 

 Barcelona, 2 de desembre de 2009 (Sala d’ates del COMB) 
 

 Presentació de la nova edició del llibre: Y antes de la droga ¿Qué? (1a 
edició Grup Igia - 1996 i 2a edició Ed. Triburgo - 2009) 

 Autors: Víctor Korman i Miguel Díaz. 

 Barcelona, 25 de gener de 2010. 
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 “Una experiència de treball a Nova York vista en perspectiva”, a 

càrrec de Carles Garcia Ribera. 
“Compartir la experiència de haver estat convidat a treballar en un 

 hospital de Nova  York amb llarga tradició en l’estudi de les psicosis.  
Les vivències i els coneixements viscuts han facilitat una millor  comprensió 

no tant de la psicosi, com de la societat i de l’assistència  sanitària als 
EEUUA. Pragmatismes i fonamentalismes” 

 Barcelona, 9 de març de 2010. 

 
 Conferència – debat amb el Dr. V. VolKan. “Les comunitats en conflicte 

de identitat i violència massiva: Cooperació internacional i 
estratègies per el diàleg”. 

     Barcelona, 16 d’abril de 2010. 

El Dr. Vamik Volkan, és professor de psiquiatria a la Universitat de  
 Virginia i expresident de l'Associació Psicoanalítica Americana. Nominat en 

tres ocasions al Premi Nobel de la Pau. 
 

 Presentació del llibre “Temps de glaciacions. Viatge al món de la 

follia”, de Salomon Resnik. Ed. Viguera (2010). 
 

 Jornada Grup Europeu. Projecte Grundtvig  
 Barcelona, 2 i 3 de desembre 2010 (Sala d’actes del COMB). 
 

 Presentació del llibre: ”Hablando claro: una introducción a los 
fármacos psiquiátricos” de Joanna Moncrieff. 

Barcelona, 27 de febrer de 2014 (Sala d’Actes del COMB). 
Organitzat amb la Editorial Herder    
 

 Taula-Debat: "La crisi de refugiats a Europa: genocidi o 
solidaritat...?". 

Organitzada per l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates i la Fundació 
Congrés Català de Salut Mental.  
Barcelona, 14 de març de 2016 (Col·legi de l’Advocacia de Barcelona). 

 
 Conferència – Debat: "L'accés a l'atenció en salut mental i els drets 

humans” amb la participació del Dr. Itzhak Levav, MD. Dept. de Salud 
Mental Comunitària, Universitat de Haifa (Israel) i Índia Law Society 
College, Pune (Índia).  

Barcelona, 11 de novembre de 2016 (CEESC). 
 

 
 

3.4 FORMACIÓ 
 
Conveni de col·laboració amb la Federació de Municipis de Catalunya 

(FMC). 
 

Al mes de juny de 2002 es signa un conveni amb la Federació de Municipis de 
Catalunya per el qual la FCCSM, organitza activitats de formació per a tècnics 
municipals. Anualment el conveni s’ha anat renovant i els cursos organitzats han 

estat: 
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 Salut mental comunitària un repte que ens uneix. Barcelona, 25, 27 i 29 de 

novembre i 2 i 4 de desembre de 2002. 
 Municipi i Salut Mental: El treball amb persones i famílies amb risc de sofrir 

trastorn mental. Barcelona, 30 de setembre i 7, 14, 21 d’octubre de 2003. 
 

 Municipi i Salut Mental: Diferents àmbits d’intervenció. Barcelona, 19 i 26 de 
novembre/ 3 i 10 de desembre 2003. 

 

 Municipi i Salut Mental: Des de la pràctica a la conceptualització teòrica de 
la relació assistencial a la xarxa de benestar social. Barcelona, 9 de març, 

13 d’abril, 11 d maig, 8 de juny, 13 de juliol, 5 d’octubre, 9 de novembre i 
14 de desembre de 2004. 

 

 Treballem amb adolescents...? Barcelona, 11, 18 i 25 de maig i 2 de juny de 
2004. 

 
 Treballem amb adolescents...? -2a edició- Barcelona, 9, 16, 23 i 30 de 

novembre de 2004. 

 
 La violència i la intervenció des de serveis socials, de la salut i educatius. 

Barcelona, 21 i 28 d’octubre i 4, 11 i 18 de novembre de 2005. 
 

 Els adolescents, les addiccions i la salut mental. Què fem?. 

    Barcelona, 24 i 29 de novembre i 2, 13 i 15 de desembre de 2005. 
 

 
Conveni de col·laboració amb la Federació de Familiars de Malalts Mentals 
de Catalunya (FECAFAMM).  

 
 1r Seminari: Experiències i reflexions sobre els Grups d’Ajuda Mútua (GAM). 

Barcelona, juny 2002. 
 
 2n Seminari: Experiències i reflexions sobre els Grups d’Ajuda Mútua (GAM). 

Barcelona, juny 2005. 
 

 
Conveni de col·laboració amb la Coordinadora de Centres de Dia i 
Recursos Intermedis. 

 
 Seminari / Taller: El treball amb famílies en els serveis de rehabilitació. 

Barcelona, maig 2004 - abril 2005. 
 
 

Activitats docents amb la col·laboració de l’Àrea de Salut Pública de la 
Diputació de Barcelona 

 
 Seminari sobre “SALUT MENTAL i MUNICIPI”. Barcelona, 3 i 17 de desembre 

de 2010 i 28 de gener i 4 de febrer de 2011. 
 

 Jornada de treball sobre “FAMILIA I SALUT MENTAL: Necessitats, recursos i 

eines per la comprensió i atenció de les famílies”.  
St. Adrià del Besòs, 25 de febrer de 2011. 
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 Jornada de treball sobre “SALUT MENTAL I MUNICIPI: Promoció, Prevenció i 

Participació, en el paper i en els fets”. Vic, 11 de març de 2011. 
 

 
Diploma d’especialització en salut mental col·lectiva. A iniciativa de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb la col·laboració, a més de la FCCSM, de Ràdio 

Nikosia, CEESC i COPC. 
 1a edició: octubre 2014 – juliol 2015. 

 2a edició: octubre 2015 – juliol 2016.  
 3a edició: octubre 2016 – juliol 2017. 
 4a edició: octubre 2017 – juliol 2018. 

 5a edició: octubre 2018 – juliol 2019. 
 

 

Intervenció amb joves vulnerables a l’extremisme violent. Estratègies 

multi agència i les experiències de sortida de la radicalització. 
Activitat docent coorganitzada amb l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(IGOP – UAB) i amb la col·laboració de COPC, Ajuntament de Barcelona, Multi 

agency Training Exit Estrategies for Radicalized Youth (MATES) i la Comissió UE. 
Barcelona, 6 de juliol de 2018 

 
 
 

3.5 RECERCA I INNOVACIÓ 
 

A partir de la creació de grups de recerca i l’estimulació de projectes innovadors 
en l’àmbit de l’atenció i la prevenció en salut mental i la elaboració d’informes i 
dictàmens. 

 
 Propostes sobre la Reinserció Sociolaboral de pacients afectats de trastorn 

mental sever. TMS (2002). 
 

 Reflexions i propostes respecte a al regulació del Tractament Ambulatori 

Obligatori (2004). 
 

 Estudi sobre les Mesures Restrictives en unitats hospitalàries de Salut 
Mental (2004). 

 

 Recerca sobre Repressió, Silenci, Memòria i Salut Mental (2006) 
 

 Taula d’intercanvi d’experiències sobre docència, recerca i atenció 
psicoterapèutica dels pacients amb trastorns psicòtics (2006). Hi Participen: 
Fundació Hospital St. Pere Claver, Unitat de SM de l’Hospitalet / ICS, EAPP. 

Equip Atenció Precoç de la Psicosi. ICS Barcelona, Escola de Teràpia 
Familiar. Servei de Psiquiatria. Hospital de St. Pau, Centres  

Assistencials “Dr. Emili Mira i López”, Fundació Orienta – Fòrum i CSMA de 
l’Hospitalet / Benito Menni. 
 

 Projecte Recerca: “Trauma i Transmissió Intergeneracional”. 
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 Prevenció del maltractament de gent gran. 

Es tracte d’un projecte de recerca i formació sobre la prevenció del 
maltractament de la gent gran a partir de la realització d’un Grup de Treball 

amb professionals de Serveis socials.  En col·laboració amb l’Ajuntament de 
Barcelona (2014-2015). 

 
 Les transformacions de la pràctica clínica i professional de la atenció en 

salut mental: reptes i efectes contemporanis.  

Suport i col·laboració amb la recerca d’Enrico Mora i Margot Pujal de la 
Universitat Autònoma de Barcelona.  

 
 
 

3.6 CONSULTORIA I ASSESSORAMENT   
 

 Informe sobre l’assistència als metges amb problemes emocionals 
consecutius a una denúncia judicial. Amb la col·laboració del Col·legi Oficial 
de Metges de Barcelona (2004). 

 
 Comitè d’Ètica Assistencial. 

Després de la seva acreditació oficial l’any 2005 com a Comitè d’Ètica  
Assistencial, l’activitat del CEA ha estat marcada per l’adequació als nous  
requeriments i funcionament. Des del CEA s’ha treballat:  

o Anàlisi de casos que plantegen problemes ètics. 
o Elaboració d’informes tècnic i documents.  

o Treball en diferents temes, com ha estat l’avantprojecte de llei sobre 
drets i oportunitats per infància i adolescència; la indústria 
farmacèutica i el conflicte d’interessos, entre d’altres. 

o Treball un text sobre Medicalització, tan general com de la Salut 
Mental, a partir d’un qüestionari. Les respostes a les diferents 

qüestions proposades, així com el seu debat amb usuaris, familiars, i 
professionals ha donat forma a un nou document. 

o Seguiment des del punt de vista ètic del treball de recerca sobre la 

“Gestió autònoma/col·laborativa del medicament” que està fent un 
equip de la Universitat Rovira Virgili (URV). 

 
 Grup de Treball per l’Elaboració d’un Protocol d’Atenció a persones 

migrants i refugiades promogut des del Departament de Salut (PDSMiAd) 

i el Comitè d’Acollida per Persones Refugiades de la Generalitat de 
Catalunya (2016). 

 
 

 Taula de Salut Mental de l’Ajuntament de Barcelona. Participació en 
les comissions i grups de treball per la elaboració d’un Pla de Salut Mental a 
nivell de la ciutat de Barcelona (2018)   
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3.7 INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA  
 
 

 Projecte d’assistència psicològica i promoció de la salut mental a la vellesa. 
Elaboració i posada en funcionalment d’un model d’atenció psicològica i 

comunitària a la vellesa: grups psicoterapèutics, activitats docents, atenció 
a la SM a la vellesa. Col·laboren: Sant Pere Claver – Fundació Sanitària (SPC 
– FS), Associació Catalana Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP), Institut Català 

de la Salut (ICS) i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Àrea de 
Benestar Social (2013-2015). 

 
 Programa SEPAC. 

Projecte de caràcter comunitari, multidisciplinari i intersectorial, per la 

millorar de l’estat emocional i el benestar de les persones, amb malestars 
emocionals provocats per l’empitjorament dels condicionants socials, evitant 

la seva medicalització. El projecte es du a terme amb la participació d’equips 

d’atenció primària de salut, serveis socials, salut mental i plans comunitaris.  

 
En col·laboració amb el Programa Interdepertamental de Salut Pública 

(PINSAP), el Servei d’Ocupació Català i la xarxa COM.Salut. (2015-2016) 
 

 Suport emocional a la Gent Gran. 

En col·laboració amb la Fundació Hospital de Sant Pere Claver. Es basa en la 
realització i supervisió de grups de suport emocional per gent gran, 
realitzats a les ABS i el CSMA (2015-2016). 

 
 6è Premi Xarxart.  

El projecte Xarxart va néixer amb la primera edició del Congrés Català de 
Salut Mental, celebrat a Barcelona l’any 1999. Vam considerar important 

des d’un bon principi la vinculació de l’art en les seves diferents expressions 
(pintura, teatre, música ...) amb la salut mental. 

 

En el marc del 6è CCSM (juny 2017), hem realitzat dues exposicions de les 

obres prèviament seleccionades:  
 

- Exposició al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona.  
- Exposició al Centre Cívic Baró de Viver de Sant Andreu: “Viatge pel 

món de les emocions”, acompanyada de tot un treball comunitari i 
especialment amb joves  
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3.8 PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ 
 
Participació 

 
La Fundació està representada i participa de forma activa en diferents instàncies i 

comissions de treball, ja sigui a iniciativa dels organismes governamentals com 
dels no governamentals. Algunes d’elles son: 

 

 Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. 
Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. 

 Comissió Interdepartamental d’Atenció a les persones amb problemes de 
salut mental. Generalitat de Catalunya. 

 Grup de Treball sobre Salut del Consell Municipal de Benestar Social 

de l’Ajuntament de Barcelona. 
 Grup assessor de l'àmbit de Salut, Família i Comunitat. Institut 

d’Estudis de la Salut. 
 Comitè Català per l’acollida de persones refugiades. Generalitat de 

Catalunya. 

 Taula de Salut Mental. Ajuntament de Barcelona. 
 Plataforma per la defensa de l’atenció pública en salut mental a 

Catalunya. La Fundació, juntament amb altres entitats i col·lectius 
professionals ha promogut i ha donat suport aquesta plataforma que lluita 
per la defensa d’un model de salut mental públic i de qualitat. Algunes de 

les accions realitzades han estat: 
 

o Participació en diferents comissions i grups de treball. 
o Elaboració i discussió de documents.  
o Organització o participació en diferents Jornades de debat. 
o Intercanvi i cooperació amb altres organitzacions professionals, ciutadanes o 

polítiques.  
o Compareixença a diverses comissions del Parlament de Catalunya.   

 
 

Cooperació i relacions internacionals 
  

 Projecte de cooperació en SALUT MENTAL COMUNITÀRIA amb GAZA 
(Palestina). En conveni amb l’Ajuntament de Barcelona i en el marc del 

programa de reforma i reorganització dels Serveis de Salut Mental a 
Palestina impulsat per la Organització Mundial de la Salut (OMS) i el 
Ministeri de Salut Palestí (2004-2011). 

 
o 1r Seminari sobre “Salut Mental Comunitària”  

Gaza, 29 de setembre - 3 d’octubre de 2005 
o 1r Programa d’intercanvi en salut mental a Barcelona 

Barcelona, 13 – 18 de març de 2006 

o 2n Seminari sobre “Psicosi, addiccions i treball amb famílies” 
Gaza, 13 i 14 de juliol de 2008 

o 2n Programa d’intercanvi en salut mental a Barcelona. 
Barcelona, octubre de 2010 

o 3r Seminari sobre “Psicosi i treball amb famílies” i “Addiccions”. 

Gaza, 24 al 29 de març de 2011.  
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 Elaboració d’un documental sobre la salut mental a Gaza “La ment de 

Gaza”, amb la col·laboració de la Direcció de Relacions Internacionals de la 
Diputació de Barcelona (2010) 

 
 Grup Europeu. Declaració Franco-Alemanya. Carta Nice (2005) 

Col·laboració amb el Moviment europeu per la dignitat, la continuïtat i 
l’accessibilitat en l’atenció al malalt mental. Projecte Grundtvig. 

 

o Participació a les Jornades «Approches politiques de la psychiatrie» de la 
Association Nationale des Psychiatres Presidents et vice-presidents des   

commissions medicales d’establissement des centres hospitaliers 
(ANPCME). Estrasburg, 2 - 4 juny de 2010.  
 

o Organització d’una Jornada de treball i coordinació del grup a Barcelona. 
Octubre 2010.  

 
o Participació a les Jornades de Formació La Bussière: “Els pacients, i  

la territorialitat del sector". Estrasburg, 8 i 9 de juny 2011. 

 
o Participació a les Jornades: «Psychiatrie en Europe» organitzades per 

Association Nationale des Psychiatres Presidents et vice-presidents des 
commissions médicales d’establissement des centres hospitaliers 
(ANPCME), CEMEA, SHG-Klinik. Saarbrücken, 26 - 28 d’octubre 2011 

 
o Participació a les Jornades: “L’Éducation Thérapeutique en Europe” 

Lille, 14 – 16 de novembre de 2012.  
 

o Participació a les Jornades: “El sector renovat”. Estrasburg, 13 i 14 de 

juny de 2013. 
 

o Jornades de Formació “La Bussière” sobre “Le secteur rénové: 
déclinaisons concrètes”. Centre Européen de la Jeunesse. Estrasburg, 4 – 
6 de juny 2014.   

 
o Participació a la reunió de Lille per la elaboració d’un programa de 

formació europeu sobre “El suïcidi”. Lille, 8 i 9 de 2015   
 

o Participació a la Jornada “La Bussière” sobre el canvi de territorialització 

de l'assistència psiquiàtrica a França. Estrasburg, 23 de setembre de 
2016. 
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3.7 PUBLICACIONS I COMUNICACIÓ 
 
Revista de la Fundació Quaderns de Salut Mental: 

 
 Núm. 1. Amb articles de E. Lafuente, B. Saraceno, L. Lara, I. Menzies, M. 

Jesús Buixó i R. Bonal. 2002. 
 
 Núm. 2. Amb articles de A. de Semir, Jorge L. Tizón, M. Desviat, M. L. 

López, R. Segarra, J. Fernández, M. C. Domínguez, F. Mora i M. Vázquez 
Montalbán. 2003 

 
 Núm. 3. Amb articles de A. Mariné, V. Korman, B. Golse, M. Casado, M. J. 

Izquierdo, A. Soler, J. Leal, J. Moya i cols., R. Echevarria, M. Jesús Buxó, M. 

Carmen Giménez i J. Ramos. 2004. 
 

 Núm. 4. Monogràfic sobre la Jornada: “Memòria, Silenci i Salut Mental: 
homenatge a les dones del 36”. Amb articles de F. Birulés, R. Xambó, I. C.  
Simó, P. Folch, T. Gallego, S. Obradors, M. Nuñez, J. Piquet, I. Olesti i M. 

Armengou. Pròleg: J. Saura. 2006 
 

 Núm. 5. Monogràfic sobre la presentació de les conclusions de l’estudi de 
Recerca: “Trauma Psíquic i Transmissió Intergeneracional”. 2009 
 

 Núm. 6. Monogràfic sobre la Jornada: “Evidència o Evidències Científiques. 
Parlem-ne?”. Amb articles de Ll. Farré, J. L. Tizón, J. L. Linares, A. Ávila, J. 

Canestri, J. Aguilar, M. Morlans i Fonagy. 2009 
 
 

Documents de la Fundació: 
 

 La reinserció sòciolaboral de pacients afectats de trastorn mental sever 
(TMS). Octubre 2002. 

 

 “L’ensenyament de la bogeria” de Francesc Tosquelles. Febrer 2003. 
 

 Drets Humans, Ètica i Salut Mental (I): “Tractament Ambulatori Obligatori i 
Mesures Restrictives”. Grup Promotor del Comitè d’Ètica Assistencial. Febrer 
2005. 

 
 Derechos Humanos, Ética y Salut Mental (I): Tratamiento Ambulatorio 

Obligatorio y Medidas Restrictivas. Grupo Promotor del Comite de Ética 
Asistencial. Febrer 2005. 

 

 CD del 3r Congrés Català de Salut Mental: Recull de les ponències i 
comunicacions presentades al 3r CCSM en format Word o Power Point, 

fotografies, talls de ràdio, altres. Gener 2006. 
 

 Drets Humans, Ètica i Salut Mental (II): “Protecció de Drets i Dignitat:  
    legislació en salut mental”. Comitè d’Ètica Assistencial de la FCCSM.  

Novembre 2008. 
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 “Drets humans i hospitalització psiquiàtrica. Per una ètica de la capacitat. La 

vida diagnosticada”. Comitè d’Ètica Assistencial de la FCCSM. Gener 2015.  
 

 Edició de la versió castellana de: “Drets humans i hospitalització 
psiquiàtrica. Per una ètica de la capacitat. La vida diagnosticada”. Comitè 

d’Ètica Assistencial de la FCCSM. Juliol 2016. 
 
 

Monografies en Salut Mental: 
Col·laboracions en la traducció i/o edició: 

 
 R. Caper. “Els fets immaterials”. Viena Edicions. 2003 
 R. Briton. Creença i imaginació. Viena Edicions. 2005 

 P. Williams. “Un llenguatge per a la psicosi”. Viena Edicions. 2006 
 Salomon Resnik. “Temps de Glaciacions. Viatge al món de la follia”. Viguera 

Edicions. 2010. 
 
 

Publicacions: 
 “¿Bioingeniería o medicina?. El futuro de la medicina y la formación de los 

médicos”. Red Ediciones. 2012 
 

 “Trauma y transmisión. Efectos de la guerra del 36, posguerra, la dictadura 

y la transición en la subjetividad de los ciudadanos”. Red Ediciones. 2012 
 

 “Trauma i transmissió. Efectes de la guerra del 36, postguerra, la dictadura i 
la transició en la subjectivitat dels ciutadans”. Red Ediciones. 2012. 
 

 Reedició de la publicació “Trauma i Transmissió: Efectes de la guerra del 36, 
la postguerra, la dictadura i la transició en la subjectivitat dels ciutadans”. 

 
 Fonts bibliogràfic llegat Dr. Emili Mira i Lopez.  

Fons cedit per la família Mira a la Fundació i que inclou 17 obres de l’autor i 

23 sobre el Dr. Emili Mira. 
 

 Reedició de la publicació “Trauma i Transmissió” en la versió catalana i 
castellana. Juny / desembre de 2016. 

 

 
 

Fons documental Dr. Emili Mira i López   
Per gentilesa de la família del Dr. Emili Mira i López i en particular de la seva filla 
Sra. Montserrat Mira, ha estat cedit a la FCCSM el llegat d’un fons bibliogràfic de 

39 llibres: 24 obres de l’autor i 15 sobre l’autor. 
 

El fons també compta amb un extens recull d’articles, tant del mateix Dr. Emili 
Mira com d’altres autors que analitzen la seva obra. El llistat comprèn escrits 

publicats en premsa especialitzada i diaris generalistes des del 1964 al 2010. 
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Comunicació: 

 
 Web de la FCCSM 

Manteniment i actualització de la nova Web. 
 

 Butlletí informatiu 
 

 Xarxes socials (Facebook, Twiter).  

 
 

 

3.8 DINÀMICA INTERNA 
 

Grups de treball 
 

Entesos com espais de reflexió i elaboració interna i de projecció. Alguns dels GT 
que de forma permanent han estat treballant son:  
 

 
 Per una racionalització de la despesa farmacèutica en salut mental: una 

revisió crítica del model assistencial.  
 

 Cap a una teoria general de la ment. 

 
 L’atenció psicoterapèutica dels trastorns psicòtics a la xarxa pública. 

o Taula d’intercanvi d’experiències sobre formació i assistència 
psicoterapèutica dels pacients psicòtics.  

           

 Grup de Pensadors: espai de reflexió i participació amb Usuaris, Familiars 
i Professionals, per tal de debatre qüestions relatives a la salut mental. 

 
 Salut Mental Comunitària: espai per l’anàlisi i discussió d’experiències 

de salut mental comunitària, la formació, la docència i la investigació.  

 
 Grup d’Intercanvi i Elaboració (GIE) 

Grup de caràcter transdisciplinar, per l’intercanvi i elaboració de respostes 
col·lectives/comunitàries davant les situacions de malestar individual i 
col·lectiu, generades en un context de crisi. 

 

 Grup Xarxa Europea. 
Constitució d’una Xarxa europea de professionals i equips de l’àmbit de la 

salut mental, atenció primària de salut i serveis socials, per l’estudií els 
efectes de la crisi en la salut mental de la població i la elaboració de 
noves modalitats d’intervenció. 

 
 Grup “Trauma i Transmissió”. 

En base a una metodologia fonamentalment qualitativa, s’ha estudiat les  
conseqüències psicològiques en 1a, 2a i 3a generació, del 36 i post guerra,  
amb l’objectiu d’elaborar posteriorment propostes d’actuació tant a nivell  

assistencial com preventiu. 
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 GT per el Suport a persones afectades emocionalment per la crisi: 

disseny d’una intervenció en xarxa. També com a resultat del 5è 
CCSM, el grup es proposa la constitució d’una xarxa de professionals i 

equips que estudií els efectes de la crisi en la salut mental de la població, 
analitzi les respostes que s’estan donant i elabori un model d’intervenció 

més participatiu i d’empoderament de la població afectada. 
 

 GT per el “Suport emocional als aturats”. És una iniciativa per el suport 

a persones aturades i afectades emocionalment per la situació d'atur de 
llarga durada. En col·laboració amb CCOO ja s’han realitzat diversos Grups 

de Suport Emocional, del que n'ha sorgit una plataforma (Dignitat - Grup 
d'Ajuda Mutua: DI-GAM). 

 

 GT “Els processos de radicalització” 
Grup de discussió i reflexió de caràcter interdisciplinariconformat, integrat 
per professionals de la salut, la salut mental, la salut comunitària, de la 

justícia, la educació i altres. Es tracta d’un grup de treball basat en la 
experiència professional dels seus participants amb fenòmens vinculats 

directa o indirectament amb la radicalització, i que centrarà la tasca de cada 
trobada al voltant d’un eix temàtic.  

 

 
 

3.9 ALTRES 
  

 

 Festival Internacional d’Arts Escèniques i Salut Mental  i 
convocatòria del 1r Premi Josep Clusa.  

o Barcelona, 4-7 juny de 2015. 
o Barcelona, 9-11 junt de 2017  

 
 Plataforma per la defensa de l’atenció pública en salut mental a 

Catalunya (PSM). La Fundació, juntament amb altres entitats i col·lectius 

professionals ha promogut aquesta plataforma que lluita per la defensa d’un 
model de salut mental públic i de qualitat.  

o Presentació de la Plataforma per la defensa de l’atenció pública en 
salut mental. Barcelona, 10 d’octubre 2014. 

o Compareixença a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya 

(14 de desembre de 2014).  
o 1a Jornada de la Plataforma per la defensa de l’atenció pública en 

salut mental a Catalunya. Barcelona, 25 d’abril de 2015. 
o Jornada 1r Aniversari de la Plataforma per la Defensa de l'Atenció 

Pública en Salut Mental a Catalunya: “PSM, un any després: debat 

obert”. Barcelona, 31 d’octubre de 2015. 
o Impuls i dinamització de diferents grups de treball. 

o Compareixença a la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya 
(15 de juny de 2016). 

o Reunió Conseller de Salut (8 de juliol de 2016). 

o Participació en diferents fòrums de debat. 
o 3a Jornada de La Plataforma per la Defensa de l'Atenció  

Pública en Salut Mental a Catalunya, “La salut mental avui:  
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amenaces i oportunitats” (21 de maig de 2016). 

o Compareixença a la Comissió de d’Afers Socials i Família del 
Parlament de Catalunya (14 de desembre de 2016).  

o Compareixença a la Comissió de Treball del Parlament de Catalunya 
(8 de juny de 2017) 

o Altres accions.  

 
 
4. PARTICIPACIÓ I DIRECCIÓ  

 
 

 
Els Amics de la Fundació 
 

La Fundació compte amb un ampli grup de persones físiques o jurídiques que li 
donen suport i participen de forma activa de les seves activitats.  

 
El Patronat 

 
El patronat integrat per un total de fins a 40 membres en representació de les 
diferents disciplines i col·legis que li donen suport.  El patronat es reuneix 

anualment de forma ordinària, a més d’altres reunions de forma extraordinària per 
a la presentació i discussió de nous projectes de la Fundació i altres temes 

d’interès. 
 
Actualment en son membres:  
 

Lluís Albaigès i Sans Lluís Isern i Sitjà 

Carlota Albuin Alsina Fernando Lacasa Saludas 

Teresa Aragonès i Viñes José Leal Rubio    

Valentin Barenblit Gertzenstein Joan López i Carol 

Soledad Berman Jachevasky Jordi Marfà i Vallverdú 

Ester Boixaderas Baulenas Albert Marine Torrent 

Regina Carreras Salvado Montserrat Martínez i Gobern 

Amparo del Pino Gutiérrez Albert Montaner i Galo 

Anna Carrió i Llach Teresa Morandi Garde 

David Clusa i Gironella Josep Moya Ollé 

Neri Daurella i Nadal Miguel Perlado 

Joan Fortuny Boladeras Carolina Roser Galard 

Josep O. Esteve i Rufié Teresa Rossell i Poch 

Jose Fernandez Barrera Montserrat Rovira 

Myriam Garcia Blazquez Ada Ruiz i Ripoll 

Marta Garcia Picón Antonio Vaquerizo i Cubero 

Carles Garcia i Ribera David Ventura i LLuch 

Daniel Garcia i Tarafa Josep Vilajoana i Celaya 

Mireia González Pi Àngels Vives i Belmonte 

Albert Granero Lázaro Francesca Zapater i Torras 

Carme Grifoll de la Esperanza  
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Anteriorment han estat membres del Patronat:  

 
Nora Acosta Rodríguez Enric Falo i Zamora 
Jaume Almenara i Aloy Montserrat Ferraro i Frago 

Rosa Almiñana Martorell Montserrat Martí i Amores 
Lurdes Alonso Vallès Ma Salut Mas i Sanges 

Paloma Azpilicueta Aguilar Lourdes Palacio i Ramírez 
Carme Alòs Pintó Rosa Pruna i Taltavull 
Joseba Achotegui Loizate Josep Ramos i Montes 

Sílvia Bonfill i Cosp Assun Reyes Camps 
Miquel Casas i Brugué Alicia Roig i Salas 

Francisco Checa Peña Miquel Solsona i Valero 
Josep Clusa i Matinero Rut Sonnabend i Gamamik 
Jordi Codina i Casulleras Jorge Tió i Rodríguez 

Pepín de la Rosa Agustina Ureña i Hidalgo 
Leticia Escario Rodriguez Spireti Julio Vallejo i Rulloba 

  
 
 

 

Director:     Víctor Martí i Carrasco 
 
Secretària:  Neus Garcia i Vera 

 
 

 
 

 
 
                                                           

Barcelona, febrer de 2019 
 

 

 
 

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

 


