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PRESENTACIÓ 
La Jornada de treball que us presentem, és un projecte compartit per di- 

verses organitzacions professionals: Col·legi de Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya (CEESC), Col·legi de Treball Social de Catalunya 
(TSCAT), Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i Fundació Congrés 
Català de Salut Mental (FCCSM). 

Les realitats que ens plantegen els adolescents i joves migrants no acom- 

panyats, no és un fenomen nou però si creixent i que està desbordant el 
sistema de protecció i atenció a la infància i adolescència. L’any 2016 van 
arribar 694 nouvinguts provinents, principalment, del Magreb. Aquest 
any 2018 l’hem tancat amb 3.580 casos, segons dades de la DGAIA. La xi- 
fra que en aquest proper any 2019 es podria arribar a doblar. Considerem 
doncs, que no estem davant una situació “d’emergència”, sinó davant 
d’un fenomen amb llarg recorregut i que es mantindrà en el temps. 

La situació en la que ens trobem és summament complexa per les neces- 
sitats bàsiques i immediates a atendre (allotjament, alimentació, dificul- 
tats de idioma, salut, assessorament jurídic, altres) i per les seves reper- 
cussions a nivell personal, familiar i col·lectiu, tant per part dels afectats 
com del seu entorn. A destacar també, i des d’una perspectiva de salut 
mental, tot allò que té a veure amb el dol migratori. Cal per tant, garantir 
una resposta integral. 

És prioritari adequar els espais on atenem aquest col·lectiu de joves, 

els programes d’atenció, la formació i el suport als professionals. Cal 
valorar i preveure la transició cap a l’etapa adulta d’aquests joves i les 
noves necessitats que això comportarà (inserció social i laboral, atenció 
a la vulnerabilitat, risc d’exclusió, entre d’altres), sense oblidar l’atenció, 
orientació i tractament a problemàtiques específiques en salut mental i 
addiccions que es puguin manifestar. 

És necessari fer un anàlisi i valoració dels recursos i serveis actualment 
disponibles i de l’atenció que se’ls està oferint. També des dels recursos 
específics de salut mental i de l’atenció que s’està donant des de la xarxa 
pública en general. 

En aquest context, serà també una ocasió per presentar el Manifest 
“Per la defensa dels drets humans dels infants, adolescents i joves 
immigrants i la protecció de la vida familiar” elaborat en el marc del 6è 
Congrés Català de Salut Mental (2017) i per compartir el treball que es- 
tem duent a terme diferents comissions i grups de treball de les entitats 
organitzadores, entre d’altres. 

També voldríem emmarcar aquesta Jornada dins la perspectiva de la 
convocatòria del 7è Congrés Català de Salut Mental de la Infància i 
l’Adolescència, previst per l’octubre de 2020 on tractarem diferents temes 
relacionats amb les transicions, exclusions, solituds i respostes a oferir. 

En definitiva, volem fer visible els problemes latents i manifestos de sa- 

lut mental en aquest col·lectiu i elaborar, i en la mesura del possible, fer 
propostes per una millor atenció, integral i integrada. 



 

 

 
 

 
8:30 h 

ACREDITACIONS 

 
9:00 h 

PROGRAMA 
Joseba Achotegui, psiquiatre. SAPPIR. Sant Pere 

Claver – Fundació Sanitària. 

Alicia Pascual, psicòloga clínica. CAS 

Horta-Guinardó (ASPB) 

Francisco Collazos, psiquiatre. Hospital Vall 

ACTE D’OBERTURA 
En representació del Comitè Organitzador: 

Carmen Redondo (CEESC) Presentació de la 

Jornada. 

Jose Fernandez (FCCSM) Presentació del “Mani- 

fest per la defensa dels drets humans dels nens, 

nenes, adolescents i joves migrants i la protec- 

ció de la vida familiar”. 

David Rodriguez (TSCAT) Anàlisi i valoració de 

“Estratègia catalana per a l’acollida i la inclu- 

sió dels infants i joves emigrats sols”. 

 
9.30 h 

1A TAULA. 
“La veu dels propis adolescents i joves migrants 

no acompanyats: com valoren la situació? 

Amb la intervenció de representants de dife- 

rents col·lectius de joves. 

Giayuar Rahman. UJEC (unió-associació de 

joves ex tutelats de Catalunya). 

Altres grups d’adolescents i joves migrants no 

acompanyats tutelats i extutelats. 

Moderadora: Miriam Santos, educadora. UTE 

Dar Chabab 

 
10.45 h 

2A TAULA. 
“Per una atenció integral a la salut mental”. 

Presentació i anàlisi de diferents experiències 

des d’una perspectiva comunitària i interdisci- 

plinària. 

Lola Aparicio, psicòloga. SATMI 

d’Hebron. 

Moderadora: Myriam Garcia, psicòloga clínica. 

FCCSM 

 
12.00 h 

PAUSA 
 

12.30 h 

3A TAULA. 
“La veu dels professionals i reptes de futur”. 

Anàlisi i valoració dels reptes i dificultats des 

la perspectiva professional. 

Intervenen representants de diferents col·lec- 

tius professionals (treball social, educadors/es, 
psicologia). 

Laura Alamo, psicòloga, Artterapeuta. 

Marina Garcia i Lluís Cortés, treballador/a 

social. 

Oriol Janer i Hammid Benhammou, educadors 
socials. 

Moderadora: Montserrat Rovira, treballadora 

social. Ajuntament de Barcelona. 

 
14.00 h 

CLOENDA 
Amb la intervenció de: 

Georgina Oliva, secretària d’Infància, Adoles- 

cència i Joventut del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies. 

Josep Vilajoana, president de la FCCSM. 

Guillermo Mattioli, degà del COPC. 

Ma Rosa Monreal, presidenta del CEESC 

Marga Garcia Canela, Vicedegana del TSCAT 
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RELACIÓ DE 
PARTICIPANTS 
Joseba Achotegui, psiquiatre. Director del Servei d’Atenció 
Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats (SAPPIR). Sant 
Pere Claver – Fundació Sanitària. 

Laura Alamo, Psicòloga, Artterapeuta. ONG Moviment per la Pau. 

Representant del COPC. 

Lola  Aparicio, psicòloga. Programa Atenció a la Salut Mental de les 
persones Immigrades (SATMI). Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. 

Hammid Benhammou, llicenciat en Filologia Àrab. Educador responsable 
del Servei de Transició a l’Autonomia i Servei d’Habitatge per a joves 
sense xarxa social de suport ni referència familiar adulta en el Casal 
dels Infants de Barcelona. 

Francisco Collazos, psiquiatre. Programa de Psiquiatria Transcultural. 

Hospital de la Vall d’Hebron. 

Lluís Cortés, treballador del centre d’acolliment Coda 2 (noies) de la 
Fundació Idea. 

Jose Fernandez, treballadora social. Membre del Patronat de la FCCSM. 

Marina Garcia, treballadora socials de l’equip tècnic del centre 
d’acolliment Coda 1 (nois) de la Fundació Idea. 

Myriam Garcia, psicòloga Clínica. CSMIJ Cornellà (HSJD). Membre de 

la Junta FCCSM i del Ctè. Organitzador del Congrés Català de SM de la 
Infància i Adolescència. 

Oriol Janer, llicenciat en Antropologia Cultural per la UB i educador 
social. Director de La Casa de Joves – Dar Chabab. UTE Dar Chabab 
(Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials, Suara Cooperativa i Garbet 
Cooperativa). 

Alicia Pascual, Institut Genus. Responsable del programa de joves i 

adolescents del CAS Horta-Guinardó (ASPB) i Subdirectora CAS Nou 
Barris (ASPB). 

Giayuar Rahman, president de la UJEC (Unió-associació de Joves ex 
tutelats de Catalunya). 

Carmen Redondo, educadora social. Actualment treballa a un centre 
propi de la DGAIA. Membre del Grup de Treball Protecció a la Infància i 
l’Adolescència del CEESC. 

David Rodriguez, treballador social. Director Tècnic de la Fundació Idea, 
President del Patronat de la Fundació MAIN, membre de la junta del 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, professor associat de la 
UB i Terapeuta Familiar. 

Montserrat Rovira, treballadora social. Directora de la Direcció de 
Serveis d’Urgències i Emergències Socials i d’Intervenció a l’Espai 
Públic. Institut Municipal de Serveis Socials - Ajuntament de Barcelona. 

Membre del Patronat de la FCCSM. 

Miriam Santos, educadora especialitzada en l’atenció a joves migrants 
del recurs UTE Dar Chabab (Sant Pere Claver - Fundació Serveis 
Socials, Suara Cooperativa i Garbet Cooperativa). 



 

ALTRES 
INFORMACIONS 

DESTINATARIS 

Professionals que treballen en centres d’emergència, de primera 
acollida, de cribatge, d’urgències, centres residencials, d’acollida i 
programes d’atenció i detecció al carrer. 

Professionals de centres o programes específics de SM per població 
migrant. 

Altres professionals de l’àmbit educatiu, serveis socials, salut i salut 

mental, en particular. 

 

INSCRIPCIONS 

Inscripcions gratuïtes per rigorós ordre de recepció i segons formulari 
que la Secretaria Tècnica facilitarà. 

Inscriu-te en aquest enllaç. 

 

SECRETARIA TÈCNICA 

CEESC 

C/ Aragó, 141-143, 4a planta 

08015 Barcelona 

Tel. 934521008 

A/e participacio@ceesc.cat 

 

COL·LABOREN 

Generalitat de Catalunya 

Ajuntament de Barcelona 

Diputació de Barcelona 
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https://www.ceesc.cat/nforms/Smenas.html
mailto:participacio@ceesc.cat


 

COMITÈ 
ORGANITZADOR 
Jose Fernandez, treballadora social. Membre de la Junta de la FCCSM. 

Carmen Ferrer, psicòloga clínica - psicoanalista. Presidenta de la Secció 
de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia del COPC. 

Ester Fornells, coordinadora del SEAIA i SEAP del Baix Llobregat. 

Consell Comarcal del Baix Llobregat. Membre del Ctè. Organitzador del 
Congrés Català de SM de la Infància i la Adolescència. 

Myriam García, psicòloga clínica. Membre de la junta de la FCCSM 
i del Ctè. Organitzador del Congrés Català de SM de la Infància i la 
Adolescència. 

Pep Guasch, antropòleg i gestor sociocultural. Tècnic de participació, 

universitats i projectes del CEESC. 

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

Sanitari de Terrassa. Director de la FCCSM. 

Josep Moya, psiquiatra. Centre L’Alba. Membre del Ctè. Organitzador 

del Congrés Català de SM de la Infància i la Adolescència. Membre del 
Patronat de la FCCSM. 

Carmen Redondo, educadora social. Actualment treballa a un centre 
propi de la DGAIA. Membre del Grup de Treball Protecció a la Infància i 
l’Adolescència del CEESC. 

David Rodríguez, treballador social. Director Tècnic de la Fundació Idea, 

President del Patronat de la Fundació MAIN, membre de la junta del 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, professor associat de la 
UB i Terapeuta Familiar. 

Montserrat Rovira, treballadora social. Directora de la Direcció de 
Serveis d’Urgències i Emergències Socials i d’Intervenció a l’Espai 
Públic. Institut Municipal de Serveis Socials - Ajuntament de Barcelona. 
Membre del Patronat de la FCCSM. 

Ada Ruiz, psiquiatra al Parc de Salut Mar. Vicepresidenta de la FCCSM. 

Josep Vilajoana, president de la Fundació Congrés Català de Salut 
Mental. 
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