Jornada L’atenció a les famílies en l’àmbit de la salut mental
Divendres, 8 de febrer de 2013
Auditori Casa del Mar
c/ Albareda, 1. 08004 Barcelona

PROGRAMA
9.30h

Acollida i registre de participants

9.45h

Acte inaugural:
Representant del Departament de Salut
Sr. Xavier Trabado, president de la Federació Salut Mental Catalunya (abans FECAFAMM)
Sr. Joan Orrit, gerent de l’ Hospital Benito Menni. Complex Assistencial en Salut Mental.
Germanes Hospitalàries del Sagrat cor de Jesús

10.00h Taula 1: Anàlisi de necessitats i propostes d’intervenció en l’atenció a les famílies
Sra. Eulàlia Masachs, consultora. Epirus consultoria en serveis sanitaris. Presentació de l’estudi
“Necessitats d’atenció a de les famílies de persones amb malaltia mental greu i/o addiccions des
de la xarxa d’atenció sanitària”
Sr. Aleix Caussa, codirector d’Spora. Presentació de l’Estudi “Itineraris en salut mental. Les
necessitats dels usuaris i les seves famílies en el procés terapèutic”
Sr. José García Ibáñez, psiquiatre assessor del Pla director de salut mental i addiccions.
Presentació de la Cartera de serveis d’atenció a les famílies des de la xarxa pública
Modera: Sra. Cristina Molina, directora del Pla director de salut mental i addiccions.
11.30h Pausa cafè
12.00h Taula 2: Experiències i propostes d’intervenció en famílies a Catalunya
Programa d’Atenció a Famílies de la Federació Salut Mental Catalunya (abans FECAFAMM)
Sra. Marta Poll, directora de la Federació Salut Mental Catalunya. Presentació del Programa
europeu d’apoderament Prospect
Sr. Jesús Bernal, coordinador de l’Àrea d’Atenció a Famílies de la Federació Salut Mental
Catalunya. Presentació del Programa de Formació per a la dinamització de Grups d’Ajuda
Mútua
Programa de formació psicoeducatiu i proposta d’unificació de programes
Dr. Emilio Rojo, psiquiatre i psiquiatre i responsable dels dispositius de Benito Menni CASM
en el Vallès Oriental. Presentació del Programa de PROENFA (Programa de entrenamiento y
capacitación para familiares y cuidadores de personas con trastornos mentales graves).
Proposta integrada de programes.
Modera: Dr. Pere Bonet, president del Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions
13.00h Cloenda institucional
Departament de Benestar Social i Família (a confirmar)
Sra. Marta Abella, gerent de Relacions Institucionals d’Astrazeneca Catalunya
Sra. Mercè Martín, vicepresidenta de la Federació Salut Mental Catalunya (abans FECAFAMM)

PRESENTACIÓ
El Pla Director de Salut Mental i Addiccions (PDSMiAd) estableix en el seu document marc que el suport a
les famílies és un element clau dins un model d’intervenció que es defineix en base al suport comunitari i la
rehabilitació. Per contribuir a la millora de la qualitat de vida d'aquestes persones i la de les seves famílies,
cal garantir-los una atenció integral que contempli la promoció de la salut, la prevenció, el tractament i la
rehabilitació, així com la inserció social i laboral, el respecte pels drets de les persones afectades i la lluita
contra l'estigma. Per aquest motiu, des del PDSMiAd i conjuntament amb la Federació Salut Mental
Catalunya (abans FECAFAMM) i el Consell Assessor de Salut Mental i Addiccions, es va promoure un estudi
de necessitats de les famílies i d’itineraris de salut mental. De les conclusions dels esmentats estudis van
sorgir unes recomanacions a partir de les quals es va elaborar la Cartera de Serveis d’atenció a les
famílies de persones amb trastorn mental greu i/o dependència de substàncies, amb l’objectiu de definir
l’oferta d’atenció a les famílies des de la xarxa pública de salut mental i addiccions.
Així mateix, en els darrers anys, des de diverses entitats com FECAFAMM i Germanes Hospitalàries del
Sagrat Cor de Jesús, s’han promogut a Catalunya diferents programes de formació i suport a les famílies.Per
aquest motiu les diferents entitats implicades organitzen una Jornada sobre l’atenció a les famílies des de
l’àmbit de la salut mental i addiccions amb l’objectiu de presentar els resultats de l’estudi, la cartera de
serveis d’atenció a les famílies, les diferents experiències desenvolupades a Catalunya i una proposta
d’organització territorial i complementarietat entre els diferents programes de formació, suport i atenció a les
famílies.

ASSISTÈNCIA I INSCRIPCIONS
La Jornada tindrà un caire obert i la inscripció serà gratuïta.
Cal realitzar la inscripció on-line abans del 5 de febrer de 2013 a: www.fecafamm.org/jornada_families.html

Per a més informació:


Departament de Salut
Pla director de salut mental i addiccions
Gemma Salmeron gsalmeron@catsalut.cat



Federació Salut Mental Catalunya (abans FECAFAMM)
C. Berguedà, 9-11, entl. 3a · 08029 Barcelona · Telèfon 93 272 14 51
federacio@fecafamm.org · www.fecafamm.org

Organitza:

Amb el suport de:

