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Vam començar l’any 2001 i només la 

pandèmia ha pogut lliurar-nos d’una 

seguida. Una única interrupció el 2020 i 

som aquí per segon cops des de l’aturada. 

Hem tocat molts temes, el de la cura ha 

sorgit en més d’una ponència, però no com 

a tema central. La idea sorgeix de les 

jornades del 1er. Fòrum Social de la  Cura 

de principi d’any, a les que l’URV va 

convidar l’AFEM i a les que vam participar 

de molt bon grat. D’allí van sortir moltes 

conclusions i un manifest que advoca per 

tal que el Dret a la Cura sigui molt més que 

un deure. Les administracions han de 

posar-se a treballar perquè a l’igual que la 

salut és un dret universal, ho sigui també la 

cura I aquest anym una novetat: el canvi de 

format a un sol dia de celebració. 
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XXI  Jornades de Salut Mental a Nou Barris 

Matí                                                                                                                                

Taula inaugural                                         

9.30 h. Ester Flaquer, consellera de Salut, 

Envelliment i Cures de Nou Barris 

Enriqueta Vidal, presidenta de la 

Federació Salut Mental Catalunya     

Josep Aguilar, president de l’AFEM de 

Nou Barris                                                                      

Taula rodona núm. 1                                                      

10.00 h. Alternatives de cura en el 

desenvolupament de  nous programes, 

Paloma Lago, psiquiatra-directora i vice-

presidenta de la Fundació Centre Higiene 

Mental Nou Barris                                                 

10.30 h Salut Mental en primera persona, 

José María Hernández i Ainhoa García, 

Associació Socio-cultural Matissos                             

11.00 h Col·loqui                                                     

Moderadora: Ana Burgués de Freitas, 

doctora en sociologia, professora de la 

Universidad de Granada                     

11.30 h. Pausa 

Taula rodona núm. 2                                                        

12.00 h. Diàleg Obert, un camí cap a la 

Cura Comunitària. Jordi Marfà, 

psiquiatre, Rocío Espeso i Trini Pérez, 

psicòlogues clíniques del CSMA   2 de 

Badalona (BSA).                                 

12.30 h.   Xarxa pel Dret a la Cura, Sílvia 

Bofill-Poch, doctora en Antropologia 

social, professora de la Universitat de 

Barcelona.                                                            

13.00 h. Col·loqui                                                            

Moderadora: Ana Burgués de Freitas, 

doctora en sociologia, professora de la 

Universidad de Granada                                           

13.30 Final de la sessió de matí 

 

 

Tarda                                                                           

Taula rodona núm. 3                                                            

16.00 h. L’aportació de la teràpia de 

família en el TMS, David Almenta, 

psiquiatre de l’Hospital de Sant Pau                            

16.30 h. La cura en infants  i 

adolescents, Susana Brignoni, 

directora de la Fundació 9 Barris                                                                     

17.00 h. Gestió de cures en el model 

de recuperació des dels recursos de 

Rehabilitació Comunitària en Salut 

Mental,  Judith Balaguer, infermera  i 

Roberto Moral, infermer de la Unitat 

de Recursos Comunitaris Dr. Pi i 

Molist                                                                          

17.30 h. 

Col·loqui                                                                        

Moderadora: Ana Burgués de Freitas, 

doctora en sociologia, professora de la 

Universidad de Granada                                            

18.00 h. Pausa 

Taula rodona núm. 4                                                 

18.30 h. Cures, acompanyaments i 

autonomia, Alejandro Mayolas, 

integrador social de Viubé Serveis i de 

la Fundació APIP-ACAM                     

19.00 h. Missió i objectius del Pacte 

Nacional de Salut Mental, Magda 

Casamitjana, directora del Pacte 

Nacional de Salut Mental de la 

Generalitat de Catalunya                                                          

19.30 h.  Col·loqui                                                          

Moderadora: Cristina Ventura, 

psicòloga de l’AFEM de Nou Barris                                              

Cloenda                                                                 

19.55 h. Magda Casamitjana, 

directora del Pacte Nacional de Salut 

Mental   

 

Jornades anteriors 

2001 No a l’exclusió, sí a l’atenció. Obrim 

les portes als nostres malalts mentals de Nou 

Barris                                                                    

2002 Per la inserció laboral, ells també 

poden                                                                                

2003 Necessitats i perspectives de la salut 

mental a nivell comunitari                                                  

2004 I demà? Qué es farà d’ells quan 

nosaltres faltem?                                                       

2005 Salut – Treball – Futur. Serveis i 

Centres Especials de Treball                                                                             

2006 Abordatges terapèutics, treballs 

interdisciplinaris                                                               

2007 Rehabilitació psicosocial. És possible 

la continuïtat en l’atenció?                                                 

2008 El valor de la família en la malaltia 

mental. Conviure amb la malaltia                                   

2009 Estigma i salut mental. Abordatges i 

tractament                                                                         

2010 Deu anys dedicats a la salut mental. 

Present i futur                                                          

2011 Drogues i Salut Mental, Hi ha 

influència?                                                     

2012 Els trastorns de l’alimentació, hàbits 

o desordres?                                                                  

2013 Depressió, causes i efectes. Com 

intervenir-hi                                                                   

2014 Adolescència i Joventut: moment 

difícil per comportaments, crisis, 

malalties?                                                               

2015 Risc i vulnerabilitat en els col·lectius 

de la salut mental, l’exclusió social i la 

pobresa                                                              

2016 1986-2016, trenta anys de la reforma 

psiquiàtrica. On som?                                                 

2017 La prevenció de la salut mental en la 

infància, l’adolescència i la Joventut. 

Actuacions des de diferents àmbits                             

2018 Models actuals d’atenció i de suport 

en salut mental comunitària                                     

2019 Salut Mental des d’una perspectiva 

de gènere. Dones i infants, col·lectius més 

vulnerables                                                            

2020 No es van celebrar                                                            

2021 Efectes de la pandèmia en els 

col·lectius de la salut mental i altres de 

vulnerables. I ara què? 

Dret cabdal a la cura en Salut Mental 
Tractament i cura han d’anar plegats                                                         
Divendres 4 de novembre de 2022                                          
Programa 

Ponència de la Marta Tubau i el 

David Muñoz de l’Associació Socio-

Cultural Matissos.                                         

             Foto: AFEM de Nou Barris                                                                     


