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PRESENTACIÓ 

 
Ara fa un any (març 2022), i fruit de l’evidència de l’incòmode realitat assistencial en la que 
sovint es violenten o s’obliden els drets dels pacients, el Comitè d’Ètica Assistencial (CEA) 
de la Fundació Congrés Català de la Salut Mental (FCCSM) presentàvem la Jornada: “Drets 
bàsics en els internaments psiquiàtrics” a fi de novament reflexionar i debatre sobre les 
bases jurídiques sobre les quals fonamentar l’atenció i l’assistència  en les xarxes de Salut 
Mental des de la perspectiva  dels drets dels interessats. Així mateix  divulgàvem el 
Document: "Coneixements jurídics bàsics en relació als ingressos involuntaris”, que explicita 
el marc legal i normatiu a partir de de la Convenció de la ONU (del 2006, ratificada per 
Espanya el 2008) amb l’efecte regulador i protector que ha de comportar. Establíem 
d’aquesta manera el marc teòric, legal i també ètic a partir del qual fonamentar la pràctica 
clínica i assistencial. 
 
Hem considerat necessari una nova invitació; aquesta vegada a reflexionar i debatre sobre 
les pràctiques i assistències actuals en curs, amb les seves mancances i els seus encerts, 
posant la mirada en els  modificacions concretes que ha de comportar el nou paradigma 
que privilegia els drets dels pacients i l’atenció dels beneficiaris en tant que persones.  
Convoquem aquesta Jornada amb la voluntat expressa de posar llum per discriminar -entre 
les pràctiques clínic-assistencials reals en curs al nostre país-, aquelles que potser estan ja 
dins dels criteris proposats per la Convenció de l’ONU, d’aquelles altres que menystenen el 
valor de la cura de  la persona i la participació activa del beneficiari en el seu procés de 
millora.  
 
Afinant més, haurem també de diferenciar aquelles dificultats o obstacles que provenen de 
les mancances estructurals o de l’estatus quo establert (precarietat de recursos, 
l’organització assistencial ...) d’aquelles altres que es deriven dels propis agents de salut. 
Això és: la resistència al canvi de cultura assistencial dels professionals que fàcilment 
mantenen una posició de confort, d’ignorància, o passiva a l’hora de fer valer en primer 
terme els drets dels pacients i la seva veu. I constatar també com, malgrat les dificultats, 
hi ha posicionaments diferents i proactius en la cura i el respecte a la persona, que hauríem 
de potenciar. 
 
El repte és important i amb dificultats prou rellevants: amb aquesta Jornada esperem 
contribuir a clarificar els termes i condicions per aquests canvis necessaris i inevitables. 
 

 

Comitè d’Ètica Assistencial 

Silvia Ventura, presidenta                                   Fernando Vidal 

Joan Badia, secretari                                            Mercedes Serrano  

Alicia Roig                                       Montse Hierro 

Àngel Martinez       Marta Consuegra 

Asun Pié        Judith Martin  

Esther Francisco       Jordi Marfà 
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PROGRAMA  
 
 

8.30 h  Acollida i registre dels participants 
 
9.00 h   Inauguració i presentació de la Jornada   

Silvia Ventura, presidenta del Comitè Ètica Assistencial (FCCSM)  
Carme Olivera, degana del Col·legi Terapeutes Ocupacionals de Catalunya 
  

9.15 h Ponència:  
"SUPERANT OBSTACLES PER GARANTIR ELS DRETS A LA INCLUSIÓ DE LES 
PERSONES AMB TRASTORN MENTAL: IMAGINACIÓ, INNOVACIÓ I 
REIVINDICACIONS”   

                          Claudi Camps, director assistencial. IAS Girona.    
              
09.45 h  Col·loqui  

Moderador: Joan Badia, Secretari del CEA. 
 
10.15 h  1a Taula debat:  

“LA SALUT MENTAL DELS JOVES A DEBAT: CONTENCIÓ O ATENCIÓ” 
Àlex Rodriguez, psicòleg, Programa Konsulta’m i referent de salut mental 
de l’àrea d’Educació Inclusiva del Consorci d’Educació de Barcelona.  
Maria Ribas, psicòloga clínica. Especialista en adolescències d’elevada  
complexitat clínica, xarxa salut mental Sant Joan de Déu. 
Jamila Guasch, activista anti-estigma de l’Associació “Obertament” 
 

                          Coordina i presenta: Judith Martín, membre del CEA, psicoanalista, 
psicòloga clínica al CSMIJ de Badalona. 

 
 

11.15 h  Descans 
 
11.45 h  2a Taula debat: 

“EL LABERINT DE LA MEDICACIÓ: REPTES I POSSIBILITATS D’UNA GESTIÓ 
AUTÒNOMA”.                            

    Marisa Campos, mare i activista en salut mental 
    Afectat en 1a persona, (nom a concretar) 
    Leticia Medeiros-Ferreira, psiquiatra. Cap Clínic CSMA Nou Barris Nord 
    Professional infermeria salut mental, (nom a concretar) 
 

Coordinen i presenten: Mercedes Serrano, membre del CEA, investigadora 
i docent de la UB i Asun Pié Balaguer, membre del CEA, investigadora i 
docent de la UOC. 
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12.45 h 3a Taula debat: 
 “DIÀLEG OBERT SOBRE DRETS I SITUACIONS D’EMERGÈNCIA 
                           Participants: Sendoa Quijada, Beatriz Pérez, Edgar Vinyals, Josep Aguilar, 

Oriol Esteve, Elena Bolancer i Jordi Marfà.  
 

13.45 h  Cloenda  
Magda Casamitjana, directora del Pacte Nacional de Salut Mental                                               

   
 

 

 
En relació al ponent 
 
Claudi Camps, metge psiquiatre. Des del 1995 ha exercit a la xarxa pública de l’IAS,  a les 
comarques de Girona. A partir del 2003 és Director assistencial de la Xarxa de Salut 
Mental i Addiccions de les comarques gironines. També és Diplomat en gestió en salut 
mental per EADA. 
 
Membre del Consell Assessor de Salut Mental del Departament de Salut. El 2012 va ser 
nomenat assessor del Pla Director de Salut Mental. L’any 2017 el Parlament de Catalunya va 
decidir que el model comunitari de Girona era el model de referència i s’havia d’estendre a la 
resta de Catalunya. També el seu equip ha rebut l’encàrrec conjunt per part dels 
Departaments de Salut i de Benestar de generar els criteris de planificació de recursos 
necessaris de salut mental pels propers anys (Atles de Salut Mental). Ha estat membre del 
grup impulsor del Departament de Salut del Pla Estratègic de  Salut Mental 2017-2020. 
 
L’any 2021 l’OMS Europa va destacar la Xarxa de Salut mental de les comarques gironines com 
a exemple de “participació efectiva dels usuaris i cuidadors en l’organització de l’assistència 
en salut mental a nivell local”. 
 
L’any 2022 la Xarxa de Girona ha estat guardonada amb els premis més prestigiosos a nivell 
mundial sobre discapacitat, Zero Project, avalats per Nacions Unides, celebrats a la seu de 
l’ONU aquest mes de febrer de 2022 a Viena, per la creació de solucions innovadores com ara 
l’Espai Obert i una Xarxa alternativa d’habitatge. 
 
Durant tota la seva trajectòria professional, Claudi Camps ha estat interessat per 
l'organització dels dispositius assistencials, per les tendències integradores dels diferents 
corrents psicoterapèutics, el treball interdisciplinari, així com per la reconversió i 
tancament dels hospitals psiquiàtrics.  
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INFORMACIONS GENERALS  
  

Inscripcions   
Inscripció limitada a l’aforament de la sala.  

 
QUOTES D'INSCRIPCIÓ  * 
 

Professionals                                                                                       20€  

En formació * *                                                                                       10€  

Amics de la FCCSM                                                          50% de descompte  

  

Formulari d’inscripció 

 
*     Opció de beques per a membres d’associacions en primera persona o de familiars      
* * Estudiants universitaris o residents que estiguin fent l’especialitat.  
Només s’acceptaran les inscripcions que vagin acompanyades del pagament 
corresponent.   

Data límit d’inscripció 21 de març 2023   

Forma de pagament: 
Transferència bancària indicant el nom i cognoms a: 
“la Caixa” ES05  2100 3109 6022 0013 7911 
 
Cancel·lacions:  
Abans del 15 de març es retornarà el 100% de l'import de la inscripció. 
A partir del 15 de març no hi ha dret a devolució. 
  
Lloc de celebració:  

Sala del COTOC 
C/ de Casp, 130, Edifici COACB 
08013 Barcelona 
Veure aquí  
         
        
Secretaria Tècnica  

FCCSM  
C/ Aragó, 141-143, 4t   
08015 Barcelona  
Tel.: 93 238 62 47      
info@fccsm.net  -  www.fccsm.net  

  

mailto:info@fccsm.net
https://forms.gle/wjKV1FKzhWwXcHGWA
https://www.google.com/search?hl=ca-ES&cs=0&sxsrf=AJOqlzUZc40g8Lzsvi1M2gAqSQw8hIejuw:1673698343590&q=Col%C2%B7legi+de+Terapeutes+Ocupacionals+de+Catalunya&ludocid=13922524915260674717&gsas=1&client=ms-android-vf-de-revc&lsig=AB86z5WY1q2xkLXis8seERmVV6rC&shem=lssle&kgs=6ed3ef34c656ce79&shndl=-1&source=sh/x/kp/local/2
http://www.fccsm.net/
http://www.fccsm.net/
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Col·labora:  
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