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Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella

Durant tres dies es desenvoluparan trobades entre persones
vinculades al sector de la salut mental compromeses amb la millora
de l’atenció pública.
L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir un espai de reflexió als agents
implicats en el sector de la salut mental i, a l’hora, propiciar un espai
de debat polític per enfocar nítidament els diferents posicionaments
ideològics i analitzar els reptes operatius de la gestió del canvi.

Les jornades són gratuïtes i obertes a tots els públics.

DIMECRES 10 DE NOVEMBRE
Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
8.30 a 9 h
Obertura i entrega de documentació
9 a 9.30 h
Benvinguda institucional
• Marc Almendro i Campillo, Alcalde d’Alella
• Dr. Jordi Blanch, psiquiatra de l’Hospital Clínic de Barcelona
9.30 a 11 h
Conversa sobre experiències innovadores a la xarxa pública d’atenció
• Jordi Marfà i Vallverdú, Elena Bolancer i Sánchez, David Gómez i Ballesteros i Rocío
Espeso i González, Equip d’Atenció Comunitària Intensiva de Crisi – Centre Salut
Mental Badalona
• Merche Serrano i Miguel, Projecte Gestió Col·laborativa de la Medicació – URV / UOC
• Magda Casamitjana i Aguilà, Programa d’abordatge integral de casos d’elevada
complexitat – Departament de Salut
• Albert Piquer i Montón, Projecte Suport Entre Parells – Federació Veus i Associació
Emilia
11 a 11.30 h
Descans
11.30 a 13 h
Conversa: Alternatives als ingressos en unitats hospitalàries de psiquiatria
• Daniel Álvarez i Rossell – Coimpulsor Projecte Xarxa Soteria
• José Leal i Rubio – Assessor i supervisor serveis salut mental i serveis socials
• Cristina Molina i Parilla – Directora Anàlisi i Estratègia en Salut Mental de Sant Joan de
Déu
• Cristina Teixidó i Perramon – Cap d’Àrea d’Atenció Primària i adjunta direcció mèdica CPB
13 a 13.15 h
Descans
13.15 a 14 h
Àgora de Diàleg Estructurat: La innovació disruptiva i l’ètica de les cures
Espai participatiu per analitzar les propostes exposades a les converses.
Les persones del públic debatran sobre les solucions orientades a la transformació de
l’aïllament i la coerció dels models vigents d’atenció hospitalària.
Àgora – Antigues Escoles Fabra
17.30 a 19.30 h
Taller per a joves-adolescents: Experiències segures i altament satisfactòries
Espai vivencial per construir grupalment coneixements aplicables en l’elecció de l’estil de
vida propi.

Les dinàmiques orienten la reflexió des del grup i faciliten la formulació d’estratègies en
dues direccions: la incorporació de recursos per a la millora del benestar i la satisfacció
personal, i les conquestes individuals de drets col·lectius.
1. Conquesta de drets i autodefensa jurídica
2. Reducció i discontinuació de tractament farmacològic
3. Tancar ferides organitzant la ràbia, a càrrec d’Associació Utopia de Teatre de l’Oprimit
4. Cures de qui cuida en situacions extremes, a càrrec d’Associació Utopia de Teatre de
l’Oprimit
11 a 11.30 h
Descans
11.30 a 13 h
Àgora de Diàleg Estructurat: La innovació disruptiva i l’ètica de les cures
Espai participatiu per analitzar les propostes i conclusions dels espais de diàleg.
Les persones del públic debatran sobre la posada en marxa de recursos d’acompanyament
per a la promoció i la protecció de la salut.
13 a 13.15 h
Descans
13.15 a 14 h
Conclusions de la jornada
• Fran Eiroa Orosa – Doctor en Psiquiatria i Psicologia. President de l’Associació Grup
de Recerca en Primera Persona
19 a 20.30 h
Taller per a famílies: Recursos i suport adreçat a famílies d’adolescents. Format telemàtic
Espai de reflexió sobre les situacions de risc i perills que comporta l’adolescència i que
requereixen d’acompanyament adult i, a vegades, de suport professional.

DIVENDRES 12 DE NOVEMBRE
Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
10.30 a 11 h
Obertura i espai de trobada
11 a 12 h
Recital de poesia – Princesa Inca. Micro obert
L’autora dels llibres Crujido y Mujer Precipicio ens oferirà un recital d’una selecció de la seva
impactant i formidable poesia.
12 a 12.30 h
Descans

9 a 9.15 h
Espai de trobada i obertura de portes

12.30 a 14 h
Espectacle La Balada de Lady Lup, amb La Trifulga dels Fútils.
Tothom amaga una història trista dins el cor que, feixuga, ens acompanya i ens pesa.
I si un dia, en un lloc remot al bell mig del desert de Mèxic, et creues amb Minerva?
Benvingut a la Cantina de Lup.
La companyia La Trifulga dels Fútils ens oferirà la darrera obra presentada a l’Altre Festival
d’enguany.

9.30 a 11.30 h
Laboratoris de diàleg
Espais d’intercanvi de coneixements per afrontar situacions conflictives.

14 a 14.30 h
Cloenda Institucional
• Marc Almendro i Campillo - Alcalde d’Alella

DIJOUS 11 DE NOVEMBRE
Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella

