PROGRAMA

Jornada:
PSICOTERÀPIA A LA XARXA PÚBLICA.
Vers una cooperació de models.
Barcelona, 6 d’octubre de 2009

Lloc:
Sala d’actes del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Passeig de la Bonanova, 47
Barcelona

Organitza:
Fundació Congrés Català de Salut Mental

Activitat realitzada en el marc del dia mundial de la Salut Mental

PRESENTACIÓ

El Grup per l’Atenció Psicoterapèutica de les Psicosis (GAPP) de la Fundació
CCSM, organitza aquest acte amb el propòsit de col·laborar a una incorporació i
regulació normalitzades de la psicoteràpia dins de la cartera de serveis de la
xarxa pública de salut mental.
D’acord amb aquests objectius ens a sembla important facilitar un debat en
torn al repte que representa la formació en psicoteràpia (terapèutica i funció)
dels professionals de la salut, així com constituir-nos en facilitadors d’un
intercanvi interessat i alhora respectuós entre els principals models teòrico
tècnics d’intervenció psicoterapèutica.
A la Presentació de la 3a Jornada sobre “L’atenció psicoterapèutica dels
trastorns psicòtics” (15 de juny 2007), dèiem: “Dins del nou Pla Director de
Salut Mental i Addiccions es poden identificar uns principis ordenadors que
haurien de portar cap a un nou model d’atenció integral d’orientació
comunitària, organitzat en forma de una xarxa de serveis sanitaris i socials
funcionalment integrats i gestionats segons criteris territorials.
Dins d’aquest Pla, un dels reptes és l’organització del nou model de manera
que, adaptat a les necessitats reals dels pacients i els seus familiars, reposi
sobre una ineludible actitud o funció psicoterapèutica i pugui oferir tractaments
psicoterapèutics (individuals, grupals i institucionals), segons indicacions
tècniques i criteris de viabilitat social”.
Doncs bé, amb la iniciativa de la jornada d’enguany esperem també contribuir
al desplegament tant esperat del document sobre La Psicoteràpia a la Xarxa
Pública de Salut Mental i Addiccions, aprovat per el Consell Assessor del Pla
Director de Salut Mental i Addiccions.

2

PROGRAMA

08.45 h

Acollida i registre dels participants

09.15 h

Inauguració de la jornada
Josep Oriol Esteve, representant del GAPP.

09.30 h

Condicions per a una cooperació entre models
Jaume Aguilar, psicoanalista (SEP-IPA).

09.45 h

La integració en psicoteràpia
Guillem Feixes, Professor Titular de Psicoteràpia, Universitat de
Barcelona. Fundador de la Sociedad Española para la Integración
de la Psicoteràpia.

10.15 h

Col·loqui

10.45 h

Pausa – cafè

11.15 h

Diferenciació i col·laboració des de diferents models teòrico
tècnics de psicoteràpia
Moderador:
José García Ibañez, psiquiatra, Grup Pere Mata. Assessor del Pla
Director de Salut Mental i Addiccions.
Joaquim Puntí, psicòleg clínic, Professor Associat de la UAB i
coordinador del programa d’hospitalització parcial infanto-juvenil
del Servei de SM Parc Taulí de Sabadell. Representant SCPiSM.
Ma Teresa Miró, psiquiatra – psicoanalista SEP-IPA i Professora
Titular de la UB.
Juan Luis Linares, Professor Titular de Psiquiatria de la UAB i Cap
de l'Unitat de Psicoteràpia i de l'Escola de Teràpia Familiar del
Hospital de la Sta. Creu i St. Pau.
Jordi Cid, psicòleg clínic. Coordinador de Programes. Direcció
Assistencial XSM. IAS Girona.

12.30 h

Col·loqui

13.30 h

Cloenda
Cristina Molina, directora del Pla Director de Salut Mental i
Addiccions.

14.00 h

Fi de la jornada
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Entitats Col.laboradores:
Fundació Vidal i Barraquer
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària
Escola de Teràpia Familiar. Servei de Psiquiatria. Hospital de Sant Pau
Serveis de Salut Mental Dr. Emili Mira i López
Societat Espanyola de Psicoanàlisi (SEP-IPA)
Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica (ACPP)
iPsi. Centre d’atenció, docència i investigació en salut mental
iPsi. Formació Psicoanalítica
Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (SCPiSM)

Amb el suport de:
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona

Inscripcions:
Preu: 15 € (Amics de la FCCSM inscripció gratuïta). Per formalitzar la inscripció,
cal enviar a la secretaria de la Jornada les dades personals (nom, professió, lloc
de treball, adreça electrònica i adreça postal), juntament amb el comprovant de
pagament, que es pot fer per transferència al C/c núm. 2100-3109-602200137911 o xec bancari a nom de FCCSM, amb data límit 30 de setembre.
Places limitades.

Secretaria Tècnica:
Fundació Congrés Català de Salut Mental (FCCSM)
Enric Granados, 116 2n 1a
08008 Barcelona
Tel. 93 238 62 47 – Fax 93 218 36 65
info@fccsm.net - www.fccsm.net
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