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L’Àrea de Salut Mental B. Menni de l’Hospitalet organitza una trobada anual de 
professionals del sector per tal de debatre temes assistencials i d’actualitat.  

La salut mental de la població i les seves alteracions està en relació amb la 
complexitat del ser humà en el seu context  social, familiar i relacional.  

La família és un sistema grupal humà organitzat amb la finalitat de facilitar el 
desenvolupament integral dels seus membres.  

En la família conflueixen necessitats afectives, educatives, sanitàries i de 
suport social. Ella és el grisol en el que es gesten els esquemes emocionals 
que fonamenten la personalitat.  

Les famílies han de ser també subjectes d’atenció sanitària tant en l’àmbit 
preventiu, assistencial com rehabilitador.  

Les famílies si estan en bones condicions són els millors aliats en el tractament 
dels pacients.  

Les famílies pateixen la sobrecàrrega i també són susceptibles de conflictives 
relacionals complexes.  

En aquest moment que des del Pla Director de Salut Mental i Addiccions es 
proposa una intervenció més decidida en el suport i formació de les 
famílies,  des dels Serveis de l’Àrea de l’Hospitalet hem volgut fer un repàs 
de les diverses formes d’atenció a les famílies en l’àmbit de la salut mental 
i també en els entorns  educatius i de serveis socials.  

Les reflexions etico - educatives des d’una perspectiva d’un pensador com el 
Prof. Del Pozo complementaran les aportacions assistencials de la primera 
taula i les aportacions psicoeducatives que s’expliciten en la segona taula 
rodona.  

Els tallers simultanis de la tarda oferiran la possibilitat de participar 
directament de la discussió dels àmbits sobre els quals hem volgut 
reflexionar.  



08.45   Acte de presentació.   
 

◦ Sra. Cristina Molina. Directora del PDSMiA. 

◦ Dr. Jaume Padrós. President del Col·legi de Metges  

◦ Dr. Josep Treserra. Director mèdic de B. Menni  

◦ Sr. Xavier Trabado. President de S.M.C.  

◦ Dr. Lluís Albaigès. Coordinador Àrea de Salut Mental Benito Menni L’Hospitalet 

 

09:30 Conferència inaugural: 
  

Joan Manuel del Pozo. Professor de Filosofia i Síndic de la Universitat de Girona. Director de 
l'Observatori d'Ètica Aplicada a l'Acció Social, Psicoeducativa i Sociosanitària". 

  

"La família com a condicionant etico - educador de l'evolució saludable dels seus 
membres".  
 

10:30 Cafè 

 

11:00  Taula rodona I. 

 Terapèutica de les famílies en el sistema públic de salut.  
 

 Moderador: Dr. Rosend Camon . Psiquiatre, psicoanalista, adjunt de la USM de l’H 

 

 Iolanda d’Ascenszo , psicoterapeuta familiar sistèmic. (S. Psiquiatria St. Pau). 

 Fabiola Dunyó, psicoterapeuta familiar psicoanalítica i consultora.  

 

12: 00 Discussió 

 

 

12:45 Taula Rodona II.  

 Projecte des de Salut Mental Catalunya i el P. D.de S.M.i A. 
 

 Moderador: Sra. Consuelo Liberal, Psicòleg, psicoterapeuta, adjunt CSMA l’H 

 

 Intervencions des de les associacions de familiars. Machús San Pío . Directora del 
projecte “Capacitant Ciutadans Actius” S.M.C. 

 El projecte Proenfa. Dr. Emilio Rojo. Psiquiatre. Adjunt a Direcció  Benito Menni CASM.  

 

 



16:00 TALLERS SIMULTANIS 

 
 1.- Famílies i escola: un binomi clau per a la educació i el 

desenvolupament emocional.  
 
 Moderadora: Montse Balcells (Coordinadora CSMIJ L’Hospitalet) 

 Participants: representants de EAP, CDIAP, Salut i escola, AMPAs, Espai jove.  

 
 2. – Atenció específica a famílies des dels serveis socials bàsics de 

l’Ajuntament de l’Hospitalet  
 
 Moderadora: Anna Descalzi. Treballadora social USM de l’Hospitalet 

 Participants: Representants de UBAI, SATEF i Equip d’atenció psicològica grupal a famliars de 
persoens am malaltia mental.  L.Peiró, M.Delagado, A. Sanz, C.Fernancez, N.Bonet, T.Buisan, 
M.Bonaterra., J.Loyo. 

 
 3. - Grup multifamiliar i la comunicació en el sistema familiar.  

 
 Conductor: Dr. J.M. Blanqué (Psiquiatre i psicoterapeuta de grups i famílies).  

 Facilitadors: J. Bta. Lucia (psicòleg i psicoterapeuta) . Carme Serrano i Oriol Imbernon 
(treballadors socials especialitzats en salut mental).   

 
18:00 Posada en comú.  

18:30 Cloenda.  

 
 
4.-  Col·laboren:  
 
•   Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 
•   Salut  Mental  Catalunya 
•   Servei de Psiquiatria de St. Pau  
•   Ajuntament de l’Hospitalet 
 

5.- Finançat per B. Menni i COMB. Inscripció per rigorós ordre , 
trucant a secretaria tècnica i especificant a quin taller es prefereix 
anar.  
                              Secretaria tècnica:  934807417 


