
III Jornada  
Salut mental I addIccIonS

de santa coloma de gramenet

sumem experiencies,  
sumem visions

inscripcions
Per internet a http://bit.ly/jornadasma

Es lliurarà certificat d’assistència

Més informació: taulasma@gramenet.cat
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20 d octubre de 2017

Auditori Can Roig i Torres
Rafael Casanova, 5

SALUT MENTAL
I ADDICIONS

TAULA DE

DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Agrupació AUPA’M
Ass. ActivaMent 

Ass. Alcohòlics rehabilitats de Santa Coloma 
Ass. Alcohòlics rehabilitats Santa Rosa

Ass. Ammame
Ass. Asaupam

Ass. TDA-H



9.30 h
taula elS dretS de leS perSoneS  

amb traStornS mentalS

Una perspectiva dels drets en primera persona 
Beatriz Pérez [ActivaMent]
Qüestions ètiques en l’atenció en salut mental 
José Manuel López [CSMA Martí i Julia]
Una vivència de vulneració de drets 
Maribel Catalán [ActivaMent]

Presenta Carme Palma [Ajuntament]

9.00 h
preSentacIó 

Núria Parlon [Alcaldessa de Santa Coloma de 
Gramenet], Aurora Dueñas [directora del sector 
sanitari Barcelonès Nord Maresme del CatSalut] i 
Edgar Vinyals [president de la Federació Veus]

11:45 h  Cafè

12.15 h
teatre fòrum 

Cia Vínculos (Pallapupas)

13.15 h
taula l’atencIó IncluSIva 

Dues iniciatives comunitàries: programa Sentir salut 
mental i web salutmental.info 
Muntsa Miñana [biblioteques de Santa Coloma]  
Ruth Soriano [Fundació Salut Mental Catalunya]
Camins entre el tractament de l’atenció primària  
i l’especialitzat 
Meritxell Vila [Atenció primària ICS]
Una vivència d’exclusió 
Carlos García [AAR Santa Coloma]

Presenta Marta Torrens [Parc de Salut Mar]

14:30 h
cloenda 

Marta Poll [directora de la Federació Salut Mental 
Catalunya] i Luis Miguel Martín [responsable d’atenció 
comunitària de l’INAD Parc de Salut Mar]

La III Jornada de salut mental i addiccions vol aprofundir sobre 
els drets de les persones usuàries dels serveis i sobre com ha 
de ser una atenció professional pública perquè sigui normalit-
zadora i estigui vinculada a la comunitat. 
Sota el lema Sumem experiències, sumem visions, vol donar 
protagonisme i veu a les persones que coneixen el tema per 
la vivència en la pròpia pell o en la de persones properes. La 
perspectiva en primera persona es tracta, en qualsevol cas, 
d’una visió que ha vingut per quedar-se. 
La Taula Salut mental i addiccions de Santa Coloma, creada a 
2012, contempla entre les seves línies de treball la formació 
permanent dels agents socials i de la ciutadania implicada 
amb una jornada biennal.


