


Enguany celebrem la VI edició de les Jornades del Programa 
d’atenció al Trastorn Psicòtic Incipient del PDSMIA i hem volgut 

dedicar-la a la recerca en primers episodis. 

En un moment on disminueix la disponibilitat  dels recursos 
econòmics, és més important que mai vetllar per l’efectivitat i 
l’eficiència dels serveis públics i les estratègies assistencials. 

Per establir les intervencions  a garantir, cal anar al terreny del 
coneixement i la innovació. 

Aquest programa té la mirada posada en els joves, que són el 
futur de la nostra societat, i això no és en va, perque sense salut, 

no hi ha futur. 

Esperem que entre tots puguem crear les sinèrgies necessàries 
per continuar avançant en el camí cap a  una atenció a la salut 

de qualitat, plural i íntegra.



9 - 9:30h 10 - 11h

11 - 11:30h

9:30 - 10h

InauguracIó

Sra. carme carmona Pascual
Alcaldessa de Cerdanyola del Vallès

Sr. Enric Mangas i Monge
Director general Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Taula 1: ESTaT acTual DElS PaE-TPI a 
caTalunya.

Presentació de la memòria 2007-2012 dels PaE-
TPI a catalunya . Dr. lluis lalucat

avaluació dels indicadors any 2013 dels PaE-
TPI a catalunya. Dra. cristina Vila

recomanacions generals per a l’atenció als 
Trastorns Psicòtics Incipients.  Dr. J. de Pablo.

cOnFErÈncIa MagISTral

Dra. cristina Merino
Hospital Can Misses  (Eivissa)

Cristina Merino procedeix del Early Inter-
vention Service de Birmingham, centre de 

referència mundial en intervenció precoç de 
psicosi.

La Dra. Cristina Merino, nascuda a Bilbao, 
va estudiar Medicina a la Universitat de Va-
lladolid, estudis que va finalitzar l’any 2000 
i posteriorment va realitzar l’especialitat de 

Psiquiatria a l’Hospital Universitari Marquès 
de Valdecilla de Cantàbria ( Santander ) fins 

a l’any 2004. Dos anys més va exercir en 
el Servei Cantabro de Salut als Hospitals 

Comarcals de Laredo i Torrelavega.

Des de l’any 2006 fins a la seva incorporació 
a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera ha 

treballat en el Sistema Nacional de Salut 
Britànic (NHS) formant part del Early Inter-

vention Service de Birmingham, un centre de 
referència mundial en intervenció precoç de 

psicosi, dirigit per una autoritat en la matèria, 
el Professor Max Birchwood.

PauSa caFÉ 



11:30 - 13:30h
Taula 2: ESTaT DE la rEcErca En TPI 
alS cEnTrES PIlOT DEl PaE-TPI 

Factors predictius de funcionament i 
recaiguda en psicosis incipients. Dr.Daniel 
Bergé. Parc Salut Mar.

rehabilitació funcional en primers episodis. 
Dra.anabel Martínez. corporació Sanitària 
clínic.

Factors psicosocials en psicosis inicials. 
Dra.neus Barrantes. Fundació Hospital Sant 
Pere claver.

recerca en Psiconeuroendocrinologia dels 
trastorns psicòtics incipients. Dr.Javier 
labad. Institut Pere Mata. reus.

Diferències de gènere en primers episodis 
psicòtics. Dra.Judith usall. Parc Sanitari Sant 
Joan de Déu.

Estudi multicèntric sobre l’efectivitat del 
PaE-TPI: comparativa amb experiències 
internacionals. comissió Pedagògica i de 
Seguiment del PaE-TPI del Pla Director de 
Salut Mental i addiccions. comitè de recerca 
del PaE-TPI. 
Presentat per: Sra. ana Barajas. centre 
d’Higiene Mental les corts.

13:30 - 14h
clOEnDa

Sra. cristina Molina, Directora del Pla 
Director de Salut Mental i Addiccions, 
Departament de Salut.

Dr. Joan Parellada, Director dels sectors 
sanitaris Baix Llobregat Nord  i Vallès 
Occidental. Departament de Salut.



Per formalitzar la inscripció és necessari enviar un correu electrònic a l’adreça
tpi@pssjd.org, indicant nom i cognoms, entitat laboral i càrrec.

Es lliurarà certificat d’assistència.

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, l’informem que, mitjançant aquest formulari, les seves dades personals quedaran 
incorporades i seran tractades per l’entitat  PARC SAN ITARI SANT JOAN DE DÉU. Així mateix, l’informem 
de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de 
caràcter personal, a les nostra oficina ubicada a C/. Dr. Camí Vell de la Colònia 25, 08830 Sant Boi de Llobregat.

. 

Ateneu 

C/. Indústria 38-40
Cerdanyola del Vallès
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