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La vida és la continuïtat de situacions canviants dr. Moisès broggi

el treball social en el camp de la salut mental entén la intervenció 
com un procés en el qual la persona està en interrelació constant 
amb els factors socials que condicionen la seva salut mental: 
familiars, relacionats amb l’habitatge, educatius, econòmics, 
medi-ambientals, etc. en aquest sentit, la intervenció es basa en 
una valoració integral que permet l’elaboració d’un diagnòstic 
social en salut mental i que, alhora, facilita el pla d’intervenció 
social on es tindran en compte, no tan sols els obstacles i les 
mancances de les persones, sinó també les capacitats que 
conserven, implicant-les així en el procés del tractament. 

el treballador social especialitzat en salut mental hauria de tenir 
accés a recursos del sistema de serveis socials i de la comunitat, i 
viceversa. entre uns i altres l’entesa es fa imprescindible, així com 
una òptima comunicació i coordinació amb l’objectiu d’obtenir 
intervencions les més àgils i fàcils possibles. cada situació 
personal o familiar pot requerir el suport d’un recurs diferent i, 
alhora, aquest pot anar canviant en funció del moment.

en aquesta Jornada volem fer una reflexió dels engranatges 
necessaris per poder acompanyar la persona i la seva família en 
el procés de recuperació, junt amb el seu patiment i capacitats, 
focalitzant-nos en la millora de la seva autonomia i en el progrés 
de les seves capacitats.

aquesta trobada també pretén fer-se ressò de la importància de 
l’acompanyament a les persones més vulnerables, aquelles en 
risc d’exclusió social. I sobretot parlarem de la transcendència, 
com diu en carles capdevila en un dels seus articles, que la 
persona pugui ser escoltada i, d’aquesta manera, siguem capaços 
d’ajudar-la a restablir vincles de confiança amb la societat. I fer-
ho entre tots, mitjançant un canvi de paradigma imprescindible 
en la nostra societat actual.

La vida és la continuïtat de situacions canviants dr. Moisès broggi
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Benvinguda



“El Treball Social Sanitari: A prop de la comunitat”. Reflexions 
sobre els engranatges del treball social especialitzat en salut 
mental i la comunitat.

Acreditació 

Benvinguda 

Ignasi Riera 
director d’operacions assistencials.
Parc sanitari sant Joan de déu.

Núria Carrera
degana del col.legi oficial de treballadors socials i 
assistens socials de catalunya.

 

Conferència Inaugural

Carles Capdevila

Presentadora: Merche García

Diàleg: “Integració i coordinació entre els  serveis 
de salut i el serveis socials”.

Ponents: 

Paulina Viñas 
Beth Barbera 
Moderadora: Oti Arenas
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Programa

8:30 – 9:00 h 

9:00 – 9:15 h

9:15 – 10:15 h 

10:15 – 11:00 h 
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Pausa Cafè

La recerca en treball social com a eina de canvi.

Ponents: 

Paco Martinez
Susana Ochoa
Moderadora: Meritxell Barberà 

Taula Rodona:  Com intervenim per donar respostes 
a les necessitats socials del moment actual?

Ponents: 

Eva Legarda
Paz Flores 
Josep Cazorla
Marta Poll 
Moderador: Josep Maria Otin

Cloenda i Dinàmica de Musicoteràpia.
A càrrec de Nadia Bestregui i Pau Gimeno.

11:00 – 11:30 h 

11:30 – 12:00 h 

12:00 – 13:00 h 

13:00 – 13:30 h 



Pau Gimeno 
Musicoterapeuta. 
Parc sanitari sant Joan de 
déu. Professor a la facultat de 
Pedagogia de la Universitat de 
barcelona.

Paz Flores  Martínez   
Psiquiatra y terapeuta familiar 
centre Forum. 
Parc de salut Mar. 

Paco Martinez   
treballador social del servei de 
suport a la Fiscalia de les Persones 
amb discapacitat i tutela. 
Parc sanitari sant Joan de déu.

Josep Cazorla  
treballador social del servei 
Prelaboral i del centre de salut 
Mental d’adults de ciutat Vella. 
Parc sanitari sant Joan de déu.

Carles Capdevila
llicenciat en filosofia i periodista. 
Fundador del diari aRa. Professor 
de comunicació a la Universitat 
de barcelona.

Eva Legarda  
Psicologa i educadora social en 
un equip d’atenció social primària 
especialitzat en problemàtiques 
mentals i d’infància en risc.
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Ponents

Nàdia Bestregui 
treballadora social al servei de 
Rehabilitació comunitària de 
Viladecans. 
Parc sanitari sant Joan de déu.

Beth Bàrbera  
directora del centre de serveis 
socials Roquetes-trinitat nova-
canyelles.
Institut Municipal de serveis 
socials.
ajuntament de barcelona
Professora associaciada al 
departament de serveis socials i 
treball social de la Universitat de 
barcelona.



Susana Ochoa   
doctora en Psicologia per la Ub. 
coordinadora de la Unitat de Recerca del Parc sanitari sant Joan de déu.
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Marta Poll i Borràs 
diplomada en treball social i llicenciada en Psicologia.
directora de la Federació salut Mental catalunya.

Paulina Viñas  
divisió de Planificació operativa i Projectes.
servei català de la salut (catsalut).
departament de salut. Generalitat de catalunya.

Comité Organitzador:
encarna Vargas
Merche García
Meritxell barberà
Marta Puig
nàdia bestregui
Rosa Mª tebar
tamara Valduciel
Verónica Zaragoza
departament de comunicació. Parc sanitari sant Joan de déu.



El preu de la inscripció és de 10€.

els professionals del Parc sanitari sant Joan de déu ha n d e realitzar 
la seva inscripció mitjançant l’enllaç que trobaran a la intranet.

els assistents gaudiran de tarifa plana de pàrking 
a l’aparcament soterrani de l’Hospital General

Com accedir

Informació detallada de les diferents entrades i les seves 
característiques del recinte del Parc sanitari sant Joan de déu

Com arribar

Informació detallada de les diferents formes d’arribar al Parc 
sanitari sant Joan de déu de sant boi de llobregat

En virtut del que es disposa en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les seves dades personals quedaran 
incorporats i seran tractades en el fitxer responsabilitat de Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb la finalitat de promoció i altres relacionats amb l’acte. 
L’enviament de la inscripció implica l’autorització a Parc Sanitari Sant Joan de Déu per utilitzar amb la finalitat esmentada. Pot exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en les nostres oficines.

es lliurarà certificat 
d’assistència


