
 
 

 
 
 

L’ATENCIÓ AL TRASTORN PSICÒTIC INCIPIENT EN LES EXPERIÈNCIES 
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PROGRAMA 

 

 
9.00h-9.15h Inauguració i presentació de la jornada 

 

9.15h-11.15h 1a Taula: Estructura i avaluació dels serveis i programes d’atenció 
precoç en el Regne Unit i a Catalunya. 
Ponències: Prof. Max Birchwood: Estructura i funció dels serveis de 
intervenció precoç al Regne Unit: resultats de l’estudi nacional EDEN 
Dra. Esther Lobo i Dra. Cristina Vila (Comissió Pedagògica) 

 

11.15h-11.45h Pausa-Cafè 
 

11.45h-14.00h 2a Taula: Durada de la psicosi no tractada i vies per l’atenció 
Ponències: Dra. Charlotte Connor: Durada de la psicosi no tractada i vies 
per l’atenció en primers episodis psicòtics: una iniciativa de salut pública 
Dra. Maite San Emeterio i Dra. Imma Baeza (Comissió Pedagògica) 

 

14.00h-15.30h Pausa 
 

15.30h-17.30h 3a Taula: Noves direccions en el desenvolupament dels serveis 
d’atenció precoç. 
Ponències: Prof. Max Birchwood: Intervenció precoç i salut mental jove: 
al nostre abast 

Dra. Mercè Teixidó i Dr. David Clusa (Comissió Pedagògica) 
 

17.30h-18.00h Cloenda 
 

 
Organitzat per: 

 

 

 

  
 

 
Amb el suport de 
 
 

 



 

 

INTRODUCCIÓ 
 

El desenvolupament dels programes d’atenció a la psicosi incipient ha assolit a Catalunya un grau de maduresa que 

es manifesta tant en la seva extensió territorial com en el volum assistencial aconseguit. La implementació d’aquests 

programes s’ha acompanyat d’un important esforç en les tasques formatives que s’han dut a terme en col·laboració 

amb l’Institut d’Estudis de la Salut, mitjançant cursos i jornades anuals. Aquests fets ens inviten a plantejar-nos la 

necessitat de donar un pas més en la seva consolidació i extensió. 

La IV Jornada dels PAE-TPI mira de recollir aquestes consideracions i permetre també un plantejament de 

consolidació, extensió i visió de futur dels programes. 

D’altra banda, l’oportunitat de comptar amb la participació de destacades personalitats de l’àmbit anglès en el 

tractament del trastorn psicòtic incipient com son el Professor Max Birchwood i la Dra. Charlotte Connor de 

Birmingham ens permet de donar a les jornades un caire d’intercanvi de les experiències d’atenció al TPI al Regne 

Unit i a Catalunya. 

 
   ORGANITZACIÓ DE LA JORNADA 

 
La IV Jornada dels Programes d’Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient està organitzada per la Comissió 

Pedagògica i de seguiment del PAE-TPI del Pla Director de Salut Mental i Addiccions.  

 

 
ASSISTÈNCIA I INSCRIPCIONS 

 

La IV Jornada tindrà un caire obert i només es requereix formalitzar la inscripció gratuïta al correu electrònic  

ivjornadatpi@chmcorts.com fent constar: nom i cognoms, entitat i correu electrònic. Les places són limitades i les 

inscripcions es faran per ordre d’arribada. 

 

 
PRESENTACIÓ DE PÒSTERS 

 

La Jornada disposarà d’un espai de presentació de pòsters que recullin experiències desenvolupades a Catalunya. No 

cal que es tracti de pòsters originals per la Jornada, sinó que es poden aportar pòsters presentats en diferents àmbits 

al llarg de l’any 2011 i que han tingut poca difusió a Catalunya. Tots els professionals que desitgin presentar un pòster 

hauran de posar-se en contacte amb els organitzadors a través del correu electrònic ivjornadatpi@chmcorts.com per 

formular la proposta. 

 

 
PONENTS 

Max Birchwood      Membres de la Comissió pedagògica: 
 
Professor of Young Mental Health    Imma Baeza 
School of Psychology,     David Clusa 
College of Life and Environmental Science,   Esther Lobo 
University of Birmingham      Maite San Emeterio  

        Mercè Teixidó 

Cristina Vila 

 
Charlotte Connor  
 
Senior Research Fellow CLAHRC 
Birmingham & Solihull Mental Health NHS Trust Research & Development Unit 
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