
Aquesta jornada neix amb la voluntat de ser un punt de trobada on poder interpel·lar-
nos i reflexionar plegades sobre la perspectiva de drets en salut mental. 

Des de SMC creiem indispensable repensar-nos com a ciutadans per poder
acompanyar processos de recuperació sostinguts en l'exercici de la plena
ciutadania. No obstant això, a què ens referim quan relacionem drets i salut mental?
Partim d'un imaginari compartit? Quins reptes tenim al davant? 

Per intentar donar resposta a totes aquestes preguntes hem preparat una jornada
breu en la qual podrem aprofundir en el fet que en la garantia de drets, tan
important és realitzar canvis legals i normatius, com generar una praxi
professional crítica i orientada a l'exercici de la plena ciutadania. 

També presentarem els resultats de l'informe de vulneracions on exposarem
l'anàlisi arran dels casos registrats durant el 2022. I compartirem un espai amb
professionals de diferents àmbits sobre les necessitats i reptes de futur, on
situarem la transdisciplinarietat com eina indispensable per garantir l'exercici de la
plena ciutadania. 

salutmental.org

Jornada Drets en Salut Mental

Dia: 
Hora: 
Lloc:

Inscripcions: 

divendres 21 d'abril de 2023
d'11:30h a 14h
Palau Macaya de Barcelona, Passeig Sant Joan, 108, 08037 Barcelona
També podrà seguir-se per streaming

https://forms.office.com/e/v0sMYDmdzD



salutmental.org

11.45h Conferència marc conceptual: Perspectiva legal i model de ciutadania:
combinació indispensable per garantir els drets en salut mental

Judit Franco, advocada del Col·lectiu Ronda, especialitzada en els
àmbits del Dret de Família, Dret Penal i Dret Civil.
Dr. Francisco José Eiroa, investigador Ramón y Cajal. Grup de Recerca
en Salut Mental en Primera Persona de la Universitat de Barcelona

Modera: Rosa García, presidenta de Trebolmente

Espai per preguntes

Programa provisional

11.30h Inauguració institucional

Representant del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de
Catalunya – pendent de confirmar
Magda Casamitjana, directora del Pacte Nacional de Salut Mental de la
Generalitat de Catalunya
Presidència de Salut Mental Catalunya

12.20h Càpsules de testimonis

12.25h Presentació dels resultats de l'informe

Ivan Cano, responsable d’Incidència i Drets de Salut Mental
Catalunya
Laura Pliego, responsable de l’Espai Situa’t de Barcelona i del
programa Justament a Salut Mental Catalunya

Espai per preguntes

12.55h Càpsules de testimonis

13:00h Taula rodona: Necessitats i reptes de futur : la transdisciplinareitat
com a model de defensa i protecció dels drets en salut mental 

Persones diferents àmbits pendents de confirmar.

13:45h Debat amb el públic

13:55h Càpsules de testimonis

14.00h Final de l'acte



Organitza:

Col·labora:

salutmental.org


