INSCRIPCIONS
1-Per formalitzar la inscripció és necessari omplir el full d’inscripció
2- Transferència bancària indicant nom, cognoms i entitat al compte de CaixaBank:
ES60 2100-3044-92-2200323873
3- Enviar per mail el comprovant de la transferència a: secretaria@f9b.org
PREU: Fins el 30 d’abril de 2018: 35 €
De l’1 al 24 de maig: 50 €
Estudiants amb acreditació: 20 € (enviar carnet universitari a secretaria@f9b.org)

13es. Jornades de Debat

LLOC: Col·legi Oficial de Metges Barcelona. Pg. Bonanova, 47. Barcelona
*APARCAMENT: El Col·legi de Metges de Barcelona ofereix el 50% de descompte en el tiquet de
pàrquing als assistents a aquest acte.
Aparcament Dr. Roig i Raventós. C/Dalmases, 76-B (ubicat a la Plaça Roig i Raventós al costat del
COMB)
ORGANITZA: FUNDACIÓ NOU BARRIS

AMB LA COL·LABORACIÓ DE

AMB EL SUPORT DE

Departament de Psicologia Social. UAB

25 de maig de 2018
De 9 a 18 h
Seguiu-nos en

i

Revista L’Interrogant http://revistainterrogant.org/

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona
Pg. Bonanova, 47. Barcelona

Centre Proveïdor

Entitat associada a Fòrum Salut Mental i La Unió

Jornada reconeguda d’interès sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES)
Generalitat de Catalunya

PROGRAMA
8,45 a 9.30 Recepció dels assistents

PRESENTACIÓ

Risc i desemparament són dues paraules que solen anar unides als nens i adolescents
d’avui. Però no només això. També parlem de “professionals en risc” o de
“professions de risc”. El risc sembla tenyir la nostra societat justificant el nom que
Ulrich Beck va imposar: «la societat del risc ». El risc apareix com una etapa prèvia al
desemparament.
Aquesta idea del risc i el desemparament està acompanyada d’una preocupació
constant pels nens i adolescents, com mai havia succeït amb anterioritat. Els seus
referents, siguin pares biològics, acollidors, adoptius o els educadors que se
n’ocupen, passen molt temps preguntant-se com tractar-los, com cuidar-los, però
sobretot també es pregunten com cuidar-los de si mateixos. Hi ha la idea que
algunes de les seves conductes suposen un risc important que podria tenir
conseqüències imprevisibles. I això sens dubte és possible, però no és segur. No
obstant això, ens crida l’atenció que cada vegada més aquesta mirada sobre els nens
i adolescents els descriu en solitud. És una mirada que sembla oblidar, a vegades,
que no hi nen o nena sense un referent amb què es teixeix un determinat tipus de
relació que és fonamental en la seva existència. És en aquest moment que del risc
passem al desemparament: de quina manera l’adult que acompanya el nen exerceix
la seva funció? Es tracta del temps que passa l’adult amb ell o, es tracta d’una altra
cosa? Quines noves preguntes ens plantegen els nens i adolescents avui?
Risc i desemparament mereixen un temps de reflexió per tractar de trobar tots els
matisos que formen part d’aquestes situacions que s’assemblen però que no són les
mateixes. Per aquest motiu fem servir el plural.
Els esperem per conversar, debatre i, per què no, per obrir nous interrogants en el
marc d’unes jornades en què volem celebrar els vint anys del Servei d’atenció a nens
i adolescents tutelats (SAR) de la Fundació Nou Barris.

9.30 a 10

Inauguració de la XIII Jornada

Cristina Molina. Directora. Pla director de salut mental i addiccions de Catalunya. Direcció General
de Planificació en Salut. Departament de Salut.
Modera. Roser Casalprim. Coordinadora del CSMIJ de la F9B. Consell de Direcció FNB.
10 a 11.30

1a. Taula Rodona :
“CONVERSEM SOBRE EL RISC I EL DESEMPARAMENT “

Marina Garcés. Filòsofa.
Segundo Moyano. Educador social. Doctor en Pedagogia.
Susana Brignoni. Psicòloga clínica. Psicoanalista. Coordinadora del SAR de la F9B.
11.15 a 11.45 Pausa, cafè
11.45 a 14

2a. Taula Rodona:

“SALUT MENTAL I EDUCACIÓ SOCIAL: QÜESTIONS CLÍNIQUES, EDUCATIVES I SOCIALS”
Graciela Esebbag. Psicòloga clínica. Psicoanalista. Membre de l’equip SAR de la F9B.
Lupe Navas. Educadora social. Directora del CRAE Las Palmeras.
Carmen Fernández. Treballadora social. Coordinadora de l’EAIA de l’Hospitalet del Llobregat.
Modera: Judith Martín. Psicòloga clínica. Psicoanalista. Membre de l’equip SAR de la F9B.
14 a 15.30

Dinar

15.30 a 17.30 3a. Taula rodona: “EL RISC EN LES ADOLESCÈNCIES”
Raúl Salmerón. Psicòleg. Membre de l’equip assistencial del CSMIJ de la F9B.
Asunción Soriano. Metge Psiquiatra. Psicoanalista de l’Hospital de Dia. Responsable de la Consulta
Jove de Sant Pere Claver, Fundació Sanitari.
Ma. José Martínez. Psicopedagoga. Orientadora Escolar. Directora de l’IES Valldemosa.
Modera: Carmen Grifoll. Psicòloga clínica. Psicoanalista. Directora de la F9B.
17.30 a 18

Cloenda

Sra. Gemma Tarafa. Comissionada de Salut i Diversitat Funcional de l’Ajuntament de Barcelona.
Comissió organització Jornada: Dolors Arasanz, Susana Brignoni (Coordinadora), Graciela Esebbag, Carmen Grifoll i
Judith Martín.
Secretaria Tècnica: Ma. Reyes Nogués

Jornada reconeguda d’interès sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut (IES)
Generalitat de Catalunya

