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Edgar Vinyals, President Federació Veus. Associació Saräu, Oci inclusiu.
Hernán María Sampietro, Coordinador de Projectes d'ActivaMent Catalunya
Maria Combalia, Presidenta, Associació Família i Salut Mental de Girona
Marina Gómez, Directora tècnica de Serveis de Llars-residència i de Suport a
l'Autonomia a la Pròpia Llar, Fundació Aspronis
Ester Triado, Directora Tècnica Servei de Teràpia Ocupacional i Llars, Grup
Fundació Ramon Noguera
Eduard Palomer, Coordinador del Servei de Rehabilitació Comunitària del
Gironès i Pla de l'Estany, Institut d’Assistència Sanitària
Lluís Marroyo, Director Gerent, Fundació Campus Arnau d’Escala
Representants del programa de radio “Ens patina l’Embrague”. F. Drissa

Sussanna Masnou. Comissió Mixta de Salut Mental de les Comarques
Gironines.

Títol
Seminari "Drets i Discapacitat. La Informació i la sensibilització com a
claus per a l'autonomia i la responsabilitat".

Resum / descripció
Jornada per conèixer experiències on professionals i persones amb discapacitat
treballen conjuntament per dissenyar i implementar projectes. Parlarem d’autonomia,
responsabilitat i drets en primera persona.
En la primera part s’exposaran els programes i les entitats que els lideren. Tot seguit,
tindrem un debat entre ells on respondran un seguit de preguntes prèviament
preparades. La darrera mitja hora serà per al debat obert amb els assistents.
Aquesta jornada s’organitza dins el marc del projecte “Ad-Choisir from guardianship to
supported decision-making of persons with disabilities”. És un projecte Erasmus+ que
vol contribuir a adaptar les pràctiques professionals del sector social a l’enfocament
de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de Nacions Unides
per garantir la inclusió social de les persones i repensar com els serveis i les
pràctiques professionals respecten els seus desitjos i preferències.
La jornada es realitzarà en anglès.
Programa:
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9h. Benvinguda i presentació de la jornada.
Josep Maria Solé, Support. Fundació Tutelar Girona
9.10h. Presentació d’experiències.
Conducció de la jornada a càrrec de Lluís Marroyo, Fundació Campus Arnau d’Escala
Federació Veus. La Federació Catalana d’Entitats de Salut Mental en 1a
Persona – VEUS, organització de Catalunya que aplega el teixit associatiu de
persones amb experiència pròpia en salut mental. Ventall d’entitats, creades i
dirigides per les mateixes persones amb diagnòstic de salut mental, que s’han
unit per promoure i enfortir el moviment associatiu en 1a persona, per la
defensa dels drets i perquè la veu del col·lectiu tingui influència en les
polítiques públiques. https://veus.cat/
9.20h-9.30h
ActivaMent Catalunya Associació
Entitat de salut mental en primera persona, constituïda, autogestionada i
dirigida per qui hem atravessat o estem vivint una situació de patiment
psicològic o diversitat mental.
Tenen diversos projectes i programes com ara: Grups d’Ajuda Mútua, Tallers
de Contacte Social, Sensibilització Comunitària, etc.
http://www.activament.org
9.35h-9.45h
Els clubs socials / Associació Família i Salut Mental de Girona
Són una estructura de suport social i tenen com a missió contribuir a que les
persones amb trastorn mental utilitzin les activitats de lleure per assolir hàbits
de salut, independència i participació en i amb la comunitat, incidint i donant
suport al projecte vital de la persona. Els Clubs Socials tenen una funció
rehabilitadora i d’inclusió social, i posen l’èmfasi en la participació activa de
l’usuari, fomentant espais d’autogestió i d’ajuda mútua.
Es treballa la socialització de les persones amb trastorns mentals a través de
les seves capacitats; activen les habilitats i les relacions socials per fomentar
un teixit social. I tot plegat ho fan a través d’un programa grupal d’activitats i
tallers amb seguiment individualitzat, on la persona és la protagonista en
decidir l’ocupació del seu temps de forma significativa, amb una perspectiva
de treball des de l’apoderament.
http://www.familiaisalutmental.cat
9.50h-10.00h
El grup d’autogestors / Fundació Aspronis
Aspronis és una fundació sense ànim de lucre que treballa per generar
iniciatives, suports i serveis perquè les persones amb discapacitat intel·lectual
i del desenvolupament, d’altres col·lectiu vulnerables i els seus entorns
familiars gaudeixin d’unes condicions òptimes de qualitat de vida i igualtat.
El grup d’autogestors organitza activitats com ara club de lectura,
presentacions de llibres, etc.
http://www.aspronis.com
10.15h-10.25h
Trèvol, grup d’autogestors / Grup Fundació Ramon Noguera
Grup format per persones que s’uneixen per compartir experiències i
vivències, idees i projectes de futur, i poder conscienciar la societat dels drets
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de les persones amb discapacitat intel·lectual. Les persones amb DI volen
tenir autodeterminació i dret a decidir, poder gestionar les nostres vides, ser
els protagonistes i no uns actors secundaris.
Han fet diverses trobades amb altres Grups d’Autogestors de Catalunya per
intercanviar idees i experiències. Es reuneixen cada 15 dies amb el suport
d’una educadora social de la Fundació, que els ajuda a prendre decisions.
Grup Fundació Ramon Noguera és una organització integrada per quatre
entitats d’iniciativa social sense ànim de lucre i que té com a ﬁnalitat la creació
i gestió de serveis adreçats a persones amb discapacitat intel·lectual i a infants
amb trastorns en el seu desenvolupament a la comarca del Gironès.
https://grupfrn.cat
10.30h-10.40h
Servei de rehabilitació comunitària e la Xarxa de Salut Mental de l’IAS .
Empoderament, clau del model d’atenció de salut comunitària.
http://www.ias.cat/ca/contingut/salutmental/477
10.45h-10.55h
“Ens patina l’Embrague” F. Drissa. Programa radiofònic setmanal en
directe.
11.50h-11.10h
http://www.fundaciodrissa.com/ens-patina-lembrague/

Comissió Mixta de Salut Mental de les Comarques Gironines.
Grup de treball integrat per usuaris i professionals de la Xarxa de Salut
Mental i Addiccions de l’IAS (XSMiA) així com diferents entitats de salut
mental de la Demarcació de Girona. Els principals objectius que
desenvolupa són la lluita contra l'estigma i la prevenció i sensibilització
en salut mental a través de xerrades en primera persona als Instituts
d'Educació Secundària de la Demarcació.
(11.15h-11.25h)
http://www.ias.cat/ca/contingut/salutmental/484
11.30h. Pausa
La Consulta / Fundació Campus Arnau d’Escala, amb la participació de

Joan Pont.
La consulta. Quin impacte produeix la nostra conducta en les persones ateses
amb problemes de salut mental? Eina per a la reflexió
Es tracta d’una eina audiovisual per a la reflexió i sensibilització adreçada als
professionals de l’àmbit sanitari. A través de diferents casos es reflexiona
sobre les conductes més o menys discriminatòries i l’impacte que produeixen
en les persones ateses. Les situacions estan basades en qüestionaris sobre
intencions de conducta administrats a professionals de la Regió Sanitària de
Girona i a usuaris de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques
gironines.
http://campusarnau.org/laconsulta
11.50h-12.20h
12.30h. Debat (el conductor llançarà preguntes als membres de la taula per detectar
punts de millora de les experiències, dificultats i resistències que s’han trobat, què
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s’està fent be, etc.).
13.00h. Debat amb la sala i altres persones que intervinguin en primera persona.
13.30h Tancament de la jornada

Destinataris principals
Professionals de la intervenció social, estudiants, investigadors, socis pel projecte AdChoisir, etc.

Data
6 de febrer de 2019
9h – 13.30h

Lloc
Support. Fundació Tutelar Girona
C. Pierre Vilar, 5. Baixos
17002 Girona

Dades de contacte
dg@campusarnau.org
dixit.girona@campusarnau.org
Cecile@supportgirona.cat
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