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FECAFAMM Federació catalana d’associacions de familiars i
persones amb problemes de salut mental
Berguedà, 9-11 ent. 3a 08029 Barcelona
Tel.: 93 272 1451 / Fax: 93 272 1365
federacio@fecafamm.org
www.fecafamm.org
AMMFEINA Agrupació Catalana d’Entitats per la inserció
laboral de persones amb malaltia mental
Pau Claris, 14. 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel.: 93 652 9422 / Fax: 93 6304080
ammfeina@ammfeina.org
www.ammfeina.org

Perspectives nacionals
i internacionals

Divendres 1 de juny de 2012
CaixaForum

Els assistents a la Jornada podran gaudir gratuïtament de
les exposicions que hi haurà al CaixaForum:

● Goya: llums i ombres
● Pedro Madueño: retrats periodístics 1977-2012
● Delacroix (1798-1863)
A les 16 hores del mateix dia, CaixaForum us convida a
fer una visita guiada a l’exposició de Goya, a tots aquells
que ho sol·licitin a la inscripció.

Centre Social i Cultural de l’Obra Social “La Caixa”
Av.Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8
(antiga Av. Marquès de Comillas)
Barcelona

PROGRAMA
9.00 h. Acollida i registre de participants
Qualsevol persona en disposició i amb voluntat de
treballar, ha de tenir l’oportunitat de fer-ho

Ningú, avui per avui, dubtaria a qüestionar el valor
social del treball o el que representa com a mecanisme
de participació i d’inclusió social, i com a facilitador de
l’exercici dels drets de la persona com a ciutadà.
Tanmateix,

actualment,

la

profunda

afectació

estructural dels models socials i econòmics ha

9.30 h. Acte inaugural
Xavier López, director General d’Economia Social
i Cooperativa i Treball Autònom. Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
Josep Oliva, diputat delegat d’Igualtat,
Ciutadania i Benestar Social de Diputació de
Barcelona
Anna Cohí, presidenta d’AMMFEINA
Xavier Trabado, president de la FECAFAMM
9.50 h. Lectura d’un manifest en defensa dels drets
a l’accès al treball per a les persones amb
discapacitat i problemes de salut mental

comportat la limitació de les oportunitats d’accés al
treball o d’adequació i permanència dels suports, en
un context en el qual el treball ha passat a ser un valor
en si mateix.
En moments de manifesta dificultat per a la sostenibilitat
dels models, recursos, serveis i programes adreçats a la
inclusió social i laboral de les persones amb problemes de
salut mental, aquesta jornada pretén aportar evidències
de l’impacte i el retorn de la seva inclusió laboral, tant
pel que fa a la pròpia persona, al seu entorn immediat
i a la societat en general. I, alhora, pretén visibilitzar
la voluntat i la capacitat d’innovació de la societat civil

10.00 h. Conferència inaugural “Impacte socioeconòmic de
la promoció del treball per a persones amb trastorn
mental en l’àmbit de la Unió Europea”
David McDaid, investigador associat del London
School of Economics and Political Science i de
l’Observatori Europeu de Sistemes i Polítiques de
Salut, coordinador de Mental Health Economics
European Network *
Modera: Claudi Camps, director assistencial de
salut mental i addiccions de l’Institut d’Assistència
Sanitària (IAS)

per implementar noves estratègies i actuacions des
d’una actitud i predisposició constant i permanent a la
reflexió i el qüestionament.

Modera: Pau
d’AMMFEINA

Gabarrella,

director

tècnic

13.00 h. Taula d’Experiències: “Les empreses socials,
el treball i la salut mental: la perspectiva
econòmica i territorial”
Núria Martínez, gerent de la Fundació DRISSA
“Territori i cooperació: Grup Èxit”
Anna Cohí, gerent de la Fundació DAU
“Nous escenaris i oportunitats: Momentum
Project”
Modera: Carles Soteres,
Momentum Project

col·laborador

de

14.00 h. Cloenda
Xavier Trias, alcalde de l’Ajuntament de Barcelona
Anna Cohí, presidenta d’AMMFEINA
Xavier Trabado, president de la FECAFAMM

11.00 h. Descans

catalana que, a través de les pròpies persones, familiars,
professionals, entitats i organitzacions, es reinventa

Viviane Silva, Fundación Uztai Fundazioa de Bilbao,
coordinadora del projecte EMPAD (Empoderament
d’adults amb malaltia mental per a l’aprenentatge
i la inclusió social) per a l’Estat Espanyol
Immaculada Pinar, codirectora de l’Associació
Joia i directora del projecte Bitàcola

11.30 h. Taula rodona “Altres metodologies d’intervenció
en l’àmbit laboral”
Wander Reitsma, director del Clubhouse
de Waterheuvel d’Amsterdam i membre del
directori de l’EPCD (Associació Europea per al
Desenvolupament dels Clubhouses) *

INSCRIPCIONS
Formulari d’inscripció:
www.fecafamm.org/inscripciojornadalaboral.html
Preu: 20 euros (Persones d’entitats federades a
FECAFAMM i a AMMFEINA: 10 euros)
Data límit: 28 de maig
(*) Traducció simultània

