
El concepte de salut ha evolucionat al llarg del temps des d’una 
idea inicial i antiga com a absència de malaltia �ns al concepte 
basat en la Declaració de l’OMS de l’any 1948 que parla de la salut 
com el complet benestar físic, psíquic i social. Així doncs el 
benestar ve re�ectit pel nivell de salut de l’individu, de la seva 
família i de la societat on es troben immersos, com a elements 
inseparables d’una mateixa noció. 

De manera general, en referir-nos a la salut física parlem del 
funcionament correcte de l’organisme, mentre que la salut 
mental implica benestar psicològic i, per això mateix, engloba la 
interacció adequada amb el context social. Malgrat tot, sabem 
que establir una diferència entre cos i ment resulta problemàtic i 
simplista; la salut mental i la física estan molt vinculades. A banda 
d’haver-hi patologies físiques que estan provocades per factors 
psicològics —i al revés—; quan una de les dues saluts no és bona 
poden aparèixer problemes en l’altra més fàcilment. 

En la societat dels nostres dies s’hi ha incorporat un element clau: 
la comunitat com a element partícip i protagonista de la gestió i la 
promoció de la salut, juntament amb la resta d’agents del territori. 
La salut en el medi comunitari és un model d'intervenció que 
compta amb la participació de la comunitat en la identi�cació de 
les necessitats que té a nivell sanitari, així com en la plani�cació, la 
priorització, la implementació i l'avaluació de les accions dutes a 
terme per tal de donar-ne resposta. És per això que diem que la 
salut comunitària suposa una actuació col·lectiva i integral de tots 
els agents del territori: serveis públics i privats, teixit associatiu i 
entitats, ciutadania, etc. El seu abordatge de manera 
multisectorial o pluridisciplinari des de diferents àmbits i punts de 
vista fa que l'atenció sanitària sigui més efectiva, e�cient i 
sostenible.

Finalment un altre aspecte important és que els professionals de 
l’acció social hem de cuidar-nos, tant física com psíquicament, per 
poder cuidar i atendre els nostres usuaris en les millors 
condicions. Necessitem estratègies per evitar caure en problemes 
propis de la constant càrrega emocional que s’estableix en la 
relació professional.

Objectius
Aportar nous marcs teòrics i conceptuals per conèixer la 
salut i la seva vessant comunitària.
Conèixer les activitats comunitàries de serveis i 
institucions que treballen amb persones amb problemes 
de salut mental.
Generar coneixement a partir de posar en comú 
experiències en l’àmbit de la salut i en de la salut 
comunitària.
Oferir un espai de transversalitat entre els àmbits 
acadèmic, professional i el món associatiu amb 
intervencions de base comunitària.
Vincular la pràctica del Treball Social i de la intervenció 
social a les transformacions i esdeveniments socials 
contemporanis
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Objectius
Aportar nous marcs teòrics i conceptuals per conèixer la 
salut i la seva vessant comunitària.
Conèixer les activitats comunitàries de serveis i 
institucions que treballen amb persones amb problemes 
de salut mental.
Generar coneixement a partir de posar en comú 
experiències en l’àmbit de la salut i en de la salut 
comunitària.
Oferir un espai de transversalitat entre els àmbits 
acadèmic, professional i el món associatiu amb 
intervencions de base comunitària.
Vincular la pràctica del Treball Social i de la intervenció 
social a les transformacions i esdeveniments socials 
contemporanis

Certi�cació
Es lliurarà certi�cat d’assistència als participants a 
totes les sessions.

Crèdits de reconeixement acadèmic
0,5 crèdits ECTS per als estudiants de la Universitat de 
Girona i la UNED Girona.

Destinataris
Professionals de la intervenció social i educativa, 
estudiants, investigadors, docents, món associatiu i públic 
en general.

Inscripció Gratuïta
Cal omplir formulari a:  debatstreballsocial.wordpress.com 
�ns el 18 de març de 2019.

Presentació i conducció
Jose Antonio Langarita, Universitat de Girona

Els determinants socials de la salut
Carme Borrell, doctora en salut pública, Agència de 
Salut Pública de Barcelona

Radiografies de la situació del dret a 
l’habitatge, la pobresa energètica i el 
seu impacte en la salut a Barcelona
Lucía Delgado, Observatori DESC

Presentació i conducció
Antònia Canudas,  Institut d’Assistència Sanitària

Salut mental en primera persona: 
els grups d'ajuda mútua
Hugo Vergés, ActivaMent Catalunya Associació

La importància de la xarxa 
Lola Serna, treballadora social, Xarxa de Salut Mental 
i Addiccions, Institut d’Assistència Sanitària

L’acompanyament a la inserció laboral
Enric Triola i Conxi Muñoz, psicòlegs, insertors 
laborals, Fundació TRESC

SALUT MENTAL, MÉS 
ENLLÀ DE L’ESTIGMA

28 de març de 2019
DEBAT 2

Presentació i conducció
Jaume Fort, Col·legi O�cial de Treball Social de 
Catalunya

La cura i la supervisió d’equips
Aisha Domènech, educadora, Casa d'Acolliment per 
Violència Masclista CA-VM, Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona

La cura de la comunitat. Quines 
relacions establim amb les persones 
que acompanyem? Quins danys 
generem? En som conscients? Ho 
reconeixem? Quina responsabilitat hi 
tenim?
Anna Espadalé, educadora, psicòloga i formadora, 
Fil a l’agulla

COM ENS CUIDEM ELS 
PROFESSIONALS? I COM PODEM 
ESTABLIR RELACIONS MÉS 
SALUDABLES AMB LA COMUNITAT?

CONDICIONANTS SOCIALS 
DE LA SALUT

21 de març de 2019
DEBAT 1

4 d’abril de 2019
DEBAT 3


