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La Jornada d'enguany ens proposa reflexionar sobre els trastorns mentals en 
la nostra societat i l’estigma que hi associem.

Volem reunir capacitats i construir nous suports, continguts i eines per a totes 
les organitzacions de salut que combaten aquesta xacra.

Volem reivindicar la importància del voluntariat en salut, tant la del present 
com la del futur, perquè és un dels grans valors afegits en el sistema sanitari 
de Catalunya i ofereix una resistència tossuda davant l’estigma.

Sobre voluntariat i salut mental tenim molt a dir, i molt per fer.

OBJECTIUS

Fer transversal la realitat de la salut mental per tal que deixi progres-
sivament de considerar-se un aspecte a treballar només per part de 
les organitzacions que es dediquen expressament a aquest àmbit 
d'intervenció.

Dotar les persones voluntàries, responsables de voluntariat, profes-
sionals de salut i alumnat universitari d’eines útils per millorar la seva 
tasca diària.

Compartir recursos, perspectives, estratègies, bones pràctiques i 
sabers sobre salut mental entre les entitats socials i els centres de 
salut, per atendre de forma més acurada les persones.

Sensibilitzar contra l’estigma les entitats socials i els centres de salut 
per afavorir l'accessibilitat dels programes de voluntariat.

INSCRIPCIONS

•  Inscripció gratuïta a voluntaris.cat/jornadasalut22
•  Aforament limitat

PERSONES DESTINATÀRIES

•  Voluntariat
•  Responsables de voluntariat
•  Professionals de la salut
•  Alumnat i professorat universitari 
•  Persones i organitzacions interessades en la temàtica

Inscriu-te!

https://voluntaris.cat/jornadasalut22/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5BLSTqiwrWwipO6sSwtqdDGhf7WBU8ZXAB16ye3bYeZl-Ig/viewform


DIJOUS 13 D’OCTUBRE

> 18 h Desfent nusos. Passi i cinefòrum
Format presencial | Sala de videoconferències
Organitza: Sant Joan de Déu Terres de Lleida 
No cal inscripció | Aforament limitat 

Set converses íntimes i personals sobre la vida i el món vistos per set 
joves que pateixen algun tipus de problema de salut mental. Desfent 
nusos dona veu a aquestes persones joves, però també a les que les 
acompanyen. Totes elles parlen de manera oberta, intima i personal 
sobre la salut mental i tot el que l’envolta.

DIVENDRES 14 D’OCTUBRE
Format presencial amb retransmissió en streaming | Auditori 
Condueix l'acte Mariví Chacón, periodista

> 9.30 h Acollida i acreditacions

> 10 h Benvinguda i inauguració
Sra. Cesca Domènech, directora general d’Acció Cívica i Comunitària, Departament de 
Drets Socials
Sra. Meritxell Budó, secretària d’Atenció Sanitària i Participació, Departament de Salut
Sr. Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida
Sra. Núria Camps Mirabet, coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació a la 
Universitat de Lleida
Sr. Ramon Farré, coordinador territorial de la FCVS a Lleida

> 10.30 h Ponència. Les diferents cares de l’estigma en salut mental
Dra. Ester Castan Campanera, psiquiatra i directora de Centre de l'Hospital de Sant Joan de 
Déu Terres de Lleida

La Dra. Castan reflexionarà sobre etiquetes i estigma en salut mental, 
amb especial focus en l’àmbit sanitari. Començarem aquí una reflexió 
col·lectiva sobre els reptes que se’ns plantegen com a societat i com a 
voluntariat per poder confrontar aquest estigma. Les reflexions ens 
acompanyaran durant tota la Jornada.

Edifici Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, 
Campus de Cappont. Carrer Jaume II 67, Lleida
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> 11.15 h Taula rodona de programes de voluntariat.
Bones pràctiques i casos d'èxit de voluntariat i salut mental
Programa de voluntariat en Salut Mental de Sant Joan de Déu Terres de Lleida
Programa AVIP de l’associació AREP per la salut mental
Programa Fent costat entre famílies de la Coordinadora d’entitats de salut mental i 
addiccions de les Terres de Lleida
Programa Taller de Ganxet del Grup Sant Pere Claver

Ens endinsarem en els aspectes més concrets del voluntariat en 
l'àmbit de la salut mental. Cada entitat explicarà en què consisteix el 
seu programa de voluntariat, quins són els objectius que es volen 
assolir i quins són els reptes als quals s’enfronta cada programa en el 
futur, tot centrant-nos en les bones pràctiques i els casos d’èxit d’un 
voluntariat que ha de ser cada cop més accessible. 

> 12.15 h Pausa cafè

> 13 h Diàleg interdisciplinari. Com cuidem la salut mental de forma 
transversal?
Andrea Cortés Ruiz, referent de benestar emocional i comunitari al CAP Primer de 
Maig - Institut Català de la Salut
Encarni Romero Díaz, treballadora social de l’Hospital Germans Trias i Pujol
Sílvia Campanera Reig, psicòloga al Servei de Rehabilitació Comunitària de Lleida i 
professora a la UdL
Antonio Serrano González, coordinador de voluntariat de AEP Amb Experiència Pròpia 

Cada ponent compartirà alguns aspectes de la cura de la salut mental 
propis de la seva disciplina i de la seva experiència en primera línia. 
Seguidament, reflexionarem conjuntament sobre com construïm un 
model de cura transversal en salut mental on el voluntariat es col·loca 
com a agent complementari i necessari.

> 14 h Cloenda del matí
Imma Bori, vocal de Salut de la FCVS
Ramon Nicolau, president de la FCVS.

> 16 h Taller. Què pots fer tu per trencar l’estigma?
Format presencial | Sala de videoconferències 
Places limitades
Ismael Clavero, formador d’Obertament

A partir de l’experiència en primera persona reflexionarem sobre el 
tracte que donem a les persones amb trastorn mental i adquirirem 
eines per fer-ho d’una forma no discriminatòria. 



DISSABTE 15 D’OCTUBRE
Format virtual | Plataforma Teams

> 10 h Webinar. Com he d’estar per fer voluntariat? 
Fidel Masreal, periodista d’El Periódico i documentalista
Aurora Lonetto, tècnica de l’àrea Salut i Comunitat de la FCVS

Generarem un espai de debat sobre l’equilibri entre el dret al benestar 
de les persones ateses i el dret a fer voluntariat, tot intentant contestar 
a la pregunta: com he d’estar per fer voluntariat? Ho farem a partir del 
procés de creació del documental Anhedonia: dins la depressió, del 
periodista Fidel Masreal, i de la presentació de  la guia de la FCVS Com 
fer accessible el teu pla de voluntariat. 

> 12.30 h Webinar. Eines pràctiques pel voluntariat en salut mental 
amb joves
Júlia Sánchez-Valverde, presidenta del Consell Nacional de Joventut de Catalunya

El webinar serà un espai on treballarem les particularitats de l’acom-
panyament a joves en l'àmbit de la salut mental per part del voluntariat. 
L’objectiu d’aquesta sessió és adquirir més eines per acompanyar amb 
més atenció les persones joves en els seus recorreguts de cura de la 
seva salut mental. 

 • Núria Farré Calzada, coordinadora de voluntariat de Sant Joan de   
  Déu Terres de Lleida

• Sara Roman Falla, responsable de voluntariat de l’associació Down   
 Lleida

• Antonio Serrano González, coordinador de voluntariat del grup AEP  
 (Amb Experiència Pròpia)

• Loli Ruiz Santiago, coordinadora de voluntariat a l’Hospital Universitari  
 Germans Trias i Pujol 

• Miriam Bonet Ibeas, coordinadora del servei de voluntariat del Grup  
 Sant Pere Claver 

• Silvia Vila Bosch, responsable de voluntariat i associacionisme a   
 l’associació AREP per la salut mental

• Carme Oliva Pedrico i Eva Montoro Morate, tècniques de Desenvolu- 
 pament i Cooperació - UdL

• Imma Camino Qui, Noemi Sanmartí Rubio i Aurora Lonetto, tècniques  
 de la FCVS
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#VolSalut22

salut@voluntaris.cat

93 314 19 00

voluntaris.cat

MÉS INFORMACIÓ

/voluntaris.cat 

@voluntaris_cat

voluntaris.cat
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