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Cada any ens apleguem, a l'entorn d'un espai privilegiat, famílies, adolescents,

professionals de diversos àmbits i experts dels equips preventius i assistencials

d'Amalgama7 per tal de donar-nos la possibilitat d'intercanviar i de compartir

experiències i coneixements.

Aportarem dades i reflexions respecte dels joves i adolescents que atenem

en l'actualitat i del seguiment que hem realitzat als qui vam donar d'alta terapèutica

ara fa dos anys. Des de la Fundació Portal us parlarem d'alguns projectes que

ja són realitat i, sobretot, de futur.

Un dels eixos fonamentals de la Jornada s'esdevé en les taules de debat

simultànies, on els assistents participem activament a l'entorn de temes d'actualitat

que afecten els adolescents, els joves i les seves famílies, amb l'objectiu de

proposar algunes estratègies que poden contribuir a la millora de la comunicació

entre pares i fills.

Des d'aquesta pluja d'idees, tindrem el privilegi d'incorporar inquietuds,

reflexions i propostes que ens ajudaran en el nostre treball quotidià; és a dir: ens

permetran millorar les estratègies preventives, educatives i assistencials.

En el context d'un Dinar que ens acosta al Nadal, tindrem l'ocasió de debatre,

aprofundir i, sobretot, de compartir.

US HI ESPEREM!

11 h Escola terapèutica i educativa CTE Valldaura
Taula rodona: "Situació de pre-alta: programa per millorar
l'autoestima, l'autocontrol i l'assumpció de responsabilitats:
de pacient a referent"
Coordinen: Òscar Fernández-Pola, director clínic; Àurea Palacios i Laura
de Santos, coordinació educativa; Elena Boix, coordinació acadèmica
Intervenen: membres dels equips clínic, acadèmic i educatiu

11.30 h Pausa

12 h Escola terapèutica i educativa CTE Julià Romea
Taula rodona: "El Centre de Dia: un instrument d'inserció per
facilitar l'encaix del resident amb la família, l'escola i la societat"
Coordinen: Marta Ragon, coordinació clínica; Lourdes Yáñez, coordinació
educativa; Esteve Jiménez, coordinació acadèmica
Intervenen: membres dels equips clínic, acadèmic i educatiu

12.30 h Els ambulatoris de consultes externes de Barcelona i Madrid
Taula rodona: "El Programa de Seguiment Ambulatori: un
instrument clínic per potenciar i avaluar el procés de post-alta
residencial"
Coordinen: Mariàngels Feliu, directora Ambulatori BCN; Silvia Gómez,
directora Ambulatori MAD
Intervenen: Isabel Busquets, Mònica Muñoz, Sergi Estella

13 h Taula clínica: "Preguntes i respostes"
Coordinen: Jordi Royo, director clínic d'Amalgama7; Ramon Martí,
director de l'àrea mèdico-psiquiàtrica d'Amalgama7
Intervenen: Psicòlegs: Òscar Fernández-Pola, Núria Corominas, Marta
Postils, Gemma Farriol, Narcís Casadevall, Roger Piñol, Cristian Guillermo,
Mariàngels Feliu, Silvia Gómez, Mònica Muñoz, Isabel Busquets, Marta
Ragon, Sergi Estella; Psiquiatres: Adela Masana, Laura Plans, María
del C. Iglesias; Metges: Josep Masip, Anna M. Isach; Infermeres: Cora
López, Irina Mendoza, Mariona Casals; Dep. Dret i salut: Judit Carreras

13.30 h "Adolescents atesos a Amalgama7: Estudi de seguiment dos
anys després de l'alta terapèutica". Jordi Royo, director clínic
d'Amalgama7; Anna Velilla, directora d'atenció a les famílies d'Amalgama7

14.30 h Fi de la jornada de matí

15 h Dinar i taules simultànies de debat

16.45 h Pausa

17 h Acte de lliurament d'altes terapèutiques i reconeixements

20 h Cloenda i fi de la Jornada

PROGRAMA

9 h Lliurament de documentació

9.30 h Benvinguda i presentació de la Jornada clínica
Jordi Labòria i Martorell, president de la Fundació Portal
Montserrat Magrané i Delfin, directora general d'Amalgama7
Jaume Farguell i Sitges, president del Casal d'Europa del Berguedà

10 h "El model de l'Escola terapèutica i educativa d'Amalgama7"
Montserrat Magrané, directora general d'Amalgama7

10.30 h Escola terapèutica i educativa CTE Can Ros
Taula rodona: "De l'ingrés residencial involuntari a l'ingrés
voluntari: un procés complex"
Coordinen: Cristina Baliarda, directora clínica; Ramon Vilà, director
educatiu; Marc Guilló, director acadèmic d'Amalgama7
Intervenen: membres dels equips clínic, acadèmic i educatiu


