
Dijous, 7 de març de 2019

Edifici Sant Joan de Déu - Numància

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

carrer Numància, 9-13

08029 Barcelona

Organitza:

II JORNADA

INNOVANT EN

PARENTALITAT

I SALUT MENTAL

Inscripcions fins el 4 de març de 2019

Preu: 60€

Preu estudiant: 30€

(Places limitades per estricte ordre d’inscripció)

Transferència bancaria al número de compte 
ES24.2100.5000.54.0200148723

Enviar mail a kidstime@kidstimebarcelona.org, 
amb el comprovant bancari adjuntant les dades 
següents: nom i cognoms, direcció complerta, 
mail, professió i centre de treball.

Idioma: Castellà

Més informació: T. 93 635 88 10

INSCRIPCIONS:

Com arribar:

• Situació sala: c/ Numància, 9-13
 de Barcelona. Auditori - 1a planta 

(accès per escales principals
 davant jardinet/ascensors)

• Transport: L5 blava i L3 verda, parada Sants-
Estació, sortida Numància

Numància-Parc Sanitari
Sant Joan de Déu

www.kidstimebarcelona.org

Bases concurs de pòsters:
1. S’atorgarà un premi de 200€ al millor pòster. Es 
lliurarà a l’autor/a o autors/es un diploma acreditatiu. 

2. Per aspirar al premi es requereix que el/la primer/a 
firmant i qui presenti la comunicació estigui inscrit a la 
jornada abans de la data 8-02-19.

3. Totes les propostes s’han d’enviar com a pòster i en 
format PDF a l’adreça kidstime@kidstimebarcelona.org 
abans del 15-02-19 (inclòs).

4. Els 5 millors pòsters seran publicats a la pàgina 
web www.kidstimebarcelona.org i editats a la Revista 
de Psicopatologia y Salud Mental del niño y del 
adolescente. Aquests seran els que optin finalment al 
premi.

5. Els pòsters seleccionats per ser publicats a la revista 
i/o web es comunicaran durant la jornada del 7 de 
març del 2019.

6. Els pòsters han d’estar basats en treballs propis, 
revisions bibliogràfiques o casos clínics sobre 
Parentalitat i Salut Mental. 

7. El jurat estarà format per la Comissió Tècnica del 
grup Kidstime Barcelona.

8. La impressió dels pòsters, anirà a càrrec de l’autor . 
Mides: 70x90cm (vertical).

9. El premi serà lliurat a la Jornada Kidstime Barcelona 
el 7 de març del 2019.

10. La decisió del jurat serà inapel·lable. 

11. El premi podrà ser declarat desert.

12. La presentació al premi comporta l’acceptació 
de les bases, incloent-hi l’autorització per mostrar 
els treballs a la pàgina web de Kidstime Barcelona i 
la publicació a la Revista de Psicopatologia y Salud 
Mental del niño y del adolescente.

Amb la col·laboració de:
Our Time (Londres) i

el Clúster de Salut Mental de Catalunya.

salut mental d’infants i adolescents



Dijous, 7 de març de 2019

8.30 Acreditació

8.45 Inauguració de la Jornada

Comissió Direcció kidstime Barcelona

9.00 Estratègies de vinculació per a famílies 

amb problemes de salut mental. Experiència a 

Anglaterra.

Leonard Fagin

10.00 Tallers multifamiliars kidstime. 

Experiència a Barcelona.

Comissió tècnica Kidstime Barcelona

10.30 Pausa cafè i exposició de pòsters.

11.00 Tècniques per a l’abordatge de situacions 

complexes als grups multifamiliars.

Leonard Fagin i Deni Francis

12.30 Narrativa Teatral i Salut Mental.

Ferran Utzet

13.00 Creativitat i expressió dramàtica.

Deni Francis (traducció de l’anglès)

14.00 Entrega Premi pòsters

14.15 Cloenda

PROGRAMAPRESENTACIÓ
La innovació en prevenció i promoció de la salut 

mental és ara el nostre repte. Els dispositius de salut 

mental hem de tractar, cada vegada de manera 

més precoç, de disminuir la gravetat i facilitar la 

recuperació. Però també, potenciar la salut mental 

en general i desenvolupar programes de prevenció 

primària en grups vulnerables.

La Fundació Orienta, el Parc Sanitari Sant Joan de 

Déu, el Complex Assistencial Benito Menni i l’Hospital 

Sant Joan de Déu som institucions que col·laborem 

conjuntament en el projecte Kidstime. Ho fem 

a  través d’una aliança de col·laboració en el marc 

del Clúster de Salut Mental de Catalunya.  Es tracta 

d’un programa de prevenció primària i d’intervenció 

multifamiliar.  Es desenvolupa de forma integrada i 

coordinada, entre professionals de la xarxa de salut 

mental infanto-juvenil i la d’adults. L’objectiu és 

reforçar la parentalitat i fomentar la resiliència de tota 

la familia, especialment en nens i adolescents, fills 

o filles de pares i/o mares amb problemes de salut 

mental i prevenir possibles trastorns mentals d’aquest 

grup de risc.

Comptem en aquesta Jornada amb la presència del 

Dr. Leonard Fagin, que ha treballat molts anys amb el 

projecte Kidstime a l’Institut Anna Freud de Londres 

i és coautor del Manual Kidstime. Actualment Our 

Time aglutina moltes d’aquestes iniciatives a Europa.

Teresa Ribalta,
Coordinadora Comisió tècnica Kidstime Barcelona.

Leonard Fagin
Dr. Leonard Fagin, consultor psiquiatre honorari del 
University College London. Dirigeix un taller Kidstime 
a l’àrea de la Hackney de Londres. Ha treballat al Cen-
tre Anna Freud en el servei d’assessorament per als 
jutjats de família.

Deni Francis
Actriu d’Arts escèniques. Ha treballat 15 anys en els 
tallers Kidstime. Facilitadora de grups kidstime en or-
ganitzacions multinacionals.

Comissió direcció Kidstime Barcelona
Montse Dolz
Cap de Servei de Salut Mental de Sant Joan de Déu.
Alfons Icart
Director General de la Fundació Orienta.
Emilio Rojo
Director Mèdic del Complex Assitencial Benito Menni.
Lluís San
Director de Salut Mental Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Comissió técnica Kidstime Barcelona
Irene Ardevol
Psicòloga clínica del CSMA de Sant Boi. Benito Menni.
Miguel Cárdenas
Psiquiatre. Cap de Servei CSMIJ Sant Boi. Fundació Orienta.
Marta Coromina
Psiquiatra. Coordinadora del CSMA Viladecans-Gavà-Castelldefels.
Parc Sanitari Sant Joan de Déu.
Fernando Lacasa
Psicòleg. Coordinador CSMIJ Cornellà. Hospital Sant Joan de 
Déu. Barcelona.
Teresa Ribalta
Psicòloga clínica i Psicoterapeuta. Directora General Adjunta 
de la Fundació Orienta.

Resenyes curriculars dels convidats:

Ferran Utzet
Director de teatre. Col.labora regularment amb la 
companyia La Perla 29. El seu darrer espectacle, Sopa 
de Pollastre amb Ordi, va guanyar el premi Butaca 
al millor muntatge de 2018. Compagina la feina de 
director amb la docència teatral en interpretació i 
dramatúrgia a diferents centres.


