
I JORNADES DE TREBALL SOCIAL EN LA XARXA PÚBLICA  
DE SALUT MENTAL DE LES ILLES BALEARS    

 
Palma, 25 i 26 de maig 2006 

A l’any 78, per primera vegada, una treballadora social va 
començar a fer feina dins el camp de la salut mental:  l’hospital 
psiquiàtric. No hi havia altre lloc. 

Ara a l’any 2006, les coses han canviat molt. Durant aquest 
temps hem guanyat i hem perdut. S’ha iniciat el desenvolupament de 
la reforma psiquiàtrica, s’ha començat la intervenció dins el medi 
comunitari, el model manicomial ha estat posat en qüestió. 

 Ja som uns 30 treballadors socials dins el camp de la salut 
mental a les Illes, però pensem que hem de potenciar el nostre 
reconeixement com a professionals i els valors de la nostra 
professió, sobretot en aquest moments que es caracteritzen pel 
retrocés en general de les polítiques socials.  

Els treballadors socials hem fet, estem fent, una labor 
silenciosa, incompresa, moltes vegades a contra corrent, i que no 
dòna els resultats que cabria esperar del nostre esforç. És hora 
de fer una reflexió sincera i fonamentada de la nostra pràctica 
professional, dels nostres principis ètics i teòrics, de les 
nostres posicions. Correm el perill, de no fer-ho així, de ser 
engolits per la planificació d’altres, pel marc conceptual i 
epistemològic d’altres, pel flux jeràrquic d’altres. 

Aquestes Jornades pretenen possibilitar un espai de reflexió 
sobre la nostra pràctica com a treballadors dins el camp de la 
salut mental.  

Els objectius específics son: 
• Conèixer els diferents camps d’intervenció. 
• Analitzar els principis teòrics de la nostra professió aplicats 

a la salut mental. 
• Desenvolupar el concepte del Treball Social Clínic. 
• Possibilitar elements d’anàlisi dels dispositius de salut mental 

i el nostre espai professional. 
• Analitzar la figura del treballador social dins un equip 

interdisciplinari 
• Reflexionar sobre l’ètica i els valors de la professió dins el 

marc de la salut mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dijous 25 de maig 2006 
 
Programa matí: 
 
• 9.30. Inauguració de les Jornade. 

Representant Ib-Salut, Conselleria de Salut i Consum. 
 
• 10:00-11:00. Del despatx a la comunitat. Presenta: Inés 

Vich. 
Exposen: Antònia Cifre, SARC, i Gerard de la Vega, UCR 
Serralta. 

 
• 11:30-12:30. Evolució del Treball Social en Salut Mental 

Presenta: Joana Gual. 
Exposen: Neus Fullana i Maria Cànoves, USM Ib-salut.  

 
• 13:00-14:00. La formació acadèmica del Treball Social en 

Salut. Els plans universitaris futurs. 
Presenta: Maria Cànoves. 
Francesc Campos, Vicedegà Facultat Filosofia i Lletres, 
UIB. 

 
Programa tarda: 
 
• 16:30-17:30. El treball social en salut mental a la xarxa 

assistencial de la Comunitat de Madrid. Homologació de les 
àrees de intervenció  
Presenta: Pedro Pizá. 
Exposen: Cristina Alonso i Marisa Pérez, xarxa salut 
mental Madrid. 

 
 
• 18:00-19:00. El  cor del drac: El treballador social a la 

salut mental. Un anàlisi sistèmic de l’organització. 
Presenta: Aina Gelabert. 
Marian Feliu, UCR Inca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Divendres 26 de maig  
 
Programa matí: 

 
• 9:30–10:30 Taula rodona sobre el treball social als 

dispositius hospitalaris: 
Inés Vich, UHB Hospital Psiquiàtric. 
Pere Femenia, UME Lluerna. 
Oliva Sanz, Hospital Son Llàtzer. 

 
 11:00-12:00 Taula rodona sobre el treball social als 
dispositius extra-hospitalaris:  
Albert Segura, Associació GIRASOL 
Adriana Álvarez, SARC 
Aina Gelabert, SIL 
Aina Sánchez i Aina Català, USM 
Pedro Pizà, UCR Son Gibert 

 
 12:30-13:30 Elaboració i presentació de les conclusions de 
les Jornades. Es realitzarà un encontre el 6 de juny de 11 
a 15 hs hores per elaborar un DAFO sobre el paper del T.S 
en l’atenció a la salut mental. 

 13:30 Tancament de les Jornades. Gerent de GESMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Destinataris: Treballadors social que exerceixen en la 
xarxa pública de salut mental de les Illes Balears, o amb 
experiència en aquest àmbit. Alumnes de la Diplomatura de 
Treball Social que realitzin el seu pràcticum en un 
dispositiu de Salut Mental.  
 

Inscripció: gratuïta 
 
Lloc de realització: Aula de Grau, Edifici Ramon Llull 
(Universitat de les Illes Balears). 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Full de inscripció: 
Nom:   Llinatges: 
 
Lloc de treball 

 
Adreça: 
 
Telèfon:   e-mail: 
 
Enviar per fax al 971 498778 
 
 
Jornades reconegudes d’interés sanitari 
Govern de les Illes Balears,  
Conselleria de Salut i Consum 
Direcció General d’Avaluació i Acreditació 
 
 
 

ASSOCIACIÓ BALEAR
DE SALUT MENTAL

 


