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9.00h Lliurament de la documentació

L’estigma al voltant de les malalties
mentals s’ha desenvolupat en la societat
durant segles. Segurament és un dels
estigmes més vells, consolidats i arrelats
de la nostra societat.
És evident que la manca històrica de
serveis sanitaris, socials i laborals per al
col·lectiu de persones amb problemàtiques de salut mental no ha fet més que ajudar a consolidar
aquest estigma. Aquest fet, afegit a la temença intrínseca
de la condició humana a perdre la raó, porten a la invisibilitat de la malaltia mental des de temps immemorials, i a un
estigma que sovint pesa més que el propi trastorn.
L’estigmatizació, a més d’augmentar el patiment personal i
l'exclusió social, pot impedir l’accés a l’habitatge i al treball
i, fins i tot, fer que la persona afectada no busqui ajuda per
por que se l’etiqueti negativament. Aquest estigma és
també el que ha condicionat tota la presa de decisions per
part de polítics, empresaris i societat civil en general, i ha
provocat que, a diferència d’altres problemàtiques
sanitàries o socials, la societat civil no s'hagi pogut organitzar amb força per aconseguir solucions a aquesta problemàtica. Els mitjans de comunicació, com és habitual, han
estat un amplificador del conjunt de la societat.
Catalunya ha estat sempre capdavantera en la lluita contra
qualsevol tipus de discriminació i estigma. Ha arribat l’hora,
doncs, que com a societat comencem a fer passes valentes
per trencar l’esmentat estigma. Aquesta jornada pretén
contribuir a avançar en aquesta direcció tot presentant
experiències nacionals i internacionals que ens ajudin a
reflexionar i a fer el nostre propi camí en aquesta tasca que
és de tots.

9.30h Acte inaugural
Hble. Sr. Ernest Maragall, conseller d’educació de la Generalitat
de Catalunya
Im. Sr. Ricard Gomà, tinent d’alcalde d’Acció social i Ciutadania
de l’Ajuntament de Barcelona, i president de l’Institut Municipal
de persones amb Discapacitat
Xavier Trabado, president de la FECAFAMM
9.45h Conferència inaugural «Estigma i malaltia mental:
algunes dades descriptives»
Manuel Muñoz, psicòleg, professor de la Universidad
Complutense de Madrid
10.30h Conferència «See me: l’experiència d'Escòcia en la lluita
contra l'estigma»
Suzie Vestri, directora de la Campanya «See me»*
Torn de preguntes
11.30h Pausa cafè
12.00h Taula rodona «Bones pràctiques de lluita contra l’estigma»
Moderador: Saïd El Kadaoui, psicòleg del CSMIJ Gavà (Fundació
Orienta) i escriptor
Patricia Quintanilla, coordinadora tècnica de FEAFES
CyL i de la Campanya «Mentalízate»
Marta Begué, periodista, directora del programa “Ments”
Pablo Derqui, actor
Mireia Carreño, tècnica de recursos humans de Decotec
Printing, S.A.
Torn de preguntes
13.30h Pausa per dinar
16.00h Taula rodona «L'autopercepció de l'estigma»
Moderador: Paco Martínez, treballador social
Representant d’usuaris
Representant de familiars
Representant de professionals
Projecció de vídeo sobre les sessions de treball preparatòries.
Torn de preguntes
17.30h Cloenda
Representant de l’administració
Xavier Trabado, president de la FECAFAMM
*Hi haurà traducció simultània

