
Presentació de la Jornada

Les alternatives a l'hospitalització convencional en salut mental s’han concretat en el 

nostre àmbit en la creació de nous programes d'atenció i hospitalització a domicili, que 

donen continuïtat a experiències que en els últims anys han potenciat el vector 

comunitari. Aquesta Jornada pretén ser un punt de trobada per compartir experiències 

en aquesta línia, per tal de seguir avançant en un repte tan engrescador que implica 

adaptar-se a les necessitats de cada sector i establir les sinergies pertinents. 

La Jornada tindrà una sessió matinal adreçada a revisar les experiències dels

Programes d’Hospitalització i Atenció domiciliària i una sessió de tarda oberta a la

presentació d’experiències d’integració de serveis i implantació de nous models

d’atenció des de la perspectiva comunitària.

L’assistència a les jornades serà reconeguda amb els crèdits corresponents de formació

continuada (acreditació en procés).

Seu de la Jornada: Auditori de l’Hospital de Mollet (Ronda dels Pinetons, 8. Mollet del 

Vallés).

Presentació de comunicacions a la

taula de la tarda: fins el 29 d’octubre

2018 enviant resum (300 paraules) i

dades de ponent/s a

jornadesdomiciliaria@fsm.cat. Cal estar

inscrit/a a les jornades.

Inscripcions fins el 29 d’octubre 2018

entrant en aquest link:

https://bit.ly/2LzHazD

Jornada gratuïta. Places limitades

Comitè organitzador: Iria Domínguez, 

Alba Luque, Carme Hidalgo, Mar Bodas, 

Antoni Corominas. Servei de Salut Mental 

i Addiccions, Fundació Sanitària de 

Mollet. 

Amb la col·laboració del Servei Català de 

la Salut i el  Pla Director de Salut Mental i 

Addiccions.

Comitè científic: Joan Maria Ferrer, Mar 

Bodas, David Bussé,  Olga Álvarez, Iria 

Domínguez, M.José Reyes, Mireia

Soriano.

#JornadesDomiciliariaFSM

mailto:jornadesdomiciliaria@fsm.cat
https://bit.ly/2LzHazD


8:30-9:00 Inauguració de la Jornada. Presentació i objectius. 

Inauguració Institucional.

Jaume Duran, Director General, Fundació Sanitària de Mollet.

9:00-9:45 Presentació de l’esborrany del document marc “Alternatives 

a l’hospitalització convencional amb èmfasi en l’hospitalització a 

domicili i l’atenció domiciliària intensiva”. 

Joan Vegué, Director mèdic CPB; Víctor Pérez, Director S. Mental Hospital del Mar. Modera: 

Antoni Corominas, Cap del Servei de Salut Mental i Addiccions, FSM.

9:45-10:45 Presentació dels resultats preliminars dels programes 

d’hospitalització domiciliària a Catalunya, característiques i models. 

Bloc 1.

Modera: Mar Bodas, Infermera Gestora del Servei Salut Mental i Addiccions, FSM.

10:45-11:15 Pausa cafè

11:15-12:15 Presentació dels resultats preliminars dels programes 

d’hospitalització domiciliària a Catalunya, característiques i 

models. Bloc 2.

12:15-13:30 Taula rodona: atenció domiciliària i salut mental, balanç de 

les experiències en marxa i perspectives de futur. 

Amb els referents dels programes en funcionament, i representants d’usuaris i familiars.

Modera: Iria Domínguez, psiquiatra coordinadora del Programa UHPAD-PSI-Atenció familiar i 

comunitària de Mollet.

Proposta de grup motor d’hospitalització i atenció domiciliària.

13:30-14:00 Tancament de la Jornada matinal i conclusions de la Taula.

Joan Parellada, Director executiu, Sector Sanitari Vallès Oriental. Àmbit Metropolità Nord, Regió 

Sanitària de Barcelona, Servei Català de la Salut. (pendent confirmació).

Sabina Molina (Directora Assistencial FSM); Mireia Vicente (Directora Infermera FSM).

14:00-15:00 Dinar de treball

15:00-16:30 Taula de comunicacions sobre experiències d’integració de 

serveis i implantació de models d’atenció en salut mental des de la 

perspectiva comunitària.

Moderen: Alba Luque, infermera UHPAD Mollet; Carme Hidalgo, psicòloga coordinadora SRC Mollet.

16:30-17:00 Clausura de la Jornada per part del comitè organitzador.

• Hospital del Mar

• H. Sant Pau-CPB

• H. Parc Taulí, Sabadell

• H. Sagrat Cor, Martorell

• Fundació Sanitària de Mollet

• Benito Menni G. Hospitalàries

• UCAP AIS Nord

• IAS Girona


