
El digital Social.cat inaugura la 1a edició dels
col·loquis Socialitzant amb un debat sobre

crisi i salut mental
'Socialitzant' vol ser un punt de trobada i debat entre entitats i professionals de l'acció

social a Catalunya

L'investigador de la UVic, Salvador Simó, el psiquiatre Josep Moya i la membre de la PAH

de Granollers, Lourdes Carreras, seran els ponents del col·loqui

Granollers acull el dijous 22 de setembre la taula rodona que es fa en col·laboració amb la

Universitat de Vic

El mitjà digital Social.cat impulsa la primera edició de Socialitzant, uns col·loquis per
tractar i reflexionar amb entitats, tècnics, professionals i experts sobre qüestions que
afecten l'actualitat de l'acció social a Catalunya. La primera taula rodona d’aquestes
jornades porta per títol ‘Crisi i salut mental: com afrontar aquest escenari?' i se
celebrarà el proper dijous 22 de setembre a les set de la tarda a la Biblioteca Roca
Umbert de Granollers. En aquesta ocasió, el debat comptarà amb la col·laboració de la
Universitat de Vic.

La taula rodona estarà formada pel professor i investigador de la UVic, Salvador Simó, el
psiquiatre i impulsor de l'Observatori de Salut Mental i Comunitària de Catalunya, Josep
Moya, i la membre de la PAH Granollers, Lourdes Carreras. La periodista del Social.cat,
Laia Soldevila, moderarà el debat.

El context de la jornada

La crisi econòmica ha deixat petjada a la salut mental de la població catalana. Les dades
confirmen que, l’any 2013, en plena crisi, un 2,6% de la població adulta catalana -prop
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de 160.000 persones- va ser atesa per un problema de salut mental. Els menors
d’edat també pateixen l’impacte de la crisi: entorn a 60.000 van ser atesos en centres de
salut mental infantil i juvenil el mateix any, i més d’un terç hi acudia per primera vegada.

L’atur de llarga durada, els processos d’execució hipotecària i la pobresa energètica són
tres dels factors decisius que determinen la qualitat de la salut mental de la població. És
especialment rellevant que, en els darrers anys, la pobresa hagi augmentat de forma
severa a Catalunya. Actualment, 2 de cada 10 habitants estan en risc de pobresa,
1.327.000 catalans viuen pitjor que abans de la recessió econòmica i un 40% pertany
a una classe inferior a la dels seus pares. A més, cal tenir en compte que el Pla d'Acció
Social, a partir del qual el govern català havia previst destinar 270 mesures socials, està
congelat perquè no s’han aprovat uns nous pressupostos.

Totes les dades indispensables d’aquesta situació a Catalunya estan recollides en
un dossier que ha elaborat el Social.cat i que es pot obtenir al web:
www.social.cat/socialitzant.

Els ponents

Per abordar aquesta temàtica complexa, el Social.cat ha convidat a tres ponents d'àmbits
diferents per donar una visió calidoscòpica d'aquest escenari social.

Josep Moya és psiquiatre i psicoanalista, fundador de l'Observatori de Salut Mental
i Comunitària de Catalunya i responsable de l'Àrea de Salut Mental comunitària
d'aquest observatori. Moya també coordina l'equip clínic del centre L'Alba d'atenció
psicosocial i clínica a nens i adolescents i assessora el Consell Comarcal del Baix
Llobregat i la Xarxa Prat en qüestions de salut mental.  
 
Salvador Simó és professor de la Universitat de Vic i director del Grup
d’Investigació Salut Mental i Innovació Social del Centre d’Estudis Socials i Sanitaris
de la Universitat de Vic.
 
Lourdes Carreras és membre de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) a
Granollers des de fa més de dos anys. La seva tasca és acollir en primera persona
les famílies que arriben a l'entitat abans no passen a formar part del ple de
l'assemblea. Atén una mitjana de 6 famílies setmanals.

El Social.cat

Social.cat és el mitjà de comunicació de referència dels serveis socials a Catalunya.
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Des de fa set anys, omplim el buit informatiu d’aquest àmbit i procurem interacció entre els
diferents agents del sector. El portal és una iniciativa de Xadica, una  entitat sense ànim
de lucre que neix el 2003 amb l’objectiu de promoure projectes digitals en tots els sectors
de la nostra societat.

El digital organitza per primera vegada la jornada 'Socialitzant, col·loquis de l’acció
social a Catalunya’ amb la intenció de generar debat i reflexió entorn a temes que afecten
el tercer sector del nostre país. L’objectiu és que ‘Socialitzant’ es converteixi en
col·loquis periòdics a diversos punts del país fent xarxa amb entitats i universitats
d’arreu del territori.

Barcelona, 8 de setembre de 2016
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