
22 de març de 2019, de 9h a 14:30h

Ens hem posat la 
salut mental al cap
“Cities with mental health in mind” (International Workshop)

#JornadaSalutMental2019
#MentalHealthInMind

Primera jornada del Pla de salut mental de Barcelona



Jornada promoguda per la Taula de salut mental de Barcelona, 
integrada per la xarxa d’entitats i organitzacions que impulsen 
el Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022.

En el marc de la jornada se celebrarà també el 
“Cities with mental health in mind” (International Workshop)



La salut mental és un dels grans reptes per a la ciutat de Barcelona. Per aquest 
motiu, l’Ajuntament de Barcelona l’ha fixat com una de les seves prioritats, aprovant 
l’any 2016 el Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022.

La jornada ‘Ens hem posat la salut mental al cap’ és la primera trobada impulsada 
per la Taula de salut mental de Barcelona. Vol ser l’espai per compartir  projectes 
duts a terme des de la posada en marxa del pla i, especialment, per aprofundir en 
algun dels temes en els quals estem centrant esforços des de diferents àmbits i 
organitzacions. 

En el marc de la jornada se celebrarà també el Cities with Mental Health in Mind 
(International Workshop), que és un punt de trobada amb altres ciutats que 
comparteixen el seu compromís amb la salut mental i tenen la voluntat de treballar 
conjuntament per avançar amb els reptes plantejats. 

Presentació



8.30  Acreditacions

9.00 Benvinguda

9.15 Barcelona, ens hem posat la salut mental al cap
 Presentació de la jornada a càrrec de la Taula de Salut Mental de Barcelona.

Programa



9.45  TAULA 1

 Promovem vincles, 
 impulsem la força 
 dels grups

10.45 Pausa

11.15 TAULA 3

 Treballem per una 
 ciutat lliure d’estigma

Taules d’intercanvi

TAULA 2

Introduïm la salut 
mental en els 
serveis i escenaris 
de la vida quotidiana

TAULA 4

Prioritzem infants i 
joves

International 
Workshop:
 
Cities with 
Mental Health 
in Mind



12.15  CONFERÈNCIA: “La salut mental, la nova prioritat de les agendes urbanes”
 Gary Belkin. Cap de Política i Estratègia a ThriveNYC. Alcaldia de Nova York. 

13.15 Ciutats amb la salut mental al cap. 
 Intervindran alguns dels representants de les ciutats participants en el 
 International Workshop (Londres i Praga, entre d’altres), representants de les 
 organitzacions internacionals (OMS) i xarxes de ciutats.

14.15 Cloenda

Programa



Més informació a barcelona.cat/salut

#JornadaSalutMental2019
#MentalHealthInMind


