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Els participants podran enviar comunicacions científiques en format pòs-
ter per tal de donar a conèixer experiències diverses, debatre i compartir resul-
tats. Hi haurà un premi al millor pòster, per votació dels participants al congrés.

Coincidint amb la celebració a la ciutat de Manresa dels 500 anys de 
l’arribada d’Ignasi de Loiola a la ciutat, on es va inspirar per a escriure els 
“Exercicis Espirituals”, s’han organitzat un seguit d’actes commemora-
tius. Els valors ignasians originals són plenament vigents en el nostre entorn 
i tenen molta connexió amb els temes que es tractaran en aquest congrés. 

Per això el congrés forma part d’una de les activitats que s’han organit-
zat en aquesta efemèride en els actes Manresa 2022. Així mateix, tots 
els congressistes rebran, juntament amb la inscripció, una invitació per 
a la visita de la Manresa Ignasiana que podran realitzar al llarg de l’any.

PRESENTACIÓ

El segon Congrés Internacional del grup de recerca sobre Salut Mental i 
Innovació Social (SaMIS), organitzat conjuntament amb la Càtedra de Salut 
Mental de la UVic-UCC, es centrarà en àmbits fonamentals, sovint oblidats en els 
congressos tradicionals, però que en el context actual són imprescindibles per a 
avançar cap a un desenvolupament òptim de la salut mental.

Comptarà amb ponents de prestigi internacional sobre: recovery i tot allò que té 
a veure amb la recerca i innovació de la rehabilitació de les persones afectades per 
problemes de salut mental; en la mirada transcultural en salut mental i com ajustem 
les concepcions clàssiques del que és normal i/o patològic en un marc sociocultural 
globalitzat i transcultural; i finalment en l’aportació de les neurociències a les 
teràpies psicològiques contextuals, des d’una mirada transdiagnòstica centrada en 
el desenvolupament d’habilitats per a la millora de la salut mental.

El Congrés es desenvoluparà durant la primera part amb conferències magistrals 
i debat científic entre els assistents, mentre que a la tarda s’oferiran 3 tallers 
pràctics simultanis sobre cadascun dels àmbits del Congrés, a més d’un d’innovació 
tecnològica que ens permetrà descobrir què pot aportar la intel·ligència artificial a 
la salut mental.



08.30 h Recollida de documentació

09.00 h Acte inaugural

 Sr. Manel Jovells. Director General Althaia 

 Dr. Josep Eladi Baños. Magnífic Rector de la  

UVic-UCC

 Sra. Imma Cervós. Gerent Regió Sanitària 

Catalunya Central. Servei Català de la Salut

 Il·lm. Sr. Marc Aloy. Alcalde de Manresa

09.15 h International research on peer support 
work and experiences from the study 
partners of the UPSIDES project

 Bernd Puschner 

 Moderadora: Gemma Prat
 Discussora: Mercè Generó

10.30 h Pausa- Cafè - Sessió de pòsters

11.00 h Està adaptada la salut mental a la 
 interculturalitat? 

 Francisco Collazos

 Moderador: Salvador Simó
 Discussora: Mª José Álvarez

12.15 h Mindfulness, neurociència i defusió**

 Joaquim Soler

 Moderadora: Yolanda Martínez
 Discussora: Àurea Autet 

13.45 h Clausura sessions matinals

 Dr. Jordi Collet. Vicerector de Recerca UVic -UCC 

 Dra. Míriam Torres. Degana de la Facultat de 

Ciències de la Salut i Benestar  UVic

 PRESENTACIÓ LLIBRE 
 Educar en tiempos difíciles
 Joaquim Puntí

14.30 h Dinar
 Claustre del Convent de Santa Clara

PROGRAMA
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15.30 h        Tallers simultanis

 TALLER 1

 UPSIDES Peer Support: training and 
implementation  

 Ramona Hiltensperger

 TALLER 2

 Taller transcultural. Competencia cultural 
en salud mental

 Francisco Collazos

 TALLER 3

 Neurociència, mindfulness i psicologia 
positiva**

 Rosa Tejedor i Yolanda Martínez 

 TALLER 4

 Taller Innovació tecnològica en salut mental

 Juliana Ribera

17.30 h Clausura de la jornada

 Dra. Marina Geli. Directora de la Fundació Estu-

dis Superiors en Ciències de la Salut

* Les ponències en anglès disposaran de traducció consecutiva

**  Activitat no acreditada



• IDIOMA

Els treballs que es presentin hauran de ser originals i poden 
ser en català, castellà o anglès.

• TEMÀTICA

   Pot ser qualsevol de les quatre línies principals del congrés: 

- Transculturalitat i salut mental.

- Recovery en salut mental.

- Teràpies psicològiques contextuals, neurociències i salut 

   mental.

- Salut mental i innovació social.

• RESUMS

- Extensió: entre 250 i 300 paraules.

- Ha d’incloure els apartats del mètode científic: introduc-
ció, objectius, material, mètode resultats i conclusions.

- Almenys un dels signants haurà d’estar inscrit al 
congrés.

- No es revisaran els resums de les persones que no esti-
guin inscrites al congrés.

 

  -  La data límit per a la recepció dels resums serà   
     el dia 30 d’abril a les 24:00 hores.

  - Els resums s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic: 
  2CongresInternacionalSM@althaia.cat

• PÒSTERS

- Els treballs acceptats hauran de ser presentats en for-
mat digital (pdf) abans del dia 13 de maig.

- El dia del congrés, abans de les 09:00h, caldrà por-
tar els pòsters impresos en format paper, amb unes 
mides de 70 x 90 cm (en vertical).

- Els pòsters s’exposaran al vestíbul del congrés i s’assig- 
  narà un temps per tal que els autors puguin defen-

sar el seu treball en aquest espai.

- Els resums i els pòsters es podran consultar en format 
digital mitjançant una aplicació mòbil.

- Es lliurarà un certificat de la comunicació al congrès. 
No es farà certificats per aquells treballs que no hagin 
estat presentats ni es faran modificacions sobre l’autoria.

PRESENTACIÓ 
DE PÒSTERS
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INSCRIPCIÓ

II CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE 

SALUT MENTAL I INNOVACIÓ SOCIAL

DIA I HORA
Divendres, 27 de maig de 2022

de 08.30 h a 17.30 h

LLOC
Sala d’Actes Hospital Sant Joan 

de Déu – Fundació Althaia

Carrer Nou de Santa Clara, 63-65 

MANRESA

INFORMACIÓ

Per formalitzar la vostra inscripció empleneu el formulari adjunt. 

MODALITATS D’INSCRIPCIÓ

• Quota general: 50 €.
   Inclou àpats, taller i invitació per visitar Manresa 2022.

• Estudiants universitaris o residents d’especialitat: 30 €.
   Inclou àpats, taller i invitació per visitar Manresa 2022.

Inscripció als tallers: Cada persona participarà en un taller. 
L’organització adjudicarà les places per ordre de sol·licitud.

La data límit d’inscripció és el 13 de maig.

Sol·licitada acreditació al Consell Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries

  

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

GOOGLE MAPS

https://www.althaia.cat/formacio/inscripcions/inscripcionsobertes.aspx
https://www.google.com/maps/place/41%C2%B043%2714.8%22N+1%C2%B050%2711.9%22E/@41.720767,1.836636,18z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0


CONDUCTOR DE L’ACTE

Dr. Antoni Corominas
Psiquiatre. Director de la Càtedra de Salut Mental de la UVic-UCC

COMITÈ CIENTÍFIC

Àurea Autet
Laia Briones
Antoni Corominas
M. Cruz Crespo
Ruben del Río
Assumpció Guillem
Elisabeth Hernández
Yolanda Martínez
Jordi Naudó
Laura Plans
Judit Pons
Gemma Prat
Carme Roure
Àngel Serra
Salvador Simó
Rosa Maria Tejedor

COMITÈ ORGANITZADOR

Àurea Autet
Antoni Corominas
Marina Geli
Mercè Generó
Yolanda Martínez
Gemma Prat
Antònia Raich
Salvador Simó

PARTICIPANTS

Dra. Mª José Álvarez
Psiquiatra, Servei de Psiquiatria i Salut Mental. HUV

Dra. Àurea Autet
Psiquiatra, Directora Salut Mental. Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de 
Manresa, FP.

Dr. Francisco Collazos, MD
Psiquiatre. Hospital Vall d’Hebron

Sra. Mercé Generó
Gerent. Osonament

Mrs. Ramona Hiltensperger
Psychologist and research assistant. Department of Psychiatry and Psychotherapy 
II. University of Ulm

Sra. Yolanda Martínez, PhD
Psicòloga Clínica. Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, FP.

Sra. Gemma Prat, PhD
Psicòloga Clínica. Directora adjunta Càtedra Salut Mental UVic-UCC

Prof. Dr. Bernd Puschner
Department of Psychiatry and Psychotherapy II. University of Ulm

Dra. Juliana Ribera
CEO Amalfi Analytics

Sr. Salvador Simó, PhD
Coordinador del Grup de Recerca SaMIS

Sr. Joaquim Soler, PhD
Psicòleg Clínic. Hospital Santa Creu i Sant Pau

Sra. Rosa Tejedor, PhD
Psicòloga. Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, FP.



ORGANITZA

Congrés inclòs en programa d’activitats  
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