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Benvolgudes companyes i companys,
Malgrat tots els entrebancs d’aquests dos darrers anys, entre els 
que hi incloc el trasllat de data del gener al maig d’engany a causa 
la sisena onada, a la fi, esperem retrobar-nos presencialment en la 
17ª Jornada de la Societat, i, encara que amb totes les mesures 
COVID que calguin, gaudir de la nostra companyia a l’immillorable 
entorn de Sitges.  
La post-pandèmia ens està portant  temps difícils per a la salut 
mental, un sentiment general de ganes de normalitat associades 
a mesures encara restrictives i un desànim global conseqüència 
del patiment social sostingut. La població jove ha estat, sense 
dubte, una de les més afectades per aquestes dificultats i tots 
els serveis de salut mental infantil hem notat la pressió sobre 
els nostres professionals. Per això, les primeres paraules són de 
gratitud a tots els que esteu “al peu del canó” i que dediqueu el 
vostre esforç diari en mantenir la salut emocional i relacional dels 
infants i adolescents amb problemes de salut mental i les seves 
famílies. 
Com sempre hem intentat que la jornada porti temes actuals, 
des de la vessant de recerca com per la utilitat clínica. Seguirem 
celebrant la creació de l’especialitat (ja vam avançar amb èxit 
lloable el debat informatiu) i aprofitarem la tarda per introduir 
casos clínics per a residents. Respecte a la recerca, tornem a 
les presentacions en format pòster presencials però mantenim 
un concurs de vídeos, aquest any amb contingut divulgatiu 
de la nostra feina. Per últim, també serà un any de comiats i 
renovació, tant la nostra “vice”, l’Àurea Autet com jo mateixa, 
després de més de 10 anys de compromís, deixem la junta de 
la Societat. Hem gaudit molt tot aquest temps i ens hem fet 
grans dedicant-hi motivació i esforç. Hem tractat d’estar sempre 
disponibles pels socis i sòcies i ajudar a les institucions que 
ens ho han demanat així com organitzar formació de temes d’ 
avantguarda amb ponents de qualitat científica i clínica. Desitgem 
que la il·lusió continuï i el millor pel futur i pels anys de creixement 
que ens esperen. Deixem la junta a la nova generació, amb la 
voluntat d’ajudar en tot allò que puguem ser útils, estem en molt 
bones mans.
Visca la Catalana d’infantil!  
   Astrid Morer
   Presidenta de la SCPIJ
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PROGRAMA
09:00 PRESENTACIÓ
	 4Astrid Morer. Presidenta de la SCPIJ 
	 4Joan Vegué. Director del Consell Assessor de Salut Mental i Addicions del  
  Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

09:15 FACTORS NEUROBIOLÒGICS DE VULNERABILITAT EN SALUT MENTAL 
 Modera4Laura Gisbert. Psiquiatra. Vocal SCPIJ

 Poligenic Risk Score i pràctica clínica 
 4Marta Ribasés. Biològa. Coordinadora de la unitat de psiquiatria genètica.  
  Vall d’Hebron Institut de Recerca
 Prematuritat i Trastorns del Neurodesenvolupament 
 4Ana Garcia Blanco. Psicòloga Clínica. Institut de Investigació Sanitària, Hospital 
  Universitari i Politècnic La Fe
 Predictors en Neuroimatge en Trastorns del Neurodesenvolupament 
 4Daniel Ilzarbe. Psiquiatra. Sala d’Hospitalització d’Aguts, Servei de Psiquiatria i  
  Psicologia Infantil i Juvenil de l’ICN, Hospital Clínic

10:45 Descans

1 1 : 1 5  ABORDATGE DES DE DIFERENTS ENFOCS TERAPÈUTICS 
 Modera4Marta Pardo. Psiquiatra. Vocal SCPIJ

 Teoria de la Mentalització i les seves aplicacions / Tractament centrat en  
 la Mentalització 
 4Nuria Tur. Coordinadora de la Unidad de Niños y Adolescentes del Instituto de  
  Psiquiatría y Salud Mental, Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Clínico  
  San Carlos (IdISSC), Madrid.
 Intervencions psicoterapeutiques per la Autolesions No Suïcides en  
 Adolescents i Adults Joves: Programa TaySH
 4Natàlia Calvo. Psicòloga Clínica. Coordinadora de Psicologia del Programa TLP  
  Adolescents i Adults Joves. Hospital Universtari Vall d’Hebron. Barcelona. CIBERSAM
  Professora Associada UAB

12:45 PRESENTACIÓ DE PÒSTERS I VÍDEOS FINALISTES
1 3 : 1 5  LLIÇÓ FOLCH I CAMARASA 
 Modera4Aurea Autet. Psiquiatra. Vicepresidenta SCPIJ

 Fonaments Clínics de la Teràpia Multisistèmica 
 4Cathy James. Treballadora Social. Responsable del Programa Nacional de   
  Teràpia Multisistèmica en Regne Unit i Irlanda

14: 30 Dinar

15:30 CASOS CLÍNICS DE RESIDENTS FINALISTES
 Modera4Elena Pujals. Psiquiatra. Tresorera SCPIJ 
	 	 	 4Santiago Batlle. Psicòleg Clínic. Secretari SCPIJ

17:00 ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA i LLIURAMENT DE PREMIS



Patrocinadors

Quotes d’inscripció

Soci de la SCPIJ 80 €
Soci de les societats 
avaladores 100 €

No Soci 150 €
Estudiant 50 €

Aquest preu inclou, accés a les sessions, documentació i cafè-pausa.
És possible tramitar paral·lelament la inscripció a la Societat per gaudir del preu de soci.
Contactar per aquests tràmits amb la Secretaria Tècnica de la Societat

Formulari d’inscripció4https://bit.ly/3cVbXDb  

Seu
Hotel Calipolis - Sitges
Av. Sofia, 2, 6, 
08870 Sitges, Barcelona

Informació general

Presentació de treballs
Es podran presentar treballs en tres modalitats: Vídeo, Pòster i Casos 
Clínics. Per l’aceptació dels treballs és imprescindible que el primer 
autor o el presentador hagi formalitzat l’inscripció a la reunió. Envieu
electrònicament el vostre resum abans del 28 d’abril a 6
																																										https://bit.ly/3rjhPOT       

Premis
Es lliuraràn dos premis i dos accèssits:
4Premi al “Vídeo més Creatiu” dotat amb 1.500€ i un accèssit de 500€ al segon
4Premi al “Millor Pòster” dotat amb 500€ i un accèssit de 300€ a les comunicacions 
 pòster presentades a la Reunió
4Premi a la “Millor Comunicació de Cas Clínic” dotat amb 500€


