


PRESENTACIÓ 

 

En les darreres dècades ha sorgit amb força el concepte de medicalització de la vida 

quotidiana. Aquesta denominació dona compte del procés pel qual la medicina, i altres 

disciplines afins, han sobrepassat els límits d’allò patològic per abastar també altres 

problemes que fins ara no eren considerats entitats mèdiques. Això inclou, en les 

diferents etapes de la vida, aspectes com la infelicitat, el dol, la sexualitat, la timidesa, 

els conflictes interpersonals, la ràbia, l’avorriment, la por i un llarg etcètera. Més 

específicament, dins l’àmbit de la salut mental infantil i juvenil, aquest fenomen pren 

cos en el que anomenem psicopatologització, és a dir, l’atribució d’explicacions 

patològiques a comportaments o problemes que, en realitat, formen part del repertori 

normal d’aquest període vital. 

En un context social caracteritzat per la intolerància a la frustració acceptem, com diu 

la OMS, que la salut mental no es pot definir tan sols en funció de l’absència d’un 

trastorn, però en canvi ens costa molt més pensar que el concepte de salut també 

inclou certs malestars, dificultats i conflictes inherents a l’existir. Així, tots aquests 

elements disruptius, sovint no son vistos com una part constitutiva de la persona, 

essencialment marcada per la falta, sinó com una tara, un defecte, o un problema que 

exigeix un diagnòstic i una solució. 

En aquestes circumstàncies, en que cada cop afloren més categories diagnòstiques que 

denominen i classifiquen la diferència i el malestar, i en les que el concepte de salut 

sembla anar-se fent cada cop més estret i limitat, el marge per a la construcció del 

subjecte i la seva relació amb el món, dins del que anomenem normalitat, també 

s’estreny. 

Volem, doncs, reflexionar al llarg de la jornada sobre totes aquestes qüestions i, en 

especial, sobre les repercussions que la psicopatologització te en els nostres infants i 

joves en termes de desresponsabilització social, d’etiquetatge i de profecia que tendeix 

al seu propi compliment. 

Com ens mostra Banksy, un artista de carrer especialment habilidós en posar de 

manifest les paradoxes de la hipermodernitat, de vegades certs instruments ideats per 

a la nostra protecció i benestar -com ara un paraigües- es poden tornar en contra 

nostra i deixar-nos desprotegits sota l’excusa de protegir-nos. Així mateix, una 

derivació, un diagnòstic, una intervenció... poden deixar d’esdevenir una oportunitat 

per convertir-se en una condemna? 

 

Comitè científic i organitzador 

 

 



PROGRAMA de la JORNADA 

 

8:30 a 09:00 Recepció i entrega de documentació 

9:00 a 09:15 Inauguració de la Jornada 

A càrrec del Dr. Carles Franquelo, Director Mèdic, Hospital 

Sagrat Cor, Germanes Hospitalàries 

9:15 a 10:00 Conferència Inaugural 

Fets i valors: algunes notes sobre els fonaments de 

la salut mental. Conferència a càrrec del Dr. Sergio Ramos 

Pozón, Doctor en Filosofia. 

Modera: Sra. Mireia Segarra, Psicòloga, CSMIJ Martorell, 

Hospital Sagrat Cor, Germanes Hospitalàries. 

10:00 a 10:30 Torn obert de paraula 

10:30 a 11:00 PAUSA 

11:00 a 13:00 Taula Rodona 

Éssers nominats. Ponència  a càrrec del Sr. Francesc Vilà, 

Psicoanalista, Director sociosanitari de la Fundació Cassià Just. 

Membre del Consell Assessor de Salut Mental del Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

Psicopatologització de l’educació: el malestar 

pedagògic. Ponència  a càrrec del Sr. Segundo Moyano, 

Educador Social, Doctor en Pedagogia, Director del Grau 

d’Educació Social de la UOC. 

Respostes socials a situacions psiquiàtriques 

urgents / consultes urgents de psiquiatria per 

situacions socials. Ponència a càrrec del Sr. Agustí Bonifacio 

Guillén, Treballador Social de la Unitat de Referència per a 

Psiquiatria Infantil i Juvenil (URPI) de l’Hospital Sant Joan de Déu. 

Escriptor. 

 
 



 

 

Justícia terapèutica: l’abordatge de les famílies en 

crisi. Ponència  a càrrec de la Sra. Natalia Ferré, Advocada i 

mediadora. Sòcia d’Addo Conflict Resolution. Col·laboradora 

Docent en Màster i Postgraus. Experta en crisis familiars. 

Repte de futur : l'escola inclusiva. Un canvi de 

mirada centrada en l'entorn. Ponència a càrrec de les 

Sres. Maribel Blázquez Castro i Mònica Moreno Arévalo, 

Referents d'Atenció Inclusiva (RAI). Serveis Territorials, Baix 

Llobregat. 

Modera: Sra. Anna Romera, Psicòloga, CSMIJ Molins de Rei, 

Hospital Sagrat Cor, Germanes Hospitalàries. 

13:00 a 13:30 Torn obert de paraula 

13:30 a 14:00 Reflexió final i conclusions 

A càrrec del Dr. Sergio Ramos Pozón, Doctor en Filosofia. 

Modera: Sr. Pedro Ramos, Psicòleg, CSMIJ Molins de Rei, 

Hospital Sagrat Cor, Germanes Hospitalàries. 

14:00 a 14:15 Clausura de la Jornada 

A càrrec de la Sra. Rosa Almiñana, Coordinadora de l’Àrea 

Infanto-Juvenil, Hospital Sagrat Cor, Germanes Hospitalàries. 

 

 

Comitè Científic: 

Roger Ballescà 

Mari Cruz Fernández 

Pedro Ramos 

Noemí Rodríguez 

Anna Romera 

 

Comitè Organitzador: 

Rosa Almiñana 

Lorena Delgado 

Neida Fernández 
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BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ 
VI Jornada de l’Àrea Infanto-Juvenil 

 
HOSPITAL SAGRAT COR 

GERMANES HOSPITALÀRIES, H.S.C.J. MARTORELL 

 

Quan la normalitat és el problema: 

la psicopatologització de la 

infància i l’adolescència 

 
01 JUNY 2018 

 
 
Cognoms:  
______________________________________________________________ 
Nom:         
______________________________________________________________ 
Telèfon:      ____________________________              
E-mail:  ____________________________ 
Institució o empresa:   
_______________________________________________________________ 
Activitat:   ___________________________________________________ 
Càrrec: ___________________________________________________ 
Població:    ____________________________________________________ 
 
 
Inscripció: Quota única 20 euros 
 
DATA LÍMIT D’INSCRIPCIÓ:  20 de Maig 
 
Forma de pagament:  
Transferència bancària al següent número de compte del Banc 
Sabadell, en que es faci constar el títol de la jornada i el nom de la 
persona inscrita: IBAN ES21 0081 1612 56 0006133827 
 
Envieu aquesta butlleta amb el comprovant de pagament a l’atenció 
de Pepi Sánchez  

Adreça electrònica:  jsanchez@sagratcormartorell.org, FAX: 937751994 


