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Presentació
Després de la migració. 
Repercussió en la salut mental de les condicions de vida i les 
vivències post migratòries.

L’any passat el SATMI, el Programa d’atenció a la salut mental de la població 
immigrada del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, va complir 20 anys. 
Dues dècades atenent persones que, per la seva especial vulnerabilitat o 
necessitat, precisen rebre adaptacions de l’abordatge clínic habitual en pro d’una 
major qualitat de l’assistència. Persones i familiars d’immigrants que tenen el 
dret de ser assistits, compresos i orientats d’acord amb la seva idiosincràsia 
cultural i història de vida. De vegades per dificultats en l’accés al tractament, 
pel desconeixement de la llengua o per l’aparició de patologies específicament 
lligades al procés migratori. 
Els hi oferim una atenció integral. Intentem anar més enllà de l’assistència en 
salut mental. Ens agrada pensar que atenem a les persones, però també que les 
acompanyem.
La migració és un procés que acostuma a comportar dolor pel desarrelament i, 
sobretot, angoixa per les dificultats que suposa la integració en la societat. Aquest 
fet, sovint, es pot acabar traduint en la presència de símptomes psiquiàtrics que 
precisin atenció. En aquest context, trobem l’existència de grups especialment 
vulnerables com ara els menors immigrats no acompanyats (MENA), les dones 
immigrades víctimes de violència masclista, les persones immigrades que viuen al 
carrer i aquelles sol·licitants de protecció internacional i refugiades.
Al llarg de tot aquest camí d’incessant aprenentatge, el SATMI s’ha anat nodrint 
de nous i generosos companys de viatge procedents de diferents equipaments 
transversals. Una suma de persones i recursos amb l’objectiu comú de generar 
treball en xarxa, d’aportar respostes i solucions. Un equip de professionals 
que promovem vincles de confiança i allunyem, en la mesura de les nostres 
possibilitats, una solitud que, massa vegades, es troba omnipresent en la vida 
d’aquestes persones immigrades.
El que intentem cada dia no és més que acostar-nos a l’ “altre” i contribuir al fet 
que, aquest “altre”, ho sigui una mica menys. Que tingui una identitat, un nom 
propi, com qualsevol de nosaltres.
Ens agrada pensar aquesta Jornada com un espai obert i diàfan per posar en 
comú la realitat, que diàriament i des de la intimitat del despatx, ens fan arribar 
els pacients. Compaginant l’anhel per parlar d’experiències, de ser curiosos, 
inquiets, i segurament, d’indignar-nos a estones.
I tot això fer-ho comptant amb les persones que van teixint el fil, del pensament 
o de l’acció, que avancen constantment i no s’aturen.
En definitiva, professionals compromesos que intenten comprendre i ajudar les 
persones que atenen per pal·liar el seu malestar i millorar la seva salut mental.



Jornada SATMI

Programa
Acreditacions

Benvinguda 

Situació socioeconòmica i pautes culturals relacionades amb la 
salut en els col·lectius immigrats a Barcelona: reflexions des de 
l’antropologia per a professionals sanitaris
Lucía Sanjuán, professora del Departament d’Antropologia Social i 
Cultural de la Universitat de Barcelona.
Presenta: Merche Espinal

L’experiència dels menors migrants que vénen sols 
“Identitat i pertinences dels adolescents que han viscut una 
experiència migratòria”
Said I. Kadaoui, psicoterapeuta, escriptor i col·laborador del SATMI.
“Descripció del perfil dels menors que resideixen en CRAEs i 
Centres d’Acolliment”
Miriam García, psicòloga dels Centres Residencials d’Acció Educativa 
(CRAE) Pisos Maragall.
“Quan els MENES obtenen la majoria d’edat”
Adrià Rodríguez, educador social del Servei d’Atenció Especialitzada 
a Joves Tutelats i Extutelats (SAEJ)
Presenten: Laia Martí i Lola Aparicio
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Pausa-cafè

Qui són i com viuen les persones sol·licitants d’asil i 
refugiades a la nostra ciutat?
“Trauma, resiliència i reparació psicosocial”
Jorge Barudy, director de l’Institut de Formació i 
Investigació-Acció sobre la Violència i la Promoció de la 
Resiliència (IFIV) i de l’Associació Exil.
“Descripció de la població atesa sol·licitant d’asil en els 
últims anys”
Inma Hernández, psicòloga de Creu Roja al Servei d’Atenció 
dels Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER).
“Sobre el programa estatal d’acolliment per a persones 
sol·licitants i/o beneficiàries de protecció internacional en 
la Fundació Bayt al Thaqafa”
Daniela Diaz, educadora social de la  Fundació Bayt al 
Thaqafa
Presenten: Yolanda Osorio i Oscar Álvarez 
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El cost de la inscripció és de 5 € Inscripcions

En virtut del que es disposa en la Llei 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal, els informem que les seves dades personals 
quedaran incorporats i seran tractades en el fitxer responsabilitat de Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb la finalitat de promoció i altres 
relacionats amb l’acte. L’enviament de la inscripció implica l’autorització a Parc Sanitari Sant Joan de Déu per utilitzar amb la finalitat 
esmentada. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en les nostres oficines.

Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Numància
Carrer Numància 7-9-13 · 08029 Barcelona · Tel. 93 324 96 00 · pssjd@pssjd.org
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