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EDITORIAL

e nou ens adrecem a tots vo-
saltres per fer-vos a mà el Nú-

mero19 de Papers. Durant el segon 
semestre són molts els fets i esde-
veniments en els quals hem partici-
pat i han protagonitzat els diferents 
serveis de la nostra institució, i dels 
quals faré un breu resum. Però abans 
voldria ressaltar l’article de fons de 
Mercè Sugrañes que ens parla dels 
instruments de mesura que apliquem 
a la Fundació i que ella, amb molta 
eficàcia, està dirigint.

El proppassat 23 de setembre van 
celebrar l’acte de lliurament del IV 
Premi de la Revista de Psicopatología 
y Salud Mental del niño y del adoles-
cente, patrocinat per l’Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat. L’acte el va 
presidir l’alcalde, Sr. Jaume Bosch, i 
la conferència va ser a càrrec del Dr. 
Jorge Tizón. Va ser una trobada amb 
gran afluència de públic, cordial i fes-
tiva. Enhorabona als guardonats.

Conjuntament amb Sant Pere Claver 
Fundació Sanitària  i amb la col·laboració 
de la majoria dels hospitals de dia de 
Catalunya estem organitzant, per als 

propers 11 i 12 de març de 2011, les II 
Jornades Nacionals d’Hospitals de Dia 
Infantils i Adolescents. Desitgem que 
sigui una trobada d’alt interès científic 
i, perquè no, festiva per a tothom.

Acaba de sortir el Número 16 de la 
nostra revista. Estaríem molt contents 
que les persones que encara no la re-
beu, us animeu a escollir-la per a la vos-
tra biblioteca particular.

Continuem endavant amb el projecte 
de suport a la Parròquia de São Fran-
cisco do Guaporé, Rondónia, Brasil, i 
estem a punt de començar-ne un altre 
amb la Fundació Vicent Ferrer. El Pa-
tronat de la Fundació sempre ha estat 
molt sensible en el fet solidari i ens ha 
animat a donar suport a aquests pro-
grames.

I només em resta desitjar-vos un bon fi 
d’any, unes bones festes nadalenques i 
que tinguem molta paciència i empenta 
en el 2011. 

Bones Festes a tots i totes. 

A. Icart
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a Fundació Orienta es va plantejar 
revisar i actualitzar la dotació dels 

tests de què disposaven en cada ser-
vei, una tasca que se’m va encomanar, 
atès que es tracta d’un eina molt útil 
i a vegades imprescindible per a un 
bon diagnòstic i, per això, la institució 
vol d’estar al dia en aquest tema. 

En primer lloc, es va contactar amb 
totes les caps de Servei perquè revi-
sessin el material i l’estat en el qual 
es trobava i manifestessin altres ne-
cessitats. Es va designar un professio-
nal per servei com a responsable de 
recollir les diferents demandes i tenir 
cura del material. S’havia d’organitzar 
un espai físic adequat per ordenar el 
material i de fàcil accés. Pel que fa als 
materials que es va considerar que 
calia adquirir de nou per complemen-
tar als ja existents va ser: el WISC-IV, 
una nova versió d’aquest test d’intel.
ligència; el MACI, test de personalitat 
per a adolescents; el FRIDA –consum 
de tòxics–; el D2 –falta d’atenció–; 
l’EDAH –hiperactivitat– i l’ADI-R 
–útil per diagnosticar l’autisme–, en-
tre els més importants. També es van 
reposar tests bàsics i es va procurar 
que tots els serveis tinguessin els tests 
necessaris. L’última adquisició quant a 
novetats va ser el WPPSI-III, ara fa un 
any, i només estem a l’espera que es 
proporcioni als professional l’espai de 
seminari on explicar-se i aprofundir-
ne en l’ús. Una vegada dotats a tots 
el serveis d’aquest material es va or-

ganitzar un servei de préstec entre els 
diferents centres. 

En segon lloc, es van posar en marxa 
reunions semestrals amb tots els res-
ponsables de tests per parlar de com 
organitzar el material, de facilitar-ne 
l’ús des de cada centre, preparar les 
comandes i la distribució un cop  arri-
bava. Paral·lelament a tota aquesta fei-
na es va fer un curs de formació sobre 
el maneig dels nous instruments i les 
seves peculiaritats, cosa que va supo-
sar la necessitat d’ensinistrar-me en 
el maneig de les noves eines. Aquests 
seminaris es van dur a terme durant 
dos anys seguits i els companys que hi 
van participar van valorar-los molt po-
sitivament, a més de fer suggeriments 
per millorar-los. També des de la Ins-
titució es va fer una valoració molt 
positiva i, en general, vàrem aprendre 
a passar els nous tests i a reflexionar 
sobre l’ús que en fem com a comple-
ment diagnòstic, dins de la psicologia 
clínica. També, aquestes trobades 
van permetre que professionals de 
diferents serveis unifiquessin alguns 
criteris diagnòstics. Va resultar ser un 
espai molts valuós, especialment quan 
es tracta d’una institució gran com la 
nostra. 

Després dels dos anys de treball i 
de veure l’interès que havia des-
pertat el tema es planteja la possi-
bilitat de formar un grup d’estudi i 
d’aprofundiment. Part dels respon-

sables de cada servei es van com-
prometre a portar-ho a terme. Es va 
iniciar aquesta nova fase amb l’estudi 
de les escales de Conners i d’EDAH 
que, com sabeu, es fan servir en el 
diagnòstic de la hiperactivitat, con-
sulta freqüent en els nostres serveis i 
que, darrerament, no deixa de gene-
rar una certa controvèrsia en l’àmbit 
de l’atenció en salut mental a infants i 
adolescents. 

L’últim pas ha estat buscar un lloc a la 
Intranet de la Fundació Orienta  per a 
l’apartat de “Tests” i que sigui de fà-
cil accés als diferents professionals de 
la Institució. Podem consultar la plan-
tilla de tests que engloba el total dels 
serveis, les actes de les reunions del 
grup de responsables i altres apartats 
que estem pensant que puguin ser 
d’interès per a tots. També es penjarà 
tota la informació relacionada amb les 
novetats i estudis que puguin sorgir so-
bre aquesta temàtica. Aquest últim pas 
està en fase de gestació. 

Aquesta és una experiència interessant 
tant per als professionals que formem 
part del projecte com pels beneficis 
que això pot aportar a la Institució. 
Esperem i desitgem que aquest espai 
es mantingui i incentivi a fer un bon ús 
dels instruments de mesura. 

Mercè Sugrañes.
Psicòloga clínica, CSMIJ Sant Boi,

responsable de tests.
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Hospital de Dia per a Adolescents de Miralta:
reflexions al voltant del Dia Mundial de la Salut Mental

L

’1 d’octubre de 2010, vàrem fer la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental a l’Hospital de Dia Miralta. L’eix vertebra-
dor va ser l’encontre entre un grup pacients que van passar pel centre i els seus familiars amb l’equip i els pacients ingressats 

actualment i les seves famílies. La idea bàsica va ser compartir l’experiència dels antics pacients –derivació a l’hospital, acollida,  
impacte en la família del patiment psicològic, els factors de resiliència– amb els pacients actuals i  fomentar l’esperança a partir 
dels relats dels qui ja han passat per situacions semblants. 

En el seu record, i coincidint amb molts dels pacients actuals, l’hospital els havia ajudat a poder entendre a “l’altre”, a canviar 
la seva forma de relacionar-se amb la família i amb els companys, a rescatar el sentit de la pròpia dignitat, a aprendre a tole-
rar la frustració, a posar paraules a les emocions, a un millor coneixement de si mateixos, a adaptar-se a la vida quotidiana, a 
guanyar confiança i a despertar la seva creativitat. Val a dir que els “usuaris experts” van marxar molt satisfets de l’experiència i 
demanant-nos que els tornem a convidar.

Només em queda agrair la generositat amb la qual van col·laborar els ex-pacients i les seves famílies, així com l’esforç diligent i 
eficient de l’equip per poder fer la convocatòria, engrescar-los i dissenyar i portar a terme la Jornada. Gràcies.

Xavier Aznar.
Cap de Servei de l’Hospital de Dia per a Adolescent Miralta.



Hospital de Dia per a Adolescents de 
Gavà

“Gimcana amb els professionals i els 
pacients de l’Hospital”. Representació, 
per part de pacients ingressat, de l’obra 
de teatre “Un rodatge perfecte”. 

Octubre de 2010

DIA MUNDIAL 
DE LA SALUT 
MENTAL 2010

PROGRAMA 
D’ACTIVITATS 

DELS CENTRES
DE LA FUNDACIÓ ORIENTA

I a més, des dels altres centres de la Fundació Orienta es van fer les activitats següents:

FETS I GENT DE LA FUNDACIÓ

Lliurament del IV Premi de la Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente

L’acte de lliurament va tenir lloc el 23 de setembre passat, al Palau Robert de Barcelona. El primer premi, dotat amb 5.000 
euros i patrocinat per l’Ajuntament de Sant Boi, va ser pel treball: Impacto del riesgo psicosocial y de la interacción madre-bebé 
en la etapa escolar: diez años de seguimiento, presentat per Mª Amparo Ferreros Villar (psiquiatra),  Paloma San Ramón (psi-
quiatra) y José Luís Pedreira Massa (psiquiatra).

L’accèssit, dotat amb 600 euros i patrocinat 
per la Fundació Orienta, va ser pel treball: Es-
tudio piloto de proceso terapéutico de un grupo 
de padres en el aborgaje de grupos paralelos, 
presentat per Alejandra Taborda (doctora en 
psicologia), Elena Toranzo (llicenciada en psi-
cologia), Thomas Ross (doctor en psicologia), 
Erhard Mergenthaler (doctor en informàtica) i 
Maria Isabel Fontao (doctora en psicologia).   

Va presidir l’acte el Sr. Jaume Bosch, alcalde de 
Sant Boi, i el Dr. Jorge Tizón va parlar sobre 
“Fills i treball: com facilitar la necessària conci-
liació?”. La trobada va finalitzar amb una copa 
de cava als jardins del Palau Robert.

(Redacció)

CSMIJ Sant Boi
Presentació i difusió del díptic “Vull 
Jugar!”, de la sèrie “La Salut Mental 
més a prop teu”

CSMIJ Castelldefels
Elaboració d’un pòster sobre “Drets i 
Deures dels Infants i Joves” i, durant tot 
un dia, “consulta on-line” amb els pro-
fessionals del centre.

CSMIJ el Prat
Inauguració d’un espai lúdic i edu-
catiu.

CSMIJ l’Hospitalet

Recull de les respostes i dibuixos que 
els pacients van penjar a un arbre de 
mida natural que es va posar a la sala 
d’espera entre el 4 i 8 d’octubre.

CSMIJ Gavà
Creació i divulgació d’una “maleta 
d’ajuda” sobre l’autisme.

La Fundació col·labora amb projectes solidaris

L’any 2006 la nostra institució va iniciar un projecte de col·laboració amb la Parròquia de São Francisco do Guaporé, Ron-
dónia, Brasil. L’acord, que es va establir per un període de tres anys, tenia per objectiu contribuir a millorar les condicions 
de vida dels infants i de les famílies. Atesos els bons resultats, el passat 3 de juny de 2010, es va renovar la col·laboració amb 
la finalitat estendre les tasques realitzades a un altre sector de la Parròquia.
Actualment la nostra institució està en contacte amb la Fundació Vicent Ferrer amb el propòsit de col·laborar en un pro-
grama nutricional dins del projecte adreçat al sector salut.

A. Icart, E. Mergenthaler, J. Bosch, A. Ferreros, A. Lasa



Carrer Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 635 88 10 - Fax 93 630 34 57
orienta@fundacioorienta.com - www.fundacioorienta.com

Director de la Fundació Orienta: Alfons Icart i Pujol
Coordinació Butlletí: Ruben D. Gualtero Pérez

Pla Estratègic de la Fundació Orienta

Us recordem que ja està disponible el Número 16 de la 
Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del ado-
lescente. Publicada el passat mes de novembre, recull ar-
ticles de temàtiques diverses, plan-
tejades per autors de reconegut 
prestigi. Més informació sobre 
el sumari complet, abstracts
i subscripció on line a:
www.fundacioorienta.com

II Jornades Nacionals d’Hospitals de Dia en Salut Mental per a 
Nens i Adolescents

Els dies 11 i 12 de març de 2011, a l’Auditori de “Can Massallera” de Sant Boi de Llo-

bregat, tindran lloc aquestes II Jornades. Organitzades conjuntament per la Fundació 

Orienta i Sant Pere Claver Fundació Sanitària, les Jornades compten amb el patrocini 

de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la col·laboració dels hospitals de dia de 

Catalunya.

Es tracte d’una molt bona ocasió per conèixer i debatre sobre “El present i futur de la 

intervenció terapèutica de l’hospital de dia”, tal com planteja el lema d’aquesta nova 

convocatòria. 

Poden consultar el programa a : www.fundacioorienta.com i www.fhspereclaver.org

ÚLTIMA HORA
El CSMIJ del Prat i el CSMIJ de Sant Boi, han obtingut el primer i segon lloc, respectivament, en la VIII Edició de la Presentació 
de resultats de benchmarking, convocada per la Regió Sanitària de Barcelona, del Servei Català de Salut. L’acte va tenir lloc el 
24 de novembre a Caixa Fòrum de Barcelona. Enhorabona!

(Redacció)

Visita al CSMIJ de l’Hospitalet

El passat 26 d’octubre una delegació de psiquiatres de la 
franja de Gaza i membres del Ministeri de salut palestí i de 
l’OMS van visitar el CSMIJ de l’Hospitalet dins d’un seguit 
d’actes per a conèixer de prop el funcionament de la xarxa 
pública d’atenció a la salut mental a Catalunya. 
Pel que fa a la nostra institució l’interès es va centrar en saber 
com funciona la xarxa assistencial, la tasca de suport psicolò-
gic a les escoles, els programes específics, el tractament dels 
infants en situacions traumàtiques i de catàstrofe, l’atenció 
als adolescents consumidors de drogues. Especial interès va 
suscitar el registre clínic en la història informatitzada.

(Montse Balcells)

Es permet la lliure reproducció dels continguts, citant la font. Hi trobareu aquest butlletí a www.fundacioorienta/butlleti-papers.html


