
Benvolguts. Novament us fem 
a mà el nostre full informa-

tiu Papers, en el qual indiquem 
algunes de les moltes coses que 
venim realitzant i també dels úl-
tims esdeveniments. Per exem-
ple, a partir del nou any 2017, 
substituirem el Full Papers per 
una Newsletter que serà publi-
cada online. També hem aca-
bat de publicar el Pla Estratègic 
2016-2020, en el qual hi hem in-
corporat algunes de les accions 
pendents de realitzar a l’ante-
rior. Una altra novetat que ens 
fa molta il·lusió és que la Redac-
ció de la Revista de Psicopato-
logía y Salud Mental del niño y 
del adolescente ha enllestit una 
guia d’autors i temes publicats 
des del primer número fins ara; 
una recopilació que segur que 
serà de gran utilitat. Els subs-
criptors la rebreu amb el núme-
ro de novembre. 

Cada dia estem més satisfets de 
la línia plural que hem anat in-
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corporant entre els professionals 
de la Fundació Orienta. Això per-
met diversificar més els tracta-
ments i adequar-los a les neces-
sitats dels pacients i enriqueix les 
discussions clíniques dels equips. 
Aquesta pluralitat de pensament 
queda palesa en el fet de tenir 
col·laboracions amb altres insti-
tucions, com el Grup TLP-Barce-
lona, amb CPB Serveis de Salut 
Mental i Vall d’Hebron - Institut 
de Recerca, i el grup Kidstime 
Barcelona, amb el Parc Sanita-
ri de Sant Joan de Déu, Benito 
Menni complex assistencial i Hos-
pital infantil Sant Joan de Déu 
d’Esplugues.

I moltes més informacions que po-
dreu veure en aquest full Papers.

Només em queda desitjar-vos 
unes Bones Festes Nadalenques, 
un millor Any Nou i un record i un 
gest per tots aquells que ho es-
tant passant molt malament.

A. Icart

ajudant a créixer,
  enfortint les arrels

publicacions
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La Teràpia Dialèctica Conductual
A partir de l’experiència clínica obtinguda en el funcionament dels hospitals de dia de la Fundació Orienta, hem 
pogut constatar la conveniència d’emprar estratègies terapèutiques específiques en el tractament de determina-
des patologies. Així, des de fa dos anys, estem aplicant el Programa de Teràpia Dialèctica Conductual d’atenció al 
Trastorn Límit de la Personalitat.

La Teràpia Dialèctica Conductual (en anglés, DBT: Dialectical Behavior Therapy) va ser desenvolupada per Marsha 
Linehan, a partir de modificacions efectuades sobre la Teràpia Cognitiva Conductual. En el treball amb els seus 
pacients, Linehan es trobava amb dificultats a l’hora d’aplicar una teràpia orientada exclusivament al canvi; això 
la va portar a combinar els esforços enfocats en el canvi del pacient amb esforços dirigits a comunicar la seva 
acceptació, tal i com aquest és. Les dificultats que els pacients amb Trastorn Límit de la Personalitat acostumen a 
presentar per poder suportar el seu malestar, així com per poder acceptar-se ells mateixos i els altres, la van con-
duir a desenvolupar una sèrie d’habilitats orientades a l’acceptació, conjuntament amb d’altres orientades al canvi. 

La teràpia TDC planteja que, en el tractament de pacients TLP, cal dur a terme unes determinades funcions: ajudar 
el pacient a desenvolupar noves habilitats, treballar els obstacles motivacionals que pot trobar en l’ús d’aquestes 
noves habilitats, i ajudar-lo a que pugui anar utilitzant-les en la seva vida diària. Aquestes funcions s’acompleixen 
mitjançant el grup de formació en habilitats, la psicoteràpia individual, i el suport telefònic entre sessions (aquest, 
quan sigui necessari). En el grup de formació d’habilitats, el treball es fa en quatre mòduls: Mindfulness (conscièn-
cia plena), Tolerància al Malestar, Regulació Emocional, i Efectivitat Interpersonal. Cal fer esment de la importància 
que té, sobretot en els pacients amb TLP, el fet que puguin ser conscients de les emocions que experimenten, i 
que els hi puguin posar nom; en aquest sentit, el Mindfulness (arrelat en la pràctica zen) és una eina clau, perquè 
a partir d’aquí es pot fonamentar molt bé el treball en els altres àmbits. D’altra banda, és ben sabut que l’abast 
d’aquesta tècnica és cada dia més ampli, en una gran diversitat de contextos.

D’altra banda, la teràpia TDC, desenvolupada en un primer moment per al tractament d’adults, va ser adaptada 
per Alec Miller i Jill Rathus, en col·laboració amb Marsha Linehan, al tractament de pacients adolescents amb Ten-
dència Límit. Les modificacions fetes comprenen: la inclusió dels pares en la formació d’habilitats; la participació 
dels pares o d’altres familiars en les sessions de teràpia individual, quan es considera necessari; la simplificació i 
adaptació dels materials utilitzats en els grups de formació, fent-los més adequats per a les necessitats dels ado-
lescents i de les seves famílies; i el desenvolupament d’un mòdul específic d’habilitats, Caminant pel Camí del Mig, 
relacionat amb les qüestions que apareixen més freqüentment en el dia a dia entre els adolescents i els seus pares. 

La TDC està sent utilizada àmpliament en el tractament d’adolescents amb Tendència Límit, i s’estan fent molts 
estudis per comparar els seus resultats amb els obtinguts amb altres teràpies convencionals. Cal dir que els resul-
tats que s’estan obtenint són molt prometedors. Per a la seva aplicació, s’han fet adaptacions de la teràpia pel que 
fa al context cultural i a l’idioma (per exemple, a Noruega, Alemanya, etc.). També cal fer esment de la flexibilitat 
que presenta la TDC per adaptar-se a patologies diferents del Trastorn Límit de la Personalitat. Així, per exemple, 
s’han fet adaptacions per a pacients amb trastorns de l’alimentació, pacients d’edat avançada amb depressió, 
adults amb TDAH, adolescents amb trastorn d’oposició desafiant, i pacients amb trastorn bipolar, entre d’altres. 

Teràpia Dialèctica Conductual i Prevenció
Els abans citats Miller i Rathus consideren que la formació en habilitats TDC pot ser beneficiosa per a tota la po-
blació adolescent, des dels individus sense símptomes, fins als que presenten una greu desregulació emocional i 
conductual, aplicant-la en un marc de prevenció primària, secundària o terciària.

Els programes de prevenció primària poden servir per evitar futurs problemes en una població general que no es-
tigui en situació actual de risc. Aquests programes es poden aplicar a l’escola en l’Educació Secundària i, de fet, ja 
s’està començant a fer en certs àmbits dels Estats Units. Molts adolescents presenten algun grau de desregulació 
emocional, i la formació en habilitats TDC els pot ser beneficiosa. 

Els programes de prevenció secundària estan pensats per a protegir contra el desenvolupament de trastorns de 
salut mental a persones que es trobin en situació de risc, amb manifestacions lleus o inicials d’alguna problemàtica 
(dificultats escolars, problemes d’atenció, tristesa, ansietat, conflictes familiars,...). En aquests casos, la formació en 
habilitats es pot fer en un entorn escolar, o bé clínic. 

La prevenció terciària es dirigeix a individus amb trastorns significatius, tant a nivell emocional com de comporta-
ment, amb l’objectiu de tractar els trastorns mentre es millora la funcionalitat. Per a aquesta població adolescent, 
la formació en habilitats ja formaria part d’un programa terapèutic TDC, sigui en un entorn de consultes externes, 
hospitalari, residencial o de justícia juvenil.

Mercè Gibert Clols. Cap de Servei de l’Hospital de Dia per Adolescents de Gavà.

Article de fons

LA TERÀPIA DIALÈCTICA CONDUCTUAL COM A EINA DE PREVENCIÓ 
EN SALUT MENTAL
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del niño y del adolescente

La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servicios de salud mental del  

CatSalut de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco 

centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.

La Fundació Orienta participa en el projecte de recerca que porta per títol Trastorno Límite de Personalidad (TLP) de debut 
en el adolescente: Estudio de las alteraciones neurobiológicas estructurales y funcionales. Aquest projecte està finançat pel 
Fondo de Investigación en Salud (FIS) de l’Institut Carlos III, del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i té com a 
investigador principal el Dr. Marc Ferrer Vinardell, del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH). 
L’objectiu d’aquest projecte d’investigació és conèixer amb més profunditat el Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) 
diagnosticat en l’adolescència. El Trastorn Límit de Personalitat és un trastorn mental greu d’elevada prevalença i que 
debuta en l’adolescència o en l’edat adulta precoç. L’objectiu d’aquest estudi és analitzar les possibles alteracions neu-
robiològiques subjacents al TLP i la seva relació amb la psicopatologia del trastorn en adolescents entre els 14 i 18 anys 
d’edat, mitjançant exploracions i procediments que consisteixen en avaluació clínica, estudi neuropsicològic i estudi 
amb neuroimatge (Ressonància Magnètica cranial sense contrast).
Per la realització d’aquest estudi se segueix un disseny de cas control, comparant els resultats de l’estudi de neuroimat-
ge d’una mostra de 40 adolescents diagnosticats de TLP segons criteris clínics i instruments estandarditzats en relació 
a 40 adolescents sans aparellats per edat i gènere. Es realitza un abordatge múltiple mitjançant neuroimatge multimo-
dal i es duu a terme un estudi descriptiu transversal per analitzar la relació entre les troballes de neuroimatge i la clínica 
principal dels adolescents (impulsivitat, conductes autolesives i difusió de la identitat) recollida mitjançant l’anamnesi i 
segons entrevistes estructurades i qüestionaris autoinformats. A més, es recullen dades sociodemogràfiques, sobre la 
història evolutiva i sobre la història del trauma. Núria Ribas.

EL DIA DE LA SALUT MENTAL

Fets i Gent de la Fundació

El passat dia 10 d’octubre, la Fundació Orienta va organitzar 
en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, el II Concurs de 
dibuix i pintura “els valents que pinten sentiments”, per tal 
de conscienciar a les famílies de la importància del dibuix.
Dibuixar, a més de ser una funció educativa, es converteix en 
terapèutica, perquè aconsegueix expressar allò que moltes 
vegades no aconseguim fer d’un altre manera.
Es va fer entrega de 3 premis categoria infantil amb 3 
accèsits i 3 premis categoria adolescents amb 3 accèsits. 

LA FUNDACIÓ ORIENTA A NOVA YORK
El passat 14 d’octubre va tenir lloc el 4rt Congrés de la Societat Internacional de Psico-
teràpia Focalitzada en la Transferència (ISTFP) a la ciutat de Nova York. Com no podia 
ser d’una altra manera, el Grup TLP-Barcelona, del que la Fundació Orienta en forma 
part, va tenir el seu protagonisme. La Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño 
y del adolescente també va ser-hi present i els exemplars de cortesia es van esgotar en 
pocs minuts, degut a la nombrosa presència d’assistents de parla hispana.
El congrés va gaudir de la participació dels grans referents actuals de la TFP, com el 
Prof. Otto Kernberg i el Prof. Stephan Doering, i de les comunicacions dels diferents 
membres del Grup TLP Barcelona. De la Fundació Orienta, es va poder escoltar la comunicació de la Teresa 
Ribalta i l’Alfons Icart sobre l’abordatge familiar des del marc de la TFP i la de Xavier Costa, sobre els guanys, a 
mig termini, de la TFP aplicada als adolescents. 
El congrés va servir per afermar la posició del Grup TLP Barcelona. De fet, es va anunciar que el proper congrés 
internacional, que es portarà a terme durant la tardor de 2018, tindrà lloc a Barcelona. Xavier Costa.

1r. premi,
nivell infantil.
Alegria

1r. premi,
nivell adolescents.

Tristesa

La Fundació Orienta investiga

Ja està a la venda el Nº 28 de la Revista de Psicopatología y Salud 
Mental del niño y del adolescente.

A través del nostre web http://www.fundacioorienta.com/botiga/ 
ja es poden comprar revistes, descarregar articles individuals així 
com fer la subscripció anual en format on line o en paper.



Es permet la lliure reproducció dels continguts, citant la font. Hi trobareu aquest butlletí a http://www.fundacioorienta.com/botiga/

Fundació Solidària

ORIENTA AULA
FORMACIÓ EN TEST
Partint de l’estudi del TDAH i amb la intenció de generar una proposta diagnòstica integradora de paradigmes, 
vam crear un curs de tests i qüestionaris per alumnes de pràctiques i professionals que pretén desgranar la com-
plexitat de símptomes mitjançant proves psicomètriques que s’adeqüin a les possibilitats de la realitat assisten-
cial actual. És una proposta d’estudi seqüencial del TDAH partint de la mirada subjectiva de l’entorn fins avaluar 
la capacitat d’atenció del subjecte. 
Primer, es va fer una aproximació a la clínica mitjançant els qüestionaris Achenback de salut mental general (TRF 
- professors, YSR - joves i CBCL - pares). El segon esglaó va consistir en una lectura dels símptomes cardinals 
del TDAH amb el qüestionari ADHD, validat en població catalana i , finalment, el d2 o Test dels cinc dígits como 
eina d’avaluació de la inatenció/impulsivitat directament amb el subjecte. L’estudi del WISC es va realitzar en un 
mòdul apart però complementari, com una forma més completa d’avaluació cognitiva.
Ha estat una experiència creativa i de riquesa bidireccional amb l’aprenentatge generatiu i basat en l’experiència d’ad-
ministrar (i administrar-se) els tests com a eix comú. Van aparèixer lectures que feien més complexa la mirada de la 
problemàtica de l’estudi, que faciliten el diagnòstic i ens ajuden a millorar la qualitat del curs. Considerem que aquesta 
iniciativa d’Orienta Aula acaba enriquint l’estudi de casos clínics i, com a conseqüència, la qualitat assistencial.
José Andrés Sánchez

La Fundació Orienta col·labora amb la Fundación Vicente Ferrer en l’Índia. Amb el programa “Atención médica 
pediátrica de calidad”; amb la Parroquia Cristo Rei de Seringueiras Rondónia, del Brasil; amb l’ONG Infancia con 

Futuro, amb Cruz Roja i amb la Fundación Yumakids, una fundació que té com a objectiu desenvolupar programes 
d’intervenció preventius i comunitari dirigit a nens i adolescents colombians. Míriam Berrio.

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

Director de la Fundació Orienta: Alfons Icart
Directora general adjunta: Teresa Ribalta

Cap de Redacció: Xavier Costa
Maquetació i disseny: Maria José Muñoz

JORNADA KIDSTIME
El 4 i el 5 de novembre de 2016 es van portar a terme, a les instal·lacions del CSMIJ de Sant Boi, de la Fundació Orienta, 
les jornades de formació de formadors dels tallers Kidstime. Aquests tallers van ser desenvolupats per Alan Cooklin, 
psiquiatra anglès, i el seu equip de col·laboradors, a finals dels anys 90, a Londres. Els tallers estan dirigits a famílies amb 
pares o mares amb malaltia mental parental i els seus fills. Tenen com a objectius millorar la resiliència del grup familiar 
i que els fills puguin entendre aspectes relacionats amb la malaltia mental i el seu impacte en la vida familiar. Es consi-
deren un grup de suport i d’informació per a aquestes famílies, que permet realitzar el seguiment del grup familiar i que 
busca prevenir i identificar situacions de possible maltractament, o dificultats de conducta i problemes emocionals que 
sorgeixin en aquests fills. Al mateix temps, ajuda a mantenir la vinculació dels pares amb els serveis de Salut Mental.
Els tallers Kidstime es realitzen a Catalunya des de l’any 2014 i són un projecte impulsat per algunes de les ins-
titucions que conformen el Clúster de Salut Mental de Catalunya, com són el Parc Sanitari Sant Joan de Déu de 
Sant Boi, la Fundació Orienta, l’hospital Benito Menni i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Els tallers van 
ser realitzats pels instructor de la Kidstime Foundation de Londres: el Dr. Alan Cookin, psiquiatre familiar, el Dr. 
Leonard Fagin, psiquiatre i Deni Francis, entrenadora independent, facilitadora i professora de teatre/joc de rols.
Els assistents van ser professionals en Salut Mental infantil i juvenil i d’adults de les institucions participants abans 
esmentades. Durant la sessió, es van treballar diferents aspectes tant d’organització logística i preparació dels 
tallers com de coordinació entre els diferents serveis, aspectes a tenir en compte per garantir el benestar dels 
menors. Es van realitzar activitats pràctiques, tenint en compte la seva 
metodologia, amb exercicis de tècniques dramatúrgiques i jocs de rol.
Les quatre institucions, Fundació Orienta, Parc Sanitari Sant Joan de 
Deu, Benito Menni i Hospital Infantil Sant Joan de Deu (Esplugues de 
Llobregat) formen el grup kidstime Barcelona. Som representants del 
kidstime Foundation i estem acreditats per impartir formació a nous 
professionals que vulguin implantar aquest programa en les seves 
institucions. Miguel Cárdenas.


