
Benvolguts. Novament es-
tem arribant a les acaballes 

d’aquest any 2015 amb el desig de 
revisar els objectius que ens vam 
proposar en començar l’exercici, 
i pensar en els nous propòsits 
per aquest Nou Any, que ja tenim 
a les portes. A nosaltres ens ha 
coincidit amb la finalització del 
Pla Estratègic. I un dels objectius 
que ens havíem proposat era la 
renovació dels càrrecs de res-
ponsabilitat a la Fundació. I així 
ho hem fet. L’últim d’aquests no-
menaments ha estat el de la Tere-
sa Ribalta, nomenada pel Patro-
nat de la Fundació Orienta com a 
Directora General adjunta, càrrec 
que ocuparà en la meva absència 
temporal o indefinida. El motiu 
d’aquesta renovació, en paraules 
del Patronat, era dotar a la Di-
recció de la Fundació Orienta de 
persones joves i amb noves il·lu-
sions, preparades per continuar 
dirigint amb rigor, competitivitat 
i eficiència la nostra empresa en 
el seu futur.

Una de les línies que últimament 
estem aplicant en la nostra tasca 
de la Fundació és potenciar els 
programes de prevenció i poten-
ciació de la Salut. I és per això que 
conjuntament amb el Parc Sani-
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tari Sant Joan de Déu i el Complex 
Sanitari Benito Menni hem posat 
en marxa un d’aquests projectes: 
els grups Kidstime. Precisament 
el divendres cinc de febrer farem 
unes Jornades obertes per totes 
aquelles persones interessades en 
aquesta tasca preventiva, per po-
der-la anar estenent a tot el nos-
tre territori.

Ens fa il·lusió informar-vos, també, 
que amb el Grup TLP-Barcelona 
hem aconseguit una beca FIS per 
dur a terme un projecte d’investi-
gació per a adolescents conjun-
tament amb Benito Menni. Cada 
vegada creiem més necessari de-
mostrar amb projectes d’investi-
gació que treballem bé i que vo-
lem millorar encara més la nostra 
tasca assistencial.

També informar-vos que hem 
obert el VI Premi d’Investigació 
de la nostra Revista de Psicopato-
logía y Salud Mental del niño y del 
adolescente. I ens agradaria molt 
que hi estiguéssiu tots subscrits 
a aquesta Revista. La subscripció 
actualment es pot dur a terme en 
paper o online. És un espai que 
serveix per difondre els avenços 
en l’atenció dels infants joves i les 
seves famílies, i que no voldríem 
perdre.

I no m’agradaria acomiadar-me 
sense desitjar unes Bones Festes i 
que tinguem presents de la mane-
ra que ens sigui possible a aque-
lles persones que ho passen mala-
ment, ja sigui perquè no tenen el 
més necessari per posar a taula, 
com aquells que els falten algun 
familiar a casa seva, víctimes de 
les guerres i les seves conseqüèn-
cies.

Bones Festes!

A. Icart

ajudant a créixer,
  enfortint les arrels
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El jurat ha escollit aquesta postal com a guanyadora del I Concurs de Nadal 
que s’ha fet a tots els nens i nenes relacionats amb la Fundació Orienta amb 
motiu d’aquestes festes. Autora: Idaira, 9 anys.
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Com hauria de ser l’experiència de la parentalitat?
L’exercici de la parentalitat hauria de ser una experiència, la major part dels temps, viscuda de forma positiva. Si no 
és així, i els pares experimenten frustració i molt estrès, poden tendir a evitar l’exercici de les funcions parentals, tan 
necessari per ajudar al bon desenvolupament emocional, cognitiu, físic i social dels fills. Els nens i nenes necessiten 
un entorn segur, protector i acollidor; per això és molt important el paper que tenen els pares. Cada vegada hi ha 
més estudis que avalen la importància de la parentalitat. Una relació de vincle afectiu adequada i una bona comu-
nicació entre pares i fills és una bona base per a les futures relacions dels fills i també s’associa a millors resultats 
acadèmics i de salut en general.

Com es pot ajudar a una parentalitat positiva?
Una de les intervencions recomanades per la promoció de la parentalitat positiva és l’aplicació de programes so-
cioeducatius per les funcions parentals, que milloren la regulació emocional i contribueixen al benestar familiar i a 
què els pares puguin gaudir de ser pares. La Fundació Orienta ha començat a aplicar en alguns dels seus centres 
grups socioeducatius d’habilitats parentals. Aquests grups estan basats en el model Programa de desenvolupa-
ment d’habilitats parentals per a famílies de l’Agència de Salut Pública de Barcelona. La University College of Lon-
don també va presentar un estudi on cada cop més arreu del món proliferen tot tipus de formacions socioeduca-
tives i també tractaments psicològics i psicoterapèutics per donar suport a les famílies. Segons Jorge Tomas, una 
de les funcions és contenir les ansietats pròpies del creixement i potenciar els aspectes joics positius i progressius. 

Fa pocs mesos vaig assistir a unes Jornades de Neurociència i Parenting a l’Institut Ana Freud Center a Londres. 
La filla de Freud, l’Ana, va ser la primera a afirmar que els nens també es podien tractar amb tècniques psicològi-
ques. Ara l’Institut compta amb 70 anys d’història en el tractament de nens, adolescents i famílies i és referent en 
recerca i formació en aquest camp. 

Les neurociències estan aportant evidència també respecte a l’exercici de la parentalitat i les seves dificultats. Hi 
ha estudis que han demostrat que s’activen àrees cerebrals diferents i aquestes generen actituds diferents segons 
l’estat emocional dels pares. Quan els pares estan sotmesos a un fort estrés, o pateixen depressió o altres trastorns, 
se’ls activen unes determinades àrees del cervell diferents dels que no les pateixen. Per exemple, quan el seu nadó 
plora, als pares amb depressió o altres problemes emocionals se’ls reactiven àrees que tenen a veure amb l’amíg-
dala, que és en part relacionada amb les reaccions impulsives davant una situació de perill. Aquests pares tenen 
respostes més evitatives o d’estrès davant el plor intens del fill, mentre que els que no el pateixen se’ls activen parts 
frontals, que tenen a veure amb funcions com la mentalització i el pensament. Això els genera conductes on poden 
apropar-se a entendre el que passa al seu nadó amb molta més facilitat i tranquil·litat.

Les funcions parentals ajuden al desenvolupament del cervell dels nens?
El nostre cervell és molt complex i especialitzat. Per exemple, tenim una part de l’hemisferi esquerre especialitzat 
en lògica, mentre una part de l’hemisferi dret treballa amb emocions. Algunes zones inferiors del cervell estan rela-
cionades amb l’instint, les reaccions viscerals i la supervivència. Parts superiors i frontals ens permeten mentalitzar 
i reflexionar. Igual que passa amb el cos, el nostre cervell no pot rendir al màxim si totes les seves parts no treballen 
conjuntament de manera coordinada i equilibrada, és a dir, de manera integrada.

Quan a vegades no estem integrats, ens superen les emocions, estem confosos; no podem pensar ni respondre 
de manera serena i competent davant les situacions a les quals ens enfrontem. Això és resultat d’una pèrdua del 
funcionament integrat. Als nens els hi passa sovint. Una de les funcions dels pares és anar ajudant als fills a inte-
grar aquestes diferents parts. Aquest aprenentatge viscut de manera positiva suposa que cada rebequeria, cada 
situació difícil, és una gran oportunitat per ensenyar-los a funcionar d’una manera més integrada i a superar les 
dificultats. En canvi, quan les dificultats dels fills desborden les nostres pròpies emocions i ens estressen ens poden 
causar emocions negatives i fer-nos perdre el nostre funcionament integrat. Això ens causa patiment com a pares, 
que, si és continuat, pot desencadenar conflictes reiterats o fins i tot relacions fredes o distants entre els membres 
de la família, repercutint en tots ells i generant més vulnerabilitat a patir problemes de salut física, psicològica i/o 
social. Si això passa, recuperar l’equilibri familiar pot requerir suport especialitzat. Hi ha tractaments familiars que 
ajuden a recuperar el paper de pares per restablir les funcions parentals.

Teresa Ribalta

Article de fons
LA IMPORTÀNCIA DE LES FUNCIONS PARENTALS EN L’ÀMBIT 
DE LA PREVENCIÓ I LA PROMOCIÓ DE LA SALUT MENTAL DELS 
INFANTS, JOVES I FAMÍLIES

(1) Ramos P, Manzanares S. (2012). Programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies. Barcelona:
Agència de Salut Pública de Barcelona.



Disseny d’un instrument per a valorar i comunicar situacions de risc de maltractament 
El passat 27 de novembre de 2015, les companyes del CSMIJ de Sant Boi Sílvia Bonfill i 
Trinidad Sánchez van presentar un pòster en la V Jornada del Pla de Salut de Catalunya, 
que es va realitzar a Sitges (Barcelona), sobre un instrument que han dissenyat per ob-
jectivar i compartir indicadors de risc en menors. L’eina permet identificar les situacions 
de risc aplicant uns criteris de valoració que matisen el nivell de gravetat. D’aquesta 
manera, es decideix sobre el tipus de servei social (bàsic, especialitzat o d’urgència) 
que ha d’assumir el cas. Aquesta eina, que es troba sota l’emparament de la LDOIA (Llei 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, 14/2010), permet detectar i 
mesurar els riscos, i arribar a un màxim de situacions de manera més eficient. S’ha vali-
dat l’eina al CSMIJ de Sant Boi i s’ha ofert compartir aquest instrument a la Taula de la 
xarxa d’infància en risc d’aquest municipi. Actualment el grup de treballadores socials 
de la Fundació Orienta està desenvolupant les múltiples funcionalitats d’aquesta eina 
i dissenyant procediments de treball intern i extern en l’abordatge integral a pacients i 
famílies en risc social. D’aquesta manera es podrà validar en la totalitat de serveis assis-

tencials de la Fundació Orienta i obrir-ho a les diferents xarxes infantils i juvenils dels territoris que abasta la Fundació. 
CSMIJ de Sant Boi.

SESSIÓ CLÍNICA COMUNITÀRIA (CSMIJ DE GAVÀ)

V JORNADA DEL PLA DE SALUT DE CATALUNYA

LA UNITAT FUNCIONAL DE TEA DE L’HOSPITALET

Fets i Gent de la Fundació

Dificultats diagnòstiques en l’esquizofrènia d’inici precoç a la infància i adolescència
Com cada any, s’ha realitzat des de CSMIJ de Gavà una sessió clínica per tota la xarxa, amb un gran èxit de par-
ticipació. En aquesta ocasió, s’ha parlat de “dificultats diagnòstiques en l’esquizofrènia d’inici precoç a la infància 
i adolescència”, a càrrec de les nostres companyes Pilar Tardio i Elisabet Cuatrecasas. Tot i que l’esquizofrènia no 
és un diagnòstic freqüent en els nostres dispositius, pensem que la detecció precoç és d’una gran importància 
per tal de poder dirigir i acompanyar adequadament a les famílies. Els diferents estudis ens diuen que entre un 
10 i un 15 per cent de les psicosis adultes tenen el seu inici precoç abans dels 
18 anys i, entre un 1 i un 3 per cent, abans dels 13. Al tractar-se d’un trastorn 
que acostuma a tenir un mal pronòstic, és important poder-lo detectar el més 
aviat possible. Sabem que un període prodròmic més llarg està associat a un 
pitjor pronòstic. La infància i l’adolescència són etapes crucials per compren-
dre la etiofisiopatologia del trastorn i per les seves implicacions preventives.
Esther Urpinas.

Col·laboració entre els departaments de Salut, Benestar Social i Ensenyament
Sensible a la reivindicació d’un grup de pares de nens i nenes amb TEA per rebre atenció adequada en l’àmbit 
sanitari públic, l’anterior consellera de sanitat de la Generalitat de Catalunya, la Sra. Marina Geli, impulsa pel 2012 
la creació d’unitats funcionals (UF) de seguiment dels casos d’infants amb aquest trastorn. Creades com unitats 
pilot, es caracteritzen per estar composades per professionals dels departaments de Salut, Benestar Social i 
Ensenyament. Tenen per funció unificar criteris diagnòstics entre professionals de perfils diversos, a banda d’es-
tablir línies d’intervenció i d’acompanyament integrades per casos diagnosticats per primera vegada a partir del 
2013. Aquest pla (PAI) es registra i s’annexa al cens total de casos i es va revisant periòdicament. En data actual, 
es dóna per finalitzat el període de prova, i les UF s’implanten definitivament com a dispositius de seguiment als 
territoris, ampliant-ne el número a més zones de les inicialment acordades. Montse Balcells.

PROGRAMA D’ATENCIÓ ALS ADOLESCENTS EN CRISI
Col·laboració amb la regidoria de Salut de L’Ajuntament del Prat 
Al novembre del 2015 hem iniciat el Programa d’atenció als adolescents en crisi. Aquest projecte es realitza en col·la-
boració amb la Regidoria de Salut de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, i sorgeix de la necessitat de poder atendre 
a pacients d’alta vulnerabilitat i que l’atenció rebuda al CSMIJ no es suficient per alleugerir el seu patiment psíquic. 
L’objectiu bàsic del programa és oferir un espai intermedi entre el CSMIJ i l’Hospital de Dia als adolescents que es 
puguin trobar en una situació personal, social i familiar que dificulti la vinculació a aquest últim. La finalitat d’aquest 
espai és poder facilitar-los una millor vinculació al tractament intensiu i individualitzat que necessiten. Xus Saís.
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Evolución  de la sintomatología autista  de los 2 a los 4 años: un estudio de seguimientoOlga Casas, Rosa Galceran, Ester Pla y Ferran Viñas (Girona)

Maltrato en la infancia y la adolescencia: 
características y psicopatología asociada en un Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil

Fátima Valencia Agudo (Asturias)
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Terapia psicodinámica familiar de la anorexia nerviosa
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centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.
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Fundació Solidària

GRUP TLP BARCELONA
TLP de debut en l’adolescent: estudi de les alteracions neurobiològiques estructurals i funcionals. El Grup TLP 
Barcelona, en el que participa la Fundació Orienta amb el CPB i l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, ha rebut 
una beca del Govern d’Espanya per portar a terme una investigació que té com a objectiu explorar les alteracions 
neurològiques que hi ha darrera del TLP en l’adolescència. Aquesta investigació segueix un disseny cas control, a 
on es compararan els resultats de l’estudi de neuroimatge d’una mostra de 40 adolescents amb TLP en relació a 

40 adolescents sans. Aquest estudi se sustenta en la hipòtesi de que els adolescents amb 
clínica TLP presenten alteracions neurològiques en relació amb els que no pateixen aques-
ta problemàtica. D’aquesta manera, es pot justificar l’aplicació d’un tractament específic 
pel TLP abans de la majoria d’edat. Aquest projecte es desenvoluparà durant els propers 
tres anys. L’investigador principal és el Dr. Marc Ferrer, de l’Hospital Universitari de la Vall 
d’Hebron.

I també en format 
imprés.

La Fundació investiga

La Fundació Orienta vol seguir sent una Institució solidària amb els més necessitats i seguim col·laborant amb els 
projectes d’ajuda. Col·laborem amb la Fundació Vicente Ferrer a l’ Índia i aquest any 2015 ho fem a través del pro-

jecte “Una xarxa sanitària a l’abast de tots: Atenció mèdica pediàtrica de qualitat a nens i nenes”. Continuem la nostra 
col·laboració amb la Parròquia Cristo Rei de Serengueinas Rondònia al Brasil, amb la ONG Infancia con futuro i amb el 
Programa Berenar Solidari de la Plataforma d’Educació Social dels Salesians de Sant Boi. Míriam Berrio.

UNIVERSITAT DE BARCELONA
Fenotips cognitius i gramaticals en el trastorn de l’espectre autista.
La Fundació Orienta col·labora amb el Departament de Lingüística General de la Universitat de Barcelona en una 
investigació que té com a objectiu establir els fenotips gramaticals corresponents al trastorn de l’espectre autista 
(TEA), partint de la idea de que la gramàtica és determinant del pensament racional. Amb aquesta finalitat, s’ana-
litzen tant la producció com la comprensió del llenguatge de pacients amb sospita de diagnòstic de TEA i amb un 
mínim de producció verbal. Aquest projecte està dissenyat pel grup d’investigació Grammar & Cognition Lab, del 
que Wolfram Hinzen n’és el primer investigador. 
Xavier Costa


