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EDITORIAL

EXPERIÈNCIA PILOT A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
PROJECTE: SALUT MENTAL I ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

Amb la presentació d’aquest nou PAPERS ja són
      vuit les vegades que ens posem en contacte amb
vosaltres, a través d’aquesta publicació periòdica. Estem
començant un nou any i, pel que es respira en l’àmbit
de les declaracions i de les reformes polítiques, sembla
que serà molt esperançador per a la salut mental,
especialment per a la infància i l’adolescència. Tant de
bo que sigui així! Des d’aquí vull enviar la més cordial
felicitació a les noves persones que ens han de dirigir
en els propers anys, i estimular-les a vetllar per la cura
de l’educació i de l’atenció integral dels infants i
adolescents. Una atenció basada en la tolerància i el
respecte entre les persones, els pobles i les cultures.
No oblidem que els infants d’avui seran els adults de
demà.

Aquest 2004 celebrem els 30 anys de la creació de la
nostra institució. Possiblement som de les poques
institucions, d’aquestes característiques, que porta tants
anys fidel als seus principis, tot i els canvis significatius
dels darrers anys, amb la nova gestió del CSMIJ de
l’Hospitalet i de l’Hospital de Dia per a Adolescents
de Gavà. Estem pensant com celebrar aquests 30 anys
el proper novembre . Us tindrem informats.

Està a punt  de sortir  el  tercer número de la  Revista
Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente.

Les tres institucions de salut mental de l’Hospitalet
    que tenim concert amb el Servei Català de Salut,
com són el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
(Fundació Orienta), la Unitat de Salut Mental (Institut
Català de Salut) i el Centre d’Atenció Primària en Salut
Mental (Complex Assistencial en Salut Mental-Benito
Menni), conjuntament  amb  el Servei  d’Atenció
Primària de l’Hospitalet i  el Consorci Integral Sanitari,
hem posat en marxa aquest projecte al llarg del 2003.

1. Objectius generals: El projecte, bàsicament, es

FETS I GENT DE LA FUNDACIÓ

El dia 10 d’octubre de 2003 va tenir lloc, al carrer de
     Lluís Castells, 21, la inauguració dels nous locals del
CSMIJ de Sant Boi de Llobregat i de les oficines centrals
de la Fundació Orienta. L’acte va estar presidit per
l’Honorable senyor Xavier Pomés, conseller de Sanitat
i Seguretat Social i per la presidenta de la Fundació
Orienta, il·lustríssima senyora Montserrat Giber t,
alcaldessa de Sant Boi.

Em resulta difícil ser imparcial a l’hora de comentar-
vos aquest acte perquè m’estimo molt aquesta Institució,
però la realitat és que va ser un acte molt acollidor i
amb una gran representació de les institucions de Sant
Boi, no tan sols de de salut mental sinó també d’altres
serveis.

fundació orienta

Una revista que edita la Fundació Orienta, però que
pretén ser una publicació dels professionals de salut
mental de la infància i l’adolescència, com es veu en la
composició del Consell Directiu, que és qui pren les
decisions. Crec, però, que els professionals de la xarxa
de salut mental catalana, hi haurien d’estar més presents
amb els seus ar ticles. A veure si el premi sobre
investigació, que promou la Revista, n’és una bona
ocassió.

L’altre dia vam signar l’aportació que la Fundació “La
Caixa” ens fa per dur a terme a Gavà, programes per
a nois i noies amb dificultats de seguir una escolaritat
normalitzada o que clarament manifesten que no volen
tornar a l’escola... Un problema massa freqüent en els
últims temps.

Recollint l’oferiment i la predisposició dels companys
i amics Manuel Salamero, Josep Toro i Jaume Aguilar,
experts en investigació, hem iniciat unes trobades amb
els companys dels CSMIJ i hospitals de dia per a
adolescents, encaminades a promoure la investigació
en aquest camp. Orienta ha obert el local i dóna suport
organitzatiu al projecte, que es va iniciar el proppassat
gener.

Ah! i com pots veure, hem actualitzat la nostre “imatge”.

A. Icart

INAUGURACIÓ
En les diferents intervencions es va expressar amb
claredat i sentit de l’humor la necessitat de les noves
instal·lacions. Abans, el CSMIJ es trobava al passatge
Ponent, local petit on vam iniciar la nostra tasca, a partir
del concert amb el Servei Català de la Salut, ara fa ja
uns quants anys. Sens dubte, el canvi suposa una veritable
millora tant per als professionals com per als usuaris.

Els assistents vam gaudir d’un acte festiu que va tenir
com a cloenda la participació del Cor de Cambra de
Sant Boi. Crec, finalment, que sense l’esforç i la il.lusió
de tots –personal assistencial, administratiu, manteniment
i d’altres més– difícilment es podria haver portat a
terme aquest projecte.

Josefina Martín.
Cap d’Administració

(Continua)

proposa millorar la qualitat de l’atenció a les persones
amb problemes de salut mental, fent especial èmfasi
en la detecció precoç de problemes i de situacions de
risc, i conèixer l’eficàcia i l’efectivitat dels recursos i de
la metodologia específica emprats en el “Projecte Salut
Mental (SM) i Atenció Primària de Salut (APS)”.

2. 0bjectius específics. Es proposen:
I. Crear un espai permanent de treball conjunt entre els
professionals d’APS i SM a cada Àrea Bàsica de Salut
(ABS), a fi d’aprofundir en el coneixement de les

ARTICLE DE FONS

Vista
Panoràmica

ElConsell Directiu de la revista Psicopatologia y salud
    mental del niño y del adolescente, va decidir en l’útima
reunió convocar un premi d’investigació sobre temes
relacionats amb la salut mental del nen i de l’adolescent.
La finalitat és estimular els professionals en aquesta
tasca, així com donar a conèixer les conclusions i els
resultats obtinguts. El premi, patrocinat per l’Ajuntament
de Sant Boi, s’atorgarà  cada dos anys i estarà obert a

CONVOCATÒRIA DEL I PREMI DE LA REVISTA
tots els professionals de la psiquiatria, psicologia, ciències
mèdiques i socials que estiguin directa o indirectament
relacionats amb l’atenció, promoció o prevenció de la
salut mental infantil i juvenil.

El termini per a la primera convocatòria és el 30 de
juny de 2004. Podeu demanar les bases a qualsevol
de les nostres adreçes o a Internet:
www. fundacioorienta.com.

Acte
d’inauguració
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necessitats dels usuaris d’atenció primària respecte a
la salut mental i definir i programar les actuacions
relacionades amb els problemes de salut mental, que
s’han de fer a les ABS.

II. Crear un àmbit assistencial per a la detecció i el
tractament dels problemes de salut mental a l’ABS i
cercar un nou equilibri entre les diferents eines
terapèutiques, diagnòstiques i organitzatives.

III. Readaptar els equips especialitzats de salut mental
per tal de desenvolupar el projecte de salut mental i
atenció primària de salut. Redefinir l’aplicació de tècniques
terapèutiques per nivells assistencials (SM-APS). Potenciar
la relació entre els dos Centres de Salut Mental d’Adults
i el d’Infantil per facilitar la coordinació, intercanvi
d’experiències i elaboració d’activitats assistencials i
formatives conjuntes. Facilitar la formació adequada a
les necessitats per millorar la competència dels
professionals d’atenció primària i de salut mental envers
l’atenció a les persones amb trastorns mentals. Afavorir
la col·laboració entre organitzacions i la participació
de les institucions comunitàries en les intervencions
que s’efectuïn. I, finalment, avaluar el procés de canvi i
les modificacions quantitatives i qualitatives que es
deriven d’aquest projecte.

3. Metodologia i pla d’actuació. Es planteja un model
de relació basat en un major grau d’integració dels
professionals dels equips de salut mental dins dels
equips d’atenció primària per tal d’establir un pla comú
d’abordatge dels problemes de salut mental, específic per
a cada ABS.

Es pretén, doncs, anar d’un estil de treball independent
amb una relació centrada en la coordinació
d’interconsultes a un altre en què els professionals
comparteixen organització, recursos –físics i humans–
i la formació, en funció de les necessitats detectades i
actuacions prioritzades per ells mateixos a cada ABS i
CSM.

Pel que fa al pla d’actuació, en el diagrama següent es
mostren els punts bàsics que cal seguir :

d’aquesta realitat que l’equip, funcionant coordinadament,
té una visió conjunta i, per això, més enriquidora de
cada un dels pacients.

Són molt importants les reunions clíniques on els
professionals consideren l’evolució i les millors pautes
a seguir en cada un dels casos, revisant permanentment
el programa terapèutic individual. Per tant, l’aplicació
de tots els recursos de l’Hospital de Dia, però sobretot
la seva aplicació harmònica, és la que fa que el marc
terapèutic sigui eficient, donant un significat especial a
la teràpia institucional.

Mercè Gibert Clols
Cap de servei de l’Hospital de Dia per a Adolescents

Entenem per harmonia, la proporció i la combinació
    dels diferents elements terapèutics de l’Hospital de
Dia. En aquest sentit, si hi ha un fet que caracteritza de
manera especial el seu funcionament, aquest és la
manera com l’equip de professionals assumeix,
conjuntament, la responsabilitat i la dinàmica dels
processos terapèutics de tots i cada un dels pacients.

Els nois i noies, usuaris de l’Hospital de Dia tenen, entre
d’altres activitats, sessions de psicoteràpia amb els
terapeutes, tallers amb els diferents educadors, reben
tractament farmacològic dels psiquiatres, treballen a
l’aula amb la mestra i compten amb el recolzament
necessari per part del treballador social. És a partir

CARTA A L’ADOLESCENT
Això no vol ser un altre sermó, malgrat que a tu pugui semblar-t’ho. Senzillament és una opinió basada en petites experiències i certes
lluites existencials. No vaig a dir-te allò de... “quan tinguis la meva edat ja ho entendràs” ni vaig a congraciar-me amb tu, reconeixent
que envejo el teu entusiasme i la teva vitalitat. Només vull que sàpigues que entenc els teus desitjos de jugar amb la vida i la teva
irresponsabilitat vers el futur i que accepto els teus dubtes i la teva incomprensió cap als adults, aquells “puretes” carregats de pors i
tensions, aclaparats de responsabilitats i preocupacions, monòtons discursos, somnis trencats i operacions sense triomf.
No vull que t’espanti la vida, però tampoc que et perdi, n’has de tenir cura i estimular el seu desenvolupament, aquesta no deixa de ser un
projecte que es construeix dia a dia; viu el present però no deixis de fonamentar el futur.
I recorda que l’amor no tant sols és foc i fantasia, també és compromís i voluntat, la rutina ofega la passió, però l’avidesa anul·la el
sentiment.
Sigues i viu, però no t’adormis en el somni daurat de la frivolitat. Madura les teves decisions, conrea la teva personalitat i “ORIENTA”
les teves passes cap al futur.
Tampoc oblidis que més enllà dels nostres fracassos i derrotes, nosaltres, els adults, hem creat aquesta realitat, que, a vegades et confon
i t’ofega; no la destrueixis, recrea-la.
I no és supèrbia ni egoisme, és afecte i orgull pel ser autònom que pots i has d’arribar a ser.
Segueixo esperant el millor per tu. Fins sempre.

Dolors Casanovas Vall·llovera. (Educadora de l’Hospital de Dia per a adolescents ORIENTA)

CSMIJ GAVÀ

REFLEXIONS SOBRE LES NOVES TECNOLOGIES

Vivim en un món on les noves tecnologies estan
     canviant la nostra manera de vida. La feina, l’oci, la
nostra llar, estan plens d’eines per fer-nos la vida més
confortable, més ràpida. Avui ningú s’estranya de la
utilitat del telèfon, del fax, del contestador, com a eines
habituals i imprescindibles per poder comunicar-nos.

Avui les telecomunicacions habituals són: Internet,
pàgines web, correus electrònics, telèfons mòbils, agendes
electròniques. La seva finalitat: facilitar-nos l’arribada
d’informació d’una manera més ràpida, com un canal
de comunicació àgil, Però, com tot, les noves tecnologies
tenen els seus pros i els seus contres, segons l’ús que
se’n faci.

Així, la utilització d’internet, els “foros de xat”,  les video-
conferències, poden ser útils en determinats moments,
malgrat que no serà el mateix que la comunicació
directe. Poden ser una alternativa, sens dubte, però
difícilment tindran la riquesa del contacte i l’expressió
directa.

Hem de dir, per acabar, que totes aquestes eines són
útils, però s’ha de tenir cura de no fer-ne una utilització
inadequada i pretendre que ocupin un lloc que no els
pertoca, o que invaeixen àmbits o espais prou importants
de la nostra esfera personal i social.

Esther Urpinas
Cap de Servei CSMIJ-Gavà

4. Activitats assistencials. Les activitats assitencials
s’agrupen en dues àrees.

L’àrea d’intervenció general –que és comuna a totes les
ABS– comprèn: A) Les activitats assistencials, que
inclouen: primeres visites, una o dues visites diagnòstiques
–successives individuals i/o familiar–, els grups diagnòstics,
les visites conjuntes i les activitats terapèutiques, com
són les intervencions en crisis, el seguiment de pacients
crònics i les visites de contenció. B). L’espai d’interconsulta
(professional d’atenció primària i de salut mental) té
com a finalitat la discussió de casos de l’ABS, tractar
sobre les derivacions i la discussió de casos que s’estan
seguint en el centre de salut mental.

L’àrea d’intervenció específica, s’establirà en funció dels
problemes de salut i situacions de risc detectades com
a problemes prioritaris a cada ABS, definint punts
d’intervencions preventives, educatives, comunitàries
o terapèutiques, per garantir l’abordatge integral
d’aquests problemes.

5. Formació en servei. S’estudiarà la manera d’assegurar
que la pràctica assistencial i les activitats d’interconsulta
s’organitzin tenint en compte la formació en servei dels
professionals al llarg de tot el procés. També es valoraran
les necessitats de formació dels professionals de salut
mental i la supervisió del seu treball en els equips
d’atenció primària.

Així mateix, es considera bàsic treballar en la millora
de la capacitació dels professionals en el
diagnòstic/tractament dels factors psicològics, treball
en famílies i grups, en la prevenció de trastorns mentals
i en la detecció de problemes psicosocials en
determinats grups de pacients.

6. Avaluació. Per assolir l’objectiu general de conèixer
l’eficàcia i l’efectivitat del projecte, es planteja avaluar-
lo en els diferents àmbits d’actuació mitjançant la
combinació de tècniques d’anàlisis quantitatives i
qualitatives. En el disseny del projecte, i molt especialment
en aquest apartat de l’avaluació, intervenen, també, la
Càtedra de Docència i Investigació en Medicina Familiar
i Comunitària de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Novartis i la Fundació Jordi Gol i Gurina.MMMMM

Per acabar, aquesta experiència de treball conjunta
amb els profesionals de la salut mental d’adults i els
de la primària de salut, té les seves complexitats, però
creiem que contribuirà a millorar l’atenció integral dels
pacients.

Montserrat Palau i Pujol
Cap de Servei. CSMIJ l’Hospitalet

Problemes Objectius

Necessitats Organització

Expectatives Accions

Actuacions Recursos

Avaluació

SALUT MENTAL I ATENCIÓ PRIMÀRIA

PLA D’ACTUACIÓ A L’ABS
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necessitats dels usuaris d’atenció primària respecte a
la salut mental i definir i programar les actuacions
relacionades amb els problemes de salut mental, que
s’han de fer a les ABS.

II. Crear un àmbit assistencial per a la detecció i el
tractament dels problemes de salut mental a l’ABS i
cercar un nou equilibri entre les diferents eines
terapèutiques, diagnòstiques i organitzatives.

III. Readaptar els equips especialitzats de salut mental
per tal de desenvolupar el projecte de salut mental i
atenció primària de salut. Redefinir l’aplicació de tècniques
terapèutiques per nivells assistencials (SM-APS). Potenciar
la relació entre els dos Centres de Salut Mental d’Adults
i el d’Infantil per facilitar la coordinació, intercanvi
d’experiències i elaboració d’activitats assistencials i
formatives conjuntes. Facilitar la formació adequada a
les necessitats per millorar la competència dels
professionals d’atenció primària i de salut mental envers
l’atenció a les persones amb trastorns mentals. Afavorir
la col·laboració entre organitzacions i la participació
de les institucions comunitàries en les intervencions
que s’efectuïn. I, finalment, avaluar el procés de canvi i
les modificacions quantitatives i qualitatives que es
deriven d’aquest projecte.

3. Metodologia i pla d’actuació. Es planteja un model
de relació basat en un major grau d’integració dels
professionals dels equips de salut mental dins dels
equips d’atenció primària per tal d’establir un pla comú
d’abordatge dels problemes de salut mental, específic per
a cada ABS.

Es pretén, doncs, anar d’un estil de treball independent
amb una relació centrada en la coordinació
d’interconsultes a un altre en què els professionals
comparteixen organització, recursos –físics i humans–
i la formació, en funció de les necessitats detectades i
actuacions prioritzades per ells mateixos a cada ABS i
CSM.

Pel que fa al pla d’actuació, en el diagrama següent es
mostren els punts bàsics que cal seguir :

d’aquesta realitat que l’equip, funcionant coordinadament,
té una visió conjunta i, per això, més enriquidora de
cada un dels pacients.

Són molt importants les reunions clíniques on els
professionals consideren l’evolució i les millors pautes
a seguir en cada un dels casos, revisant permanentment
el programa terapèutic individual. Per tant, l’aplicació
de tots els recursos de l’Hospital de Dia, però sobretot
la seva aplicació harmònica, és la que fa que el marc
terapèutic sigui eficient, donant un significat especial a
la teràpia institucional.

Mercè Gibert Clols
Cap de servei de l’Hospital de Dia per a Adolescents

Entenem per harmonia, la proporció i la combinació
    dels diferents elements terapèutics de l’Hospital de
Dia. En aquest sentit, si hi ha un fet que caracteritza de
manera especial el seu funcionament, aquest és la
manera com l’equip de professionals assumeix,
conjuntament, la responsabilitat i la dinàmica dels
processos terapèutics de tots i cada un dels pacients.

Els nois i noies, usuaris de l’Hospital de Dia tenen, entre
d’altres activitats, sessions de psicoteràpia amb els
terapeutes, tallers amb els diferents educadors, reben
tractament farmacològic dels psiquiatres, treballen a
l’aula amb la mestra i compten amb el recolzament
necessari per part del treballador social. És a partir

CARTA A L’ADOLESCENT
Això no vol ser un altre sermó, malgrat que a tu pugui semblar-t’ho. Senzillament és una opinió basada en petites experiències i certes
lluites existencials. No vaig a dir-te allò de... “quan tinguis la meva edat ja ho entendràs” ni vaig a congraciar-me amb tu, reconeixent
que envejo el teu entusiasme i la teva vitalitat. Només vull que sàpigues que entenc els teus desitjos de jugar amb la vida i la teva
irresponsabilitat vers el futur i que accepto els teus dubtes i la teva incomprensió cap als adults, aquells “puretes” carregats de pors i
tensions, aclaparats de responsabilitats i preocupacions, monòtons discursos, somnis trencats i operacions sense triomf.
No vull que t’espanti la vida, però tampoc que et perdi, n’has de tenir cura i estimular el seu desenvolupament, aquesta no deixa de ser un
projecte que es construeix dia a dia; viu el present però no deixis de fonamentar el futur.
I recorda que l’amor no tant sols és foc i fantasia, també és compromís i voluntat, la rutina ofega la passió, però l’avidesa anul·la el
sentiment.
Sigues i viu, però no t’adormis en el somni daurat de la frivolitat. Madura les teves decisions, conrea la teva personalitat i “ORIENTA”
les teves passes cap al futur.
Tampoc oblidis que més enllà dels nostres fracassos i derrotes, nosaltres, els adults, hem creat aquesta realitat, que, a vegades et confon
i t’ofega; no la destrueixis, recrea-la.
I no és supèrbia ni egoisme, és afecte i orgull pel ser autònom que pots i has d’arribar a ser.
Segueixo esperant el millor per tu. Fins sempre.

Dolors Casanovas Vall·llovera. (Educadora de l’Hospital de Dia per a adolescents ORIENTA)

CSMIJ GAVÀ

REFLEXIONS SOBRE LES NOVES TECNOLOGIES

Vivim en un món on les noves tecnologies estan
     canviant la nostra manera de vida. La feina, l’oci, la
nostra llar, estan plens d’eines per fer-nos la vida més
confortable, més ràpida. Avui ningú s’estranya de la
utilitat del telèfon, del fax, del contestador, com a eines
habituals i imprescindibles per poder comunicar-nos.

Avui les telecomunicacions habituals són: Internet,
pàgines web, correus electrònics, telèfons mòbils, agendes
electròniques. La seva finalitat: facilitar-nos l’arribada
d’informació d’una manera més ràpida, com un canal
de comunicació àgil, Però, com tot, les noves tecnologies
tenen els seus pros i els seus contres, segons l’ús que
se’n faci.

Així, la utilització d’internet, els “foros de xat”,  les video-
conferències, poden ser útils en determinats moments,
malgrat que no serà el mateix que la comunicació
directe. Poden ser una alternativa, sens dubte, però
difícilment tindran la riquesa del contacte i l’expressió
directa.

Hem de dir, per acabar, que totes aquestes eines són
útils, però s’ha de tenir cura de no fer-ne una utilització
inadequada i pretendre que ocupin un lloc que no els
pertoca, o que invaeixen àmbits o espais prou importants
de la nostra esfera personal i social.

Esther Urpinas
Cap de Servei CSMIJ-Gavà

4. Activitats assistencials. Les activitats assitencials
s’agrupen en dues àrees.

L’àrea d’intervenció general –que és comuna a totes les
ABS– comprèn: A) Les activitats assistencials, que
inclouen: primeres visites, una o dues visites diagnòstiques
–successives individuals i/o familiar–, els grups diagnòstics,
les visites conjuntes i les activitats terapèutiques, com
són les intervencions en crisis, el seguiment de pacients
crònics i les visites de contenció. B). L’espai d’interconsulta
(professional d’atenció primària i de salut mental) té
com a finalitat la discussió de casos de l’ABS, tractar
sobre les derivacions i la discussió de casos que s’estan
seguint en el centre de salut mental.

L’àrea d’intervenció específica, s’establirà en funció dels
problemes de salut i situacions de risc detectades com
a problemes prioritaris a cada ABS, definint punts
d’intervencions preventives, educatives, comunitàries
o terapèutiques, per garantir l’abordatge integral
d’aquests problemes.

5. Formació en servei. S’estudiarà la manera d’assegurar
que la pràctica assistencial i les activitats d’interconsulta
s’organitzin tenint en compte la formació en servei dels
professionals al llarg de tot el procés. També es valoraran
les necessitats de formació dels professionals de salut
mental i la supervisió del seu treball en els equips
d’atenció primària.

Així mateix, es considera bàsic treballar en la millora
de la capacitació dels professionals en el
diagnòstic/tractament dels factors psicològics, treball
en famílies i grups, en la prevenció de trastorns mentals
i en la detecció de problemes psicosocials en
determinats grups de pacients.

6. Avaluació. Per assolir l’objectiu general de conèixer
l’eficàcia i l’efectivitat del projecte, es planteja avaluar-
lo en els diferents àmbits d’actuació mitjançant la
combinació de tècniques d’anàlisis quantitatives i
qualitatives. En el disseny del projecte, i molt especialment
en aquest apartat de l’avaluació, intervenen, també, la
Càtedra de Docència i Investigació en Medicina Familiar
i Comunitària de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Novartis i la Fundació Jordi Gol i Gurina.MMMMM

Per acabar, aquesta experiència de treball conjunta
amb els profesionals de la salut mental d’adults i els
de la primària de salut, té les seves complexitats, però
creiem que contribuirà a millorar l’atenció integral dels
pacients.

Montserrat Palau i Pujol
Cap de Servei. CSMIJ l’Hospitalet

Problemes Objectius

Necessitats Organització

Expectatives Accions

Actuacions Recursos

Avaluació

SALUT MENTAL I ATENCIÓ PRIMÀRIA
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EDITORIAL

EXPERIÈNCIA PILOT A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
PROJECTE: SALUT MENTAL I ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT

Amb la presentació d’aquest nou PAPERS ja són
      vuit les vegades que ens posem en contacte amb
vosaltres, a través d’aquesta publicació periòdica. Estem
començant un nou any i, pel que es respira en l’àmbit
de les declaracions i de les reformes polítiques, sembla
que serà molt esperançador per a la salut mental,
especialment per a la infància i l’adolescència. Tant de
bo que sigui així! Des d’aquí vull enviar la més cordial
felicitació a les noves persones que ens han de dirigir
en els propers anys, i estimular-les a vetllar per la cura
de l’educació i de l’atenció integral dels infants i
adolescents. Una atenció basada en la tolerància i el
respecte entre les persones, els pobles i les cultures.
No oblidem que els infants d’avui seran els adults de
demà.

Aquest 2004 celebrem els 30 anys de la creació de la
nostra institució. Possiblement som de les poques
institucions, d’aquestes característiques, que porta tants
anys fidel als seus principis, tot i els canvis significatius
dels darrers anys, amb la nova gestió del CSMIJ de
l’Hospitalet i de l’Hospital de Dia per a Adolescents
de Gavà. Estem pensant com celebrar aquests 30 anys
el proper novembre . Us tindrem informats.

Està a punt  de sortir  el  tercer número de la  Revista
Psicopatología y Salud Mental del niño y del adolescente.

Les tres institucions de salut mental de l’Hospitalet
    que tenim concert amb el Servei Català de Salut,
com són el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
(Fundació Orienta), la Unitat de Salut Mental (Institut
Català de Salut) i el Centre d’Atenció Primària en Salut
Mental (Complex Assistencial en Salut Mental-Benito
Menni), conjuntament  amb  el Servei  d’Atenció
Primària de l’Hospitalet i  el Consorci Integral Sanitari,
hem posat en marxa aquest projecte al llarg del 2003.

1. Objectius generals: El projecte, bàsicament, es

FETS I GENT DE LA FUNDACIÓ

El dia 10 d’octubre de 2003 va tenir lloc, al carrer de
     Lluís Castells, 21, la inauguració dels nous locals del
CSMIJ de Sant Boi de Llobregat i de les oficines centrals
de la Fundació Orienta. L’acte va estar presidit per
l’Honorable senyor Xavier Pomés, conseller de Sanitat
i Seguretat Social i per la presidenta de la Fundació
Orienta, il·lustríssima senyora Montserrat Giber t,
alcaldessa de Sant Boi.

Em resulta difícil ser imparcial a l’hora de comentar-
vos aquest acte perquè m’estimo molt aquesta Institució,
però la realitat és que va ser un acte molt acollidor i
amb una gran representació de les institucions de Sant
Boi, no tan sols de de salut mental sinó també d’altres
serveis.

fundació orienta

Una revista que edita la Fundació Orienta, però que
pretén ser una publicació dels professionals de salut
mental de la infància i l’adolescència, com es veu en la
composició del Consell Directiu, que és qui pren les
decisions. Crec, però, que els professionals de la xarxa
de salut mental catalana, hi haurien d’estar més presents
amb els seus ar ticles. A veure si el premi sobre
investigació, que promou la Revista, n’és una bona
ocassió.

L’altre dia vam signar l’aportació que la Fundació “La
Caixa” ens fa per dur a terme a Gavà, programes per
a nois i noies amb dificultats de seguir una escolaritat
normalitzada o que clarament manifesten que no volen
tornar a l’escola... Un problema massa freqüent en els
últims temps.

Recollint l’oferiment i la predisposició dels companys
i amics Manuel Salamero, Josep Toro i Jaume Aguilar,
experts en investigació, hem iniciat unes trobades amb
els companys dels CSMIJ i hospitals de dia per a
adolescents, encaminades a promoure la investigació
en aquest camp. Orienta ha obert el local i dóna suport
organitzatiu al projecte, que es va iniciar el proppassat
gener.

Ah! i com pots veure, hem actualitzat la nostre “imatge”.

A. Icart

INAUGURACIÓ
En les diferents intervencions es va expressar amb
claredat i sentit de l’humor la necessitat de les noves
instal·lacions. Abans, el CSMIJ es trobava al passatge
Ponent, local petit on vam iniciar la nostra tasca, a partir
del concert amb el Servei Català de la Salut, ara fa ja
uns quants anys. Sens dubte, el canvi suposa una veritable
millora tant per als professionals com per als usuaris.

Els assistents vam gaudir d’un acte festiu que va tenir
com a cloenda la participació del Cor de Cambra de
Sant Boi. Crec, finalment, que sense l’esforç i la il.lusió
de tots –personal assistencial, administratiu, manteniment
i d’altres més– difícilment es podria haver portat a
terme aquest projecte.

Josefina Martín.
Cap d’Administració

(Continua)

proposa millorar la qualitat de l’atenció a les persones
amb problemes de salut mental, fent especial èmfasi
en la detecció precoç de problemes i de situacions de
risc, i conèixer l’eficàcia i l’efectivitat dels recursos i de
la metodologia específica emprats en el “Projecte Salut
Mental (SM) i Atenció Primària de Salut (APS)”.

2. 0bjectius específics. Es proposen:
I. Crear un espai permanent de treball conjunt entre els
professionals d’APS i SM a cada Àrea Bàsica de Salut
(ABS), a fi d’aprofundir en el coneixement de les

ARTICLE DE FONS

Vista
Panoràmica

ElConsell Directiu de la revista Psicopatologia y salud
    mental del niño y del adolescente, va decidir en l’útima
reunió convocar un premi d’investigació sobre temes
relacionats amb la salut mental del nen i de l’adolescent.
La finalitat és estimular els professionals en aquesta
tasca, així com donar a conèixer les conclusions i els
resultats obtinguts. El premi, patrocinat per l’Ajuntament
de Sant Boi, s’atorgarà  cada dos anys i estarà obert a

CONVOCATÒRIA DEL I PREMI DE LA REVISTA
tots els professionals de la psiquiatria, psicologia, ciències
mèdiques i socials que estiguin directa o indirectament
relacionats amb l’atenció, promoció o prevenció de la
salut mental infantil i juvenil.

El termini per a la primera convocatòria és el 30 de
juny de 2004. Podeu demanar les bases a qualsevol
de les nostres adreçes o a Internet:
www. fundacioorienta.com.

Acte
d’inauguració


