
Benvolguts. Una altra vegada 
ens dirigim a tots vosaltres 

per compartir algunes de les 
coses que anem duent a terme 
últimament i els canvis que anem 
realitzant o, més ben dit, l’intent 
constant que ens ocupa per 
adequar-nos a la nova realitat de la 
societat actual i de les demandes 
que ens fan els nostres usuaris: 
els infants, adolescents i les seves 
famílies.
Aquesta reflexió constant ens 
està portant a ser més plurals 
i integradors en les diferents 
línies teòriques i estudiosos de 
les noves aportacions tècniques, 
que ens ajuden a diversificar més 
les nostres ofertes d’ajut més 
adequades a la demanda i a la 
realitat social actual.
En aquest sentit la Teresa Ribalta 
(directora general adjunta) fa en 
aquest Papers una reflexió que 
crec que reflecteix bé el nostre 
moment històric.
Aquesta renovació o adequació 
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als moments actuals també es 
reflecteix en altres coses com: 
la renovació de la Revista, que 
edita i promociona la Fundació 
Orienta, promoguda pel Consell 
Directiu, amb el suport de molts 
professionals que hi han participat. 
També aquesta renovació arriba a 
aquest mitjà de comunicació, al 
Papers, que deixarem de fer en 
paper per editar-lo online, com a 
Newsletter.
També volem que l’any vinent 
celebrem el 20è aniversari de 
l’Hospital de Dia per a Adolescents 
de Gavà, el primer a Catalunya 
sectoritzat i integrat a la comunitat.
I a més d’altres informacions i 
fets, vull destacar la nostra acció 
solidària que segueix dempeus. I, 
per últim, desitjar-vos unes Bones 
Festes Nadalenques i un bon final 
d’any i també alguna acció per a 
aquells que més ho necessiten.

Bones Festes!!!

Alfons Icart
ajudant a créixer,
  enfortint les arrels

publicacions
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La Fundació Orienta
us desitja

unes bones Festes de Nadal

Bon Nadal 2017

felices fiestas - merry christmas - buon natale - joyeux noël

Dibuix participant al III Concurs de dibuix que organitza la Fundació Orienta
amb motiu del dia Mundial de la Salut Mental (10 octubre, 2017)
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La Fundació Orienta s’ha convertit en una institució 
de les grans a Catalunya. Monogràfica en l’atenció 
integral a la salut mental comunitària de nens, 
adolescents i les seves famílies. 
Ser monogràfics ens aporta un avantatge ja que ens 
permet especialitzar-nos en salut mental infanto- 
juvenil. L’especialització és cada cop més necessària 
perquè l’evolució científico-tècnica avança, 
afortunadament, cap a la integració de les diferents 
disciplines.
Abans existien dualitats bidimensionals o 
tridimensionals. S’estudiava el cos o s’estudiava 
la ment. Es podia tenir una base de comprensió i 
tractament centrat en la psicoanàlisi o en la teoria 
cognitivo-conductual o biològica, entre altres. 
Actualment en l’era de la comunicació i amb la facilitat 
d’integració d’informació, els models científics 
comencen a sumar en lloc de competir. 
La Fundació Orienta té la missió d’ajudar a reduir o fer 
més suportable el sofriment psicològic i emocional 
dels nens i adolescents i també de les seves famílies. 
Però tenim l’ambició que aquest suport a les seves 
dificultats sigui personalitzat i el més especialitzat, 
integral i innovador possible.
Amb aquesta ambició entenem que hem d’atendre 
les persones primer de forma personalitzada, 
perquè cada nen o adolescent té una base biològica, 
emocional, familiar, social i comunitària única. És per 
aquest motiu que nosaltres volem trencar el model 
clàssic de paradigma centrat en la malaltia o el 
símptoma i treballar dins un paradigma centrat en la 
persona. 
Hem de  tractar les dificultats dels pacients tenint 
en compte tots els factors neuro-bio-psico-socials. 
És a dir, ajudar aquella persona que és única i que 
té uns factors predisposants i ambientals que han 
desencadenat una situació en la qual requereix ajut. 
I també posar l’accent en les capacitats i no en les 
dificultats. La Institució anti estigma Obertament està 
fent aportacions socials molt importants en aquesta 
direcció.
Ara ja deixem enrere l’enfocament de donar un ajut 
terapèutic basat en un únic model teorico-tècnic. 
S’ha demostrat que segons el tipus de problema que 
presenti la persona un model de tractament pot ser 
més indicat per millorar el resultat clínic o per ser 
més eficient. 
Però un professional sol no pot ser expert en 
diferents disciplines perquè formar-se requereix 
molt de temps. En aquest sentit ser una institució 
monogràfica ens dona l’oportunitat, que estem 
aprofitant, de poder comptar amb professionals 
de diferents disciplines. I,  formats en l’àmbit 
nacional o internacional, dur a terme una varietat de 
tractaments especialitzats. Potenciar el treball en 
equip ens permet ser més eficients i donar un millor 
resultat per al pacient.
Com a resultat podem oferir una cartera de serveis 
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ATENCIÓ ESPECIALITZADA INTEGRAL, INNOVACIÓ I COMPROMÍS
especialitzada en diagnòstic i tractament de 
patologies com els trastorns de l’espectre autista, 
els trastorns de personalitat, el TDHA, etc. Aquests 
professionals poden ser especialistes consultors 
o fer-se càrrec dels casos més complexos. També 
impulsem diversos projectes de prevenció, promoció 
de la salut i innovació. 
A Europa, per exemple, l’Institut Anna Freud de 
Londres és referent des de fa 70 anys i va ser dels 
primers a Europa en l’atenció en salut mental a la 
infància i l’adolescència. Nosaltres ja en complim més 
de 40 i ara col·laborem amb ells amb projectes de 
formació i recerca.
Formem part el Grup TLP Barcelona, format per 
la Fundació Orienta, CPB Serveis Salut Mental i 
Vall d’Hebron Institut de Recerca amb l’objectiu 
de promoure la formació, la recerca i el tractament 
integral en l’àmbit dels trastorns greus de personalitat 
(TLP). Amb el Grup TLP Barcelona hem creat l’Institut 
TFP Barcelona, especialitzat en formació teòrica i 
clínica en psicoteràpia focalitzada en la transferència 
(TFP). Hem pogut realitzar tots aquests projectes 
gràcies a la nostra col·laboració des del 2010 amb el 
Personality Disorders Institut (PDI) de New York.  
També hem estat promotors del Grup Kidstime 
Barcelona, format actualment per la Fundació 
Orienta, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, 
Benito Menni CASM i l’Hospital Sant Joan de Déu. 
Estem associats a la Kidstime Foundation i tenim 
professionals acreditats com a formadors. Kidstime 
és un programa de prevenció per fomentar actituds 
resilients a tota la família, especialment en fills de 
pares i mares que presenten un trastorn mental.
La Fundació Orienta ha sigut pionera a Catalunya 
en aquest camp i actualment comptem amb més 
de 70 professionals assistencials per atendre un 
volum d’unes 5.000 primeres visites i unes 50.000 
visites ambulatòries anuals. I tenim 65 places 
d’hospitalització diürna d’adolescents de 12 a 18 anys. 
Però la demanda d’atenció en salut mental continua 
creixent tot i els recursos que el nostre sistema sanitari 
ha incrementat durant aquest 2017. Som una Fundació 
sense ànim de lucre i tots els nostres recursos estan 
destinats a millorar l’assistència i el tractament dels 
nostres pacients. Si alguna persona o entitat vol 
col·laborar i ajudar-nos pot fer-ho a través de l’apartat 
“col·labora” del nostre web www.fundacioorienta.
com. Esperem que tot i la creixent demanda, puguem 
fer front a les necessitats de tractament i recerca els 
pròxims anys.
Actualment l’atenció integral especialitzada, la 
innovació en els tractaments i el compromís amb la 
comunitat ens converteix en referents en el sector 
de l’atenció en salut mental de nens, adolescents i 
famílies. Però la nostra voluntat és renovar aquest 
compromís i comptar amb la  confiança dels que ens 
necessiten cada dia.

Teresa Ribalta. Directora General Adjunta.



Fets i Gent de la Fundació

Nou abordatge grupal per a adolescents amb diagnòstic de TEA
Infocop Online, revista digital editada pel Consell General de la Psicologia, va publicar el passat octubre l’article de José 
Andrés Sánchez i  Marta Gomà, de la Fundació Orienta, Nou abordatge grupal per a adolescents amb diagnòstic de 
TEA. Es tracta de l’experiència portada a terme amb un grup d’adolescents de 13 a 17 anys amb Trastorns Generalitzats 
del Desenvolupament. Segons els autors, el resultat va ser una millora rellevant en la capacitat de relacionar-se, una dis-
minució del tractament psicofarmacològic o la seva retirada total i un augment de la capacitat de simbolització. Podeu 
consultar l’article al web d’Infocop, http://www.infocop.es/view_article.asp?id=7015&cat=49, o la versió complerta a la 
Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente núm. 29. Redacció

Fundació Orienta premiada al VI Congrés Català de Salut Mental 
de la Infància i l’Adolescència
El passat novembre, la Fundació Congrés Català de Salut Mental 
va organitzar el VI Congrés Català de Salut Mental de la Infància i 
l’Adolescència al Cosmocaixa (Barcelona). Enguany, s’abordaven els 
trastorns de la conducta. Va comptar amb la participació d’un ampli 
col·lectiu de professionals de diferents entitats i institucions del sector. 
Els centres de la Fundació Orienta van participar amb cinc pòsters. 
L’organització va premiar el presentat per Lídia Edo i el seu equip del 
CSMIJ l’Hospitalet de Llobregat, sobre el programa Trastorns de la 
Conducta a l’Escola Gornal.

Redacció

Premis III Concurs de dibuix i pintura 
(Dia Mundial de la Salut Mental)
El 10 d’octubre, dia Mundial de la Salut Mental, la Fun-
dació Orienta va celebrar l’acte de lliurament de Premis 
del III Concurs de dibuix i pintura Els valents que pinten 
sentiments, a Can Massallera (Sant Boi). El concurs de 
dibuix és un acte que busca conscienciar les famílies de 
la importància de que els infants i adolescents puguin 
aprendre a expressar i regular les seves emocions. Vam 

comptar, a més, amb la 
presència d’Anna Fité, es-
criptora i guionista de TV3, 
on ens va fer una xerrada 
participativa: Qui va inven-
tar els contes? Míriam Berrio

Fundació Orienta premiada al III 
Congrés Nacional de Psicoteràpia 
FEAP
El Comitè Científic del Premi FEAP 
2017 ha fallat, per unanimitat, la 
concessió de la V edició del premi 
FEAP de psicoteràpia a la feina 
del nostre company Joan Romeu 
Leder, psicòleg del CSMIJ de Gavà 
(Fundació Orienta), amb el títol: 
El Terapeuta de capçalera. Una alternativa al Psicoterapeuta 
d’Atenció Primària. El III Congrés Nacional de Psicoteràpia va 
tenir lloc a Madrid, els dies 9, 10, 11 i 12 de novembre, amb 
interessants ponents del món de la Psicoteràpia nacionals i 
internacionals. Belinda Anento

VII Premi de Recerca de la Revista de Psicopatología y Salud 
Mental del Niño y del adolescente

El passat 29 de juny, la Fundació Orienta va organitzar al Palau Robert de 
Barcelona, el lliurament del VII PREMI DE RECERCA de la Revista de Psicopatología 
y Salud Mental del Niño y del Adolescente. El treball Efectivitat del tractament i 
seguiment longitudinal de pacients amb TLP tractats en Hospital de Dia: Canvis 
clínics i socials, d’Esther Verdaguer, José A. Castillo i Anna Plaza, va resultar 
guanyador. El premi, dotat amb 6.000€, va ser patrocinat per l’Ajuntament de 
Sant Boi. Així mateix, el Jurat va concedir un accèssit al segon treball millor 
classificat: És la mentalització un factor general de salut mental? Relació entre el 

nivell de mentalització, psicopatologia i funcionament en adolescents de població general, de Sergi Ballespí. 
L’accèssit, dotat amb 600 €, va ser patrocinat per la Fundació Orienta.
Prèviament al lliurament del Premi, el Professor Otto Kernberg, de Nova York, va parlar sobre l’etiologia i el 
tractament en els conflictes de parella, des de l’òptica de la Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència. La 
ponència, així com els treballs guanyadors, han estat publicats en el proper número 30 de la Revista (novembre 
2017). L’acte va ser un èxit total, i es va omplir completament la capacitat del Palau Robert de Barcelona.
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La Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y 
del Adolescente celebra 15 anys amb la seva renovació
Aprofitant que l’any vinent celebrem el 15è aniversari de la Revista que edita la Fundació 
Orienta, hem cregut convenient fer una renovació total. Aquesta nova etapa comportarà un 
canvi en el disseny però també en l’estructura dels Consells Assessor i Lector. A més, alguns 
membres del Consell Directiu també deixaran pas a noves persones. Creiem que el canvi 
ajudarà a la Revista a seguir mantenint el seu rigor i qualitat que li ha permès esdevenir un 
referent internacional i, al mateix temps, donar resposta als reptes dels temps actuals.

Xavier Costa

OBRA SOCIAL ORIENTA
Colaborem amb la “Fundación Vicente Ferrer”. La nostra aportació es destina al projecte 
“Una xarxa sanitària a l’abast de tots”, que té per objectiu proporcionar i millorar l’accés a 

serveis d’atenció mèdica de qualitat a nens i nenes de 0 a 15 anys, en l’Hospital Pediàtric de Bathalapalli.

PROGRAMA SOLIDARI “INFANCIA CON FUTURO”
Colaborem amb l’ONG “Infancia con Futuro” per a que molts nens/es de 
països del tercer món, tinguin accés a la salut i a l’educació.

Davant la detecció de les grans mancances 
alimentàries d’alguns infants de Sant Boi, 
la Plataforma Social, amb el suport de la 
Fundació Orienta, va decidir encetar un nou 
programa d’alimentació complementària 
anomenat: Berenars Solidaris.

FUNDACIÓN YUMAKIDS (Colòmbia)
Colaborem amb la Fundació YumaKids 
de Colòmbia, dedicada a l’ajuda pel 
desenvolupament d’una infància i 
adolescència digna i saludable.

Participem en un programa de cooperació 
amb la Parròquia de Saõ Francisco do 
Guaporé i amb la de Cristo Rei, totes dues 
a l’estat de Rondónia al Brasil. El projecte, 
anomenat “Pastoral da Criança”, té com 

a objectiu fonamental millorar la qualitat de vida dels 
infants i les seves mares fins als cinc anys.

ORIENTA AULA
Previsió d’algunes formacions d’Orienta Aula pel 2018.
Consulteu wwww.fundacioorienta.com/aula per les actualitzacions dels nous cursos.

 30-01-18: Teràpia eficaç 
 Docent: Jordi Freixas. Psiquiatre
 Lloc: Sant Boi

 27-02-17: Psicopatologia Bàsica
   per a Educadors i Infermers
 Docent: J. Andrés Sánchez. Psiquiatre
 Lloc: Sant Boi

 10-04-18: Aspectes Psicopatològics Consum THC 
 Docent: Mercè Gibert. Psiquiatre
 Lloc: Sant Boi

 24-04-18: Vincles afectius, funció reflexiva i maltractament
 Docent: Carme Tello. Psicòloga
 Lloc: Sant Boi

Ja està a la venda el Nº 30 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.


