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La Navidad lleva tras de sí un halo de ilusión que 
llena los corazones de aquellos que celebramos el 
nacimiento del niño Jesús. Toda la comunidad hos-
pitalaria de nuestro Centro se ha unido en familia 
para festejar estas fechas tan señaladas.

Tal y como se recoge en este número de Entre tots, 
el Hospital ha organizado diferentes actividades 
para compartir y abrirnos, siempre con los usuarios 
en el centro de todas nuestras actuaciones, al espí-
ritu de la Navidad.

Un ejemplo de ello es la jornada del 21 de diciem-
bre, donde la Hna. Vicky Molins leyó un pregón 
que trasladó a los asistentes realidades cercanas de 
pobreza y exclusión, y llamó a crecer en sensibili-
dad y humanización.

Es en estas fechas cuando 
se pone de relieve nuestra 
misión de recrear la Hos-
pitalidad, una práctica que 
define los rasgos identita-
rios de la Institución y que 
siempre ha de constituir 
el núcleo de nuestras ac-
ciones en favor de los más 
necesitados.  

Así, bajo el título ‘Practi-
cando la Hospitalidad’, ha 

tenido lugar, durante el último trimestre del 2018, 
la celebración del I Capítulo Provincial de España, 
que reunió a 40 hermanas, 33 colaboradores y una 
laica hospitalaria en el Centro de Formación de 
San Juan de Dios en Los Molinos. 

Esta efeméride ha servido para adaptar las deci-
siones y orientaciones del Capítulo general a la 
realidad de la Provincia de España, mediante un 
ejercicio de colaboración y comunión entre las per-
sonas congregadas, del que surgió el documento 
capitular, que señala las líneas de trabajo a poner 
en marcha los próximos años y que orientará los 
planes de gestión de cada uno de los centros, como 
es el caso de nuestro Hospital. 

El Hospital ha 
organizado diferentes 
actividades para 
compartir y abrirnos, 
siempre con los 
usuarios en el centro 
de todas nuestras 
actuaciones, al espíritu 
de la Navidad
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Actualitat Sagrat Cor

El Hospital Sagrat Cor celebra las 
Jornadas de Estrategia 

Primera actividad formativa en Marco de 
Identidad Institucional

C. Franquelo. Desde hace ya tiempo y de manera sistemática la Dirección del Centro 
está organizando varias jornadas, a lo largo del año, con el fin de compartir con los 
mandos intermedios y personas clave de la Institución la estrategia a corto, medio y 
largo plazo del Hospital. Son las Jornadas de Estrategia y, en este último semestre 
del 2018, se han llevado a cabo dos de ellas, una, el 21 de septiembre y la otra, el 9 de 
octubre. 

En estas jornadas se recogen ideas para el Plan de Gestión Anual (PGA), se presenta 
el Plan de Calidad y los proyectos de mejora asociados al mismo, se comparte infor-
mación estratégica y se evalúan los resultados obtenidos a través del análisis de la acti-
vidad realizada y del cumplimiento de los objetivos fijados en el PGA. Estas jornadas 
de reflexión estratégica se enmarcan en un modelo de gestión basado en la Excelencia, 
cuyos elementos clave son la obtención de resultados, una planificación integrada y 
coherente, un despliegue sistemático, y una evaluación y aprendizaje continuo.

En la jornada de estrategia del 21 de septiembre se presentó el Código de Conducta 
de la Institución. Este código, basado en el Marco de Identidad de Hermanas Hospi-
talarias, así como en la normativa interna y en la legalidad vigente, orienta la actuación, 
tanto interna como externa, de la Institución y de sus profesionales. Asimismo, la jor-
nada sirvió para rendir cuentas del cumplimiento de los objetivos del Plan de Gestión 
Anual 2018 y recoger ideas, a través de una dinámica grupal, para la elaboración del 
PGA del 2019.

El 9 de octubre se celebró la otra Jornada de Estrategia, donde se abordaron diferentes 
temas. Por una parte, Roberto Narvaiz, Miguel Ruiz y Sor Inés López realizaron una 
formación en Marco de Identidad Institucional para mandos intermedios en la que, 
entre otras cuestiones, se dio una amplia visión del papel de las Hermanas Hospita-
larias en el mundo y del modelo organizativo de la Congregación. Por otra parte, se 
informó y evaluó la actividad asistencial de las diferentes líneas de servicio del Hos-
pital Sagrat Cor, a fecha de 30 de septiembre. También se reservó un apartado para 
comentar el nuevo reglamento de protección de datos (RGPD) y el impacto que esta 
normativa puede ejercer en la actividad de la entidad, sobre todo, en aquello relaciona-
do con el derecho a la información y a la intimidad del usuario. 

Para finalizar, se presentó el Plan Director de Obras del Hospital como documento 
básico de planificación de las infraestructuras necesarias para proyectar el Centro ha-
cia el futuro. Este plan contempla una serie de fases que se irán desarrollando en el 
tiempo en la medida que el Hospital vaya contando con los recursos necesarios para 
su implantación.

M. Ruiz. El Hospital Sagrat Cor llevó a cabo la primera actividad formativa en Mar-
co de Identidad Institucional (MII), el pasado 9 de octubre de 2018, aprovechando el 
contexto de la Jornada de Estrategia 2018-3. 

Durante la formación, se ofreció información a los asistentes (mandos intermedios, 
personal directivo y personas clave) con la pretensión de iniciar el proceso de desa-
rrollo de un ámbito formativo específico en MII. En este sentido, durante aproxi-
madamente unas dos horas se efectuaron tres intervenciones, la primera, a cargo de 
Sor Inés López, quien realizó una exposición de aspectos históricos y organizativos 
de la Congregación de las Hermanas Hospitalarias, despertando interés y motivando 
algunas intervenciones del público.

A continuación, Roberto Narvaiz, responsable de Pastoral 
y Atención Espiritual y Religiosa del Centro, describió el 
proyecto formativo que se está organizando desde Provincia 
en el ámbito del Marco de Identidad Institucional con el 
objetivo de potenciar la identidad específica de los centros 
de Hermanas Hospitalarias. Para ello, se está desarrollando 
un programa de Formación de Formadores en este ámbito. 

El responsable de Pastoral y Atención Espiritual y Religiosa 
del Centro se identificó como una de las dos personas desig-
nadas por el Centro para participar en dicho programa y que, posteriormente, serán 
las responsables de organizar las actividades formativas en el Hospital. Narvaiz expli-
có los diferentes niveles formativos que se irán desarrollando: Programa de Acogida 
a los colaboradores recién llegados, Programa de Iniciación para clarificar el conoci-
miento del marco y Programa de Profundización para ahondar en temas identitarios.

La otra persona que participa en el programa de formación de formadores (MII) es 
Miguel Ruiz, psicólogo clínico del Área de Rehabilitación, que fue el tercero de los 
ponentes. Ruiz expuso de manera resumida el contenido del documento Marco de 
Identidad Institucional, describiendo los cinco puntos definitorios del mismo: Histo-
ria, Comunidad, Misión, Valores y Modelo.

Esta sesión fue la primera acción formativa desarrollada en el Centro y se comple-
mentará con otras acciones que se implantarán de manera transversal, con la inten-
ción de que puedan ayudar a que todos los colaboradores asuman el sentido de la 
misión, potenciando la vivencia de la identidad hospitalaria en la práctica cotidiana. 

Durante la formación 
se ofreció información 
con el fin de iniciar el 
proceso de desarrollo 
de un ámbito formativo 
específico en Marco de 
Identidad Institucional

Fundadores de 
la Congregación 
de Hermanas 
Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de 
Jesús.
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Inauguració del nou curs del Màster en 
Psicogeriatria

XIII Curs d’Actualització en Psicogeriatria

M. Sánchez. La XXI edició del Màster i la Diplomatura de Postgrau en Psicogeriatria 
es va inaugurar, el 26 d’octubre, a la sala Josep Marull del Parc Universitari Mar UAB-
UPF.

La lliçó inaugural va ser impartida pel director del Laboratori de Cronobiologia i 
Catedràtic de la Universidad de Murcia, el doctor Juan Antonio Madrid, amb el 
lema “Cronobiologia del son a l’edat avançada”. La seva dissertació es va centrar 
en les darreres troballes relatives a la importància dels ritmes circadians del son i la 
vigília, a mesura que avança l’edat de les persones. Algunes aportacions innovadores 
s’afegeixen a les ja sabudes conseqüències psicològiques i cognitives de les alteracions 
del son durant el procés de l’envelliment, d’altres en l’àmbit de la salut física, com ara 
l’increment de la prevalença de malalties cardiovasculars o diabetis amb correlació 
directa amb la reducció de les hores de son.

Prèviament a la conferència d’apertura del curs, aquest va ser inaugurat pel doctor 
Carles Franquelo, en representació de l’Hospital Sagrat Cor, i pel professor Antoni 
Bulbena, catedràtic de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona i direc-
tor del seu Departament de Psiquiatria. Els parlaments d’inauguració es van seguir 
de l’entrega de diplomes als alumnes de la 19a promoció (2016-2018) i dels premis 
als millors Treballs de Final de Màster que, en aquesta ocasió, van correspondre als 
següents treballs: “Contacto con servicios sanitarios previo a intentos de suicidio en 
personas mayores de 65 años del área sanitaria de Santiago de Compostela en el pe-
riodo de 2015 a 2017”, primer premi, realitzat pel doctor Juan Soriano, de Santiago de 
Compostela; “Trastorno bipolar geriátrico: descripción de una población colombiana 
y su perfil neuropsicológico en eutimia”, segon premi, de la doctora Mª Luisa Arenas 
de la Clínica La Inmaculada, de les Germanes Hospitalàries a Bogotà (Colòmbia) i, 
finalment, el treball “Estudio de prevalencia de aparición de primer episodio de delí-
rium en pacientes ingresados en una unidad de convalecencia y factores relacionados”, 
realitzat per Paula Bozín y Javier Santolaria, de Barcelona.

Per a aquesta nova edició del Màster (2018-2020) s’han incorporat nous alumnes pro-
cedents de diferents països de Llatinoamèrica: Colòmbia, Perú, Argentina, República 
Dominicana i Mèxic, i també de diferents comunitats autònomes d’Espanya, com ara 
Madrid, Toledo, Illes Canàries, Osca i d’altres indrets de Catalunya.

Aquest acte acadèmic es va seguir d’un còctel de recepció dels nous alumnes i comiat 
de la darrera promoció, que ja ha esdevingut una ocasió entranyable, compartida entre 
alumnes i professors, per finalitzar un període formatiu de dos anys i donar la benvin-
guda a aquesta 21a nova edició.

M. Sánchez. La XIII edició del Curs d’Actualització en Psicogeriatria de l’Hospital 
Sagrat Cor va tenir lloc el 23 i 24 de novembre a la sala d’actes de l’Hospital Sant 
Rafael, en el marc de la XXI edició del Màster en Psicogeriatria, com a mòdul docent 
obert a altres professionals interessats en la salut mental de la gent gran.

El tema monogràfic abordat en aquesta ocasió va ser el de la personalitat i els seus 
trastorns en l’edat avançada. Es tracta d’una qüestió clínica i assistencial de primer 
ordre en el pacient ancià però que, malgrat el seu interès, resulta encara avui un camp 
de coneixement enfosquit per l’escassedat de publicacions científiques sobre el tema. 
Són aspectes clau el reconeixement de determinats trets de comportament amb el so-
lapament del deteriorament cognitiu, la varietat de malalties somàtiques i la freqüent 
polifarmàcia que les acompanya. Així mateix, el pes de la psicobiografia d’una existèn-
cia dilatada i la complexitat de les relacions interpersonals al llarg de la vida tenen un 
paper rellevant en l’expressió de la personalitat al final de la vida.

Per tractar aquesta temàtica, el Curs va poder comptar amb la presència, entre d’altres, 
del Professor Germán E. Berrios, catedràtic emèrit d’Epistemologia Psiquiàtrica de la 
Universitat de Cambridge del Regne Unit, qui va dissertar sobre aspectes conceptuals 
relacionats amb la vellesa i el constructe de personalitat, i la seva implicació en les 
actuals concepcions d’ambdós termes i les seves conseqüències clíniques.

Seguidament, altres intervencions van desenvolupar aspectes més específics relacio-
nats amb l’epidemiologia, l’evolució dels trastorns de la personalitat al llarg de la vida, 
la seva relació amb el deteriorament cognitiu i la demència, els tractaments farma-
cològics i les diferents estratègies psicoterapèutiques, entre d’altres. Professors com el 
doctor Jorge Cervilla, de la Universitat de Granada; la Dra. Franco, de la Universitat 
de Sevilla; el Dr. Olivera, de l’Hospital General San Jorge d’Osca, o el Dr. Martín Ca-
rrasco, de la Clínica Padre Menni, de Pamplona, juntament amb professionals d’ins-
titucions de Germanes Hospitalàries, com Benito Menni CASM, a Sant Boi (Dra. 
Azpiazu) o de l’Hospital Sagrat Cor (Francesca Amores, Drs. Yscadar i Sánchez), van 
completar el desenvolupament d’un programa intens i enriquidor, que incloïa un taller 
pràctic de casos clínics, a càrrec del Dr. Ivanov, de l’Hospital Sagrat Cor.

El Curs es va seguir amb gran interès per part dels assistents, més d’un centenar, vin-
guts de diferents parts de Catalunya i d’altres comunitats autònomes de l’Estat.

El doctor Juan 
Antonio Madrid 
(esquerra) i el doctor 
Manel Sánchez van 
presentar la XXI 
edició del Màster en 
Psicogeriatria.

El professor Jorge 
Cervilla, catedràtic 
de Psicologia de 
la Universitat de 
Granada, va ser un 
dels ponents del curs.
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Taula de ponents 
de la V Jornada de 
Treball Social
de La Unió, a la sala 
d’actes de l’Hospital 
Sant Rafael.

La trobada va complir el 
seu objectiu d’aplegar 
treballadors/es socials 
interessats/des en 
reflexionar i debatre 
sobre la complexitat en la 
intervenció social

Redacció. L’Hospital Sagrat Cor de Martorell va participar, el 29 de novembre, en la V 
Jornada de Treball Social, organitzada per La Unió, l’Associació d’Entitats Sanitàries i 
Socials de Catalunya, i impulsada pel Consell Tècnic Assessor de Treball Social. L’acte 
es va celebrar a l’Hospital Sant Rafael (Barcelona). Els dos professionals del Centre 
que van intervenir en la trobada van ser Glòria López, diplomada en Treball Social, i 
Josep Tristany, coordinador de l’Àrea de Rehabilitació i dels Serveis de Rehabilitació 
Comunitària.

Amb el tema central de ‘Abordatge de la complexitat en 
la intervenció social’, la trobada va complir el seu objectiu 
d’aplegar treballadors/es socials interessats/des en reflexio-
nar i debatre sobre la complexitat en la intervenció social, 
com s’aborda des dels diferents àmbits assistencials i quines 
accions immediates caldria desplegar per oferir una bona 
resposta, en un format de taula de diàleg amb ponents ex-
perts i la participació de l’auditori.

Gloria López, en nom del Consell Tècnic Assessor de Tre-
ball Social de La Unió, va reflexionar sobre l’associació de 
complexitat a la paraula ‘problema’. Segons va dir, és possible 

que la raó d’aquest pensament es trobi en el fet que gairebé sempre, quan un problema 
envaeix la nostra atenció, segurament per donar-li solució, ens afrontem a l’elecció 
entre diverses solucions variables i heterogènies, fet que ens fa percebre diferents ele-
ments relacionats entre si.

Així mateix, en el marc de la jornada hi va haver una taula de diàleg, titulada “Què en-
tenem per complexitat en intervenció social i com l’abordem des dels diferents àmbits 
assistencials”, que fou moderada per M. Victoria Mir, coordinadora de Treball Social 
de l’Institut Català de la Salut, i en la qual va intervenir Josep Tristany.

L’Hospital Sagrat Cor participa en la 
V Jornada de Treball Social de La Unió 

L’Hospital Sagrat Cor, Premi Avedis Donabedian 
a l’Excel·lència en Qualitat en Atenció 
Sociosanitària i a les persones amb dependència

Entre tots | Actualitat Sagrat Cor

Redacció. L’Hospital Sagrat Cor ha estat guardonat amb el Premi Donabedian a l’Ex-
cel·lència en Qualitat en Atenció Sociosanitària i a les persones amb dependència.
Aquest premi està patrocinat per la Fundació Unió Catalana d’Hospitals i té com a 
objectiu reconèixer la tasca d’aquelles institucions que ofereixen Atenció Sociosani-
tària i a les persones amb dependència i que desenvolupen en el seu dia a dia activitats 
per a la millora contínua de la qualitat assistencial.

L’acte de lliurament tindrà lloc el pròxim 9 de gener de 2019 al Palau de la Música 
Catalana.

Reunió d’un grup de 
pacient expert a Sant 
Feliu de Llobregat.

El Programa Pacient Expert de l’Hospital 
Sagrat Cor arriba al Berguedà 
X. Reig. Seguint la línia que es va iniciar ara fa tres anys des de l’Hospital Sagrat Cor 
com a pioner en la implementació del Programa Pacient Expert als serveis de salut 
mental es va decidir ampliar aquesta experiència al Berguedà. Així, a finals d’octubre 
es va realitzar una xerrada informativa als professionals d’aquell territori i, el mes de 
gener, s’iniciarà el programa amb un petit grup de pacients.
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Redacció. L’Hospital Sagrat Cor va celebrar, el passat 30 de novembre al Centre Cul-
tural de Martorell, la XIX edició del Monogràfic Teoricopràctic en Salut Mental. 
Amb el títol ‘Psicòpates: malalts o dolents?’, es va organitzar aquesta trobada de pro-
fessionals amb l’objectiu de revisar i debatre els coneixements actuals sobre aquest 
controvertit assumpte.

En aquesta ocasió, els dos ponents convidats van ser la doctora Iolanda Batalla, coor-
dinadora de l’Hospital de Dia de Psiquiatria d’Adults de l’Hospital Universitari de 
Santa Maria de Lleida, qui va explicar els aspectes clínics de la psicopatia, i el doctor 
Àngel Cuquerella, metge i psicòleg forense de l’Institut de Medicina Legal i Ciències 
Forenses de Catalunya, qui va dissertar sobre els aspectes forenses d’aquest trastorn.

En el context de la jornada, els experts van assegurar que la prevenció i el tractament 
de la psicopatia obtenen millors resultats quan són aplicats en l’edat infantil. En canvi, 
van admetre que, en l’actualitat, no existeix cura pel psicòpata adult i que les estratègies 
d’abordatge en aquesta edat estan més relacionades amb la prevenció de danys.

I. Guijarro / M. Álvarez. El Servicio de Rehabilitación Comunitaria (SRC) de Mar-
torell cuenta con una nueva actividad en su cartera de servicios: la horticultura. En 
este taller se fusionan tres programas del SRC: el Programa Funcional de Actividades 
Rehabilitadoras, el de Inserción Comunitaria y el Laboral.

A principios de 2018 surgió la idea de ampliar la cartera de servicios del SRC y, tras 
gestiones con el Ayuntamiento de Martorell, se cedió un terreno para la creación del 
huerto terapéutico en el Centro Ocupacional de Can Serra.

El objetivo de esta actividad es el poder poner en práctica unas competencias profe-
sionales y personales para trabajar diferentes objetivos. Así, se genera un espacio que 
fomenta la acción comunitaria autogestionada y permite que los usuarios sean los 
verdaderos protagonistas, potenciando las relaciones y creando cohesión grupal. En 
la misma línea, la salida formativa/laboral de horticultura es amplia y el grupo que se 
crea para esta actividad es una herramienta para enlazar el SRC con el mundo laboral.

Los usuarios del SRC se muestran muy satisfechos con la iniciativa ya que les hace 
sentir “útiles” y también por el hecho de poder trabajar rodeados de naturaleza. 

X. Reig. Abans de l’estiu es va acostar als serveis de salut mental de Sant Feliu l’Asso-
ciació de Salut Mental Baix Llobregat Sud, davant la necessitat de poder muntar un 
Grup d’Ajuda Mútua (GAM). Els GAM s’entenen com a espais on cadascú pot parlar 
des de la seva pròpia subjectivitat, des de la pròpia experiència de ser persones amb un 
diagnòstic de salut mental i com a espais de suport mutu.

Així, professionals del Club Social “Nou Camí” i del Servei de Rehabilitació Comu-
nitària de Sant Feliu es van reunir amb un grup d’afectats per organitzar-lo. Es va 
acordar que, en aquesta etapa d’inici, hi aniria un professional cada 15 dies -en principi 
els GAM no tenen suport professional- per col·laborar muntant i consolidant l’espai, 
i amb un compromís d’un curs acadèmic, per després poder trobar un facilitador entre 
ells mateixos. Un altre aspecte que es va debatre va ser el lloc on es realitzaria i, final-
ment, es va decidir que es faria al Centre Cívic de les Tovalloles a Sant Feliu.

Cal no oblidar que el Pla Director està fent una aposta molt important pel moviment 
en primera persona, un moviment que complementa i és complementat pels tracta-
ments professionalitzats, ja que dona lloc al suport “peer to peer”.

XIX Monogràfic Teoricopràctic en Salut Mental

Horticultura terapéutica, nueva actividad del 
SRC de Martorell

Creació d’un Grup d’Ajuda Mútua a Sant Feliu

Entre tots | Actualitat Sagrat Cor

Per saber-ne més clica aquí

Un moment de la 
jornada, celebrada 
al Centre Cultural de 
Martorell.

R. Ollé. Usuarios y profesionales del Hospital Sagrat Cor realizaron, el 16 de octubre, 
una peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de Montserrat.

Esta actividad, organizada por el PAER del Centro, la llevó a cabo un grupo reducido 
de personas, con el fin de preservar una experiencia más personalizada y acompañada 
de lo que significa vivir una jornada en Montserrat.

El acto central de dicha peregrinación fue un espacio de oración en la capilla/camarín 
de la Virgen, donde usuarios y profesionales del Hospital pudieron expresar y vivir 
como comunidad sus deseos y anhelos ante María. Así, presentaron a sus pies la rea-
lidad personal de cada uno y, también, la realidad colectiva de comunidad hospitalaria 
deseando que María, siempre cerca del Señor, acompañe también sus proyectos, ilu-
siones y fatigas.

Algunos de los usuarios del Hospital que hicieron la peregrinación explicaron que lo 
que les motivó a ir a Montserrat fue el ambiente religioso que se respira y la ilusión de 
visitar la basílica y poder besar a la Moreneta. Por otro lado, aquello que más les gustó 
fueron las vistas y el paisaje que ofrece la espectacular montaña, así como el ver la 
basílica y rezar a la Virgen. Todos los usuarios coincidieron en que volverían a repetir 
la salida.

Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de 
Montserrat 

Parte del huerto 
dedicado a la nueva 
actividad del Servicio 
de Rehabilitación 
Comunitaria de 
Martorell.

http://
http://www.hospitalsagratcormartorell.org/sala-de-premsa/noticies/l-hospital-sagrat-cor-de-martorell-celebra-el-xix-monografic-teoricopractic-en-salut-mental.html
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Parlem-ne

Que la muerte es el final de la vida biológica es algo que desde nuestra racionalidad 
todos sabemos y podemos considerarla, junto con el nacimiento, como los dos mo-
mentos cruciales y más trascendentes para el ser humano, ya que van más allá del 
mundo racional del mismo (misterio de la vida y la muerte). 

Ambas situaciones, nacimiento y muerte, han evolucionado a lo largo de los últimos 
años, junto con la evolución de las ciencias de la salud. Por un lado, se ha disminuido 
de forma espectacular la mortalidad infantil y, por el otro, la esperanza de vida se ha 
prolongado en nuestro país, siendo, en este momento, después de Japón, el que mayor 
esperanza de vida ha alcanzado en todo el mundo. Este hecho ha cambiado considera-
blemente la actitud de las personas en relación con el final de la vida (muerte). En este 
sentido, ha pasado de ser una situación dolorosa para la propia persona y su entorno 
familiar –pero aceptada e integrada en el imaginario colectivo a nivel social– a apar-

José Antonio Larraz
Director del Área

 Asistencial y Educativa 
de Provincia de España

tarla e incluso negarla, para no afrontar dicho abandono de esta vida material y el fin 
biológico de la misma que supone la muerte. 

Se ha pasado de celebrar todos unos rituales alrededor de la misma en épocas pasadas 
(independientemente de las creencias de cada persona) a “despachar” de forma rápida 
y comercial el fin de la vida biológica de las personas, como si quisiéramos deshacer-
nos cuanto antes del dolor y el sufrimiento que provoca la muerte y pérdida de un 
ser querido y el hecho mismo de enfrentarnos, en esta época tan omnipotente, con 
nuestra finitud. 

En este contexto, la concepción actual alrededor del fin de la vida de la persona se sitúa 
en los siguientes puntos: muerte digna, sedación terminal y eutanasia. 

La muerte digna, un derecho de la persona

“Morir con dignidad” es un derecho de la persona, ya que la dignidad es inherente 
a la misma por el hecho de serlo, independientemente de su condición (económica, 
política, religiosa, identidad sexual, etc.). Supone el vivir dignamente hasta el último 
momento: 

 a)  Evitar/minimizar el sufrimiento. 
 b) Procurar un entorno tranquilo, con los cuidados y relación cercana/ 
  cálida con los profesionales. 
 c)  Presencia y acompañamiento de los seres queridos. 

Todo ello con el respeto absoluto a las creencias y valores de la persona y procurando 
el máximo apoyo y acompañamiento por parte de los profesionales 
a los seres queridos de la persona en trance de muerte. 

Ayudar a morir dignamente supone también por parte de los pro-
fesionales de la salud el no empeñarse en preservar la vida y re-
trasar la muerte a toda costa y a cualquier “precio” (obstinación 
terapéutica). Cuando la muerte es inevitable, se debe ayudar a la 
persona a morir con dignidad, en los términos definidos anterior-
mente. 

Este momento y decisión suele ser difícil tanto para los profe-
sionales como para la persona y sus familiares, que casi siempre 
mantienen la esperanza y la lucha por tratar de evitar lo inevitable. 
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Muerte digna y eutanasia, dos conceptos distintos
Morir con dignidad es un derecho de la persona. En esta planificación de ayuda y acompañamiento en el final de la vida, cuando la situa-
ción es irreversible y considerando la muerte digna como una muerte sin sufrimiento, se incluye la sedación terminal o paliativa, que no 
debe confundirse con la eutanasia.  

Entre tots | Parlem-ne

“Morir con dignidad” 
es un derecho de la 
persona, ya que la 
dignidad es inherente 
a la misma por el 
hecho de serlo, 
independientemente 
de su condición
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Ante estas situaciones, el proceso ha de ser muy riguroso y cuidadoso en cuanto a:
 
• La información que se proporciona a la persona y/o familiares. Ha de ser una in-
formación veraz, pero adaptada a la realidad de cada situación (lo que quieren y no 
quieren saber). Todo ello transmitido con la máxima delicadeza y tacto. 

• Dicho proceso de información, inicial y de seguimiento del mismo, ha de estar cen-
tralizado y consensuado por parte del equipo asistencial. Se debe decidir quién informa 
y de qué informa dentro del equipo, para no dar lugar a malos entendidos o informa-
ciones que se interpreten como contradictorias, que no favorecen a esta muerte digna. 

• Respeto a la autonomía de la persona (si es competente), así como a sus creencias y 
valores. 

• Comunicar y consensuar con la persona y/o familiares la planificación de todo el 
proceso de ayuda, apoyo y acompañamiento, en lo técnico/asistencial y humano, que 
les garantice: 

 a) Máxima calidad de vida.
 b) El máximo confort.
 c) La ausencia o mínimo sufrimiento tanto físico como psicológico en  
  este proceso de final de vida.
 d) Ofrecimiento de atención/acompañamiento espiritual y religioso de  
  acuerdo con sus creencias. 

• Dar tiempo para que, si no lo ha hecho, la persona pueda expresar sus últimas vo-
luntades y despedirse de sus seres queridos. Es decir, poder ayudarle a morir en paz. 

En esta planificación de ayuda y acompañamiento en el final de la vida, cuando la 
situación es irreversible y en el marco de considerar la muerte digna como una muerte 
sin sufrimiento (físico y psicológico), se incluye la sedación terminal o paliativa. Al-
gunos la equiparan con la eutanasia, cuya controversia puede impedir a los equipos 
asistenciales de cuidados paliativos el uso de todos los medios terapéuticos paliativos 
para procurar esta muerte digna. 
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La diferencia es clara, la sedación terminal o paliativa es el uso de fárma-
cos ajustados a la respuesta del paciente para provocar una disminución 
del nivel de conciencia, que puede llegar a la sedación total, con el objetivo 
de evitar el sufrimiento físico y psicológico de la persona (estado de ago-
nía). En el caso de que se pretenda la sedación total, en todo momento se 
ha de informar y solicitar su consentimiento y/o el de sus fami-
liares ya que, con toda probabilidad, la sedación será irreversible. 
Por su parte, la eutanasia es la prescripción de fármacos a dosis 
letales con el objetivo de provocar la muerte inmediata y rápida 
de la persona. 

Desarrollo insuficiente e irregular de los cuidados paliativos 

Estamos, en nuestro país, a las puertas de un proceso de despena-
lización de la eutanasia y, más allá de situaciones individuales, las 
posturas son irreconciliables entre defensores y detractores. Por 
un lado, se defiende el derecho de la persona en condiciones de 
autonomía a decidir sobre el fin de su vida y, por otro, se considera 
la vida (y la decisión final) como algo superior, fuera del alcance 
de la decisión individual de la persona. 

Ciñéndonos al ámbito exclusivamente médico-asistencial, sabe-
mos que la petición de eutanasia, en una mayoría de los casos, está rela-
cionada con la finalidad de evitar el sufrimiento físico y psicológico que 
la persona y sus familiares han de padecer en estas situaciones. Sabemos, 
también, que el objetivo de los equipos multidisciplinares de cuidados 
paliativos es precisamente el ayudar a una muerte digna y en paz (sin 
sufrimiento, con la máxima calidad de vida y en compañía de seres que-
ridos), y poder ofrecerla en el ámbito que deseen (centro sociosanitario o 
en domicilio). 

La realidad en el momento actual es que el desarrollo de los cuidados 
paliativos es, a todas luces, insuficiente e irregular a nivel territorial en 
nuestro país, con una ley nacional de paliativos atascada en su desarrollo 
e implementación efectiva. Por tanto, la decisión de despenalizar la euta-
nasia, sin dar la oportunidad a las personas en situación de final de vida 
de morir dignamente de otra manera, es como empezar una casa por el 
tejado. 
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La doctora Silvia Alonso-Lana, neuropsicòloga de FIDMAG Germanes 
Hospitalàries, va rebre el passat 12 de desembre, el premi Barraquer i Bor-
das de la Societat  Catalana de Neuropsicologia a la millor tesi doctoral pel 
seu treball titulat “El trastorno bipolar: cambios cerebrales asociados con 
el estado de ánimo y el deterioro cognitivo”, dirigida per la doctora Edith 
Pomarol-Clotet i codirigida pel doctor Eduard Vieta.

El doctor Salvador Sarró, psiquiatra de FIDMAG Germanes Hospitalàries, 
va fer la defensa de la tesi “Alteraciones estructurales asociadas a la presencia 
de discinesia tardía en la esquizof renia”, el 26 d’octubre a la Sala de l’Edifici 
Convent de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. La tesi va ser dirigida per 
la Dra. Pomarol-Clotet, directora de FIDMAG Germanes Hospitalàries, i 
pel doctor Peter McKenna, investigador principal del CIBERSAM.

La doctora Candibel Aguirre, psicòloga 
de l’Hospital de Dia de Sant Boi de Be-
nito Menni CASM,  va fer la defensa de 
la tesi “Los signos neurológicos menores en 
esquizof renia: correlaciones con las carac-
terísticas clínicas, la función cognitiva y los 
cambios cerebrales estructurales”, a la sala 
de Graus de la Facultat de Medicina de la 
UAB, el 19 de novembre. La tesi va ser di-
rigida per la Dra. Pomarol-Clotet i pel Dr. 
McKenna.

FIDMAG

fidmag.com

FIDMAG Germanes Hospitalàries rep el premi Barraquer i Bordas a la 
millor Tesi Doctoral 2018
A banda d’aquest guardó, que ha reconegut un treball sobre trastorn bipolar, durant aquest darrer trimestre també 
s’han defensat tres tesis doctorals de professionals de Germanes Hospitalàries.

Investigació

Germanes Hospitalàries
Research Foundation
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La doctora Norma Verdolini, psiquiatra de 
FIDMAG Germanes Hospitalàries, va fer 
la defensa, el 29 de novembre, de la tesi 
“Self-and hetero-agression: Clinical Impli-
cations in Bipolar Disorder and Mixed Sta-
tes”, dirigida pel Dr. Vieta i la Dra. Isabella 
Pacchiarotti, amb menció europea. El lloc 
escollit va ser la sala d’actes Farreras Valen-
tí de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Biblioteca

Mujeres, una por una 
Autora:

Shula Eldar

Muchas veces tiene uno la impresión 
de que en lo que concierne a la 
cuestión de los sexos, –a la sexualidad 
tanto masculina como femenina–,  el 
discurso social se deja arrastrar hacia 
una pseudo-simplicidad. Sin embargo, 
la sexualidad no es una cuestión sencilla. 
Es el núcleo más opaco de lo humano 
y da cuenta de las modalidades propias 
a cada sujeto de obtener su satisfacción, 
más allá de su propia anatomía. 

Cada uno produce una respuesta 
singular a lo enigmático del sexo; a 
lo que no puede trasmitirse como se 
transmitiría un conocimiento práctico, 
una técnica. La posición sexual es 
cuestión de una decisión electiva para 
el sujeto. 

Así, si lo masculino puede situarse en el 
marco de una lógica de lo universal, lo 
femenino se abre hacia una dimensión 
de incompletud. Eso hace que la 
feminidad sea un enigma fecundo que 
concierne tanto a los hombres como a 
las mujeres. 

Freud enunció esta pregunta: “¿Qué 
quiere la mujer?”. Lacan reformuló la 
pregunta y la transformó radicalmente 
al plantearla como: “¿Qué quiere una 
mujer?”, ya que, a ellas, decía, hay que 
tomarlas “una por una”.

Entre tots | Investigació / Biblioteca

Jornada del 5è premi Barraquer i Bordas. Font: Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
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Actualitat Hospitalàries

Redacció. El I Capítol de la Província d’Espanya de les Germanes Hospitalàries 
del Sagrat Cor de Jesús es va celebrar del 19 al 25 de novembre al Centro San Juan 
de Dios Los Molinos (Madrid). 

Amb el títol de “Practicant l’Hospitalitat”, un dels propòsits 
d’aquest esdeveniment congregacional va ser l’adaptació de les 
decisions i orientacions del Capítol General a la realitat de la 
Província d’Espanya, així com l’elecció de la Superiora i de les 
Conselleres provincials. En aquest sentit, Matilde Porras Gon-
zález va ser escollida Superiora provincial d’Espanya i les se-
güents germanes, Conselleres provincials: Sor Mª del Carmen 
Martín García, Vicària i primera consellera; Sor Mª Rosario 
Iranzo Avelino, 2a consellera; Sor Mª Cristina Hernández Ro-
dríguez, 3a consellera, i Sor Rosa Mª Gutiérrez Sánchez, 4a 
consellera. 

El I Capítol Provincial va comptar amb la participació de 40 
Germanes Hospitalàries junt amb 33 col·laboradors i 1 laica 
hospitalària. Durant la celebració es va analitzar el camí reco-
rregut els últims anys per la Província d’Espanya. Així mateix, 
a partir de l’organització de germanes i col·laboradors en set 

grups de treball, es va analitzar l’esborrany del document capitular i van sorgir 
diferents propostes, que van ser posades en comú durant l’Assemblea capitolar. 

A la finalització del Capítol es va aprovar el document capitolar, el qual assenyala 
les línies de treball a posar en marxa els pròxims sis anys, tant a nivell provincial 
com local, i també orientarà els plans de gestió anual de cada un dels centres.  

Un dels propòsits 
d’aquest esdeveniment 
congregacional va 
ser l’adaptació de les 
decisions i orientacions 
del Capítol General 
a la realitat de la 
Província d’Espanya, 
així com l’elecció de 
la Superiora i de les 
Conselleres provincials

La Província d’Espanya celebra el seu
I Capítol Provincial 

D’esquerra a dreta: Sor Mª Rosario Iranzo Avelino, Sor Mª Cristina Hernández Rodríguez, Sor Mª del Carmen Martín García, Sor Matilde 
Porras González i Sor Rosa Mª Gutiérrez Sánchez.

Germanes Hospitalàries 
implanta un codi de 
conducta propi

La XIV Jornada d’Atenció 
Espiritual i Religiosa 
congrega més de 100 
persones

Redacció. Germanes Hospitalàries disposa d’un 
Codi de Conducta per a tots els centres de la 
Província d’Espanya. Es tracta del document en 
el qual l’Entitat, de manera voluntària, exposa 
els principis que es compromet a seguir en el seu 
comportament, tant internament com externa. 

Per a Germanes Hospitalàries i l’activitat que des-
envolupa a través de l’Obra hospitalària, el Codi 
de Conducta és un compromís derivat de la pròpia 
identitat i els valors recollits en el Marc d’Identitat 
de la Institució.

Aquest codi recull els principis ètics i les normes 
de comportament que han de regir l’actuació de les 
persones que integren la Comunitat Hospitalària 
i, en especial, la dels qui treballen a la Institució o 
hi duen a terme accions de voluntariat. També es 
proposa la seva difusió a usuaris, proveïdors, enti-
tats reguladores i altres actors amb els quals s’esta-
bleixen convenis i serveis de col·laboració.

La implantació del Codi de Conducta de Germa-
nes Hospitalàries ha estat precedida per la creació 
del Comitè d’Observança, que és l’òrgan de con-
trol i seguiment a nivell provincial que garantirà 
l’acompliment de tot allò relacionat amb aquest 
document. 

Redacció. La XIV Jornada d’Atenció Espiritual i 
Religiosa, organitzada per l’Hospital Sagrat Cor, 
l’Hospital Sant Rafael, el Complex Assistencial en 
Salut Mental Benito Menni i l’Hospital Mare de 
Déu de la Mercè, va congregar més de cent perso-
nes el passat 5 d’octubre a l’Hospital Sant Rafael.

Amb el títol “Espiritualitat, creativitat i aten-
cions: una mirada actual” l’acte va comptar amb 
la participació de Siro López, polifacètic perso-
natge, teòleg, mim, periodista, fotògraf…, qui va 
aconseguir l’atenció inicial dels assistents amb una 
exposició dels seus pensaments sobre la tendresa, 
fent un creatiu recorregut històric que incitava a 
identificar-se amb les situacions exposades.

A continuació, es va donar un moment íntim grà-
cies a les experiències de tres professionals assis-
tencials, Eulàlia Fontseca, Balma Soraya Hernán-
dez  i Sandra Medina, que van bolcar experiències 
vivencials entorn de l’espiritualitat i les van com-
partir amb tots els assistents.

Com a cloenda, de nou, Siro López va proposar 
“el joc de la pluja” i va promoure la participació de 
gairebé la totalitat de l’aforament en un clima de 
màgia i distensió.

Entre tots | Actualitat Hospitalàries

Un moment de la jornada, celebrada a l’Hospital Sant Rafael.

Portada del nou document de Codi de Conducta.
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La Navidad nos descubre, también, una respuesta última al sentido del ser humano. SOMOS 
UN PROYECTO INFINITO. Sólo el infinito puede realizar nuestra plena humanidad. El 
Infinito se hizo ser humano para que el ser humano se hiciese Infinito. Esta es la gran posibi-
lidad que está guardada en lo profundo de nuestro corazón, la posibilidad de más profundidad, 
más significado, más hondura a nuestro vivir de cada día. Es el camino de nuestra espiritualidad 
que encuentra en la Navidad el significado último.

Es en este contexto donde cada actividad, cada gesto, cada felicitación debería encontrar un 
sentido para no vivir en una sociedad carente de ello. Celebrar, reunirse, festejar, simbolizar son 
expresiones externas de nuestra inquietud más profunda: nuestro proyecto de infinito que se 
despliega en nuestros valores, en nuestra interioridad, en nuestra mirada atenta, en nuestros 
gestos humanizadores.

Desde el Servicio de atención Espiritual y Religiosa (PAER) del Hospital Sagrat Cor de Mar-
torell pretendemos ofrecer, en cada actividad que proponemos, una expresión de todo ello para 
nuestros usuarios, familiares, profesionales.

Navidad 2018 en el Hospital Sagrat Cor: “Lo 
infinito en lo finito”
La Navidad es un tiempo de muchos significados, que evoca 
en cada uno de nosotros un abanico grande de recuerdos y 
sentimientos. Para los cristianos es la gran celebración que 
tiene como núcleo la experiencia de un Dios que por amor 
se comunica a los hombres por medio de Jesús, un hombre 
que, sin dejar de ser Dios, se encarna en nuestra realidad, 
entra en nuestro ser y nos da la posibilidad de abrirnos a 
una vida de significado y sentido.

De tot cor

Roberto Narvaiz
Coordinador del 

Servicio Pastoral AER

Acto de celebración de la Navidad para los trabajadores.

En esta Navidad me gustaría destacar algunos momentos que nos permiten hacer vivencia de 
lo dicho anteriormente, pero también de sentirnos familia en la Hospitalidad:

- La campaña “Sembradores de Estrellas”, que tiene como objetivos sentirnos testigos y misio-
neros de la gran noticia de estos días: el nacimiento de Jesús, y convertirlo en gesto y saludo por 
medio del regalo de una pequeña estrella de Navidad.

- El festival de la Navidad como una propuesta lúdica/catequética 
que nos ayuda a ahondar en el significado de la Navidad. Celebra-
mos porque vivimos.

- La jornada del pasado día 21 con los profesionales, en los que por 
medio del pregón de la Navidad, en esta ocasión realizado por la 
Hna. Vicky Molins (Compañía de Santa Teresa), nos dio la opor-
tunidad de abrir nuestros ojos y nuestro corazón desde la solidari-
dad a realidades cercanas de pobreza y exclusión desde la llamada 
a crecer en sensibilidad y humanización frente a los hermanos más 
necesitados. También tuvimos la oportunidad de regalarnos nues-
tros buenos deseos navideños.

- La visita de sus Majestades los Reyes de Oriente, que siguen ilu-
minando nuestros ojos despertando la ilusión, la bondad que existe 
en nuestro interior y que cada año tienen el gran gesto generoso de 
hacerse presentes en nuestro Hospital.

- La celebración litúrgica que nos permite hacer vivos y celebrar los misterios de nuestra es-
peranza entorno a la Navidad, siendo conscientes que, en cada celebración, se hace más fuerte 
nuestra fe en Dios encarnada en Jesús.

Gracias a todos los que de una manera u otra seguimos apostando por hacer de nuestro peque-
ño recinto un lugar donde las personas crezcamos desde lo más profundo y estemos abiertos a 
los valores que dan sentido a nuestro ser y hacer; todo ello permite, en el fondo, sentirnos más 
humanos.

Celebrar, reunirse, 
festejar, simbolizar son 
expresiones externas de 
nuestra inquietud más 
profunda: nuestro proyecto 
de infinito que se despliega 
en nuestros valores, en 
nuestra interioridad, en 
nuestra mirada atenta, 
en nuestros gestos 
humanizadores
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Actividad 15’ al 
Cor del Hospital: 
“sembradores de 
estrellas”, en la capilla 
del Hospital.
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Què li va fer passar de la Psiquiatria a l’Antropologia? 

Vaig ser dels primers residents de Psiquiatria que hi va haver a l’Estat, quan enca-
ra no hi havia l’examen MIR. Vaig guanyar una plaça de becari MIR al concurs de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau el 1973. Durant 3 anys i escaig vaig romandre 
intern a l’Institut Mental de la Santa Creu (l’antic Manicomi de la Santa Creu). Era 
un moment de transició, entre el paper que fins aleshores feien els metges de guàrdia 
a la majoria de manicomis provincials i el nou model d’interns residents a l’hospital 
jerarquitzat que havia implantat Carles Soler Durall, primer, a l’Hospital de Sant Pau 
i, tres anys més tard, a l’Institut que en depenia. 

Xavier Reig
Psicòleg Clínic del 

Servei de Rehabilitació 
Comunitària de Sant 

Feliu de Llobregat 
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Josep Maria Comelles, catedràtic d’Antropologia Social de la Universitat Rovira i Virgili

“La utopia de la meva generació de buidar els manicomis ha 
acabat convertint l’espai domèstic en una nova versió de la 
institució total”
Parlem amb Josep Maria Comelles, professor emèrit d’Antropologia social i membre del Departament d’Antropologia Filosofia i Treball Social i del Me-
dical Anthropology Research Center de la Universitat Rovira i Virgili. És llicenciat en Filosofia i Lletres (Psicologia, UB), i especialista en Psiquiatria. Ha 
estat professor convidat a les Universitats de Paris X (Nanterre), Lumière Lyon2, Amsterdam, Perugia, Buenos Aires i al CIESAS (México DF). Els seus 
camps d’especialitat són l’antropologia mèdica i la història de la ciència (antropologia, medicina i psiquiatria). També és especialista en l’etnografia de la 
Romería del Rocío a Andalusia. Ha publicat més d’una dotzena de llibres.

El 1972 havia acabat Medicina a la UB i la meva intenció 
era fer una carrera professional com a psiquiatra, malgrat que 
sempre va agradar-me la idea de la docència superior. Per dir 
la veritat, el 1973 no podia tenir ni idea de què faria després... 
Recordo que, l’octubre de 1969, quan anava a començar quart 
de Medicina, vaig tenir la possibilitat de matricular-me al 
nou pla d’estudis de la Facultat de Filosofia i Lletres -el Pla 
Maluquer-. Era un pla de cinc anys amb deu assignatures 
obligatòries i la resta, optatives. Com que ja volia estudiar 
Psiquiatria, en acabar la carrera, vaig pensar que la forma-
ció nova de Psicologia dins d’aquest pla era una excel·lent 
oportunitat; de fet, era la segona promoció de psicòlegs que 
s’incorporava al pla de Filosofia i Lletres de la UB.

A Lletres, la primera classe que vaig tenir va ser la d’Antro-
pologia del doctor Claudi Esteva i Fabregat. La seva docèn-
cia va fascinar tots els fundadors de l’antropologia catalana i 
a mi mateix. Encara que el meu títol final, el 1974, no podia 
ser altre que el de psicòleg, al llarg dels cinc anys vaig escollir 
totes les matèries possibles d’Antropologia i vaig començar a 
llegir els clàssics d’una disciplina de la qual, el 1969, no tenia ni idea de la seva existèn-
cia. Malgrat que, entre 1974 i l’estiu de 1976, vaig ser un dels fundadors –juntament 
amb Enric Álvarez i Miquel Casas– d’una de les primeres monitoritzacions de tracta-
ments amb liti i amb neurolèptics retard, la meva intenció era, a l’acabar la residència 
a l’Institut Mental de la Santa Creu, agafar-me un període sabàtic per fer un doctorat 
en Antropologia. 

El febrer de 1976, quan encara era resident a l’Institut Mental i metge d’Urgències 
al Seguro (Seguretat Social) –un temps de pluriocupació–, van proposar-me impartir 
docència d’Antropologia a Lletres. Ja havia publicat alguns articles i ressenyes, i vaig 
acceptar. La docència aquells mesos fou una experiència inoblidable i suposo que va 
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decantar-me, encara que sense saber-ho del cert, cap a l’Antropologia. Vaig guanyar 
una beca del govern francès aquell mateix any i vaig anar a l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (París) a fer el doctorat. El programa era interdisciplinari entre 
Psiquiatria i Antropologia, i l’havia fundat Roger Bastide (1898-1974), que havia pu-
blicat el llibre fundacional Sociologie des maladies mentales, els anys 60. Els doctorands 

érem una barreja d’antropòlegs, psicòlegs i psiquiatres. Vaig defen-
sar la tesi, l’any 1979, que era un estudi d’antropologia política so-
bre el conflicte de l’Institut Mental, un dels referents de les lluites 
per la reforma psiquiàtrica. 

Quan vaig tornar de França, la recerca de camp i la tesi les vaig 
fer a Barcelona. En aquell moment, només tenia com a feina la 
d’encarregat de curs a la UB, ja a Tarragona (1977). El mercat 
de treball de psiquiatra era pràcticament nul, amb l’excepció de 
substitucions de Psiquiatria i de places del Seguro que s’oferien de 
manera ocasional. La UB pagava poc però era el salari fixe. Els 
companys de Tarragona insistien que acabés la tesi ja que, amb 
aquesta, la UB em contractaria com a professor adjunt, amb un sou 
quatre vegades superior. Quan vaig tornar amb la tesi de París a 
Barcelona, el degà de Medicina va considerar que no era vàlida, ja 
que no la vaig dur a terme a una facultat de Medicina. 

Així, vaig romandre un any i mig més d’encarregat de curs, fent 
substitucions, i vaig obrir una consulta privada com a psiquiatra, 
que vaig mantenir durant 7 o 8 anys. Finalment, el setembre de 
1981, vaig presentar una tesi a Medicina sobre l’evolució de les po-
lítiques públiques psiquiàtriques a Espanya. A Tarragona, vaig es-
devenir adjunt contractat i, amb la LRU, vaig ser idoneitzat el 1986. 
L’any 2003 vaig ser catedràtic d’Antropologia amb la qual cosa el 
meu salari va esdevenir força decent. 

La psiquiatria, des que vaig acabar la residència, va passar a ser una segona activitat, 
però des del punt de vista clínic, no des de la recerca, ja que el que he fet durant qua-
ranta anys ha estat fer recerca sobre salut mental o sobre economia política de la salut 
des de diferents perspectives.

Ha vist molts canvis en aquests 40 anys?

Vaig viure la crisi de la Psiquiatria de principis dels setanta. Va ser un observatori 
privilegiat en dos sentits: l’experiència de viure en un manicomi i la d’esdevenir el 
memorialista d’una crisi que, malgrat va tenir el seu moment culminant entre 1970 
i 1972, va ser un dels referents importants de la reforma de l’assistència psiquiàtrica 
a Espanya. De la crisi d’aquesta institució, van eixir-ne tres reformes: la que va dur a 
la radical medicalització de la Psiquiatria dels vuitanta, a partir de la implantació del 
model global de Psiquiatria Neo-Kraepeliniana (el model DSM), de la mà d’Álvarez 
i Casas, patrocinats per Delfí Abella; el desenvolupament de la Psiquiatria Sistèmica, 
de la mà de Juan L. Linares i, finalment, la dels equips de salut comunitària de Nou 
Barris, de la mà de Josep Clusa. El meu petit i local terreny d’observació dels setanta va 
prefigurar algunes de les tendències posteriors en l’evolució de la Psiquiatria catalana.

Amb tot, quan vaig tornar de França vaig mantenir una pràctica clínica privada residual 
durant una dècada, fins al 1989, en què el règim d’incompatibilitats dels funcionaris 
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públics em va fer abandonar-la. No conservo cap recança de les meves dues dècades 
de clínica. La possibilitat de seguir una carrera clínica a l’hospital ja no m’interessava i 
el meu perfil a principis dels vuitanta era sobretot el d’un antropòleg professional amb 
una especial atenció per la historiografia de l’Antropologia i la Psiquiatria. Ara bé, la 
meva formació clínica psiquiàtrica era un bagatge massa important per abandonar-lo. 
D’aquí, la meva orientació cap a allò que avui coneixem com a Antropologia Mèdica i 
Psiquiatria o Psicologia Transcultural o Cultural. 

En què poden enriquir-se la Psiquiatria i l’Antropologia?

Un dels fundadors de l’Antropologia Professional, el Professor William H. Rivers 
(1866-1922), era psiquiatra, format amb Kraepelin a Munich i un dels principals in-
troductors de la psicoanàlisi a l’Imperi Britànic. Rivers va ser un dels autors rellevants 
en la descripció del shell shock –la neurosi “de guerra”, avui el PTSD–. Tenia una amplia 
experiència de recerca de camp a Melanèsia des de 1898 i, malgrat que volia dissociar 
les dues disciplines, la seva obra final, entre 1917 i 1922, obria un diàleg específic sobre 
les relacions entre Psicoanàlisi, Psiquiatria i Antropologia Professional. Aquest és avui 
tan viu com que els camps de la Psiquiatria i la Psicologia Cultural i Transcultural, així 
com els de l’Etnopsiquiatria i l’Etnopsicoanàlisi, són camps de rellevància internacio-
nal, tant, que les crisis migratòries de les darreres dues dècades els han situat a primera 
línia dels debats sobre el desplegament de polítiques públiques de salut mental.

A Catalunya, la primera actuació pública per organitzar el desordre del dispositiu d’as-
sistència psiquiàtrica, la que va fer la Mancomunitat de Catalunya entre 1915 i 1925 
i que va continuar amb la Generalitat republicana (1931-38), tenia el propòsit d’arti-
cular el projecte amb variables socials i culturals que exigien una descentralització del 
dispositiu a comarques i el desenvolupament d’estructures intermèdies que permetes-
sin, als interns, a llarg termini, el poder romandre prop de les seves famílies. Hi ha un 
paral·lelisme amb els debats internacionals incipients que conduirien, després de la II 
Guerra Mundial, als processos de desinstitucionalització. 
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Des del final de la II Guerra Mundial, la consciència a la mateixa OMS de la necessi-
tat d’incorporar científics socials –especialment antropòlegs i sociòlegs professionals- 
va donar lloc a un enorme desenvolupament de la recerca aplicada en el camp de la 
salut mental, inicialment al Canadà i als Estats Units. D’aquests països és d’on venen 
les etiquetes Psiquiatria-Psicologia Transcultural i Cultural, respectivament, derivades 
de la necessitat d’assumir la diversitat cultural dels migrants i refugiats demandants 
d’ajuda i de la necessitat d’ajustar el desplegament dels programes a les característi-
ques idiosincràtiques dels terrenys d’intervenció. 

A l’Espanya franquista, en la qual no existí l’Antropologia Pro-
fessional, la introducció de la literatura específica va venir de la 
mà d’alguns psiquiatres, especialment, de Ramon Sarró, Manoel 
Cabaleiro Goas i, sobretot, d’Adolfo Serigó Segarra (1926-2001), 
director del PANAP i introductor, als anys seixanta, de la litera-
tura internacional i defensor dels programes proposats per l’OMS 
per desplegar els serveis psiquiàtrics. La lectura actual de l’obra de 
Serigó impressiona però, a l’arribar la Transició, els seu perfil de 
membre menor de l’establishment del Règim va dur-lo a l’ostracis-
me. Les propostes de Serigó tenen un caire molt més ampli que 
els debats de la reforma psiquiàtrica dels setanta-vuitanta.

Després hi va haver l’hegemonia de la Psiquiatria Biològica, du-
rant els últims 30 o 40 anys el debat va quedar soterrat i, a finals 
del segle XX, amb l’arribada de l’ona d’immigrants a Catalunya, es 
va haver de tornar a assumir el debat. El personatge més conegut 
d’aquesta etapa és el Dr. Achotegui i algunes experiències a Sant 
Joan de Déu i, amb una perspectiva més clínica, el cas de la Vall 
d’Hebron.

Com veu el moviment en primera persona? 

Ho he seguit més directament perquè estic en contacte amb el 
doctor Martín Correa, que és qui porta Ràdio Nikosia, i he participat en alguna emis-
sió així com en els dos documentals sobre salut mental que ha emès TV3: Balls Robats 
i Veus contra l ’estigma. Pel fet d’estar participant en dos projectes sobre el franquisme 
i la Transició, en els darrers cinc anys he revisat bona part dels debats –no tots!-, i he 
tornat a publicar sobre el tema. El fet més notori és l’evolució des d’un model on la 
Psiquiatria –gairebé «forense»– s’associava a la imatge de categories com l’esquizofrè-
nia, les psicosis orgàniques o les psicopaties, entre d’altres etiquetes clàssiques i que 
afectaven sectors relativament discrets de la població (menys d’un 5 %), a la generalit-
zació, no només d’etiquetes diagnòstiques, com la depressió, sinó l’emergència d’altres, 
com l’anorèxia que, quan jo estudiava, eren notes a peu de pàgina, per no parlar de la 
multitud de trastorns somatomorfs i de la banalització de l’ús de determinades famí-
lies de psicofàrmacs. 

Quan treballava amb les persones admeses a la sala de dements de la Santa Creu de 
Barcelona vaig poder viure de primer mà aquesta evolució de la Psiquiatria. Va ser un 
bon observatori per relativitzar conceptes i prejudicis. Al segle XVII i XVIII, el boig 
era un personatge que formava part d’un paisatge natural i, en principi, no tenia una 
especial caracterització de malalt. Les persones que tanquen a les sales de dements 
són aquelles que han fet excessos i, la majoria de vegades, per consum d’alcohol. El fet 
que, en aquest moment, una sèrie de persones qüestionin les etiquetes psiquiàtriques 
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i assumeixin que tenen una capacitat d’acció i d’integració social, a partir de la seva 
diferència, remet en bona mesura a aquella situació. 

D’altra banda, aquells que, actualment, es defineixen com a persones que senten veus 
i expliquen el que les veus els diuen, em sembla un tema molt interessant per fer-ne 
seguiment perquè retorna allò que gira al voltant de la bogeria a l’espai del que és pu-
rament cultural i que, no necessàriament, ha de ser abordat, exclusivament, amb eines 
clínico-terapèutiques. Cap a on va això és difícil de predir, doncs hi ha sempre l’espasa 
de Damocles de les implicacions legals i forenses de la bogeria, dels 
límits que la societat està disposada a tolerar.

En un altre ordre de coses, la utopia de la meva generació de buidar 
els manicomis ha acabat convertint l’espai domèstic en una nova 
versió de la institució total. Al final, els malalts amb trastorn mental 
sever que estan a casa, moltes vegades, reprodueixen les rutines de 
cronificació del manicomi, malgrat que les estratègies de contenció 
són diferents i es desplacen als espais institucionals on els familiars 
ingressen els malalts durant les crisis. Quan cal la contenció hom 
crida als mossos i al 061. 

També és cert que els internaments actuals són més curts que 
abans, el problema està que la contenció es fa en un servei hospi-
talari (bé el cas de Martorell, Sant Boi o el Pere Mata, que encara 
són manicomis). Quan se’ls remet a domicili, encara que hi ha un 
seguiment d’infermeria i malgrat vagin a un Hospital de Dia, un 
SRC o un pis assistit estan seguint unes rutines molt institucionals, 
que tenen a veure amb seguir horaris, prendre’s la medicació i assumir una disciplina 
domèstica similar a la del manicomi. No hi ha trementines, sí ECT a quiròfan i les 
manilles apareixen segons les necessitats del pacient, malgrat que no són de cadenes 
de ferro o de cuir. És clar que aquesta atenció es proporciona en institucions que ja no 
són sinistres, amb condicions de neteja i de qualitat elevades i que, a més, això ha donat 
lloc a l’aparició d’un conjunt de professionals especialitzats que permeten experiències 
assistencials que poc tenen a veure amb l’estil i la pràctica dels infermers, germans i 
monges de fa mig segle.
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Més de 400 assistents, al congrés “Activa’t 
per la salut mental. Més enllà del pilotatge”

X. Reig.  El congrés “Activa’t per la salut mental. Més enllà del pilotatge”, que es va celebrar el 
22 i 23 de novembre al CosmoCaixa de Barcelona, va comptar amb més de 400 assistents i un 
centenar de ponents.

En el marc de l’acte es van presentar els resultats avaluats del projecte, que mostren millores en 
la recuperació de les persones i en l’experiència de cura de les famílies participants en l’avaluació.
Així, es van analitzar les propostes de millora del model d’atenció en salut mental, que han de 
servir de base per a la seva implementació a tot el territori. Alguns dels conceptes clau emer-
gents durant les jornades van ser l’exercici dels drets de la ciutadania i l’apoderament com a 
aspecte essencial en la recuperació, i el model d’atenció comunitària en salut mental. 

“Activa’t per la salut mental” és un projecte promogut per la Generalitat de Catalunya i la Fe-
deració Salut Mental Catalunya, conjuntament amb la Federació Veus (Entitats Catalanes de 
Salut Mental en 1a Persona). La seva finalitat és aconseguir que persones amb problemes de 
salut mental, o risc de patir-ne, i els seus familiars puguin esdevenir agents de salut, actius en el 
seu propi procés de recuperació i millorar, així, la seva qualitat de vida. És un projecte pilot que 
s’ha estès per 12 punts del territori al llarg de 3 anys i el qual gira al voltant de 4 eixos:

·  Espai situa’t: informació, consulta i orientació, i assessorament per a persones amb problemes 
de salut mental, familiars o professionals o persones coneixedores d’una realitat en salut mental.

·  Psicoeducatius:
 · Klau de Re: programa per a persones amb experiència pròpia.
 · Proenfa: programa per a familiars.

·  Apoderament (Prospect): les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies han 
d’exercir una participació més activa en els processos de recuperació i millora en la seva qualitat 
de vida. Va dirigit a persones amb experiència pròpia, a familiars i a professionals. 

·  Grups d’Ajuda Mútua (GAM): grups per persones amb problemes de salut mental i familiars 
per compartir experiències i desenvolupar estratègies d’apoderament que serveixen pel maneig 
quotidià del trastorn. 

Entorn

Congrés Activa’t per 
la salut mental 2018
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Compromís del Govern 
amb la salut mental i 
addiccions en infants i 
joves
Redacció. El Govern de la Generalitat va aprovar, el 9 
d’octubre, l’impuls d’un conjunt d’estratègies d’atenció 
en salut mental i addiccions per a la població infantil i 
juvenil i va instar el Departament de Salut a promoure 
les actuacions necessàries per a la seva implementació. 
És un acord que s’emmarca en el Pla director de salut 
mental i addiccions (2017-2019) i que preveu 7 línies 
estratègiques que aposten pel desplegament d’un model 
d’atenció comunitària.

Per saber-ne més clica aquí

Salut contracta més de 
1.100 nous professionals 
especialistes en salut 
mental
Redacció. El Departament de Salut ha contractat, 
fins al juliol de 2018, més de 1.100 nous professionals 
especialistes en salut mental, principalment arran de 
l’impuls del model d’atenció comunitària, en la línia 
de les polítiques internacionals. La xifra implica un 
augment de professionals d’un 28 % respecte el juliol 
de 2016. 

Per saber-ne més clica aquí

Signat el II Conveni Laboral del SISCAT

Redacció. Les patronals sanitàries i socials i els sindicats CCOO, UGT i SATSE van signar, el 
passat 21 de novembre, el II Conveni laboral de la sanitat concertada del SISCAT, que afecta 
50.000 professionals, per al període 2017-2020. 

El conveni 2017-2020, que permet dos anys més d’ultraactivitat, significa disposar d’un escenari 
d’estabilitat a tres anys vista que ha de permetre encarar els reptes de present i de futur del 
sistema sanitari. 

Per saber-ne més clica aquí

Acte de signatura del 
II Conveni Laboral del 
SISCAT, a la seu de 
La Unió.

http://
http://activatperlasalutmental.org/congres-2018/
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/308364/govern-aprova-impulsar-conjunt-estrategies-salut-mental-addiccions-infants-joves
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/308393/departament-salut-contracta-mes-1100-nous-professionals-especialistes-salut-mental 
http://
https://www.uch.cat/comunicacio/noticies-101/patronals-i-sindicats-del-sector-sanitari-concertat-signen-el-ii-conveni-laboral-del-siscat-103.html
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Enrique Surribas Leza
Psiquiatra

El primer contacto del doctor Enrique Surribas con el Hospital Sagrat Cor fue en 1981, 
cuando empezó a trabajar en el Pabellón de Hombres. Desde 2001 y durante 17 años ha 
desarrollado su carrera profesional en el CSMA de Martorell. 

¿Cómo recuerda sus inicios en el Hospital?

Tengo un entrañable recuerdo. Nunca olvidaré la cálida acogida y ayuda 
de todos los compañeros (médicos, enfermeros, A.S., auxiliares...) que 
me acompañaron y ayudaron en mis primeros pasos. 

Empecé a trabajar en el Pabellón de Hombres, de la mano del doctor 
Jesús Sánchez de Vega, a quien agradezco la intensa formación tanto 
teórica como práctica que me brindó. Posteriormente, estuve unos años 
en lo que entonces se llamaba Sector Norte, con el Dr. Sanllehí y, cuando 
él faltó, continué solo atendiendo los ingresos de mujeres de la mitad 
de la zona que el Hospital tenía asignada -la otra mitad ingresaba en el 
pabellón de Clínica Abierta, donde había tres médicos-. También trabajé 
en San Luis y San José y, más adelante, volví al Pabellón de Hombres.

¿Qué destacaría de su trayectoria profesional?

El haber tenido la oportunidad de trabajar en todos los servicios del Hospital. Es algo 
que recomendaría que pudieran hacer todos los profesionales. 

El tiempo que estuve en San Luis y San José fue una gran experiencia y, con el tra-
bajo de todo el equipo, logramos dar de alta a pacientes que llevaban años ingresadas 
sin expectativas de reinserción. En esa época empezamos, junto con el Dr. Sánchez, 
grupos terapéuticos mixtos, una novedad en el Centro. Cuando regresé al Pabellón de 
Hombres intenté la rehabilitación de los pacientes psicóticos crónicos ingresados. Fue 
entonces cuando inicié la organización de las Jornadas de Rehabilitación del Hospital, 
que se celebran cada dos años.  Destacar, también, mi participación en el inicio y pos-
terior seguimiento del Programa de Suport a l’Atenció Primària.

¿Qué cambios le han impresionado más a lo largo de todos estos años de trabajo?

El cambio que más me ha impresionado a lo largo de mi experiencia laboral en el 
Hospital ha sido la modernización continua del mismo, con un gran aumento de pro-
fesionales y servicios. Sin embargo, esta situación ha conllevado una mayor frialdad y 
distancia en las relaciones interpersonales entre los trabajadores.

¿Qué ha supuesto para usted trabajar con Hermanas Hospitalarias?

La posibilidad de trabajar en lo que deseaba y de crecer en lo profesional y en lo personal, 
cosa a la que me han ayudado todos los compañeros que he tenido en los distintos ser-
vicios (auxiliares, médicos, enfermeros...), cada día he aprendido algo de ellos. Muchas 
gracias de corazón.

Es jubila
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25 anys amb nosaltres

En el quart trimestre d’aquest any s’ha incorporat a la plantilla de l’Hospital Sagrat Cor:

Noves incorporacions

Adoración Ruiz Torres - 6 d’octubre
Diplomada d’Infermeria

Xenia Ramallo Blanco - 27 d’octubre
Auxiliar de clínica

Débora Álvarez Caramazana - 8 d’octubre
Diplomada d’Infermeria

Carolina del Pilar Becerra Ezquerro  - 26 de novembre 
Metgessa adjunta

Marta Nin Morán - 22 d’octubre
Diplomada d’Infermeria

Iluminada Picón Villalobos
Administrativa

“Y como si fuera ayer han pasado 25 años desde que el 2 de noviembre de 1993 
iniciamos un proyecto nuevo, que era abrir un CSMA en Sant Feliu. Éramos un 
equipo formado por: Luis Miguel, Carlos, Montse y yo como administrativa. 
Era un trabajo totalmente nuevo para mi, en el que todos aprendimos de todos y 
donde mantener la ilusión se convirtió en nuestro principal objetivo. 

Al año siguiente, en 1994, nos trasladamos a la finca Pins d´Or, que curiosamente 
después de 25 años tendremos que dejar. De esos años quisiera recordar también 
a las hermanas que iniciaron este proyecto con nosotros y que nos acompañaron 
durante muchos años. Recuerdo a Sor Mª Luz, que nos ayudaba en el archivo.

No quiero olvidarme de Pau, que entró un año después, y todavía seguimos jun-
tos. También, Gemma, Rosa y compañeros de otros servicios, a los que también 
tengo en muy buen recuerdo. Con el paso de los años el equipo fue aumentando 
y un día llego nuestra Àngels. Por aquí pasó también nuestra primera PIR, Lola, 
otras se fueron y volvieron, como Inma, y también Montse, que pasó algunos 
veranos sustituyéndome como administrativa durante las vacaciones.

Actualmente, en Sant Feliu, formamos un gran equipo y, si echo la mirada atrás, 
llevo muchos años compartiendo penas y alegrías con mi “compi” Fina, a la que 
agradezco que siempre esté a mi lado, y me gustaría darle muchos ánimos en estos 
momentos.

Solo me queda agradecer el apoyo que tengo de todas las personas que forman 
parte del equipo de Sant Feliu y de nuestra coordinadora, Águeda, que recuerdo 
que se incorporó a nuestro Centro cuando acababa el MIR. Y por último, a la 
empresa, por su colaboración durante todos estos años.”

Iniciamos un proyecto 
nuevo, que era abrir un 
CSMA en Sant Feliu. Era un 
trabajo totalmente nuevo 
para mi, en el que todos 
aprendimos de todos y 
donde mantener la ilusión 
se convirtió en nuestro 
principal objetivo
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L’antiga façana de 
Pins d’Or.
Font: Amics de les 
flors.

Carles Fargas va néixer a Barcelona, fill de Josep Fargas i Dey i de Vicenta Bonell i Brugal, 
la seva família posseïa una xocolateria a la ciutat que va agafar gran fama i que avui encara 
la podem veure al carrer del Pi cantonada amb la plaça de la Cucurulla. Aquest negoci 
familiar va facilitar que Carles tingués una vida còmoda i regalada que va emplenar amb 
moltes activitats, diversions i aficions, entre elles, la fotografia.

La seva gran afició a la fotografia va fer que esdevingués, com a fotògraf, un testimoni de 
la vida de Barcelona retratant la seva quotidianitat i moltes de les diverses activitats de la 

ciutat, tant a nivell cultural com esportiu o ciutadà, a més d’esdeveni-
ments singulars, deixant imatges dels seus nombrosos viatges però també 
de les activitats organitzades pel Centre Excursionista de Catalunya, del 
qual n’era soci i, durant un temps, president de la seva secció fotogràfica. 
El seu fons amb prop d’onze mil imatges estereoscòpiques és testimoni 
d’aquesta gran afició.

El seu pare, l’any 1907, va comprar una finca a Sant Feliu de Llobregat, 
el que coneixem com a Can Fargas o Pins d’Or, un espai comprés entre 
la Rambla i el traçat del ferrocarril i entre els carrers del Comte de Vilar-
daga i de les Roses.

La finca era una explotació agrícola, amb una part important dedicada a 
la vinya, de la qual s’ocupava el mateix Carles, qui la va millorar plantant 

Pins d’Or era un 
espai on reposar, 
dedicar-se a les 
seves múltiples 
aficions i gaudir d’un 
entorn rural, alhora 
que seguia invertint 
a la propietat per 
treure un rendiment 
econòmic
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més arbres fruiters i, posteriorment, creant un gran jardí i construint, l’any 1932, una torre 
xalet.

Pins d’Or era un espai on reposar, dedicar-se a les seves múltiples aficions i gaudir d’un 
entorn rural, alhora que seguia invertint a la propietat per treure un rendiment econòmic. 
La torre és d’estil noucentista i l’autor, Jaume Sanllehí Molist. Així, més endavant, va cons-
truir diverses cases de lloguer, una d’elles de caràcter clarament racionalista construïda per 
N. M. Rubió i Tudurí.

Fargas, que vivia del negoci familiar, va crear un jardí clàssic amb avingudes de xiprers, 
oms, oliveres i til·lers decorades amb escultures clàssiques de Minerva, deessa de la saviesa, 
o Esculapi, déu de la medicina. També va anar afegint elements com estanys i pèrgoles, 
espais dedicats a l’art i a la música o l’anomenat cottage, un habitacle on feia festes amb les 
seves amistats. El jardí tenia un composició formal simètrica que tradueix una voluntat 
d’harmonia i proporció d’herència clàssica típicament noucentista.

Els Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat van explicar com, a través de la recerca 
del nom de la rosa Carles Fargas, creada per Pere Dot l’any 1935, es va poder arribar i 
redescobrir aquest fons fotogràfic.

Posteriorment, el Club Social de la Fundació Nou Camí es va instal·lar en una de les cases 
al costat de la via del tren i, des de l’any 2017, la seu de la Fundació és a l’antiga clausura de 
la Comunitat de les Germanes.

La història de Pins d’Or o Can Fargas
El 1907 els productors barcelonins de xocolata Fargas compraren una finca amb oliveres, vinyes i ametllers a Sant Feliu de Llobregat per treure’n rendi-
ment agrícola. El fill de la família, Carles Fargas i Bonell, s’encarregava de la seva gestió.
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La façana actual de 
Pins d’Or.
Font: Hospital Sagrat 
Cor.

Xavier Reig
Psicòleg Clínic del 

Servei de Rehabilitació 
Comunitària de Sant 

Feliu de Llobregat 
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