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El doctor Santiago Bernades describe, en este nuevo 
número de nuestra revista, el que ha sido uno de los 
proyectos asistenciales más importantes del Hospital 
en los últimos años: la puesta en marcha de la Unidad 
Sociosanitaria de Subagudos. Con cerca de 80 ingresos 
desde el inicio de su actividad y más de 70 altas, esta 

unidad es una apuesta del CatSalut 
por reforzar la atención geriátrica 
del territorio y evitar ingresos inne-
cesarios en el hospital convencional, 
ofreciendo una atención especiali-
zada e interdisciplinar, adaptada a 
las necesidades de los pacientes.

Con este proyecto, nuestro Hospital 
se consolida como un centro de re-
ferencia dentro de la red de servicios 
públicos del Baix Llobregat Nord y 
demuestra que tiene la capacidad 
técnica y organizativa para respon-
der a las necesidades de la población 
en cada momento. Pero, sobre todo, 

se reivindica como un actor clave para hacer frente a 
algunos de los retos más importantes del sistema sani-
tario, como es la atención al paciente mayor y pluripa-
tológico.

Existen, no obstante, muchos otros desafíos que re-
querirán un reenfoque de nuestros servicios, no solo en 
el ámbito hospitalario. Lo explica muy bien el doctor 
Franquelo en su artículo sobre la ENAPISC, la nueva 
estrategia con la que el Departament de Salut quiere 
impulsar un nuevo modelo de atención primaria y salud 
comunitaria fundamentado en el concepto integral de 
salud: “Nuestro hospital tendrá que afrontar este reto 
con generosidad y valentía, haciendo compatible el 
mantenimiento de nuestros valores hospitalarios con la 
necesaria colaboración e integración con los otros re-
cursos de atención comunitaria de los territorios donde 
estamos presentes”.

Igual que lo ha estado siempre, ante los nuevos escena-
rios el Hospital Sagrat Cor seguirá estando al servicio 
de la sanidad pública de nuestro país y, sobre todo, de 
las personas enfermas y que sufren. Pero, para mante-
ner nuestra posición en el mapa sanitario, tendremos 
que continuar demostrando, no solo nuestra capacidad 
profesional –que la tenemos–, sino también nuestra ca-
pacidad de adaptación, impulsando nuevos proyectos y 
nuevas formas de trabajar con visión de futuro.
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C. Márquez. Un any més, i ja en van set, el 2 de juny va tenir lloc la setena Cursa i Marxa 
Solidàries de Martorell, un esdeveniment organitzat per l’Hospital Sagrat Cor de Ger-
manes Hospitalàries que enguany va aconseguir assolir els 1.000 inscrits i congregar al 
voltant de 1.500 persones. 

La cursa va néixer amb l’objectiu de donar a conèixer la nos-
tra realitat i, quina millor manera de fer-ho, que obrint el 
recinte hospitalari a la població i fomentar la convivència 
amb els usuaris, a fi de trencar l’estigma que encara existeix 
al voltant de la malaltia mental. 

L’esdeveniment, tal com s’està realitzant des de fa uns anys, 
consta de quatre proves: una cursa de 10 km, una marxa de 
7,6 km, una marxa de curta distància (1 km) dirigida a in-
terns del centre, i una cursa infantil d’uns 400 metres. El 
guanyador de la cursa en categoria absoluta masculina va ser 
Carles Blanco Conde i, en la categoria absoluta femenina, 
Anna Orozco Torres. 

Com a novetat per a aquesta edició, s’ha intentat incrementar la participació dels usuaris 
a la cursa, ja sigui com a participants o com a voluntaris. Mitjançant la col·laboració 

del personal de rehabilitació, va ser un grup 
d’usuaris qui va confeccionar les bosses d’ob-
sequis que s’entreguen als participants i qui va 
elaborar les medalles, amb l’ajuda de les ger-
manes. La participació va superar el centenar 
d’usuaris, entre la marxa de 7,6 km i la marxa 
interna d’1 km, els quals es mostraven molt 
contents per la celebració de l’esdeveniment. 

Igualment, enguany s’han volgut potenciar les 
activitats per a nens i nenes i, a la cursa infantil, s’han afegit nous espais, 
com la ludoteca, perquè els més petits disposin d’una zona de joc i esbarjo.

La recollida d’aliments, com cada any, ha estat un altre èxit. Es va aconse-
guir recaptar més de 1.000 productes, els quals generen casi una tona d’ali-
ments, que la Creu Roja destinarà a les persones més necessitades.  A més, 
els beneficis d’aquesta setena edició, com cada any, es destinaran íntegra-
ment a la Fundació Benito Menni, pro-
moguda per les Germanes Hospitalàries 
del Sagrat Cor de Jesús.

I, la resta, tot festa. La participació, l’am-
bient, la ja clàssica espicha i, finalment, 
l’entrega de premis i el sorteig d’obsequis, 
que van tancar una jornada que va trans-
córrer amb satisfacció per a tothom i amb 
la normalitat que demostra, una vegada 
més, que l’estigma que envolta les per-
sones que pateixen un problema de salut 
mental és fals i injust, i suposa una dificultat afegida per a aquest col·lectiu, 
el qual ha de lluitar cada dia contra les adversitats que li ha tocat viure, a 
més d’aquelles que la societat li imposa. 

Com a novetat per a 
aquesta edició, s’ha 
intentat incrementar la 
participació dels usuaris 
a la cursa, ja sigui com 
a participants o com a 
voluntaris

Es va aconseguir recollir 
més de 1.000 productes, 
els quals generen casi una 
tona d’aliments, que la 
Creu Roja destinarà a les 
persones més necessitades

A la cursa infantil, s’han 
afegit nous espais, com 
la ludoteca, perquè els 
més petits disposin d’una 
zona de joc i esbarjo

Èxit de participació i solidaritat a la 7a Cursa 
i Marxa Solidàries de Martorell
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Moment de la 
cursa de 10 km.

Ambient entorn dels 
estands instal·lats per 
a la jornada.
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En els darrers 20 anys, hem 
viscut moltes transformacions, 
com el canvi de paradigma de 
la rehabilitació a la recuperació, 
o la irrupció del moviment 
associatiu de famílies i 
d’experiència en primera 
persona

J. Tristany. Els passats 6 i 7 de juny es van dur a terme, al Centre Cultural de 
Martorell, les X Jornades de Rehabilitació en Salut Mental de l’Hospital Sagrat 
Cor que, sota el títol El camí de la recuperació, van aplegar més de 130 participants.

En els darrers 20 anys transcorreguts des de les primeres jornades, hem viscut 
moltes transformacions en l’àmbit que ens ocupa, com el canvi de paradigma de 
la rehabilitació a la recuperació, la irrupció del moviment associatiu de famílies i 
d’experiència en primera persona, així com l’aparició de nous conceptes com la 

capacitació, l’apoderament, la cooperació i la par-
ticipació del teixit comunitari, entre altres. Tot això 
va portar els assistents a reflexionar sobre on som 
i cap a on anem i, sobretot, a valorar si hem pogut 
integrar aquests conceptes abans mencionats a la 
nostra pràctica quotidiana.

Així, a la conferència inaugural, Fran Eiroá, de la 
Federació Veus, va parlar sobre quin ha estat el 
camí de la recuperació, com hem anat avançant i 
en quin moment ens trobem en l’actualitat, marcat 
per una relació trialògica entre usuaris, familiars i 
professionals. Posteriorment, a la primera taula ro-
dona, els assistents van tenir la possibilitat d’escoltar 

l’exposició de diferents programes específics en l’àmbit de la recuperació, adreçats, 
bàsicament, a perfils d’usuaris amb unes característiques determinades que, so-
vint, generen dubtes pel que fa a la intervenció professional (TLP, patologia dual, 
psicosi incipient...).

L’Hospital celebra les X Jornades de 
Rehabilitació en Salut Mental

Primera taula de 
les Jornades.

El dijous a la tarda, com ja és costum en aquestes jornades, es va dedicar a l’espai 
anomenat Des de l’experiència, en el qual es va donar cabuda a diferents experièn-
cies molt interessants i d’èxit encaminades a lluitar de manera activa contra l’estig-
ma que encara hi ha en l’àmbit de la salut mental, com són el programa Activa’t, 
la iniciativa Parelles artístiques i el treball amb les escoles a l’àrea de l’Hospitalet 
de Llobregat.

Finalment, el divendres, la jornada es va iniciar amb una taula que pretenia re-
flexionar sobre què ens manca per consolidar el paradigma de la recuperació i, 
aquí, es van tractar temes com l’apoderament dels usuaris, la recuperació de drets i 
la reintegració de la capacitat d’obrar, el paper de la cooperació i el teixit comuni-
tari, i la perspectiva més social de la recuperació, tenint en compte que no és pos-
sible assolir-la des de l’àmbit sanitari únicament, sense la presència d’altres actors.

Per acabar, el doctor Francisco Del Olmo, director de l’Àrea de Salut Mental del 
Complex Assistencial Benito Menni i de la Clínica San Miguel, de Madrid, va 
fer una exposició sobre on som però, sobretot, sobre quin és el futur de la recupe-
ració, plantejant els que són, al seu entendre, els reptes i debats que hem d’afrontar 
en els propers anys, per tal de seguir avançant en aquesta línia.

Moment de la 
conferència de clausura.

Moment de la 
conferència inaugural.

Taula inaugural 
de les Jornades.
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M. Sánchez. Durant els dies 24 i 25 de maig d’enguany, van tenir lloc les Jornades d’Ac-
tualització en Psicogeriatria, en la seva 24a edició, celebrades a l’auditori de l’Hospital 
Sant Rafael, a Barcelona.

En aquesta ocasió, les principals taules de discussió es van organitzar al voltant de tres 
qüestions rellevants en l’àmbit de la Psicogeriatria: la depressió en la tercera edat, vis-
ta amb els ulls de tres especialitats diferents: el neuròleg, el geriatre i el psiquiatre; la 
presència innovadora de recursos comunitaris i domiciliaris per a l’atenció de la gent 
gran amb problemàtica psiquiàtrica, i, en tercer lloc, una taula de reflexió entorn de 
l’eutanàsia i el suïcidi assistit, com a gran debat emergent en la societat dels nostres dies.

Totes tres taules van concitar un gran interès per part dels assistents i van anar acompan-
yades de dues conferències relacionades amb el desenvolupament de sentiments ambiva-
lents en els cuidadors de persones amb demència i amb la complexitat dels vincles entre 
demència i depressió, encara no totalment resolta.

En definitiva, unes jornades de les quals el comitè organitzador va recollir molt bones impres-
sions i que, sens dubte, han de servir d’estímul per a la celebració de les 25es jornades de l’any 
vinent.

24a edició de les Jornades 
d’Actualització en Psicogeriatria

Taula inaugural 
de les Jornades.

La directora del Área 
de Personas, Hortensia 
Pérez, durante su 
intervención.

Grupo de profesionales de 
recién incorporación. 

H. Pérez. Una treintena de profesionales acudieron, el 18 de junio, a la 
primera Jornada de Acogida del 2019 del Hospital Sagrat Cor, que tiene 
como principal objetivo dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones y a 
las suplencias del período estival, presentarles la Institución y proporcio-
narles la información necesaria para una rápida adaptación al puesto de 
trabajo y una buena integración en el equipo. 

La jornada, que viene organizándose desde hace varios años, contó con la 
participación del Servicio de Pastoral Espiritual y Religiosa (PAER), el 
Área de Personas, la Dirección y Coor-
dinación de Enfermería, el Servicio de 
Prevención y Servicios Generales. Los 
asistentes –entre los cuales se encontra-
ban los nuevos residentes en Enferme-
ría, Psiquiatría y Psicología– pudieron 
conocer la historia, misión y valores de 
la Congregación, su presencia en los di-
ferentes países, así como otros aspectos 
identitarios y organizativos de Herma-
nas Hospitalarias y del Centro.

El Hospital Sagrat Cor celebra la 
Jornada de Acogida 2019

Una de les taules 
de les Jornades.

Entre tots | Actualitat Sagrat Cor
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SRC de Martorell. El passat 12 de juny es va inaugurar, al vestíbul de l’Espai Jove Punt 
Nord de Martorell, l’exposició Des del meu interior, puc veure, puc mirar i puc sentir, que 
consta d’una cinquantena de quadres realitzats per usuaris del Servei de Rehabilitació 

Comunitària de Martorell.

L’exposició ha estat la culminació d’un pro-
jecte iniciat fa dos anys, quan, des de l’SRC 
de Martorell, es va detectar que es podia fer 
un acompanyament de qualitat a un bon 
nombre d’usuaris del servei que tenien unes 
habilitats pictòriques molt bones, però que 
necessitaven un espai i una base tècnica per 
poder-les desenvolupar.

A partir d’aquí, es va contactar amb Mònica 
Dueñas, prestigiosa pintora local, qui, a par-

tir del seu rol de tallerista, no només ha impartit formació en coneixements tècnics, sinó 
que també ha orientat els usuaris en la interpretació de les grans obres i els ha ensenyat a 
expressar-se a través de la pintura i a verificar les capacitats artístiques de cadascú.

Els participants al taller han pogut mostrar, al llarg d’aquest temps, una gran capacitat de 
treball i molta il·lusió, i el projecte els ha permès créixer com a artistes i com a persones. 
“A través de la pintura, no només desenvolupen la seva faceta com a artistes, sinó que 
són capaços d’expressar emocions i anar pintant de colors la tela en blanc de la seva vida”, 
explica Dueñas.

Una exposició reuneix una cinquantena 
d’obres d’usuaris de l’RSC de Martorell

El taller s’ha valorat molt 
positivament, ja que ha 
representat una molt enriquidora 
experiència, i es vol continuar 
apostant per una intervenció 
basada en l’acompanyament i el 
reconeixement de capacitats

Moment de la 
inauguració de 
l’exposició. Algunes de les obres 

realitzades pels usuaris de 
l’RSC Martorell.

La inauguració de l’exposició va anar a càrrec de l’alcalde de Martorell, Xa-
vier Fonollosa, i del doctor Carles Franquelo, director mèdic de l’Hospital 
Sagrat Cor. Fonollosa va comentar que “l’art i l’expressió artística és molt 
important en el procés d’aprenentatge de 
qualsevol persona, així com en la rehabilita-
ció de qui pateix un trastorn mental”, men-
tre que Franquelo va subratllar la importàn-
cia de l’acompanyament dels professionals 
en el procés de recuperació dels usuaris, per 
tal que puguin assolir el seu projecte perso-
nal i de vida.

Poder fer possible aquesta exposició va fer 
que un dia normal es convertís en una gran 
festa per als artistes, ja que van rebre la visi-
ta de companys del servei, amics i familiars. 
Des de l’SRC de Martorell s’ha valorat molt positivament aquest taller, 
ja que ha representat una molt enriquidora experiència, i es vol continuar 
apostant per una intervenció basada en l’acompanyament i el reconeixe-
ment de capacitats.    

L’exposició és la culminació d’un 
projecte iniciat fa dos anys, quan 
es va detectar que es podia fer un 
acompanyament de qualitat a un 
bon nombre d’usuaris que tenien 
unes habilitats pictòriques molt 
bones
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Nos planteamos saber cómo 
podíamos hacer más eficiente 
nuestra gestión de camas en el 
Área de Agudos, con una doble 
finalidad: reducir los colapsos 
que se producían de manera 
intermitente y evitar la dispersión 
de usuarios por diferentes 
unidades

El Hospital desarrolla un proyecto lean de 
gestión de camas en el Área de Agudos
J. M. Pérez. El Hospital Sagrat Cor lleva años apostando por incorporar la metodología 
lean en sus departamentos. En esencia, este concepto no puede definir mejor la finalidad: 
la palabra lean se traduce como ‘libre de grasa’. Si pensamos en nuestras áreas… ¿cuántos 
circuitos pueden simplificarse?, ¿cuánta sobreactividad con escaso valor añadido realiza-
mos? Esta metodología elimina todo aquello que no aporta valor. No se trata de fórmu-
las complejas ni de procesos de ingeniería científica, tan solo necesitamos un guía ex-
perto, folios, rotuladores, pósits, datos y un equipo multidisciplinar de campo motivado.

En nuestro último trabajo lean, nos plantea-
mos saber cómo podíamos hacer más eficien-
te nuestra gestión de camas en el Área de 
Agudos, con una doble finalidad: reducir los 
colapsos que se producían de manera inter-
mitente y evitar la dispersión de usuarios por 
diferentes unidades. 

Se trataba de un proyecto dificultoso por di-
ferentes razones. Por una parte, tocaba a di-
versos colectivos asistenciales y trataba una 
determinada cultura asistencial, muy conso-
lidada en el tiempo. Asimismo, requería ana-
lizar en profundidad el modelo de urgencias 
y tener en cuenta un engranaje complejo que 
debía incluir, en su análisis, a equipos extra-
hospitalarios.

Los primeros datos sobre los que se comenzó a trabajar fueron los siguientes:

 ● Origen de la demanda: 7 % ABS,  27 % Hospital general, 5 % CSMA, 55 % domicilio 
y 6 % otros. 

 ● Actividad en Urgencias: un promedio de 9-12 visitas al día y un promedio de 4-6 
ingresos al día.

 ● Situación de camas en el Área de Agudos: 50 camas concertadas con el CatSalut 
para usuarios agudos, 5 camas concertadas para usuarios subagudos y 72 camas 
disponibles.

A partir de analizar estos datos y de poner en común las opiniones de los integrantes del 
equipo, llegó la fase de observación. Con libreta y bolígrafo en mano, los miembros del 
grupo lean se desplazaron al Área de Agudos para realizar, a cada miembro del equipo 
asistencial, un seguimiento de la actividad que llevaban a cabo. Tras estudiar los datos 
obtenidos y depurarlos, toda la información fue volcada sobre un value stream map. Esta 
herramienta otorga a cada profesional asistencial un carril longitudinal a través de las 
fases de ingreso, estancia y alta del paciente. A estos carriles se les añadió diferentes pó-
sits: los amarillos reflejaban las actividades imprescindibles, los naranjas, las de dudoso 
valor añadido, y los rojos, aquellas actividades que debían ser eliminadas o modificadas. 

Este proceso brindó un mapa visual de la actividad multidisciplinar y nos ayudó a detec-
tar diferentes problemas. En primer lugar, algunos usuarios del CSMA eran derivados 
sin criterio claro de ingreso. Además, un 25 % de los usuarios ingresados eran candidatos 

para recibir el alta en 24-48 horas, pero, al no disponer de box en Urgencias, los pacientes 
subían a planta. También se detectó que, una vez en planta, los pacientes no eran fáciles 
de altar, debido a continuas interrupciones familiares, la 
dispersión de los usuarios y la carga asistencial del psi-
quiatra. Finalmente, se vio que las altas no eran avisadas 
con suficiente antelación a enfermería, lo que dificultaba 
la gestión de camas.

Tras analizar estos problemas, los objetivos iniciales fue-
ron: aumentar el porcentaje de altas, avisar a enferme-
ría del alta con 48 h de antelación, optimizar el proceso 
global y que el paciente fuera dado de alta antes de las 
12 h. A partir de aquí y tras varias sesiones de detenido 
análisis, se dictaminaron las siguientes contramedidas:

 ● Bloqueo de dos camas para TEC, anulando su uso 
para pacientes de Urgencias.

 ● Establecimiento de camas de observación en planta, 
destinadas a usuarios candidatos a recibir el alta en 
24-48 h. 

 ● Establecimiento de un ratio máximo de diez 
usuarios por psiquiatra.

 ● Supresión de la dispersión restringiendo los ingresos 
en la Unidad de Patología Dual.

 ● Implementación de la actividad del servicio de hospitalización domiciliaria en la 
Unidad de Agudos para captar usuarios.

 ● Revisión del modelo de permisos terapéuticos.

De manera paralela, se establecieron las siguientes medidas kaizen (decisiones de rápida 
y sencilla aplicación):

 ● Establecimiento en Urgencias de un pase de información diario.

 ● Horario de llamadas familiares al psiquiatra acotado de 13 a 15 h.

 ● Cambio de día en la reunión de equipo al jueves, para tener mayor previsión de altas 
el fin de semana.

 ● Plantilla estándar para envío de fax al juzgado.

 ● Libro actualizado de regiones sanitarias.

 ● Disposición de impresora para cada psiquiatra. 

 ● Línea telefónica al exterior desde Agudos. 

El 10 de diciembre terminó el proyecto. Posteriormente, se constituyó el grupo de pro-
ceso de agudos, que se reúne periódicamente y del que han surgido nuevas ideas que se 
han implementado. Una de ellas ha sido bloquear dos camas de contención en Agudos, 
mejorando la gestión y la seguridad de las unidades. Otra medida que hemos impulsado 
recientemente ha sido bloquear 10 camas en la Unidad de Patología Dual durante julio 
y agosto. Queda mucho trabajo por hacer, pero somos optimistas.
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Moment de l’ofrena 
floral al Sagrat Cor 
de Jesús.

Sor Mª del Carmen Martín y 
Alberto Martín.

El motivo principal de la visita 
fue que Sor Mª del Carmen, 
como nueva responsable 
provincial de Hospitales, 
conociera la realidad 
institucional del Hospital 
Sagrat Cor

El Sagrat Cor de Jesús és 
una festa que, cada cop 
més, se celebra en el món 
cristià, precisament perquè 
ens parla de l’amor de Déu 
envers els seus fills i de la 
confiança que els cristians 
hem de tenir cap a Déu

J. M. Peña. El día 7 de mayo, se recibió en nuestro Centro la visita del gerente provincial, 
Sr. Alberto Martín de la Mata, y de la hermana Sor Mª del Carmen Martín García, 
vicaria y 1ª consejera. El motivo principal del encuentro fue que Sor Mª del Carmen, 
como nueva responsable provincial de Hospitales, conociera la realidad institucional del 
Hospital Sagrat Cor.

La visita comenzó en la finca Pins d´Or de Sant Feliu de Llobregat. El gerente del Hos-
pital, D. José Mª Peña, realizó una presentación del Sector Sanitario del Baix Llobregat 
Centro y de los dispositivos sanitarios y sociosa-
nitarios del mismo, deteniéndose en los de salud 
mental y sociosanitarios y, especialmente, en los 
gestionados por Hermanas Hospitalarias. Asimis-
mo, se explicó con detalle la situación patrimonial 
de la finca Pins d´Or, el complejo sanitario actual 
y, sobre todo, el proyecto sanitario y social del fu-
turo.

Tras realizar la visita a los dispositivos de salud 
mental y sociosanitarios de Pins d´Or y departir 
con los profesionales del Hospital Sagrat Cor y de 
la Fundació Nou Camí, ubicada en Pins d´Or, los 
visitantes se trasladaron al centro de Salud Mental 
Infantojuvenil de Molins de Rei. Fue una visita corta pero intensa, donde se pusieron 
de manifiesto las principales problemáticas de salud mental que atienden nuestros pro-
fesionales.

La jornada finalizó con un encuentro con el Consejo de Dirección del Hospital y un 
recorrido por las instalaciones. En el corto espacio de tiempo del que se dispuso, se trans-
mitió a Alberto Martín y a Sor Mª del Carmen Martín la realidad actual del Hospital y 
se les explicó, asimismo, el Plan Director de Obras.

La vicaria y el gerente de la Provincia de 
España visitan el Hospital

L’Hospital celebra la festa del 
Sagrat Cor de Jesús

X. Reig i J. Tristany. El passat 28 de juny, es va celebrar la Festa del Sagrat Cor de Jesús, 
sota l’advocació del qual està el nostre hospital. Els actes es van iniciar amb l’Eucaristia, 
oficiada per Mn. Esteve, qui va fer una homilia parlant de com el Sagrat Cor de Jesús és 
una festa que, cada cop més, se celebra en el món cristià, precisament perquè ens parla de 

l’amor de Déu envers els seus fills i de la confiança que 
els cristians hem de tenir cap a Déu, un Déu acollidor 
i que és pare de tots nosaltres.

A continuació, es va fer l’ofrena floral tradicional a 
la imatge del Sagrat Cor, que es troba a l’entrada de 
l’Hospital. Posteriorment, hi va haver una conferència 
sobre Present i futur de la Salut Mental a Catalunya, que 
va impartir el doctor Joan Vegué, director mèdic de 
CPB SSM i actual president del Consell Assessor de 
Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya.

A la conferència, el doctor Vegué va parlar de les Es-
tratègies 2017-2020 del Pla Director de Salut Mental 

i Addiccions, que van orientades al desenvolupament d’un model d’atenció comunitària 
en salut mental i addiccions, amb els reptes que suposa i amb els canvis que s’han de pro-
duir i que van encaminats als lideratges compartits, la continuïtat assistencial, l’avaluació 
contínua, transparent i sistemàtica de les intervencions, la planificació basada en criteris 
d’equitat, l’accessibilitat i el finançament equitatiu i de base capitativa.

Posteriorment, va fer una exposició de les accions prioritzades i del paper del nou Con-
sell Assessor de Salut Mental i Addiccions com a òrgan assessor del Departament de 
Salut en l’àmbit de les malalties mentals i les addiccions en les actuacions que es derivin 
del procés d’elaboració, implementació, avaluació i actualització del Pla Director de Salut 
Mental i Addiccions. Aquí, va destacar que han de poder donar resposta al model, les 
pràctiques, els nous reptes i escenaris, i als professionals amb qui es comptarà.

Per acabar la jornada festiva, com ja és habitual, es va servir un piscolabis a la cafeteria del 
Centre, el qual va permetre saludar i xerrar de manera distesa amb tots els professionals 
que van participar de la jornada.
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J. Tristany. El director gerente del Complejo Asistencial de Málaga de Hermanas Hospi-
talarias, Federico Donaire, y el jefe del Área de Salud Mental de este mismo centro, Jaime 
Luís Galán, visitaron el Hospital Sagrat Cor, el pasado 8 de mayo, para conocer al equipo 
profesional y el modelo asistencial de Martorell, que, en muchos aspectos, es similar al del 
centro andaluz.

Durante la visita, tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones del Hospital, de 
informarse sobre sus proyectos y, sobre todo, de familiarizarse con el área de Rehabilitación 
en Salud Mental. En esta área, se les explicó la evolución histórica de la misma y cómo 
los cambios estructurales y arquitectónicos han repercutido en la mejora de la atención. 
Asimismo, pudieron conocer el modelo asistencial del Hospital, basado en una atención 
integral y centrada en la persona.   

Pero lo que verdaderamente les impactó en su visita 
fue el ambiente de “hogar” que se trasmitía, “el trato 
humano y de excelencia profesional entre residentes 
y colaboradores, la calidez del trato del personal del 
centro como piedra angular de un modelo de aten-
ción en calidad”, según han explicado Federico Do-
naire y Jaime Galán para Entre tots.

Los profesionales del Complejo Asistencial de Má-
laga califican su visita como “interesante y provecho-
sa”, asegurando que “algunos aspectos diferenciales 
de buenas prácticas podrían implementarse en Má-
laga, buscando el mismo resultado positivo que se observa en Martorell”. Agradecen, asi-
mismo, la acogida y el afecto mostrado por todos los profesionales del centro durante su 
estancia, el “entusiasmo y profesionalidad” del equipo de Rehabilitación en Salud Mental 
y, sobre todo, la voluntad de colaboración y la creación de lazos de comunicación con los 
profesionales que los atendieron. “Lazos que confiamos se fortalezcan en los próximos me-
ses y que estamos seguros de que repercutirán positivamente en la labor de atención plena 
a las personas con problemas de salud mental que realizamos en ambos centros”, declaran.

G. López. El passat 14 de juny al matí, va visitar l’Hospital Sagrat Cor una vintena de pro-
fessionals de l’àmbit dels serveis socials dels municipis de l’àrea d’influència de Vilafranca 
del Penedès: Vilobí d’Onyar, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudebitlles, Santa Mar-

garida i els Monjos, Subirats, Torrelles de Foix, Gelida, etc. Les 
professionals eren, majoritàriament, treballadores socials, encara 
que al grup també hi havia alguna educadora social.

Feia temps que, a través de les companyes dels serveis de salut 
mental de Vilafranca, s’havia rebut la proposta de fer aquesta tro-
bada, amb l’objectiu de conèixer els serveis socials de l’Hospital, 
que constitueix el centre de referència per a aquestes professionals, 
i amb l’interès de poder formular, en persona, preguntes, dubtes i, 
fins i tot, fer alguna proposta.

Durant la visita, van ser acompanyades per quatre de les treballa-
dores socials de l’Hospital: Eva Balcells, Rosa Ballesteros, Merce-
des Pérez i Gloria López. Primerament, les professionals es van 

reunir a l’Aula de Docència, on se’ls va explicar qui composa, què fa i com funciona l’equip 
de serveis socials de l’Hospital. Posteriorment, hi va haver un torn obert de paraules i, des-
prés d’un cafè de mig matí, van fer una volta per les instal·lacions del Centre.

Va ser una visita important, ja que va permetre constatar que l’Hospital, a vegades, queda 
molt reclòs, amagat. Visites com aquesta s’han de promoure, ja que conèixer els professio-
nals i la tasca que duen a terme facilita poder treballar millor, que és el que tots pretenem: 
treballar per a les persones més desfavorides, ajudant-les a reconstruir el seu projecte de vida.

Visites com aquesta 
s’han de promoure, 
ja que conèixer els 
professionals i la tasca 
que duen a terme 
facilita poder treballar 
millor

Lo que 
verdaderamente les 
impactó en su visita 
fue el ambiente 
de “hogar” que se 
trasmitía

El Hospital estrecha lazos con el Complejo 
Asistencial de Málaga

Visita de les professionals de Serveis Socials 
de la zona de Vilafranca del Penedès

Les visitants, 
acompanayades 
d’algunes de les 
treballadores socials 
de l’Hospital.

Federico Donaire, a 
la izquierda, junto a 
Luís Galán.
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P. Martínez. El passat 12 d’abril es va celebrar la presentació del llibre ‘Agorafobia y crisis 
de angustia. Causas y desencadenantes’, de Pau Martínez Farrero, psicòleg del Centre de 
Salut Mental de Sant Feliu de Llobregat. L’acte, que va tenir lloc al Col·legi Oficial de 
Psicologia de Catalunya, a Barcelona, va comptar amb familiars, amics i col·legues de 
l’autor, entre els quals hi havia el psicòleg Xavier Reig, qui va fer la presentació.

Reig va començar explicant que l’agorafòbia comporta l’aïllament de la persona i que 
això justifica el fet que la psicologia clínica mantingui una forta interrelació amb la psi-
cologia social. Es va continuar dialogant sobre el sentit de l’angoixa i l’agorafòbia en els 
nostres dies i la nostra societat, i això va donar peu a presentar una breu seqüència d’un 
cas clínic sobre aquest trastorn.

A la segona part de l’acte, Xavier Reig va demanar als assistents que participessin amb 
les seves preguntes, les quals van fer referència a experiències personals i també a la in-
quietud de saber sobre l’origen dels fenòmens de l’angoixa i l’agorafòbia. La celebració 
va concloure amb la tradicional copa de cava.

M. González. En el marc de la Fira comercial i industrial de Sant Feliu de Llobregat, 
el 12 de maig, el Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC) de Sant Feliu, juntament 
amb el Club Social, va participar a l’estand que la Regidoria de Salut Publica de l’Ajun-
tament d’aquesta localitat té dedicat a les malalties minoritàries. És una fira de referèn-
cia al Baix Llobregat, que acull molts visitants i on participen, també, moltes entitats i 
associacions del municipi.

Aquest any, l’espai va servir per visualitzar les malalties mentals mitjançant la realització 
de material que s’utilitzarà per a la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental. Amb 
el lema Passa el fil per la salut mental, es van començar a teixir amb ganxet peces que 
després s’utilitzaran per guarnir diferents espais públics de la ciutat, amb l’objectiu de 
visualitzar l’estigma i lluitar-hi.

Durant la jornada, algunes persones es van apropar a l’estand per preguntar sobre la salut 
mental i interessant-se en el que s’hi estava fent. A més, es va comptar amb la participa-
ció d’una persona afectada.

X. Reig. L’Hospital Sagrat Cor va acollir, durant el mes de juny, el seminari Més enllà de la 
recuperació, impartit pel doctor Fran Eiroá, doctor en Psicologia Clínica i Psiquiatria, in-
vestigador i vocal de la Fundació Veus, i Cecilia Sánchez Moscona, doctora en Psicologia.

Aquesta acció formativa proposava reflexionar sobre la relació entre salut mental i l’exer-
cici de la ciutadania. Es van introduir elements que poden ser útils per al canvi cap a una 
pràctica basada en drets a partir de la visió de l’experiència en primera persona.

Els objectius d’aquesta acció eren els d’entendre el model de recuperació i evolució de les 
bones pràctiques en salut mental, així com aplicar els valors basats en la ciutadania en la 
pràctica quotidiana.

La metodologia va ser molt interactiva i va generar un vívid debat entre els professionals 
i l’experiència dels ponents en primera persona. 

Acte de presentació del llibre 
‘Agorafobia y crisis de angustia. Causas 
y desencadenantes’

L’SRC de Sant Feliu participa a la Fira 
comercial i industrial del Baix Llobregat

L’Hospital ofereix un seminari que aborda 
la relació entre salut mental i l’exercici de 
la ciutadania

A l’esquerra, l’autor del 
llibre, Pau Martínez, 
acompanyat de Xavier Reig.

Algunes de les peces 
de ganxet exposades 
a l’estand de la Fira.
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Santiago Bernades

Coordinador de 
l’Àrea Sociosanitària

El 18 de desembre de 2018, va iniciar-se l’activitat a la Unitat Sociosanitària de Subaguts, situada a la Clínica 2 de l’Hospital Sagrat Cor. 
Actualment té una capacitat de 6 llits, amb disponibilitat per a fer els ingressos de dilluns a diumenge. Des que es va posar en marxa, 
s’han realitzat 76 ingressos i s’han donat 72 altes.

Com a alternativa a l’hospitalització convencional, l’any 2013 es van crear a Catalunya 
unes noves unitats específiques d’atenció intermèdia: les unitats de subaguts. La seva 
finalitat és garantir el continu de l’atenció amb un abordatge geriàtric rehabilitador a 

aquells pacients grans i pluripatològics que es des-
compensen i que requereixen d’un tractament i un 
control de les seves patologies. L’hospitalització de 
subaguts esdevé una alternativa a l’hospitalització 
convencional, amb l’aportació de plans terapèutics 
interdisciplinaris a les complexes necessitats que te-
nen aquests pacients. 

Actualment, hi ha 32 centres que tenen contractada 
aquesta línia assistencial d’atenció intermèdia, un 
dels quals és l’Hospital Sagrat Cor de Germanes 
Hospitalàries. Els ingressos a les unitats de suba-
guts procedeixen dels serveis d’urgències i, en al-

guns casos, dels serveis d’atenció primària, amb la qual cosa s’evita l’ingrés hospitalari 
d’aguts. Per les seves característiques especials, necessiten un tractament integral i super-
visió clínica, per prevenir i tractar les complicacions hospitalàries, en forma de síndromes 
geriàtriques, que són tan freqüents en aquesta població.

L’hospitalització de subaguts 
esdevé una alternativa a 
l’hospitalització convencional, 
amb l’aportació de plans 
terapèutics interdisciplinaris 
a les complexes necessitats 
d’aquests pacients

Professionals de la 
Unitat als espais 
d’Infermeria de l’Àrea 
Sociosanitària.

Nou projecte a l’Àrea Sociosanitària: la Unitat de Subaguts
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El CatSalut marca uns estàndards per a aquestes unitats, tenint en compte el perfil de 
les persones ateses i amb l’objectiu de prestar una atenció de qualitat que, d’altra banda, 
estarà directament relacionada amb el correcte cribratge dels pacients des de les urgèn-
cies hospitalàries. Els indicadors a assolir són els següents: estada mitjana igual o inferior 
a 12 dies, retorn al domicili igual o superior al 70 %, mortalitat igual o inferior a 10 %, 
derivació a l’hospital d’aguts inferior al 10 %, deri-
vació a un altre recurs d’atenció intermèdia inferior 
al 15 %, i procedència des d’urgències del 80 %, que 
hauria de disminuir fins al 50 %.

Població diana i objectius

La Unitat de Subaguts de l’Hospital Sagrat Cor 
dona cobertura a una població de 158.445 habi-
tants al Baix Llobregat i, concretament, als següents 
municipis: Abrera, Esparreguera, Collbató, El Bruc, Castellví de Rosanes, Castellbisbal, 
Gelida, Masquefa, Martorell, Olesa de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu de la Barca, 
Sant Esteve Sesrovires i Sant Llorenç d’Hortons.

Aquesta unitat està dirigida a pacients crònics amb agudització que necessiten un inter-
nament de curta durada fins a la seva estabilització. Les persones que s’hi atenen arriben 
amb una malaltia de base coneguda i ben diagnosticada, i no requereixen una alta espe-
cialització ni alta intensitat terapèutica. 

Els objectius assistencials específics 
d’aquest equipament són els següents: 
donar una atenció geriàtrica, integral i 
interdisciplinària; prestar atenció terapèu-
tica i fer un seguiment fins a l’estabilitza-
ció, i dur a terme la Planificació de l’alta 
(PREALT) amb requeriment de conti-
nuïtat assistencial per l’atenció primària 
(POSTALT) i comunitària.

Així, es vol evitar ingressar als hospitals 
d’aguts els pacients crònics amb aguditza-
ció que requereixen internament de curta 
durada, que no necessiten alta tecnologia i 
que ja estan correctament diagnosticats i 
estables hemodinàmicament.

Aquesta unitat està dirigida 
a pacients crònics amb 
agudització que necessiten un 
internament de curta durada 
fins a la seva estabilització

Edifici on se situa la 
Unitat de Subaguts.
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La Unitat de Subaguts es troba a la Clínica Sociosanitària 2, que també inclou la Unitat 
de Convalescència i la Unitat de Cures Pal·liatives. Aquest bloc consta de dues plantes 
d’hospitalització. Una d’elles, a peu de carrer, compta amb 16 habitacions individuals, 8 
de les quals estan destinades a pacients subaguts i 8 més a pacients pal·liatius. En una al-

tra planta, situada al primer pis de l’edifici, es troben 
les 18 habitacions de la Unitat de Convalescència.

El doctor Josep Ortiz, com a responsable de la Uni-
tat, i el doctor Luis Gil són els encarregats de la 
valoració i seguiment mèdic dels pacients que in-
gressen predominantment per insuficiència respi-
ratòria de diverses etiologies i, en menor proporció, 
per descompensació d’una insuficiència cardíaca 
crònica o altres patologies que afecten el pacient 
geriàtric amb malaltia crònica complexa. 

L’inici de la Unitat de Subaguts ha comportat la incorporació de nous professionals a 
fi d’oferir cobertura de metge de guàrdia de medicina interna 7x24, per donar atenció 
als pacients de l’Àrea Sociosanitària i atendre les urgències mèdiques a l’Àrea de Salut 
Mental. També s’ha incorporat un equip portàtil de radiologia, per facilitar el diagnòstic 
i evitar el trasllat innecessari dels pacients subaguts a l’Hospital d’Aguts.

Els diagnòstics mes freqüents 
són de patologia respiratòria, 
entre els quals destaquen 
la grip A, la pneumònia i 
l’agudització de l’MPOC

• 2,5 metges amb cobertura de 8 a 20 h, de 
dilluns a divendres.

• Metges de guàrdia de 20 a 8 h, de dilluns 
a divendres, i guàrdies de 24 h els dies 
festius.

• 2 DUI de 8 a 20 h cada dia.

• 2 DUI de 20 a 8 h de l’endemà, cada dia.

• 5 auxiliars d’infermeria de 8 a 20 h.

• 2 auxiliars d’infermeria de 20 a 8 h de 
l’endemà.

• 1 treballadora social a temps complet.

• 1 terapeuta ocupacional a temps complet.

• 1 logopeda a temps complet.

• 1 psicòleg a temps parcial.

• 4 fisioterapeutes a temps complet.

Equip humà

*Aquests professionals són compartits amb les unitats de 
Convalescència i Cures Pal·liatives.
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Pel que fa a la dotació tecnològica, la Unitat disposa d’aparell de radiologia (model DRX 
revolution Mobile XRay System) i, en comptar amb personal acreditat, es pot realitzar 
radiologia urgent i programada. A més, l’equipament té els mitjans necessaris per a rea-
litzar analítiques i s’han establert els circuits pertinents per a la realització d’analítica de 
sang (que inclou gasometria) i orina urgent. En el cas que sigui necessari, es garanteix el 
trasllat per una empresa especialitzada que asseguri la qualitat de la mostra.

Balanç de l’activitat assistencial

L’inici de l’activitat de la Unitat a finals del mes de desembre del 2018 va permetre realit-
zar 6 ingressos i 6 altes. Des de principis d’aquest any 2019, s’han fet 70 ingressos i s’han 
donat 66 altes. Els diagnòstics mes freqüents són 
de patologia respiratòria, entre els quals destaquen 
la grip A, la pneumònia i l’agudització de la Malal-
tia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC). La 
segona causa d’ingrés és la insuficiència cardíaca 
descompensada.

Els ingressos venen derivats del Servei d’Urgències 
de l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i s’ha 
elaborat un circuit per poder ingressar pacients co-
munitaris. Des del mes de juny, també es poden 
derivar pacients des de l’atenció primària. Quan 
es tracta de pacients que estan al domicili i per assegurar un correcte cribratge, són 
els equips d’atenció a la cronicitat qui fan la valoració clínica. Els Centres d’Urgències 
d’Atenció Primària (CUAP) també poden derivar pacients atesos al seu servei, així com 
aquells que valorin a les residències geriàtriques.

Aquesta ampliació dels dispositius sociosanitaris reflecteix la necessitat de dotar amb 
més recursos l’atenció geriàtrica del territori i, per tant, es tracta d’un nou repte que, de 
ben segur, ens obrirà altres portes per reforçar-nos com a referents de l’atenció sociosa-
nitària del Baix Llobregat Nord.

Es tracta d’un nou repte que, 
de ben segur, ens obrirà 
altres portes per reforçar-nos 
com a referents de l’atenció 
sociosanitària del Baix 
Llobregat Nord

Membres de l’equip de la 
Unitat realizant tasques 
d’infermeria.
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fidmag.com

Germanes Hospitalàries
Research Foundation

Investigació

La investigació de FIDMAG Germanes Hospitalàries, novament premiada
L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears ha concedit a FIDMAG Germanes Hospi-
talàries el premi Beca Recerca Bàsica al projecte d’investigació titulat Anàlisi del perfil epigenètic del gen NRN1 
i la seva associació amb l’activitat cerebral en esquizofrènia, un treball que es fa realitat gràcies a aquest premi. 

Grup de 
professionals 
premiats per 
l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques.

Equip 
d’investigació 
del projecte 
premiat.

El projecte premiat investigarà la implicació del gen Neuritin 1 (NRN1) en l’origen de 
l’esquizofrènia i el seu paper en la regulació de processos del neurodesenvolupament i la 
plasticitat sinàptica. L’objectiu d’aquesta investigació és estudiar si la variabilitat genètica 
i epigenètica del gen NRN1 pot explicar, almenys en part, les diferències en l’activitat 
cerebral que s’han associat amb el diagnòstic d’esquizofrènia.

Biblioteca
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Psicopolítica: neoliberalismo 
y nuevas técnicas de poder

Autor: Byung-Chul Han

La psicopolítica es un poder inteligente, 
sutil y silencioso, que es capaz de penetrar en 
nuestra psique para explotarla y controlarla 
sin que nos demos cuenta, seduciéndonos 
incluso para que colaboremos con ella 
voluntariamente. Según el filósofo Byung-
Chul es aquel sistema de dominación que, 
en lugar de emplear el poder opresor, utiliza 
un poder seductor, inteligente (smart), que 
consigue que los hombres se sometan por sí 
mismos al entramado de dominación.

La psicopolítica se sirve del Big Data, 
el cual, como un Big Brother digital, se 
apodera de los datos que los individuos 
le entregan de forma efusiva y voluntaria. 
Esta herramienta permite hacer pronósticos 
sobre el comportamiento de las personas 
y condicionarlas a un nivel prerreflexivo. 
La expresión libre y la hipercomunicación 
que se difunden por la red se convierten en 
control y vigilancia totales, conduciendo a 
una auténtica crisis de la libertad.

Según Byung-Chul Han, este poder 
inteligente podría detectar incluso patrones 
de comportamiento del inconsciente 
colectivo que otorgarían a la psicopolítica un 
control ilimitado. Nuestro futuro dependerá 
de que seamos capaces de servirnos de lo 
inservible, de la singularidad no cuantificable 
y de la idiotez, dice, incluso de quien no 
participa ni comparte.

La doctora Edith Pomarol-Clotet, a 
l’esquerra, amb la vicepresidenta de 
l’Acadèmia, la doctora Antònia Mangues.

La investigació estarà liderada per la doctora Edi-
th Pomarol-Clotet, directora de FIDMAG, i  la 
doctora Mar Fatjó-Vilas. L’equip d’investigació 
el formen Maria Guardiola, Carmen Almodóvar, 
Maitane Oscoz i Salvador Sarró. Donem l’enho-
rabona a tot l’equip per aquest nou reconeixement 
a la seva recerca.

L’objectiu d’aquesta 
investigació és estudiar 
si la variabilitat genètica 
i epigenètica del gen 
NRN1 pot explicar 
les diferències en 
l’activitat cerebral que 
s’han associat amb el 
diagnòstic d’esquizofrènia
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Actualitat Hospitalàries

Redacció. El I Congreso Nacional de Bioética Hermanas Hospitalarias España, que se 
celebró los días 9 y 10 de mayo en el Hospital San Rafael de Barcelona, congregó a unos 
170 profesionales, quienes debatieron sobre la necesidad de humanizar la atención que 
se ofrece en el ámbito de la salud, donde sigue primando la mera calidad técnica del 
proceso de tratamiento, olvidando los necesarios cuidados y la calidez en el trato, según 
indicaron los diferentes expertos presentes.

Per saber-ne més, clica aquí

La necesidad de humanizar la atención 
centra el I Congreso Nacional de Bioética 
Hermanas Hospitalarias España

Lourdes Bernal, nueva coordinadora de la 
Fundació Nou Camí
G. López. Desde hace algo más de un mes, la 
Fundació Nou Camí cuenta con una nueva 
coordinadora. Se trata de Lourdes Bernal Diez, 
una vallisoletana residente en Sant Feliu de Llo-
bregat que tiene una amplia experiencia en el 
ámbito de los servicios sociales y, concretamente, 
en la tutela judicial de personas. Licenciada en 
Humanidades y con un posgrado en Dirección 
y gestión de entidades no lucrativas, se pone al 
frente de esta fundación de Hermanas Hospita-
larias, que ya cuenta con más de 200 tutelados, 
con el objetivo de consolidarla y hacerla crecer. 

Aunque su vocación iba dirigida a la docencia, 
Lourdes Bernal tuvo contacto, “casi por casualidad”, con el mundo de lo social y acabó 
ocupando varios cargos en la Fundació Privada Viaclara, entidad tutelar del Grup Som 
Via, que aglutina equipamientos especializados en salud mental. Durante los cuatro úl-
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timos años, ha desarrollado su carrera profesional 
dentro de este grupo, concretamente en la Dirección 
de Servicios, desempeñando tareas relacionadas con 
la coordinación de equipos y servicios, como pisos 
asistidos, así como con el desarrollo de programas 
de voluntariado y otros proyectos. 

Lourdes Bernal es, además, buena conocedora de 
la Obra Hospitalaria, con la que ha tenido contac-
to desde su niñez. Su abuelo materno fue conserje 
en el Hospital San Rafael 
de Barcelona y, a menudo, 
acudía a visitarlo. También 
tenía un tío abuelo misio-
nero, perteneciente a la 
Obra de San Juan de Dios. 
Más allá de estos vínculos 
familiares, siempre se ha 
interesado por la Misión 
Hospitalaria, de forma que 
ve su incorporación al frente de la Fundació Nou 
Camí como una “oportunidad para poder trabajar 
en un equipamiento perteneciente e inspirado en la 
Obra de la Congregación”.

Según la nueva coordinadora, la Fundació Nou 
Camí tiene “muchas posibilidades de futuro”. Pre-
guntada para la revista Entre tots, asegura que uno 
de los principales objetivos que se ha marcado es 
“que crezca y que lo haga bien”. Para ello, explica 
que será necesario “abonar muy bien el terreno”, es 
decir, estructurar bien la organización para que sea 
una entidad de futuro fuerte. 

En este sentido, su cometido será “organizarla ade-
cuadamente para que sea una fundación competitiva 

y un modelo en el panorama de las entidades tute-
lares en salud mental, con los servicios debidamen-
te diversificados y dotados”. Entre los retos que se 
plantea al frente de esta nueva coordinación, desta-
can el ofrecer servicios de calidad, estandarizar pro-
cesos, abrir nuevas líneas de trabajo, desarrollar un 
proyecto de voluntariado y mejorar los programas 
de gestión de la entidad, dotándola de un aplicativo 
informático adecuado. Para ello, dice tener la suerte 
de estar rodeada de “buenos profesionales, muy im-

plicados en lo que hacen, 
con ganas de trabajar”. 

Al mismo tiempo, Lour-
des Bernal confiesa ver el 
futuro de las entidades tu-
telares “bastante incierto”, 
por el hecho de tener que 
sobrevivir con unos pre-
cios muy bajos, al encon-

trarse las subvenciones estatales congeladas desde 
hace diez años. En este contexto de crisis social y 
de oportunidades, a nivel general, las fundaciones 
continúan asumiendo las tutelas, aunque la admi-
nistración no asigne los recursos necesarios, según 
explica. A ello se suma un aumento exponencial de 
los casos, muchos de ellos de gran complejidad y 
relacionados con el consumo de tóxicos y proble-
mas de delincuencia cada vez más graves entre gen-
te muy joven.

Ante este escenario, las fundaciones, y la Fundació 
Nou Camí en particular, tienen que seguir trabajando 
y dar servicio a cada vez más personas con los mismos 
medios y el mismo presupuesto, lo que es “práctica-
mente imposible”, según la nueva coordinadora.

Uno de los principales 
objetivos que se ha 
marcado es “que la 
Fundació Nou Camí 
crezca y que lo haga bien”

Organización y recursos de la Fundació Nou Camí

• Club Social de Sant Feliu de Llo-
bregat. Cuenta con 1 coordinadora y 
2 monitoras.

• Servicio de tutelas. Se presta a tra-
vés de los siguientes profesionales: 1 
coordinadora del Área Social, 5 equi-
pos formados por 1 referente tutelar y 
un auxiliar de tutela, 1 coordinadora 
del Área económica y una auxiliar 
administrativa, además de un respon-
sable del Área jurídica, puesto que se 
cubrirá próximamente.

• Administración de bienes. Servicio 
que se presta a pacientes del Hospi-
tal Sagrat Cor (Martortell); Benito 
Menni CASM (Sant Boi de Llo-
bregat); el Centro Neuropsiquiátrico 
Ntra. Sra. del Carmen (Garrapinillos, 
Zaragoza) y el Complejo Asisten-
cial Benito Menni de Ciempozuelos 
(Madrid). El equipo está formado 
por 9 profesionales, que dependen 
del responsable del Área económica.

Patronato

Sr. José Mª Peña, presidente

Sor Luz Divina Sánchez, 
vicepresidenta

Sr. José Miguel Cebamanos, 
secretario

Sr. Ignacio Manrique, tesorero

Sor Mª Luisa González, vocal

Sor Rosa Mª Gutiérrez, vocal

Sra. Immaculada Burillo, vocal

Mesa inaugural 
del Congreso.

https://www.hospitalarias.es/la-humanizacion-en-la-atencion-centra-el-i-congreso-nacional-de-bioetica-hermanas-hospitalarias-espana/
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De tot cor

Aunque la conferenciante descubrió la actividad del ‘escuchador’ en las calles de algunas 
ciudades japonesas, donde es frecuente encontrarse con ellos, dispuestos a escuchar a las 

personas, una sólida referencia acerca de la figura del ‘es-
cuchador’ se encuentra en Bertrand Russell (1872-1970), 
matemático y filósofo británico del siglo XX que obtuvo 
el Premio Nobel en 1950 y quien dejó escrito que, en el s. 
XXI, existirían los ‘escuchadores profesionales’. 

El término ‘escuchador/a’ fue patentado por Montserrat 
Bueno en agosto de 2015, al entender que existe como 
profesión desde el momento en que ha podido ser aplica-
do en distintos proyectos, tanto en el ámbito privado como 
público, y tanto a nivel experimental como psicosocial. El 
proyecto inicial supuso una experiencia de convivencia 
con ancianos en residencias y geriátricos, tanto en áreas 
urbanas como rurales. Entre 2011 y 2012, se lleva a cabo 
una primera estancia de seis meses en una residencia pri-
vada ubicada en el barrio del Poble Nou, en la ciudad de 

Barcelona, y una segunda, también de seis meses, en una residencia concertada en Sant 
Sadurní d’Anoia, en el Alt Penedès.

Otra experiencia posterior fue el programa Som i Sentim, bajo supervisión médica desde 
otoño de 2013 y especialmente ideado para personas que comienzan a mostrar degene-

Escucha activa o cómo integrar un valor 
esencial en la asistencia a las personas
La conferencia que este año enmarcó la celebración de la 
fiesta de San Benito Menni, el pasado 24 de abril, tuvo como 
título Escucha activa o cómo integrar un valor esencial en la 
asistencia a las personas  y corrió a cargo de la periodista 
vallesana y ‘escuchadora’ Montserrat Bueno, que actual-
mente ejerce esta actividad en el área del Penedès.

Manel Sánchez
Subdirector mèdic i 

coordinador de l’Àrea 
d’Hospitalització en 

Salut Mental

Montserrat Bueno, durante su intervención 
en la Sala de Actos del Hospital.

El término ‘escuchador/a’ 
fue patentado por 
Montserrat Bueno 
en agosto de 2015, al 
entender que existe 
como profesión desde 
el momento en que ha 
podido ser aplicado en 
distintos proyectos
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ración cognitiva o bien están en los inicios de enfermedades de tipo neurodegenerativo. 
Se trata de una actividad dotada del apoyo de una médica de familia y de una auxiliar de 
enfermería especializada en Programación Neurolingüística (PNL). Se parte del ‘legado 
familiar’ como fórmula para desencadenar una 
serie de emociones que, posteriormente, la au-
xiliar de enfermería canaliza. Todo ello bajo la 
supervisión de la doctora. Los objetivos a lograr 
se concretan en obtener una autobiografía in-
novadora; saborear una vivencia alentadora; ex-
perimentar a partir de la palabra y la memoria; 
incidir en la identidad, la autoestima y la con-
tinuidad a nivel familiar, y gozar de una mejor 
calidad de vida. 

A través de esta experiencia, en que se emplea 
la memoria, la expresión verbal y emocional, y 
la comunicación cronológica y reflexiva, se busca optimizar la calidad de vida del usuario 
y también de la familia. A partir de la tarea realizada, se redacta una memoria, en la cual 
se extractan los resultados obtenidos a lo largo de quince jornadas que, por lo general, re-
sultan significativos. Como ejemplo concreto, en el primero de los casos tratados, cuando 
el paciente solicitó el programa, acompañado de su familia, su estado era de apatía e irri-
tabilidad y la convivencia en el hogar estaba resultando cada vez más difícil. Físicamente, 
apenas podía andar sin bastón y la dificultad a la hora de vocalizar provocaba que apenas 
se le entendiera. En cuanto a la convivencia en el hogar, su contribución, tanto para 
cubrir sus propias necesidades como para participar en las del día a día, era inexistente. 

En los meses que duró el programa, paulatinamente fue 
verbalizando y expresando hechos y emociones más in-
tensas para, poco a poco, pasar a reflexionar sobre aspectos 
más cotidianos, usuales e, incluso, triviales. La perspectiva 
que ello le otorgó le permitió ir abordando facetas de su 
vida actual para, una a una, ir canalizándolas hacia una más 
aceptable calidad vital. Al final del proceso, esta persona se 
olvidaba el bastón a menudo; lucía un aspecto mucho más 
relajado; su capacidad de expresarse había mejorado hasta 
el punto de que se atrevía a hablar en público, y pidió a sus 
hijas que le regalasen una tablet – y así lo hicieron – con el 
objeto de descubrir un nuevo universo: Internet.

En abril de 2014, como resultado de una propuesta de fu-
sión de sus dos vertientes profesionales, la de periodista y 
la de escuchadora, se edita el libro Converses de rebotiga: pessics de vida. Este documento, 
autoeditado junto con el fotógrafo Mingo Girona, reúne una serie de reflexiones ob-
tenidas como escuchadora y redactadas como periodista. Desde octubre de 2014, es 
Patrimonio Cultural de Catalunya por el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya y puede ser consultado en el Archivo Etnológico de Catalunya.

Estas y otras experiencias resultado de la actividad de Montse Bueno a lo largo de los 
últimos años, con la escucha como hilo conductor fundamental, fueron expuestas du-
rante su presentación con idéntico entusiasmo con el que realiza su labor diariamente, 
en contacto con las personas que más necesitan ser escuchadas y quienes más tienen que 
decir, sin duda: nuestros mayores.

El doctor Manel 
Sánchez, junto a la 
conferenciante.

En abril de 2014, como 
resultado de una 
propuesta de fusión 
de sus dos vertientes 
profesionales, la de 
periodista y la de 
escuchadora, se edita 
el libro Converses de 
rebotiga: pessics de vida
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¿Qué hace una colombiana de Bogotá haciendo de médico residente en Martorell?

Es una larga historia. En Colombia estaba terminando la residencia de psiquiatría y mi 
marido –que es médico radiólogo– pensó que era una buena idea venir para hacer su es-
pecialidad en España. De modo que vinimos, terminé mi residencia con una formación 
libre en España y aquí estamos.

Fernando Boatas
Coordinador 

d’Atenció Comunitària 
en Salut Mental del Baix 

Llobregat Nord

Parlem-hi

Claudia Abella mostrando la certificación del premio, acompañada por los doctores 
Fernando Boatas, a su izquierda, y Carlos Franquelo, a la derecha.
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Entonces, ¿llegó aquí como psiquiatra?

Sí, pero la convalidación del título para ejercer en España se demoró mucho. 
Tanto, que al final vi que era casi más sencillo presentarme al MIR español y 
sacar la especialidad en España. Tengo la suerte de que me gusta mucho mi 
profesión. Desde joven, quería ser psiquiatra; por 
mi casa corrían libros de Freud y el mundo de lo 
mental parecía fascinante. Luego, tuve la suerte de 
tener profesores muy buenos, muy humanistas, que 
hicieron crecer esa fascinación. 

Y así, poco a poco, fui acercándome a la psiquia-
tría. La práctica de otras especialidades me parecía 
monótona. En psiquiatría, con cada paciente entras 
en un terreno desconocido, imprevisible, misterioso. Te obliga a dar más de 
ti mismo durante la asistencia. Hay una parte creativa y humana que la hace 
atractiva.

Y su fascinación no se ha apagado. Una prueba es este premio por una pre-
sentación que parece fascinante: La influencia de la salud mental materna y 
paterna en el neurodesarrollo infantil.

La influencia de factores ambientales en el neurodesarrollo es tremenda. Los 
padres y las madres ejercen una influencia muy significativa sobre sus hijos e 
hijas. Tanta, que pueden condicionar sobre un aspecto tan importante como 
la forma en que se desarrollarán a nivel psíquico, neurológico y físico.

Los genes llevan una información que en principio no podemos alterar, pero 
la expresión de esa información dependerá de muchos factores; por ejemplo, 
de las circunstancias del entorno. Dentro de ese entorno, el bienestar de los 
cuidadores del niño o niña es primordial, porque cuidadores sanos están en 
una mejor posición para ofrecer cuidados más adecuados y oportunos. 

Claudia Abella, ganadora del Premio Alfredo Rego 2018

“La salud mental de los padres es una exposición en toda  
regla, como estar expuesto a un medicamento o a una  
alimentación determinada”
Hablamos con Claudia Abella, residente del Hospital Sagrat Cor y ganadora de la última edición del Premio Alfredo Rego, impulsado por la Comi-
sión de Docencia para reconocer la labor de los profesionales en formación. Esta joven colombiana comparte en este número de Entre tots su pasión 
por la psiquiatría y nos devela algunas de las conclusiones de su trabajo premiado: La influencia de la salud mental materna y paterna en el neuro-
desarrollo infantil. 

En psiquiatría, con cada 
paciente entras en un terreno 
desconocido, imprevisible, 
misterioso
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Los bebés y niños pequeños dependen completamente de sus cuidadores principales 
para suplir necesidades básicas de supervivencia, como la alimentación y la higiene, pero 
también están sujetos a otra gran serie de aspectos del cuidador.  Por ejemplo, el tiempo 
que les dedica, su estilo de crianza, la interacción durante el juego e incluso las estrategias 
que emplean para la disciplina.  El bebé queda inmerso en el mundo que sus cuidadores 
le proporcionan.

Por esto, desde el punto de vista epidemiológico, 
se podría entender la salud mental de los padres 
como una exposición en toda regla, como lo po-
dría ser estar expuesto a un medicamento o a una 
alimentación determinada.

Pues adiós al determinismo genético…

La genética no se entiende sin esta otra parte que 
se llama epigenética.  Se ha visto que la expresión 

de los genes se puede modificar por diferentes factores. Hay experimentos hechos con 
modelos animales que lo demuestran. Por ejemplo, en la crianza de ratas.  

Las crías de rata presentan cambios en la respuesta al estrés, con alteraciones en la ex-
presión génica de la señalización de serotonina o de glucocorticoides, según el estilo de 
cuidado que les brinda la madre. También hay evidencia en humanos del rol del cuidador 
en la expresión génica de la respuesta al estrés del bebé.  La exposición a los cuidadores 
principales puede influir sobre el desarrollo humano.

Los padres y las madres 
ejercen una influencia muy 
significativa sobre sus hijos 
e hijas, y pueden condicionar 
su desarrollo psíquico, 
neurológico y físico
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Qué presión para los padres…

Ese es un campo en el que queda mucho por hacer: la desidealización de la maternidad 
o paternidad.  La cultura actual nos vende la crianza de los hijos de manera edulcorada: 
es todo ‘tan maravilloso’, la vida es ‘tan dulce’, cuando tienes un bebé… Basta con ver un 
anuncio en la televisión de bebés. 

Pero no es así. La crianza tiene aspectos maravillosos, pero también otros menos lindos: 
noches difíciles, dudas, preocupaciones…  Y, claro, las madres y padres que tengan algu-
na inquietud o dificultad se pueden encontrar con un contexto culpabilizador, en el que 
no pueden buscar ayuda.

Antes de asustar a los padres, habría que desdramatizar la crianza de los bebés: no pasa 
nada si te agotas, si te cansas, si hay días 
cuesta arriba…  No pasa nada. Todo eso 
forma parte del proceso de crianza. Me-
ter más presión a los padres y madres con 
que ‘han de ser perfectos’ genera más su-
frimiento y el sufrimiento acaba siendo 
lo que decíamos, un factor de exposición 
negativo para los bebés. 

Madres y padres, keep calm...

Hay que aclarar que es verdad que las madres y padres son muy importantes para el desa-
rrollo de sus hijos, pero no hay que olvidar que, tanto niños como padres, están envueltos 
en un contexto ambiental con sus características culturales, socioeconómicas y políticas. 
Estas últimas variables se han relacionado estrechamente con el neurodesarrollo e influ-
yen activamente sobre él.

También las decisiones que se toman en materia de políticas económicas, laborales y 
sociales tienen un rol en el desarrollo de las futuras generaciones.

Meter presión a los padres 
y madres genera más 
sufrimiento y el sufrimiento 
acaba siendo un factor de 
exposición negativo para los 
bebés



34 35

Entre tots | núm. 70 | abril - juny 2019

34 35

Cap a un nou model d’atenció primària i salut 
comunitària: ENAPISC
C.Franquelo. La Reforma de l’Atenció Primària 
(RAP), que es va iniciar l’any 1985 i que va fina-
litzar el 2003, va significar un punt d’inflexió fona-
mental en el desenvolupament del sistema públic 
de salut de Catalunya. Aquesta reforma va suposar 
la diversificació de la provisió de serveis i la trans-
formació del model d’atenció primària en un model 
més integrador. El fet mes rellevant d’aquesta re-
forma és que considerava la salut com un dret bàsic 
de la ciutadania.

L’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut 
Comunitària (ENAPISC) suposa la revisió i ac-
tualització de la reforma que es va engegar l´any 
1985. En aquest sentit, el Departament de Salut ha 
establert com una de les seves prioritats potenciar 
l’atenció primària com a eix vertebrador del sistema 
de salut i peça clau per millorar l’estat de salut de 
la població, garantir i augmentar l’equitat, i millorar 
l’eficiència del sistema. El model es fonamenta en el 
concepte de salut integral, que inclou els determi-
nants socials i que contribueix a resoldre les neces-
sitats de les persones des de la proximitat, atenent 
la realitat del seu entorn. 

Els elements clau de l’estratègia són:

 ● Potenciar l’orientació comunitària com a 
estratègia de generació de salut i de lluita 
contra les desigualtats de salut.

 ● Garantir un model biopsicosocial d’atenció 
centrat en la persona.

 ● Respondre als canvis demogràfics i a l’augment 
de la multimorbilitat.

 ● Garantir la qualitat i la seguretat.

 ● Abordar les desigualtats amb equitat territorial 
i sostenibilitat del sistema públic.

 ● Consolidar els lideratges professionals i 
fomentar la participació de la ciutadania.

El nou model d’atenció primària i salut comuni-
tària s’estructura a través de la Xarxa d’Atenció 
Primària (XAP), on s’amplia el concepte d’atenció 
primària a tots els recursos que atenen la persona 
en el seu entorn, és a dir, a la comunitat. D’aquesta 
manera, aquestes xarxes estaran formades per: els 
equips d’atenció primària, els equips territorials de 
salut pública, els equips d’atenció a la salut sexual 
i reproductiva, els equips de salut mental comuni-
tària (CSMA, CSMIJ i CASD), els equips de reha-
bilitació física, els dispositius d’atenció continuada i 
urgent (CUAP, CAC, SUD, DEA) i els dispositius 
d’atenció a la cronicitat (PADES, EAR, ACU, etc.).

Tot això implicarà una reformulació dels sectors 
sanitaris, que passen a ser àrees territorials de sa-
lut, amb una forta aliança estratègica entre tots els 
proveïdors de serveis d’atenció primària del sector, 
una única direcció al territori i un nou model de 
pagament basat en la compra de serveis en xarxa.

El nostre hospital, amb una important xarxa de 
salut mental i sociosanitària a la comunitat, haurà 
d’afrontar aquest repte amb generositat i valentia, 
fent compatible el manteniment dels nostres valors 
hospitalaris amb la necessària col·laboració i inte-
gració amb els altres recursos d’atenció comunitària 
dels territoris on som presents.

Entorn
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Es descriu un nou 
tipus de demència 
que es confonia amb 
l’Alzheimer

Jornada sobre psicologia, meditació i espiritualitat a Madrid

Catalunya celebra el Dia de 
l’orgull boig

Redacció. Investigadors d’un equip in-
ternacional han descrit un nous tipus 
de demència, comú en persones grans, 
que, fins ara, es confonia amb l’Alzhei-
mer. Aquesta nova malaltia, que han 
anomenat LATE, seria la causa d’entre 
el 15 i el 20 % de totes les demències 
diagnosticades de tipus Alzheimer.

Per saber-ne més, clica aquí

X. Reig. Sota el títol Psicologia, meditació i espiritualitat, el passat 5 d’abril es va 
celebrar una jornada a la Universitat Complutense de Madrid.

La jornada va començar situant la meditació com a punt de connexió entre la 
psicologia i l’espiritualitat, ja que, més enllà de l’aplicació del mindfulness en la 
psicologia cognitiva, la meditació també ens acosta a una espiritualitat laica, tot i 
que basada en la meditació Vypassana, amb què Buda donava eines per eradicar 
el patiment.

El doctor Vicente Simon, catedràtic de la Facultat de Psicologia a la Universitat 
de València, va introduir una idea innovadora. Fins ara, l’evolució humana havia 
estat sotmesa al darwinisme i la competència, mentre que, en aquests moments, 
es comença a guiar per la consciència i la cooperació, introduint, així, la medita-
ció de la compassió.

Més endavant, la psiquiatra i psicoterapeuta Maribel Rodríguez, professora a la Càtedra Edith Stein de la Univer-
sidat de la Mística d’Àvila, va advertir, també, dels límits de la meditació, apuntant-ne algunes contraindicacions, 
ja que l’observació dels processos mentals pot fer que emergeixin continguts reprimits (per exemple, traumes) i la 
necessitat d’un acompanyament psicoterapèutic.

A partir d’aquí, es va mostrar l’evidència científica de les intervencions en meditació i les proves de la neurociència 
dels canvis epigenètics i, fins i tot, de funcionalitat del cervell en persones expertes meditadores.

Redacció. Sota el lema 
Treu a passejar la teva 
bogeria, el 20 de maig 
es va celebrar, per segon 
any consecutiu, el Dia 
de l’orgull boig. Els ca-
rrers de Barcelona van 
ser escenari d’aquesta 
jornada festiva i reivin-
dicativa, que se celebra 
paral·lelament a altres 
comunitats autònomes 
i que té com a objectiu 
lluitar contra l’estigma 
en salut mental, dema-
nar el respecte als drets 
de les persones que te-

nen diagnosticada alguna malaltia en aquest àmbit i reclamar la 
seva participació en les decisions polítiques que els afectin, entre 
altres.

Per saber-ne més, clica aquí

https://www.lavanguardia.com/ciencia/20190502/461990339018/nuevo-tipo-demencia-late-alzheimer.htm
http://orgullboig.org/
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25 anys amb nosaltres

Isabel Rivera 
Secretària de Direcció

Aquests 25 anys han estat marcats per un 
munt d’experiències, començant per la gran 
evolució que ha experimentat la institu-
ció des que hi vaig entrar a treballar, fins 
a convertir-se en un referent en l’àmbit de 
l’atenció a la salut mental i sociosanitària a 
Catalunya.

De tot plegat, em quedo principalment amb 
dos aspectes, per a mi, fonamentals. Per una 
banda, venir a treballar cada dia a l’Hospital 
em fa sentir que formo part d’un gran pro-
jecte i que, d’alguna manera, jo hi col·laboro. 
Els reptes són continus i la il·lusió i l’em-
penta es renoven amb la mateixa intensitat. 

Per l’altra, les persones. Tots els companys, germanes i amics 
que durant aquests anys han format i formen part de la meu 
dia a dia, deixant-me una empremta molt important. D’al-
tres, malauradament, ja no són amb nosaltres i en guardo un 
record molt especial. 

Agraeixo molt especialment la confiança que, en moltes oca-
sions, se’m mostra i que em motiva, encara més, a intentar fer 
cada dia millor la meva feina. A tots, gràcies.

Agraeixo molt espe-
cialment la confiança 
que, en moltes oca-
sions, se’m mostra i 
que em motiva, en-
cara més, a intentar 
fer cada dia millor la 
meva feina.

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

Noves 
incorporacions

Raquel Ortega Tomás
21 d’abril
Infermera

Esther Molano Rubio
4 de maig
Infermera

Minerva Sahuquillo García
18 de maig
Infermera

Juán José García Pinedo
19 de maig
Auxiliar de clínica
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Per a la rehabilitació i resocialització de les pacients, des que el Centre va començar a 
funcionar, es va instaurar el col·loqui com a part del tractament. D’aquesta manera, es 
treballaven els conflictes que podien sorgir en la relació i es pretenia establir, en les inter-
nes, el rol de pacients amb perspectiva d’alta.

El Dr. Rego també donà un paper destacat a la laborteràpia com a eix bàsic de la rehabi-
litació, a partir de la realització d’un treball remunerat per part de les internes. La proxi-
mitat de les empreses amb el Centre proporcionà força possibilitats d’inserció laboral 
segons les capacitats de cada pacient i de la fase en què 
es trobava la malaltia. Així, cada pavelló disposava d’un 
servei ergoterapèutic i l’Hospital, d’un de central, fet que 
permetia una readaptació gradual: inicialment a les uni-
tats i, en una segona fase, al servei central. Les internes 
també col·laboraven en l’hort i la cura dels animals, així 
com en la neteja dels pavellons.

Part de la remuneració econòmica de les pacients s’in-
vertia en excursions, sortides, festes o trobades, ja que 
es donava molta importància a l’ocupació del temps lliure. L’Hospital també comptava, 
en aquest sentit, amb una biblioteca i, amb els anys, se’n va acabar habilitant una per a 
cada unitat. Sor Javiera de Jesús Oteiza es va encarregar de comprar llibres i discos de 
diferents estils perquè sempre hi hagués música ambiental. Així mateix, es realitzaven 
projeccions de pel·lícules i es va equipar el Centre amb unes instal·lacions esportives.

Xavier Reig
Psicòleg clínic del 

Servei de Rehabilitació 
Comunitària de Sant 

Feliu de Llobregat

El Dr. Rego i 
algunes pacients, 
a la biblioteca 
del Centre 
Neuropsiquiàtric.

L’organització terapèutica als inicis de l’Hospital

La innovació que va caracteritzar el Centre Neuropsiquià-
tric Sagrat Cor al voltant de l’assistència és que les pa-
cients –no oblidem que l’hospital era femení en els seus 
inicis– tenien com a objectiu final la reintegració a la vida 
quotidiana i no quedar-se hospitalitzades.
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Cada pavelló disposava 
d’un servei ergoterapèutic 
i l’Hospital, d’un de 
central, fet que permetia 
una readaptació gradual
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