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Un ‘todo saldrá bien’, una caricia, una broma acom-
pañada por un guiño... son gestos de los profesiona-
les sanitarios que siempre perduran en el recuerdo 
de una persona enferma. Aunque la calidad técnica 
del proceso de tratamiento es esencial, también lo 
son los cuidados asistenciales y la calidez en el trato. 

La necesidad de humanizar la atención que se ofre-
ce en el ámbito de la salud fue el reclamo del I Con-
greso Nacional de Bioética Hermanas Hospitala-
rias España, celebrado en mayo de 2019. Durante 
el evento, se puso en evidencia que la ciencia no 
debe imponerse a la humanización, sobre todo en 

colectivos en situación de vulnerabili-
dad, como las personas con enfermedad 
mental. En estos casos, la empatía y la 
sintonía entre el profesional sanitario y 
el paciente son clave para garantizar una 
buena asistencia.

En el Parlem-ne de este número, a par-
tir de algunas de las conclusiones de este 
primer congreso, se presenta un buen 
ejemplo de actuación ética, mediante 
una atención centrada en la persona y 
la adaptación de las estructuras asisten-
ciales a los requerimientos individuales. 
Así, se explica el caso de un paciente 

con un problema de salud mental que se pasaba casi 
todo el día en la cama y que no tenía una buena 
relación con sus padres, entre otras dificultades, y el 
vuelco que supuso en su vida la visita a su domicilio 
de dos profesionales sanitarias.

La humanización de la asistencia es uno de los 
aspectos que más caracterizan a nuestro Hospital 
desde sus orígenes. Es un valor que ya se reflejaba 
en su proyecto arquitectónico, inspirado en los más 
modernos establecimientos de Europa, tal y como 
se recoge en la sección Entre Records. El edificio, 
el primero de estas características en España, estaba 
enfocado a la readaptación a la vida social de la per-
sona enferma, sin la utilización de ningún tipo de 
barrera ni elementos de contención.

Mucho ha llovido desde entonces, pero el Hospital 
Sagrat Cor y sus colaboradores podemos sentirnos 
orgullosos por seguir manteniendo el mismo espí-
ritu inicial, situando al paciente en el centro de toda 
actuación.
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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 man-
dos intermedios y personas clave de la Institución la estrategia a corto, medio y largo 
plazo del Hospital. 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 información estratégica y se evalúan los resultados obtenidos, a través del 
análisis de la actividad realizada y del cumplimiento de los objetivos fijados en el PGA 
y los objetivos del CatSalut. 

Estas jornadas de reflexión estratégica se enmarcan en un modelo de gestión basado en 
la Excelencia, cuyos elementos clave son: el centrar la atención en la persona (pacien-
te/familia); una planificación integrada y coherente, basada en procesos de trabajo; un 
despliegue sistemático, y una evaluación, aprendizaje y mejora continua. Todos estos 
elementos deben ser combinados con el fin de obtener unos resultados adecuados para 
los usuarios, profesionales y para la propia Organización.

En el último trimestre de este año se han celebrado dos jornadas estratégicas, el 4 y el 
24 de octubre. Como es habitual en estos encuentros de finales de año, se realizó una 
evaluación del cumplimiento de objetivos del Plan de Gestión Anual del año en curso y 
se recogieron ideas para planificar el PGA de 2020. En el programa del primer día, tam-

bién se presentaron los resultados de la eva-
luación de los objetivos del CatSalut por cada 
línea de servicio del 2018 y se comentaron los 
objetivos 2019. Asimismo, en la jornada del 
4 de octubre, el doctor José Antonio Larraz, 
director asistencial de la Provincia España de 
Hermanas Hospitalarias, ofreció una confe-
rencia sobre la Misión y Obra Hospitalaria, la 
implantación de las Hermanas Hospitalarias 
en el mundo y la cartera de servicios de sus 
centros, y dibujó el presente y futuro del mo-
delo asistencial de la Institución, basado en el 
compromiso, la innovación y la Excelencia. 

El día 24 de octubre, además de recoger ideas 
para el PGA 2020, como ya se ha comentado anteriormente, se trataron 
una serie de temas de evidente importancia estratégica, como la puesta en 
marcha de la primera fase del plan director de obras, con la próxima cons-
trucción de un edificio asistencial. También se dio a conocer el borrador del 
protocolo de comunicación en crisis, donde se recogen las actuaciones y los 
responsables de dar respuesta a situaciones que pudieran afectar de forma 
negativa a la salud y el bienestar de cualquier miembro de la Comunidad 
Hospitalaria, así como a la integridad de la Institución, a través del deterio-
ro de su reputación. Otro de los temas abordados fue la presentación, por 
parte de los asesores de Iron Mountain, del análisis y propuestas en relación 
a la mejora de la gestión de la documentación asistencial.

Asimismo, se aprovechó el encuentro para presentar el borrador del proto-
colo de emisión de justificantes para el Hospital y los servicios comunitarios.

Seguimiento de los objetivos anuales  
y planificación para 2020, en las Jornadas 
de Estrategia

Como es habitual 
en estos encuentros 
de finales de año, se 
realizó una evaluación 
del cumplimiento de 
objetivos del Plan de 
Gestión Anual del año 
en curso y se recogieron 
ideas para planificar el 
PGA de 2020

Misión de Hermanas 
Hospitalarias.
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La pintura també va promocio-
nar, de forma transversal, els valors 
d’aquesta campanya “STOP es-
tigma” amb el projecte de parelles 
artístiques, que va culminar amb 
èxit amb un sopar-subhasta de les 
obres. 

Així mateix, la Biblioteca de Berga 
Ramon Vinyes i Cloet va acollir 
l’exposició de pintura de l’Abel Ri-
vas i Estanis Raya, que va viatjar 
per la biblioteca de Puig-Reig i 
Gironella fins al 29 de novembre.

El CSMA i l’SRC de Sant 
Feliu organitzen l’acte 
‘Passa el fil per la Salut 
Mental’

M. González. El passat 25 d’oc-
tubre el CSMA i l’SRC de Sant 
Feliu de Llobregat, juntament 
amb el Club Social de la Fundació 
Nou Camí i l’Ajuntament de Sant 
Feliu, van celebrar el Dia Mundial 
de la Salut Mental amb un acte 
que portava per títol “Passa el fil 

per la Salut Mental”. Aquesta fita 
va representar la culminació d’un 
treball de col·laboració entre dife-
rents entitats del municipi. 

Així, el mes de gener es va co-
mençar a gestar aquest projecte 
amb la idea de visualitzar la malal-
tia mental i lluitar contra l’estigma. 
Per a aquest fi, es va fer una crida 
a participar en la iniciativa a totes 
les entitats associatives, culturals i 
educatives del municipi.

Es va dur a terme una primera re-
unió on van acudir i es van oferir a 
col·laborar l’Associació de Fibro-
miàlgia del Baix Llobregat, l’As-
sociació de Salut Mental del Baix 
Llobregat i l’associació cultural 
Calaix de Sastre. 

La proposta que es va presentar per 
a la celebració va ser una exposició 
d’Urban Knitting: decoració del 
mobiliari urbà a través del teixit. 
El missatge d’aquesta iniciativa 
era que, teixint, podem construir 
una societat més justa i solidària, 

una societat que ens porti a la Vida 
Bona posant, tots, el nostre fil.

Es van realitzar diverses trobades 
entre les diferents entitats durant 
les quals es teixia de manera con-
junta.

Dies abans del 25 d’octubre es van 
guarnir 5 espais públics emblemà-
tics del municipi. A cada arbre es 
va posar un escrit on s’explicava el 
motiu del guarniment.

El mateix dia 25 es va celebrar un 
acte de participació ciutadana a la 
Plaça de Vila i es va comptar amb 
l’actuació musical del grup de per-
cussió “Els Tronats”.

Durant el cap de setmana, la faça-
na de l’Ajuntament i de la Cate-
dral de Sant Feliu van estar il·lu-
minades de color verd, que és el 
color reconegut per simbolitzar la 
Salut Mental.

Els espais decorats es mantindran 
fins al 15 de gener.

Els Serveis de Salut 
Mental de l’Alt Penedès 
organitzen una 
passejada cultural per 
la salut mental

N. Rosell. Amb motiu del Dia 
Mundial de la Salut Mental, els 
Serveis de Salut Mental de l’Alt 
Penedès, membres, juntament 
amb 14 entitats més, de la Taula 
per a la Salut Mental, van organit-
zar, el 10 d’octubre, una passejada 
cultural pel centre de la vila. 

De la mà de Roser Serra, de l’em-
presa Gust a Terra, diferents per-
sones sensibilitzades amb els pro-
blemes de salut mental i entitats 
que presten atenció en aquest àm-
bit van poder fer un recorregut pel 
centre de Vilafranca, lligat al teixit 
comercial de la capital de l’Alt 
Penedès. Així, van conèixer anèc-
dotes i retalls de la història que els 
van ajudar a entendre l’evolució de 
la vila i les seves tradicions fins a 
dia d’avui.

Un cop acabada la visita, els parti-
cipants es van adreçar al Claustre 
de Sant Francesc, on es va realitzar 
l’acte central de la jornada, que va 
consistir en la lectura d’un mani-
fest, enguany, amb el lema ‘Parlar 
i escoltar salva vides’. Un familiar 
d’un dels usuaris del Turó Salut 
Mental va ser l’encarregat de llegir 
el manifest i, posteriorment, es va 
dur a terme un petit refrigeri per 
posar punt i final a la jornada.

En acabar, els usuaris dels serveis 
de Rehabilitació Comunitària de 
Germanes Hospitalàries que hi 
van participar van celebrar un di-
nar de germanor abans de donar 
per acabat el dia.

“Parlar i escoltar salva 
vides”, lema dels actes 
amb motiu del Dia 
Mundial de la Salut 
Mental al Berguedà

M. Mas. Durant el mes d’octu-
bre la Comissió de Salut Mental 

del Berguedà, en la qual col·labora 
l’Hospital Sagrat Cor, va dur a ter-
me un seguit d’activitats sensibilit-
zadores i participatives per lluitar 
contra l’estigma amb motiu del 
Dia Mundial de la Salut Mental. 

Amb el lema “Parlar i escoltar sal-
va vides” les accions promogudes 
van ser molt diverses, des de l’àm-
bit cultural i comunitari fins al pe-
dagògic i esportiu. 

Es van convocar caminades i es-
morzars populars intergeneracio-
nals i intercol·lectius conciliant, 
així, la inserció comunitària i la 
rutina saludable. 

La lectura també va ser protago-
nista com a instrument pedagògic 
per a la sensibilització. Es va pre-
sentar el llibre “Històries de vida 
contra l’estigma en salut mental”, 
editat per Fragile Movement, i es 
va llegir el conte per a nens i nenes 
“El millor regal del món”, i la no-
vel·la “La dona que no sabia plo-
rar”, de Gaspar Hernández.

Els serveis comunitaris de l’Hospital Sagrat Cor celebren el 
Dia Mundial de la Salut Mental

Claustre de Sant 
Francesc.

Usuaris de l’SRC de Berga 
durant la celebració dels actes.

Una de les activitats de celebració del 
Dia Mundial de la Salut Mental a Sant 
Feliu de Llobregat.
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M. Sánchez. Bajo el título de “Demencias rever-
sibles y demencias tratables” tuvo lugar, el pasado 
22 y 23 de noviembre en el Hospital San Rafael 
de Barcelona, el Curso sobre Actualización en Psi-
cogeriatría que, insertado en la actual edición del 
Máster en Psicogeriatría, se abrió, también en su 
decimocuarta edición, a profesionales diversos del 
campo de la Psicogeriatría clínica.

El tema escogido para esta ocasión dirigió el pun-
to de mira hacia un aspecto de las demencias que, 
a pesar de no ser infrecuente, recibe una atención 
probablemente menor de la necesaria. La consi-
deración de la demencia como un síndrome que 
agrupa diferentes enfermedades incurables y pro-
gresivas, con la enfermedad de Alzheimer como 
paradigma, quizá haya contribuido a oscurecer la 
realidad de otro grupo de demencias, aproximada-
mente una de cada diez, que tienen curación posi-
ble si son identificadas adecuadamente y a tiempo.

En muchas ocasiones, no se trata de demencias 
propiamente dichas, si no de patologías que, o bien 
pueden confundirse con ellas o bien pueden acabar 
desencadenando un síndrome demencial si no son 
tratadas en su momento. Dentro de este apartado 
se identifican clásicamente las llamadas “pseudode-
mencias”, de las que constituyen los ejemplos más 
claros los trastornos depresivos y los disociativos 
que, históricamente, dieron su nombre, inicialmen-
te, a estas “falsas” demencias. Aunque considerado 
un término desactualizado, todavía hoy, muchos 
trastornos mentales, especialmente, cuando afectan 

a personas ancianas, plantean serias dudas diagnós-
ticas con las enfermedades neurodegenerativas y las 
demencias.

La primera parte del Curso recogió esta realidad 
en varias presentaciones sobre la pseudodemencia 
depresiva; la relación entre la histeria, la psicosis y 
la demencia; el consumo de alcohol y el deterioro 
cognitivo, o el debate, muy actual, entre el uso cró-
nico de ansiolíticos y benzodiacepinas y su relación 
con la demencia. Junto con estos aspectos, se trató 
un tema escasamente estudiado pero ampliamente 
conocido y que ahora se identifica como “lucidez 
paradójica” o episodios transitorios de lucidez en 
pacientes con demencias severas o en las puertas de 
la muerte.

Otras presentaciones abordaron diferentes tipos 
de demencias secundarias a problemas metabóli-
cos o tóxicos, que pueden producir una evolución 
hacia un síndrome de demencia si no son tratados 
a tiempo. Finalmente, dentro de una visión multi-
disciplinar, el curso contó, en esta ocasión, con la 
presentación a cargo de un neurocirujano experto 
en el tratamiento quirúrgico de una de las enferme-
dades más paradigmáticas en el campo de las deno-
minadas “demencias curables”, como es el caso de la 
hidrocefalia normotensiva.

El curso finalizó con el habitual taller práctico de 
casos clínicos, que concitó el interés de los más de 
cien profesionales, nacionales y venidos también de 
Latinoamérica, que asistieron a esta edición.

M. Sánchez. L’acte inaugural de la 22a edició del Màster i la Diplomatura de Postgrau 
en Psicogeriatria, que l’Hospital Sagrat Cor i el Departament de Psiquiatria de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona coorganitzen des de 1998, va tenir lloc el passat 25 
d’octubre a la seu del Campus Universitari Mar que la UAB té a Barcelona.

Aquest acte acadèmic i entranyable, alhora, va reunir els alumnes de l’edició anterior, els 
quals van finalitzar els seus estudis el mes de juny, alguns, acompanyats de les seves famí-
lies, així com els nous alumnes que s’incorporen per cursar aquesta nova edició, i alguns 
dels professors i docents del programa.

Després de les paraules inicials d’inauguració, es va procedir al lliurament de diplomes 
de Màster i Diplomatura en Psicogeriatria i, també, dels premis als millors treballs de 

final de Màster i Diplomatura de l’edi-
ció 2017-2019.

En aquesta ocasió, la conferència in-
augural va anar a càrrec del doctor 
Miquel Sánchez Romera, neuròleg i 
xef d’alta cuina -amb una estrella Mi-
chelin en el seu palmarès professional- 
qui, presentat pel Professor Antoni 
Bulbena, catedràtic de Psiquiatria de 
la UAB i Director d’aquest mateix 
departament universitari, va dissertar 
sobre el tema “Neurogastronomia i 
envelliment”.

Amb aquest suggerent títol, el po-
nent va anar aprofundint, des del seu 
coneixement de la neurociència i des 
de la seva experiència a la cuina de 
diferents països (Europa, EUA, Xina, 
Japó), en allò que hi ha darrere l’expe-
rimentació dels sabors (concepte de 

més complexitat que el del gust) i que, a més de pel substracte neurobiològic, està també 
àmpliament condicionat pel cultural i, menys del que es pugui pensar, per l’edat. En 
aquest sentit, el conferenciant va remarcar que en persones de vuitanta anys, només un 
15 % té afectació en la discriminació dels sabors, essent un sentit encara ben conservat 
en la resta de persones d’aquesta edat.

Aquests i altres continguts de la seva xerrada, com ara l’important paper del sentit de 
l’olfacte en la capacitat final per a la construcció subjectiva en la percepció de qualsevol 
sabor, van ser seguits amb molt interès pel nombrós públic que va omplir la sala de con-
ferències d’aquest espai universitari.

Finalment, l’acte va concloure amb el tradicional cocktail, on es va poder acomiadar els 
alumnes de l’edició anterior i on van rebre la benvinguda els nous alumnes, més nom-
brosos que en edicions anteriors, vinguts de Catalunya, d’arreu de l’Estat i, com ja és 
habitual, de diferents països de Llatinoamèrica.

Inauguració de la 22a edició del Màster 
en Psicogeriatria

XIV Curso de Actualización en Psicogeriatría

El doctor Miquel 
Sánchez Romera va 
dictar la conferència 
inaugural del Màster.

Algunas de las 
personalidades 
presentes en el 
Curso (de izquierda 
a derecha): doctores 
Manuel Martin 
Carrasco, Antonio 
Bulbena, Javier 
Olivera y Manel 
Sánchez.
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10 11C. Franquelo. El concepte de terciarisme s’entén 
com un conjunt de procediments o serveis altament 
especialitzats o amb un elevat requeriment tecnolò-
gic o una alta expertesa professional que, per la seva 
baixa prevalença, riscos i alts costos, aconsella la con-
centració en un nombre reduït de centres. Aquest 
concepte, encara que controvertit, està àmpliament 
validat en l’àmbit hospitalari, on s’han delimitat una 
sèrie de procediments als quals s’ha donat l’etiqueta 
de terciaris (ex.: cirurgia toràcica). Aquests progra-
mes i unitats d’expertesa són referents en l’abordatge 
de patologies específiques i, per tant, acostumen a 
ser capdavanters en docència, recerca i innovació. 

En el cas de la salut mental, la definició és més ambigua, donat que la major part dels 
trastorns psiquiàtrics són molt prevalents i l’ús de la tecnologia és molt més limitat, en 
comparació amb d’altres especialitats mèdiques. De tota manera, alguns tipus de trastorns 
mentals són altament complexos per la seva gravetat, comorbiditat i complicacions asso-
ciades i requereixen d’unitats o programes altament especialitzats d’àmbit suprasectorial.

Des del CatSalut i el Pla Director de Salut Mental s’està treballant per definir el concep-
te de terciarisme en salut mental amb l’objectiu d’ordenar l’atenció a la salut mental en 
els diferents nivells d’atenció segons complexitat, determinant quins serveis o recursos 
han de ser considerats i, per tant, reconeguts com a terciaris o de referència, per la com-
plexitat dels procediments, tècniques diagnòstiques o tractament. Per aquest motiu, el 
CatSalut ha creat un grup de treball que, per una banda, treballa la definició dels criteris 
d’expertesa clínica que han de reunir les unitats i, per l’altra, vol recollir la informació de 
les experiències que s’estan fent en el territori que, per la seva especificitat (diagnòstic, 
tractament, tecnologia), es pensa que podrien ser incloses dins d’aquesta categoria. 

En aquest sentit, des de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell s’ha fet arribar al Servei 
Català de la Salut una sèrie de prestacions que el Centre ofereix als usuaris i que estarien 
fora de la cartera bàsica de serveis de salut mental del sistema públic de salut. Cal des-
tacar, entre aquests serveis, dues unitats altament especialitzades, com ara la Unitat de 
Patologia Dual (UPD) i la Unitat de Psiquiatria Geriàtrica (UPG).

F. Boatas. El pasado 22 de noviembre se 
realizó, en el Centro Cultural de Marto-
rell, una nueva edición del Monográfico 
Teórico-práctico en Salud Mental, que 
organiza el CSMA de Martorell. Este 
año, el tema trabajado fue ‘La Salud 
Mental de los profesionales sanitarios’ y, 
durante la jornada, se revisaron las es-
trategias preventivas y de tratamiento.

Los profesionales sanitarios, por la na-
turaleza de su ejercicio, se enfrentan a 

factores de riesgo psicosocial: presión asistencial, necesidad de tomar decisiones que 
afectan a la vida de los pacientes, obligación de estar actualizados constantemente, orga-
nizaciones e instituciones complejas, equipos multidisciplinarios diversos… Todo ello es 
fuente de estrés emocional y carga física que, si no se gestiona de manera adecuada, pue-
de provocar sobrecarga, síndromes de agotamiento físico y mental, estados emocionales 
ansiosos, depresión y otros problemas psicológicos.

Como ha sido habitual en estas jornadas monográficas, la actividad se dividió en dos 
partes. La primera, teórica, contó con dos ponentes especializados en el tema: Antoni 
Calvo, psicólogo y director de la Fundación Galatea, y Olga González, psiquiatra asis-
tencial de la Clínica Galatea. 

La Fundación Galatea, creada en 2001 por el Colegio de Médicos de Catalunya, tras la 
experiencia con el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIMM), es 
una fundación encargada de velar por la salud y bienestar de todos los profesionales de 
la salud, incluyendo Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología, Trabajo Social, Fisio-
terapia, Odontología y Veterinaria.

La mesa teórica estuvo conducida por Esther French y en ella, Antoni Calvo explicó las 
estrategias en la prevención y formación de los profesionales de la salud, mientras que 
Olga Fernández expuso los datos relacionados con la actividad asistencial de la clínica 
Galatea.

Tras las ponencias, la segunda parte fue un intenso trabajo en talleres, mediante grupos 
pequeños conducidos por Lola Cubero, Patricia Cano, Anna Iniesta y Horaci Briansó, 
que permitieron reflexionar sobre el tema y elaborar unas conclusiones que fueron pre-
sentadas en la clausura por Sònia Serrano y Carlos Saavedra.

La Jornada, ya la número veinte, contó con una nutrida representación de profesionales 
de diversas disciplinas. Una vez más, se ocuparon las 50 plazas disponibles y, como otros 
años, tuvo una importante repercusión en medios de comunicación. En este sentido, 
portavoces del Hospital Sagrat Cor fueron entrevistados en radios locales y la prensa 
catalana se hizo eco del evento, hecho que, sin duda alguna, es motivo de satisfacción y 
anima a continuar con esta actividad.

XX Monográfico 
Teórico-práctico 
en Salud Mental en 
Martorell

L’Hospital Sagrat Cor contribueix a la definició 
de terciarisme en salut mental

Ponentes de la 
sesión teórica del XX 
Monográfico en Salud 
Mental.

Edifici on s’ubica la 
Unitat de Patologia Dual.

S’està treballant per definir 
el concepte de terciarisme 
en salut mental amb 
l’objectiu d’ordenar l’atenció 
a la salut mental en els 
diferents nivells d’atenció 
segons complexitat
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P. Negre. L’Hospital Sagrat Cor de 
Martorell va passar a formar part, 
el mes de novembre, de la comu-
nitat SCIO HEALTH, un espai 
on els professionals de l’àmbit de 
la salut poden compartir i desco-
brir bones pràctiques de gestió en 
el sector salut.

SCIO és un projecte sense ànim 
de lucre que té per objectiu donar llum a l’experiència de les persones i democratitzar 
l’accés al coneixement perquè altres professionals se’n puguin beneficiar de manera gra-
tuïta. La vocació de SCIO és arribar a ser la comunitat més gran d’experiències profes-
sionals de gestió, perquè el coneixement és la suma d’experiències. 

A través de la plataforma www.sciohealth.org, els professionals de la salut poden cer-
car bones pràctiques de gestió de diferents àmbits d’actuació (ex.: seguretat del pacient, 
humanització de l’atenció, qualitat, pla estratègic, etc.) i, també, poden publicar els pro-

jectes de la seva pròpia organització per tal de difondre el 
seu coneixement. Actualment, hi ha més de 5.000 visites 
mensuals a la web procedents de diferents països i la du-
rada mitjana de la visita és de més de 10 minuts.

Segons el doctor Carles Franquelo, director mèdic i 
coordinador de qualitat de l’Hospital Sagrat Cor de 
Martorell, aquesta plataforma ofereix una nova oportu-
nitat per tal de compartir bones pràctiques amb profes-
sionals i institucions sanitàries que, de manera generosa i 
transparent, posen a disposició del sector les seves millors 
experiències.

SCIO HEALTH està impulsat per la consultora Com-
tec i té el suport d’ACES, La Unió, el Clúster de Salut 
Mental i el Club Excelencia en Gestión, entitats que 
avalen la professionalitat, l’ètica i el bon funcionament 
del projecte, donen suport a la seva missió i s’han com-
promès a difondre-la. 

Des de la meva visió com a fundador i impulsor, SCIO neix amb la voluntat de promou-
re que es comparteixi el coneixement i crear comunitat, perquè, quan l’altre comparteix 
la seva experiència, ens ajuda a trobar la nostra fórmula màgica. En realitat, no inventem 
res de nou, en el sector salut estem molt acostumats a compartir informació.

J. Tristany. El 12 de novembre va tenir lloc, a la seu de La Unió, la presentació del do-
cument de bases del II Pla Estratègic de Serveis Socials (PESS) 2020-2024, on va estar 
present un representant de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell.

L’explicació del document a tots els Consells del Sector de La Unió la va dur a terme 
Meritxell Benedí, directora general de Serveis Socials. Benedí va afirmar que el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa el II PESS com a referència nova 
per a la planificació del Sistema Català de Serveis Socials (SCSS) per als propers quatre 
anys, a fi de donar resposta als reptes sociodemogràfics que l’actual estat de benestar ha 
d’afrontar. Segons va assenyalar, alguns dels reptes són les desigualtats socials que la crisi 
econòmica ha consolidat, la feminització del risc de pobresa o exclusió, l’increment de 
l’envelliment, el sobreenvelliment, la discapacitat i la diversificació de la societat catalana 
i de les llars que la componen.

El PESS busca cohesionar, agilitzar, universalitzar i fer més efectiu l’SCSS, i que garan-
teixi una atenció centrada en la persona i la seva interacció familiar i comunitària. Per 
aconseguir-ho, s’ha d’articular i ordenar els serveis socials per superar la fragmentació i 
compartició actuals, i desplegar un sistema d’informació, innovació, coneixement i re-
cerca que promogui una ciutadania més apoderada i conscient del seus drets i deures.

D’acord amb el que preveu la Llei, el Departament va impulsar un procés participatiu 
amb la col·laboració de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, per escoltar i in-
corporar en el document de bases del PESS aportacions i expectatives dels agents socials 
implicats i, és en aquest procés, on s’emmarca la presentació feta a La Unió.

Per acabar, representants de La Unió es van comprometre a analitzar el document de 
participació de forma activa en el seu desplegament.

L’Hospital Sagrat 
Cor s’adhereix 
a la plataforma 
SCIO 

Presentació del II Pla Estratègic de 
Serveis Socials (PESS) 2020-2024

SCIO ofereix una 
nova oportunitat 
per tal de compartir 
bones pràctiques 
amb professionals i 
institucions sanitàries 
que, de manera generosa 
i transparent, posen a 
disposició del sector 
les seves millors 
experiències

Presentació del II PESS 2020-2024, 
a la seu de La Unió.
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14 15M. Puigpiqué. Durant el mes d’octubre, al Berguedà, la Comissió de Salut Mental va 
organitzar diferents actes amb relació al Dia Mundial de la Salut Mental. La Comissió 
està formada pels serveis assistencials de les Germanes Hospitalàries (CSMA, Hospital 
de Dia i SRC), Grup Horitzó del Berguedà, ASFAM, OTL de l’Agència de Desen-
volupament del Berguedà, CSMIJ, Oficina d’Inclusió Social del Consell Comarcal del 

Berguedà i Associació ActivaMent Berguedà. 

Un del actes més rellevants i participatius va ser el  so-
par-subhasta de les obres de les Parelles Artístiques. 
L’essència del projecte  Parelles Artístiques és la creació 
d’una obra d’art entre dues o tres persones, una persona 
usuària dels serveis de salut mental de les diferents enti-
tats participants -artista amateur- i un artista professional. 
Aquesta iniciativa permet normalitzar i disminuir l’estig-
ma que pateixen les persones amb malaltia mental i afa-
vorir la plena integració a la comunitat. La finalitat més 
important és que els participants puguin gaudir de l’art 
com a forma d’expressió i creixement, impactant positiva-
ment en el seu benestar.

La temàtica de les obres d’enguany ha estat  variada, així 
com les tècniques utilitzades: pintura, fotografia, ceràmi-

ca, escultura i treball en paper. Aquest any, com a novetat, es va enregistrar un CD amb 
cançons. En total s’han realitzat 23 creacions.

El sopar es va dur a terme el 25 de novembre al restaurant La Cabana de Berga i hi va 
assistir un centenar de persones, entre usuaris, artistes, professionals de la salut mental, 
persones del món polític i del teixit empresarial de la zona, i la ciutadania en general. 
L’acte va ser tot un èxit, es van vendre totes les obres –l’Hospital Sagrat Cor en va ad-
quirir tres- i es va gaudir d’un bon ambient entre els assistents. Els beneficis que es van 
obtenir es revertiran per dur a terme una altra edició de Parelles Artístiques i per realit-
zar més accions de sensibilització de lluita antiestigma.

El sopar-subhasta de Parelles Artístiques 
congrega un centenar d’assistents

Un moment de la 
subhasta de les obres 
del projecte Parelles 
Artístiques.

L’essència del projecte  
és la creació d’una obra 
d’art entre dues o tres 
persones, un usuari dels 
serveis de salut mental 
de les diferents entitats 
participants -artista 
amateur- i un artista 
professional

Entrega de premis del I Concurs 
Literari en Salut Mental de l’Alt Penedès

Guanyadors del  
I Concurs Literari 
en Salut Mental de 
l’Alt Penedès.

X. Franquesa. Amb l’objectiu de fomentar la creati-
vitat, l’expressió escrita i l’apoderament en autoesti-
ma, autonomia i superació dels usuaris amb un pro-
blema de salut mental, els Serveis de Salut Mental 
de l’Alt Penedès, juntament amb la resta d’entitats 
de la Taula per a la Salut Mental Alt Penedès i l’as-
sociació de familiars  i  amics de l’Alt Penedès El 
Turó, van organitzar, l’11 d’octubre, el Primer Con-
curs Literari del Servei de Salut Mental d’Adults 
de l’Alt Penedès.

Amb el títol de “Les Paraules Parlen Per Tu”, du-
rant la cerimònia d’entrega de premis, els guanya-
dors van llegir els seus relats, fent goig de la lectu-
ra i transmetent-la als altres, paraula a paraula. A 
aquesta primera edició es van presentar 32 relats, 18 
en prosa i 14 en poesia.

L’acte va comptar amb la presència destacada de 
Ramon Zaballa i d’Anna Doblas, regidors de Be-
nestar Social i Salut, respectivament, i de Xavier 
Lluc, president del Consell Comarcal de l’Alt Pe-
nedès.

L’ obertura de la cerimònia va anar a càrrec de Nú-
ria Rosell, treballadora social del Servei de Reha-
bilitació Comunitària i Hospital de Dia de l’Alt 
Penedès, i d’Àlex Lacambra, voluntari i usuari dels 
serveis de salut mental. En aquest espai es va fer 
una especial menció a trencar l’estigma social, a 
partir de les capacitats expressives i cognitives dels 
usuaris, molt sovint infravalorades per la societat.

Posteriorment, es va realitzar la lectura del mani-
fest, redactat per un grup d’usuaris i llegit per un 
d’ells, el qual feia referència al moment actual de la 
salut mental i als beneficis que aporta un concurs 
literari com aquest. 

El jurat del I Concurs Literari en Salut Mental de 
l’Alt Penedès estava compost per Imma Cuscó, Jor-
di LLavina, David Monteagudo i Xavi Vallès.

Pel que fa a l’entrega de premis en poesia els pre-
miats van ser els següents:

 ● Primer premi: ‘Quatre haikus d’estiu’, 
de Xavier Martí García. 

 ● Segon premi: ‘Anagnòrisi’, de Tatiana 
González Camuñez. 

 ● Tercer premi: ‘Cant de joventut’,  
de Josep Jornada Puigpinós.

En la categoria de prosa literària, els premiats van 
ser aquests:

 ● Accèssit: ‘Adam i Eva i les pomes d’oferta’, de 
Lídia Genescà, Rubén Sosa, Sara Comellas, 
Roser Amills, Pedro Escrivano i Isabel Flores. 

 ● Accèssit: ‘Aquesta sóc jo’, de Marta Ramon 
Calzado.

 ● Accèssit: ‘El noi del tren’, de Maria Pilar 
García Santoro.

 ● Primer premi: ‘Ciment i cristalls’, de Verònica 
Valenciano Canales. 

 ● Segon premi: ‘La malura’, d’Elena Gràcia 
Canela. 

 ● Tercer premi: ‘Cal ser assertiu’, de Xavier 
Martí García.

La cloenda de l’acte va anar de la mà de Núria Ro-
sell i Àlex Lacambra, els quals van agrair la partici-
pació i col·laboració a tots els que van fer possible 
celebrar aquesta primera edició del Concurs Litera-
ri en Salut Mental de l’Alt Penedès. Seguidament, 
els assistents van poder gaudir d’un refrigeri al Pati 
del Vinseum.
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16 17N. Bachs. El passat 15 de novembre va venir David Puig Gotor, autor del 
llibre Cazagamusinos, a presentar la seva obra a usuaris i professionals del 
Servei de Rehabilitació Comunitària de Sant Feliu de Llobregat.

L’autor va narrar algun episodi del llibre i va resoldre alguns dubtes als 
assistents. A continuació, un amic de l’autor va interpretar una peça mu-
sical inspirada en el llibre i, finalment, el germà de David Puig va con-
cloure amb unes breus paraules posant en valor la feina feta. 

David Puig va fer reflexionar l’audiència sobre el poder devastador que 
té l’estigma i l’autoestigma en el procés de recuperació: “un s’emmiralla 
en una sèrie d’adjectius pejoratius que dificulten i, en alguns casos, im-
pedeixen, avançar a través de la confusió”, va assenyalar. També va posar 
èmfasi en la importància de conèixer la malaltia i identificar els seus 
símptomes per reconèixer-los quan apareixen. I, sobretot, va remarcar el 
valor i poder de l’actitud de la persona que es troba en una situació de 
malaltia mental i l’esforç que requereix retrobar un camí. 

Les persones que van poder gaudir de la presentació es van mostrar molt 
agraïdes amb l’autor, que va venir amb la intenció de compartir la seva 

experiència personal al voltant del procés d’acceptació i convivència amb una malaltia men-
tal, i va acabar infonent esperança i “donant llum al camí”, segons les seves paraules. 

Des del Servei de Rehabilitació Comunitària de Sant Feliu es vol donar les gràcies a David 
Puig Gotor per esdevenir referent en aquest camí de la recuperació, a vegades tan tortuós, 
per compartir i regalar, a professionals i usuaris, la metàfora del Gamusino.

Redacció. El doctor Fernando Boatas, coordinador de Atención Comunita-
ria en Salud Mental del Baix Llobregat Nord, y la doctora Águeda Solive-

llas, coordinadora del CSMA de Sant Feliu de Llobregat, se desplazaron hasta Zaragoza, 
el 16 de octubre, para participar en la II Jornada de reflexiones sobre la enfermedad men-
tal en la sociedad actual, organizada por el Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del Car-
men. Esta jornada, que el Centro enmarcó en la celebración del Día Mundial de la Salud 
Mental, se celebró en el Centro Cívico Delicias y se centró en la prevención del suicidio. 

Durante el evento, los dos profesionales del Hospital Sagrat Cor presentaron la ex-
periencia de implantación del programa de prevención del suicidio, el Código Riesgo 
Suicidio, en Cataluña. Explicaron que el programa Código Riesgo Suicidio del Servicio 
Catalán de la Salud está en funcionamiento desde el año 2014 aunque, desde 2107, ya 
alcanza el 100 % de la población. También remarcaron que esta iniciativa está obtenien-
do muy buenos resultados, como el hecho de hacer posible la detección y tratamiento de 
casi más del doble de las tentativas de suicidio conocidas entre 2014 y 2016.

I. Guijarro i M. Alvarez. El passat 10 
de desembre el Servei de Rehabilita-
ció Comunitària (SRC) de Martore-
ll va participar a l’acte ‘Celebrem els 
nostres drets’, organitzat per l’Ajunta-
ment de Martorell, amb motiu del Dia 
Mundial de la Discapacitat.

Així, diverses entitats locals es van re-
unir, a la plaça de les Cultures, per ce-
lebrar la festa de reclam de la igualtat 
de drets per a les persones amb disca-
pacitat.

Des de l’SRC de Martorell, dues re-
presentants dels usuaris van llegir un 
manifest reivindicant els seus drets.

L’acte va ser un èxit, tant de participa-
ció com d’assistència.

C. Pujol. El passat 25 d’octubre va tenir lloc la I Jornada del 
Programa de Suport a la Primària (PSP) en Salut Mental del 
Baix Llobregat Nord, al Centre Cultural de Martorell. 

El principal objectiu de la jornada era posar cara a tot l’equip 
que atén a Primària, tant des dels MFiC, Pediatria, Infermeria, 
Treball social, com els especialistes que es desplacen als ABS 
per donar suport als professionals d’Atenció Primària (Psi-
quiatria, Psicologia i Infermeria especialitzada en salut men-
tal). Així mateix, l’acte volia servir per consolidar l’abordatge 
terapèutic dels trastorns mentals: multidisciplinari, centrat al 
territori i en equip.

El PSP, que s’està consolidant al Baix Llobregat Nord des de 
2017, es basa en la promoció i la prevenció de la salut mental, 
per intervenir a temps i per detectar millor i amb rapidesa les 
situacions de risc; la consecució de la integració de les inter-
vencions entre les xarxes especialitzades i l’entorn de primària 
(entre d’altres), i el desenvolupament d’un model d’atenció a 
la salut mental basat en la comunitat (basat en el Pla inte-
gral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, 
2017). 

Des del comitè organitzador de l’acte s’està satisfet amb el grau 
d’acceptació i participació de la jornada, i la intenció és que n’hi 
hagi més. Les valoracions dels assistents van ser molt positives 
i van aportar diversitat d’idees i suggeriments de cara a les se-
güents edicions. Tant és així que ja s’ha començat a treballar 
per poder organitzar la propera jornada el 2020.

Presentació del llibre Cazagamusinos al Servei 
de Rehabilitació Comunitària de Sant Feliu

Profesionales del Hospital Sagrat 
Cor participan en la II Jornada de 
reflexiones sobre la enfermedad 
mental, en Zaragoza

El Servei de 
Rehabilitació 
Comunitària de 
Martorell participa a 
l’acte ‘Celebrem els 
nostres drets’

I Jornada del Programa de 
Suport a la Primària en Salut 
Mental del Baix Llobregat Nord

David Puig Gotor, 
autor del llibre.

La Dra. Solivellas, 
durante su intervención 
en la II Jornada de 
reflexiones sobre la 
enfermedad mental.

L’alcalde de Martorell i les 
dues usuàries de l’SRC que 
van llegir el manifest.

Moment de la jornada, al Centre Cultural de Martorell.
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J. Tristany. El pasado 3 de octubre el Área de Salud Mental del Centro Hospitalario 
Benito Menni de Valladolid organizó la primera jornada sobre Recuperación en salud 
mental, en la que participó como ponente un profesional del Hospital Sagrat Cor de 
Martorell.

El evento, que se celebró en el marco del 20 aniversario del Centro de Rehabilitación 
Psicosocial (CRPS) de dicha localidad, reunió a más de 150 personas, entre profesiona-
les, familiares y afectados en 1ª persona. El objetivo de la jornada fue poner de relieve 
la situación actual y los desafíos e interrogantes sobre el futuro a través del debate y la 
reflexión conjunta. 

Después de la bienvenida, a cargo de Antonio Rodríguez, gerente del Centro Hospita-
lario Benito Menni de Valladolid; del doctor José Antonio Larraz, director Asistencial 
y Educativo de Hermanas Hospitalarias España, y de un representante de la Adminis-
tración Pública, el doctor Martin Vargas, presidente de FEARP, abrió la jornada con un 
breve repaso de la evolución de la práctica de la rehabilitación a nivel nacional e hizo 
referencia al mapa actual de la rehabilitación psicosocial en España.

Posteriormente, el doctor Ricardo Guinea, ex presidente de FEARP y ex presidente 
de WARP, deleitó a los asistentes con una conferencia inaugural en la que, bajo el 
título de ‘Recuperación: ¿el reto de asumir responsabilidades?’, desglosó una serie de 
reflexiones sobre el concepto de recuperación y la implicación que supone para los 
usuarios. También hizo una revisión de las críticas posibles y se adentró en presentar 
la recuperación como un proceso en el que se reparte la responsabilidad entre servicio/
profesional y usuario.

Tras el descanso, Josep Tristany, coordinador del Área de Rehabilitación Hospitalaria y 
Comunitaria de Salud Mental del Hospital Sagrat Cor de Martorell, y Raúl Naranjo 
Valentín, responsable de la línea de Rehabilitación Psicosocial de Madrid de Hermanas 
Hospitalarias, presentaron experiencias y modelos de recuperación que se llevan a cabo 
en centros de Hermanas Hospitalarias de Madrid y Cataluña.

J. M. Peña. El pasado 9 de octubre el Hospital 
Sagrat Cor recibió la visita del doctor Charles 
Rodolfo Bayona Molano, gerente Nacional de 
las Hermanas Hospitalarias de Colombia, y 
del doctor Javier Andrés Dulce Guerrero, ge-
rente del Hospital Mental Ntra. Sra. del Per-
petuo Socorro de Bogotá.

El objetivo de la visita era conocer y profundi-
zar en la dinámica asistencial administrativa y 
financiera del modelo de atención hospitalaria 
y ambulatoria del Hospital Sagrat Cor.

En primer lugar, se mantuvo una reunión de 
trabajo con la Dirección del Hospital. A continuación, se realizó una visita a los equipa-
mientos comunitarios de salud mental de Vilafranca del Penedès.

También se aprovechó para visitar la tienda que la Fundació Mas Albornà tiene en la 
Granada del Penedès. Esta fundación se dedica a la inserción social y laboral de personas 
con discapacidad y trastorno mental. Recientemente, ha comenzado a producir y comer-
cializar productos cárnicos bajo la marca de Embotits Mallart, S.L. Los profesionales de 
las Hermanas Hospitalarias de Colombia se mostraron especialmente interesados por lo 
que esta iniciativa representa para los enfermos mentales.

La visita concluyó en Martorell con un recorrido por las unidades y servicios del Hos-
pital Sagrat Cor.

Posteriormente, la doctora Mª Luisa López Lucas, coordinadora de la unidad funcio-
nal asertivo comunitaria; el doctor Fernando Uribe, jefe del Servicio de Psiquiatría del 
Hospital Clínico Universitario; Laura Berzal, coordinadora del Área de viviendas de la 
Asociación El Puente, y Gustavo Martín, representante de la Fundación Intras, presen-
taron sus experiencias sobre los modelos de recuperación en salud mental que se están 
desarrollando en Valladolid.

Para finalizar la jornada, un grupo de usuarios de los recursos de rehabilitación psi-
cosocial de Valladolid expusieron sus vivencias en primera persona del proceso de sus 
enfermedades y del apoyo que habían encontrado en los recursos y en los profesionales 
que les atendían.

La conclusión del evento fue que se debe trabajar para conseguir la integración plena de 
los usuarios, puesto que la principal dificultad, para alrededor del 80 % de personas con 
un problema de salud mental, es lograr una autonomía económica, encontrar un puesto 
de trabajo y un alojamiento digno fuera de la familia.

Jornada ‘Modelo de recuperación en  
salud mental: situación actual y 
perspectivas de futuro’

El Hospital Sagrat 
Cor recibe la visita de 
dos gerentes de las 
Hermanas Hospitalarias 
de Colombia

Ponentes de la 
mesa sobre modelos 
y experiencias de 
recuperación en 
salud mental.

Un momento de la 
visita a la tienda 
de la Fundació 
Mas Albornà en 
la Granada del 
Penedès.
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El Hospital celebra un año más la Navidad 
renovando claves del ser humano

Algunos de los 
premiados del 
Concurso de Árboles 
de Navidad 2019.

C. Franquelo. El 16 de octubre, el doctor Iñaki Madariaga, jefe de la Unidad de Psiquia-
tría legal del Hospital Aita Menni de Mondragón, visitó el Hospital Sagrat Cor y ofre-
ció una interesante conferencia sobre la enfermedad mental en el contexto penitenciario. 
Durante su ponencia, el Dr. Madariaga puso en evidencia la magnitud del problema 
al señalar que entre un 7 y un 8 % de los presos en nuestro país presenta trastornos 
mentales graves y que este porcentaje se eleva hasta el 30 %, si consideramos todo tipo 
de trastornos. Se refirió, también, a los diversos modelos de atención a los pacientes psi-
quiátricos con penas de prisión en Europa, desde los modelos carcelarios a los modelos 
de atención dentro de los hospitales psiquiátricos, pasando por las unidades específicas 
dentro del ámbito penitenciario.

El jefe de la Unidad de Psiquiatría legal del Hospital Aita Menni de Mondragón explicó 
que este recurso asistencial se puso en marcha en 2013 por la necesidad detectada por 
la Administración de Justicia y la Administración de Sanidad, y la apuesta decidida de 
Hermanas Hospitalarias por atender a los colectivos más complejos y marginados. Esta 
unidad cuenta con 20 camas y su actividad se centra en atender a pacientes con medidas 
penales alternativas y a pacientes con medidas cautelares, y en realizar evaluaciones psi-
quiátricas periciales. Uno de los aspectos que está especialmente cuidado en esta unidad, 
como no podría ser de otra manera, es todo lo que tiene que ver con la seguridad. En 
este sentido, el doctor Iñaki Madariaga señaló tres elementos básicos para minimizar los 
riesgos de seguridad en una unidad de estas características: procedimientos y protocolos 
bien establecidos y difundidos; utilización de la tecnología adecuada (detectores, cáma-
ras, etc.), y personal, especialmente de Enfermería, muy bien formado y entrenado.

Desde el Hospital Sagrat Cor se quiere agradecer al Dr. Madariaga su visita y su amabi-
lidad al compartir, con los profesionales del Centro, su larga experiencia como reconoci-
do experto en este ámbito.

El jefe de la unidad de psiquiatría legal del 
hospital Aita Menni de Mondragón visita el 
Hospital Sagrat Cor

R. Narvaiz. La Navidad tiene muchos significados y muchas lecturas en función de 
cada una de las experiencias que viven las personas, pero siempre hay un origen, un sig-
nificado primero que dota a estas fechas de una característica propia. Dicho origen es la 
celebración del nacimiento de Jesús como una experiencia de proximidad y cercanía de 
Dios a la tierra y sus habitantes. Celebrar la Navidad es reconocer que Dios ha decidido 
entrar en la vida humana, hablar nuestro lenguaje y llegar a nuestro corazón, a nuestra 
vida. Él se mezcla, se hace presente en lo que somos y vivimos, ¿no hay una proximidad 
mayor?

Todo lo demás nace como expresión de esta noticia, de esta experiencia que, aunque mil 
veces celebrada, no deja de tener una gran carga de sentido para la vida y así se percibe 
en clave creyente.

Desde el Servicio de Atención Espiritual y Religiosa del Hospital Sagrat Cor, desde el 
respeto a las diferentes creencias y sensibilidades, no se quiere dejar de dar la posibilidad 
de celebrar, caer en la cuenta, hacer fuertes, los valores que la Navidad despiertan en cada 
ser humano como una posibilidad de renovar algunas claves del ser.

Todas las celebraciones e iniciativas que se han vivido en este tiempo son un canal para 
renovar, en cada persona, la conciencia de que la Vida, en mayúsculas, corre por el in-
terior de uno mismo, que la Vida de Dios se hace legible en la simplicidad de un niño 
que habla de ternura, pequeñez, como camino para intuir los grandes significados de la 
existencia y de la Espiritualidad.

Son varias las iniciativas que este año se han llevado a cabo en el Hospital. Como más 
novedosa, se convocó el concurso de Árboles de Navidad con el objetivo de seguir po-
tenciando la creatividad y participación de los usuarios y el poder decorar diferentes 
espacios en este tiempo de la Navidad. Ha sido una gran experiencia de participación 
e importante dosis de creatividad, con una destacada sensibilidad en su realización con 
materiales reciclados. Desde aquí se quiere agradecer la acogida que ha tenido esta ini-
ciativa por parte de los profesionales que han canalizado dicha actividad en cada uno de 
los dispositivos y unidades del Centro.

Otro momento significativo fue el Festival de Navidad para los usuarios, con un carácter 
festivo y con la participación muy especial de Nadia, Mireia y Paco que, con su voz y su 
música tan cálida para estas fechas, hicieron pasar un rato muy agradable a los asistentes.

Es de destacar la Jornada de Navidad para los colaboradores, con la presentación de la 
Asociación Assotea, fundada por padres y madres con hijos afectados por el síndrome de 
Asperger y autismo, con la pretensión de promover el bien común de estas personas y de 
su entorno. En esta ocasión también se contó con la actuación musical de Nadia, Mireia 
y Paco. En este espacio se pudieron compartir las felicitaciones que los colaboradores de 
los diferentes servicios y dispositivos se regalaron recíprocamente. En dicho acto fueron 
entregados los premios del Concurso de Árboles de Navidad 2019.

Las celebraciones litúrgicas han permitido expresar, desde la fe, en cada uno de los mo-
mentos de este tiempo de Navidad y Epifanía, lo que sentimos en lo profundo del cora-
zón hecho celebración y acción de gracias.

Gracias por hacer de este tiempo un tiempo diferente, un tiempo que, desde las dife-
rentes perspectivas y experiencias, no dejan neutral nuestra vida tras haberlo vivido y 
experimentado.
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C. Franquelo. El 6 de novembre, la Gerència i 
Direcció Mèdica de l’Hospital Sagrat Cor es 
van reunir, a Berga, amb la Rosa Circuns i la 
resta de la junta directiva de l’ASFAM Berga, 
l’associació de familiars i amics de la salut men-
tal al Berguedà. La trobada va ser molt cordial 
i profitosa i, en tot moment, des de l’associació 
es va transmetre el seu agraïment a l’Hospital 
per la tasca assistencial realitzada pels profes-
sionals als serveis de salut mental del territori, 
posant en valor l’excel·lent relació i coordina-
ció amb l’anterior coordinadora dels serveis, la 
doctora Ángeles Foz, i amb l’actual responsa-
ble, la doctora Montserrat Guitart. Així mateix, 
es va destacar el paper desenvolupat per Josep 
Tristany durant tots aquests anys, primer, com 
a coordinador del servei de rehabilitació comu-
nitària i, en els darrers temps, com a respon-
sable dels serveis de rehabilitació hospitalària i 
comunitària de l’Hospital Sagrat Cor.

Una preocupació que es va compartir amb 
l’ASFAM va ser la manca de professionals sa-
nitaris, sobretot, en l’àmbit de la salut mental. 
Aquest és un problema que afecta el sistema 
sanitari de tot el país, però que és especialment 
crític en àrees rurals. En aquest sentit, ambdues 
entitats es van comprometre a treballar con-
juntament per fer arribar aquesta problemàtica 
a l’Administració, a fi de trobar fórmules que 
permetin una fidelització dels professionals. 
Aquestes fórmules passen, inevitablement, per 
una millora del finançament dels serveis.

L’Hospital Sagrat Cor i ASFAM Berga es van 
emplaçar a continuar enfortint la seva relació i 
fer front, de la mà, els reptes actuals i de futur 
pel que fa a l’atenció als malalts mentals i les 
seves famílies.

J. Tristany. Durant el darrer trimestre de l’any, l’Ajuntament de Martorell ha iniciat una Diagnosi 
i Pla d’Acció de la població de persones amb discapacitat i persones amb trastorns de salut mental 
de Martorell. L’objectiu és poder fer un bon diagnòstic de les necessitats existents i previstes de les 
persones amb discapacitat, de les seves famílies i els professionals del sector, del seu ajust o desajust 
amb els recursos existents, i els potencials i condicionants que hi ha en el desplegament de políti-
ques futures.

Per tal de poder realitzar aquest treball, es realitzaran entrevistes a professionals i grups focals amb 
familiars i afectats en primera persona. En el cas dels professionals, diversos companys de l’Hospital 
Sagrat Cor participaran en les entrevistes per tal de poder fer una bona diagnosi pel que fa als temes 
de salut mental.

Tan bon punt es disposi del document final d’aquesta bona iniciativa de l’Ajuntament de Martorell, 
s’ampliarà la informació a través d’aquesta revista.

J. Tristany. L’Hospital Sagrat Cor va exercir d’amfitrió, 
juntament amb l’Associació de Salut Mental del Baix 
Llobregat Nord, de la quarta edició del programa de 
formació en apoderament PROSPECT de l’Anoia, que 
es va celebrar els dies 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15 i 18 de 
novembre a l’Espai Círcol i al Centre Cultural de Mar-
torell. Aquest programa està emmarcat en el projecte 
Activa’t per la Salut Mental, una iniciativa conjunta de 
la Generalitat de Catalunya, la Federació Salut Mental 
Catalunya i la Federació Veus. Un total de 31 persones 
van participar en la formació, de les quals 8 eren profes-
sionals de l’Hospital Sagrat Cor.

PROSPECT és un projecte europeu que es desenvolu-
pa amb la intenció de fer que les persones afectades per 
un trastorn mental i les seves famílies agafin les regnes 
de la seva recuperació i es converteixin en protagonistes 
del procés. Pretén, a més, potenciar la participació de 
les persones afectades i els seus familiars en la cerca de 
la seva pròpia qualitat de vida i com a ciutadans de ple 
dret. En la seva versió de mòdul de professionals posa 
l’èmfasi en el paper actiu dels tècnics com a facilitadors 
d’aquest procés d’apoderament. 

El programa formatiu es compon de 3 mòduls dirigits 
a persones afectades, familiars i professionals de la salut 
mental, respectivament, a més d’un mòdul comú en el 
qual es treballen aspectes relacionats amb la comunica-
ció entre aquests actors. Els mòduls estan dinamitzats 
per persones que viuen la malaltia en primera persona, 
com a familiar, com a afectat o com a professional de la 
salut mental, respectivament.

De l’anàlisi dels qüestionaris de satisfacció adminis-
trats a tots els participants se’n dedueix un alt grau de 
satisfacció en tots i cadascun dels mòduls (afectats en 
primera persona, familiars i professionals), fet que por-
ta a pensar en la possibilitat de poder repetir aquesta 
formació en un futur.

C. Franquelo. El 30 de setembre, el director 
mèdic de l’Hospital Sagrat Cor i el coordi-
nador de l’Àrea de Rehabilitació en Salut 
Mental van mantenir una reunió amb l’As-
sociació de Salut Mental del Baix Llobre-
gat Nord per tal de reprendre les trobades 
que, de manera institucional, es feien, des 

de fa temps, entre ambdues entitats. Durant els últims anys hi ha hagut canvis tant en la junta de 
l’Associació com en el lideratge dels serveis comunitaris de l’Hospital Sagrat Cor a Martorell pel 
que fa al treball social. Per tant, aquesta trobada era necessària per tal d’impulsar la col·laboració 
entre el Centre, especialment, els seus serveis comunitaris, i l’Associació d’afectats de salut mental.

La reunió va ser molt cordial i es van intercanviar moltes experiències sobre l’atenció a la salut 
mental centrada en el pacient i el rol dels professionals i les associacions d’afectats. Es va posar de 
manifest una visió força coincident del paper que els professionals i les associacions d’afectats han 
de jugar de cara a millorar l’atenció als usuaris i les seves famílies. En aquest sentit, la junta directiva 
de l’Associació, encapçalada pel seu president, Vicenç Mateo, va presentar la seva cartera de serveis 
amb activitats per a usuaris i famílies, que poden complementar la cartera de serveis dels equipa-
ments de salut mental comunitaris de l’Hospital. Així mateix, es va establir reforçar la coordinació 
entre els serveis de salut mental del Centre i l’associació d’afectats, per tal de buscar sinergies i 
aprofitar recursos en benefici de tots.

A partir d’aquesta trobada es va organitzar, el 29 de novembre, una reunió de treball entre l’equip de 
salut mental comunitària de Martorell i la junta directiva de l’Associació de Salut Mental del Baix 
Llobregat Nord, on es van intercanviar idees i punts de vista, i es va acordar enfortir la col·laboració 
i els mecanismes de coordinació.

Durant la reunió, entre altres qüestions, es va parlar de l’organització del Dia de la Salut Mental 
2020 a Martorell i el suport que, sens dubte, es donaria des de l’Hospital Sagrat Cor de Martorell.

L’Hospital Sagrat 
Cor es reuneix amb 
ASFAM Berga

L’Hospital Sagrat Cor participarà en la Diagnosi i Pla 
d’Acció de les persones amb discapacitat de Martorell

L’Hospital Sagrat Cor, 
amfitrió de la 4a edició del 
programa PROSPECT

Trobada entre l’Hospital Sagrat Cor i l’Associació 
de Salut Mental del Baix Llobregat Nord

Grup de 
professionals 
participant en 
el programa 
formatiu 
PROSPECT.
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Pau Martínez

Psicòleg del Centre de 
Salut Mental de Sant 

Feliu de Llobregat El I Congrés Nacional de Bioètica, organitzat per Germanes Hospitalàries i celebrat a l’Hospital de Sant Rafael els dies 9 i 10 de maig de 
2019, es va dedicar a “La humanització en l’atenció” i va posar de manifest que encara hi ha una manca de cultura i formacio bàsica en 
ètica en les professions sanitàries, pel fer d’haver prioritzat la formació tècnica.

Humanitzar l’assistència significa situar la persona en el centre del sistema i convertir-la 
en l’eix de tota actuació, tenint en compte les seves necessitats, més enllà de la seva pato-

logia. El Dr. Larraz, membre del comitè organitzador de 
l’esmentat congrés, afirma al respecte: “Hi ha una manca 
de cultura i formació bàsica en ètica en les professions 
sanitàries, pel fet d’haver prioritzat la formació tècnica”.

Situar la persona en el centre de l’assistència pot signifi-
car que, en un moment donat, sigui el professional i no el 
pacient qui es desplaci a l’hora de realitzar l’atenció o bé 
deixar de costat protocols i tecnicismes quan es tracta de 
parlar i escoltar-lo. Com a exemple d’aquesta necessitat 
d’oferir una assistència més “humana” a continuació es 
presenta un cas basat en una visita ambulatòria realitzada 
a un pacient de 22 anys, a qui s’anomenarà “Ramon”.

El Ramon va estar 6 mesos sense sortir de casa. S’aixecava del llit per menjar o sopar i 
després se n’hi tornava. Se sentia estrany amb ell mateix i havia deixat de parlar amb els 
seus pares. Un dia, sense ell saber-ho, es van presentar a casa seva una psiquiatra i una 

Humanitzar l’assistència 
significa situar la persona 
en el centre del sistema i 
convertir-la en l’eix de tota 
actuació, tenint en compte 
les seves necessitats, més 
enllà de la seva patologia

El Dr. Larraz va ser l’encarregat d’inaugurar el I Congrés Nacional de 
Bioètica de Germanes Hospitalàries.

Humanitzar l’assistència, una necessitat del sistema de salut

Entre tots | Parlem-ne

treballadora social. Com que es va assa-
bentar que les havia avisat la seva mare 
es va sentir obligat a sortir de l’habitació 
per tal de parlar amb elles. Per a ell, va 
ser un esforç important el fet de sortir 
de l’habitació i parlar amb les profes-
sionals, però no volia quedar malament 
amb elles, ja que no es defineix com 
aquest tipus de persona. Després de sa-
ludar-lo li van dir que havien vingut per 
tal d’ajudar-lo.

Durant la trobada/reunió les professionals li van donar el telèfon del Centre de Salut 
Mental i li van dir que, quan es trobés bé i en tingués ganes, hi anés. Per a ell aquest gest 
va ser molt important, ja que no van obligar-lo a fer-ho. 

Aquella situació va fer que li vingués a la ment que quan, de petit, va tenir un problema 
de bullying a l’escola, des del CSMIJ el van ajudar molt. Aquest record el va animar a 
anar voluntàriament al Centre de Salut Mental.

De la seva experiència al Centre explica que 
el va rebre una de les doctores que van venir a 
casa seva i que van estar parlant una estona. Les 
primeres visites van servir perquè professional 
i pacient s’anessin coneixent. Ara, el Ramon té 
clar que vol canviar, que vol recuperar la seva 
vida. Recentment, ha començat a ajudar la seva 
mare amb les tasques de la casa i això li fa sentir 
que està començant a recuperar-se.

Recorda que, quan van venir aquelles dues pro-
fessionals per proposar-li anar a consulta, en un 
principi, no ho volia fer, però va reflexionar i va 
acceptar-ho, ja que tenia ganes de recuperar la 
relació amb els seus pares i, també, la seva vida.

“Sense jo saber-ho es van presentar aquelles dues professionals a casa. Jo ho agraeixo”, 
va explicar el Ramon en una visita al seu psicòleg. La resposta que aquest li va donar 
pot suscitar controvèrsia, des d’un punt de vista tècnic, però es justifica en la necessitat 
d’apropar-se al pacient des d’un vessant humà: “Ramon, quan em torni a reunir amb 
aquelles dues professionals, jo també els donaré les gràcies per haver anat aquell dia a 
casa teva a oferir-te ajuda”.
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Germanes Hospitalàries
Research Foundation

Investigació

FIDMAG Germanes Hospitalàries informa de la defensa de dues tesis doctorals
Aquest darrer trimestre dos professionals de Germanes Hospitalàries han defensat les seves tesis doctorals, 
aportant nous coneixements en els primers episodis psicòtics i en el Trastorn Límit de la Personalitat. 

La doctora Amalia Guerrero Pedraza, psiquiatra i Cap d’estudis de l’Hospital Benito 
Menni CASM va fer la defensa de la tesi doctoral titulada “Disfunción de la red neuro-
nal por defecto en primeros episodios psicóticos”, el passat 16 de desembre a la sala de 
Graus de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. La tesi ha 
estat dirigida per la doctora Edith Pomarol-Clotet, directora de FIDMAG Germanes 

Hospitalàries, i pel Dr. Peter McKenna, investigador principal del 
CIBERSAM. 

La tesi se centra en l’estudi dels pacients amb un primer episodi 
psicòtic no afectiu i consta de dos estudis de neuroimatge: un, amb 
ressonància magnètica estructural i, el segon, de neuroimatge fun-

cional. Aquest darrer estudi es va publicar a la revista Psy-
chological Medicine amb el títol “First-Episode Psychosis is 
characterized by failure of deactivation but not by hypo- or 
hyperfrontality”. 

El doctor Salvatore Aguilar, psiquiatre de l’Hospital Benito 
Menni CASM, va fer la defensa de la tesi doctoral titulada: 
“Neuroimagen en el Trastorno Límite de la Personalidad”, 

el passat 18 de desembre a la sala de Graus de la Facultat de Medicina de la UAB a 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, a Barcelona. La tesi ha estat dirigida pels doctors 
Raymond Salvador, investigador sènior a l’àrea de neuroimatge de FIDMAG Germanes 
Hospitalàries, i per la doctora Edith Pomarol-Clotet.

L’objectiu de la tesi és estudiar les bases neurobiològiques d’una mostra de pacients esta-
bles diagnosticats de Trastorn Límit de la Personalitat (TLP) comparats amb una mostra 

Biblioteca
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Del padre al iPad: 
Familias y redes en la era digital

Autores: José Ramón Ubieto (ed.), Ramón Almirall, 
Fina Borràs, Lidia Ramírez y Francesc Vilà

Una parte de la función que cumplía la 
familia, y la jerarquía que la sostenía, ha 
sido desplazada a las redes sociales, con sus 
dispositivos más horizontales y en conexión 
permanente. Ellas suponen un apoyo nada 
desdeñable a los sujetos hipermodernos, 
huérfanos de referencias, pero al tiempo 
muestran sus fragilidades al situar el cuerpo y 
su imagen como elementos centrales y aupar 
lo virtual en detrimento de la presencia.

La hiperconexión está cambiando aspectos 
centrales en nuestras vidas: aprendizajes, 
relaciones personales y familiares, sexualidad. 
Su incidencia en las infancias y adolescencias 
del siglo XXI es ya evidente.

¿Cómo seguir siendo interlocutores válidos 
para ellos y ellas ante esta nueva realidad 
digital? ¿Cómo hacer para acoger esa novedad 
que traen y al tiempo no abandonarlos sin 
límites en su uso? Este libro trata de analizar 
estas transformaciones y proponer ideas que 
permitan acceder a lo virtual sin renunciar a 
la presencia ni a lo singular de cada uno/a.

de controls sans, fent servir diferents modalitats 
de neuroimatge. La tesi s’ha presentat com un 
compendi de publicacions i està formada per tres 
articles publicats en revistes internacionals indexa-
des. El primer estudi avalua els canvis estructurals 
associats al trastorn, mitjançant la ressonància 
magnètica estructural i va ser publicat a la revista 
PlosOne amb el títol: “Abnormalities in gray mat-
ter volume in patients with borderline personality 
disorder and their relation to lifetime depression: 

a VBM study”. El segon estudi examina els can-
vis funcionals durant la realització d’un paradig-
ma cognitiu (la tasca n-back) i va ser publicat a 
la revista Psychological Medicine amb el títol “Evi-
dence for Default Mode Network dysfunction in 
borderline personality disorder”. Per últim, el ter-
cer estudi avalua els canvis en repòs (resting state) 
i amb tècniques de difusió, fent servir la ressonàn-
cia magnètica funcional. Aquest darrer estudi va 
ser publicat a la revista Biological Psychiatry amb 
el títol “Converging Medial Frontal Resting State 
and Diffusion-Based Abnormalities in Borderline 
Personality Disorder”.
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Inauguración de 
las jornadas.

Acto de constitución de 
la Comisión Provincial 
de Cuidados.

Preservar el modelo de cuidados de Hermanas 
Hospitalarias, objetivo de la nueva Comisión 
Provincial de Cuidados

Redacció. La nueva Comisión Provincial de Cuidados se constituyó el 6 de noviembre 
con el objetivo principal de preservar el modelo de cuidados de Hermanas Hospitalarias, 
en línea con la identidad y valores de la Institución. Para conseguir este fin, se trabajará 
en tres niveles: cómo se transmiten y trabajan los cuidados alineados con la Identidad de 
Hermanas Hospitalarias, cómo se supervisan estos cuidados “a pie de cama”, y cómo se 
evalúa la calidad técnica y humana de estos cuidados.

Las líneas de trabajo que se seguirán son, por un lado, la organización de los cuidados en 
los centros, poniendo énfasis en la gestión y organización de recursos y en la seguridad 
del usuario. Por el otro, convertir esta comisión en el instrumento para intercambiar y 
compartir conocimiento entre los centros. 

La Comisión Provincial de Cuidados está liderada por José Antonio Larraz, director 
Asistencial y Educativo de Hermanas Hospitalarias España. Su comisión permanente 
la integran 13 profesionales de direcciones y jefaturas de Enfermería de los centros. La 
profesional del Hospital Sagrat Cor que forma parte de la Comisión es la directora de 
Enfermería, Pilar Herrero.

Per saber-ne més clica aquí

espiritualidad. En este sentido, se refirió a los efectos saludables de las prácticas espirituales, 
como la meditación o el yoga, y a la necesidad tenerlas en cuenta en la atención sanitaria. 

El evento también contó con la presencia de Mª Isabel Rodríguez, doctora en Medi-
cina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, y médico psiquiatra y máster 
en Psicoterapia por la Universidad Autónoma de Madrid, quien definió la meditación 
como una práctica de atención y concentración, y alertó de que debe llevarse a cabo de 
manera equilibrada y madura.

Per saber-ne més clica aquí

Redacció. Las XV Jornadas de Atención Espiritual y Religiosa, celebradas el 11 de octu-
bre en el Hospital San Rafael de Barcelona y organizadas por los servicios PAER de los 
centros de Barcelona de Hermanas Hospitalarias -Hospital Mare de Déu de la Mercè, 
Hospital Sagrat Cor de Martorell, Hospital San Rafael y Benito Menni CASM-, tuvie-
ron como tema central la neuroespiritualidad.

La inauguración del acto fue a cargo de Sor Luz Divina, superiora 
del Hospital San Rafael; del doctor José Antonio Larraz, director 
Asistencial y Educativo de Hermanas Hospitalarias Provincia de 
España, y de Mons. Antoni Vadell, obispo auxiliar del Arzobispado 
de Barcelona. 

Durante su intervención, el director asistencial y educativo de Her-
manas Hospitalarias Provincia de España se refirió a la comple-
jidad, cuando se habla de neuroespiritualidad, de unir lo material 
(cerebro) con lo inmaterial (espiritualidad). El Dr. Larraz explicó 
que, además del pensamiento, la persona cuenta con una parte in-

material, un mundo interno, que es donde se encuentran las emociones y donde se viven-
cian las cuestiones de tipo espiritual. Y añadió, que este mundo interno es el que marca 
cómo un individuo se relaciona consigo mismo y con su entorno, por lo que no se debe 
obviar la dimensión espiritual de la atención, que es la que ayuda a la persona a encontrar 
un sentido a su vida. 

Uno de los ponentes que participaron en las jornadas fue el doctor Ramón Mª Nogués, 
catedrático emérito de Antropología biológica de la UAB y doctor en Biología por la UB, 
quien destacó que el interior de la persona es lo que marca su conducta muy por delante de 
su racionalidad. Asimismo, puso de relieve la importancia creciente que otorga la ciencia a la 

Entre tots | Actualitat Hospitalàries

No se debe obviar la 
dimensión espiritual 
de la atención, que 
es la que ayuda a la 
persona a encontrar 
un sentido a su vida

La neuroespiritualidad, tema central 
de las XV Jornadas de Atención 
Espiritual y Religiosa

https://www.hospitalarias.es/comision-provincial-de-cuidados/
https://www.hospitalarias.es/jornadas-de-atencion-espiritual-y-religiosa/
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De tot cor

Aquest document, amb el títol de ‘Un impuls al 
voluntariat per una salut més propera’, actualitza el 
que es va publicar el 2010, a fi de donar resposta 
a l’evolució del paper del voluntariat a Catalunya 
davant d’un context social canviant, on destaca el 
rol cada vegada més actiu de les persones envers la 
salut.

La Generalitat de Catalunya vol desenvolupar es-
tratègies per promoure i consolidar la participació 
activa de la ciutadania en diferents àmbits. L’acció 
voluntària representa un dels paradigmes del com-
promís personal i col·lectiu per a la millora de la 
societat; el voluntariat en l’àmbit de la salut va més 
enllà. A banda de ser un dels grans valors del sis-
tema nacional de salut, suposa estar al costat de les 
persones i les seves famílies en moments de la seva 
trajectòria vital especialment vulnerables i compar-
tir-hi, així, l’aspecte més íntim de la vivència, a més 
de complementar l’excel·lent tasca que desenvolu-
pen els professionals de la salut.

Amb aquesta realitat, des de la Generalitat de Ca-
talunya s’ha volgut afrontar el repte d’actualitzar la 
Carta del voluntariat en salut de l’any 2010, des del 
reconeixement a la immensa tasca de les persones 
voluntàries i de les entitats del voluntariat i, també, 
des de la consciència que la pròpia evolució social 
fa necessari revisar-ne el paper i la dimensió en la 
col·laboració amb els diferents agents de l’àmbit de 
la salut.

El voluntariat en l’àmbit de la salut és quelcom tan 
preciós i valuós que cal preservar-lo i impulsar-lo, 
fet que requereix una col·laboració estreta entre 
Departaments i els diferents actors socials de la co-
munitat, per aconseguir, entre tots, una salut més 
propera.

El document PCS recull com hauria de ser el 
marc de la Participació Ciutadana en Salut (PCS): 

 ● Defineix per a què serveix
 ● Recull el Pla d’Acció de la PCS
 ● Fa l’esquema del marc PCS
 ● A qui va dirigit
 ● Com s’hauria de fer
 ● Diu què és i què no és
 ● Quines característiques té
 ● Com ha de ser aquesta participació en salut
 ● Com hauria de fer-se aquesta participació 

ciutadana 

Des de Coordinació del Voluntariat de les Ger-
manes Hospitalàries de l’Hospital Sagrat Cor de 
Martorell es valora molt positivament la renovació 
de la Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut. 
Aquest tipus de reconeixement és una mostra de 
la intenció de regular, de la millor manera possible, 
aquest camp, que és l’atenció de la salut de les per-
sones, amb una visió holística i més humana, posant 
en relleu i donant la importància que es mereix el 
Voluntariat en l’atenció de les persones malaltes i 
les seves famílies. No només són necessaris el pro-
fessionals i les tècniques, si no que, una paraula 
amable, un acompanyar aquell que està sol i ho està 
passant malament o estar al costat d’algú en els úl-
tims moments de vida, i tantes i tantes coses... és el 
que fa moure el mon i és tant guaridor com la més 
moderna i millor de les medecines.

Nova Carta del voluntariat en l’àmbit de la salut
El passat 7 de novembre, al Casino de l’Aliança del Poble 
Nou a Barcelona, va tenir lloc la presentació de la Carta 
del voluntariat en l’àmbit de la salut 2019, promoguda 
conjuntament pel Departament de Salut i pel Departament 
de Treball, Afers socials i Famílies.

Entre tots | De tot cor

R. Narvaiz. El pasado 3 de octubre se constituyó la nueva Comisión de Pastoral AER 
de Hermanas Hospitalarias España, dando continuidad y renovando la Comisión que 
venía funcionado anteriormente. 

Su principal objetivo es desplegar el Plan Estratégico de Pastoral, promoviendo objeti-
vos comunes que lleguen a todos los centros. Dicho Plan AER pretende, en línea con los 
documentos de la Congregación y eclesiales, fortalecer la dimensión evangelizadora de 
la Obra Hospitalaria, integrando, en los centros, el cuidado de la dimensión espiritual y 
religiosa, para que redunde en una mayor calidad asistencial.

Para este nuevo periodo 2019-2021, dicha Comisión ha sido revisada a fin de buscar 
nuevas sinergias y seguir llevado adelante la dinamización de dicho Plan.

La Comisión Provincial de Pastoral AER está formada por Sor Mª Rosario Iranzo, se-
gunda Consejera Provincial; Alejandro Florit, director del Área de Identidad Institucio-
nal; Antonio Molina, responsable de Pastoral y Voluntariado a nivel de toda la Provincia; 
Danilo Farneda, coordinador PAER de Málaga; Roberto Narvaiz coordinador PAER 
del Hospital Sagrat Cor de Martorell; Egoitz Zabala, coordinador PAER de Mondra-
gón; Joaquina Pau, coordinadora PAER de Valencia, y Sor Inés López, superiora de la 
Comunidad de Ntra. Sra. de los Ángeles (Madrid).

Se constituye la nueva Comisión 
Provincial de Pastoral AER

Miembros de la 
Comisión Provincial 
de Pastoral AER.

Gloria López
Treballadora social de  

l’Àrea de Rehabilitació i 
Coordinadora de Voluntariat
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¿Qué es Assotea?

Es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 2014 con la intención de dar soporte, 
acompañamiento, información y terapias para personas con Condición del Espectro Au-
tista (CEA) y sus familiares a coste reducido para sus socios. Las personas con autismo 

necesitan soporte durante todas las etapas 
de su vida y las terapias que ofrece el siste-
ma público no cubren todas las necesida-
des, por lo que las familias buscan terapias 
complementarias. Nuestro objetivo es que 
nuestros asociados puedan tener una te-
rapia que cubra sus necesidades para una 
buena evolución, desarrollo y adaptación 
en nuestra sociedad.

¿Cuáles fueron sus inicios?

Un grupo de madres formado por Natalia 
López, Mª Isabel Gil, Lydia Abelló, Ino 
Egea y la emprendedora Mª Josep Ovejas, 
quienes compartían las mismas inquietu-

des y preocupación por la falta de recursos y de comprensión en el sistema educativo, 
de salud y, en la sociedad en general, decidieron unirse creando Assotea, para tener más 
fuerza y visibilidad. A su vez, determinaron que la Junta estaría formada por madres y 
padres que trabajarían de manera voluntaria. Apostaron por una asociación en la cual a 
nadie le fuese vetado el acceso por un tema económico y acordaron una cuota de socio 
simbólica. 

¿Qué aporta la asociación a sus miembros?

Somos una asociación muy activa, con terapias individualizadas y grupales en habilida-
des sociales, jornadas con especialistas en autismo, escuela para padres, talleres, grupo de 
ayuda mutua, salidas y excursiones, un grupo de WhatsApp y redes sociales para com-
partir información, experiencias, preocupaciones y resolver dudas. El grupo de padres es 

Pilar Herrero

Parlem-hi

Entre tots | Parlem-hi

un buen respaldo; entre las 70 familias que lo forman se dan alternativas, soluciones y 
apoyo emocional cuando alguien lo necesita. Todos nuestros eventos están destinados a 
la sensibilización y visibilidad para la mejor integra-
ción e inclusión de las personas con autismo. 

¿Qué dificultades tienen las personas afectadas por 
un Trastorno del Espectro Autista?

Tienen hipersensibilidad a cualquier sonido y/o rui-
do, luz, colores, olores, sabores, texturas e hipersensi-
bilidad del sistema vestibular. Toda esta hiper e/o hipo 
sensibilidad les provoca mucha ansiedad, que les hace 
estallar y tener crisis que son difíciles de manejar. El 
pánico que les provocan estas situaciones les hacer ser 
obsesivos en su manera, intentar tener controladas las 
situaciones y sentirse en su zona de confort “relativo”. 
Necesitan rutinas y no toleran los cambios, por mínimos que sean. Hay que anticiparles 
las cosas para que no les generen tanta ansiedad. No pueden soportar la improvisación. 

Las personas afectadas por un Trastorno del Espectro Autista no entienden el funciona-
miento social. Son muy ingenuos y no tienen filtros a la hora de hablar, si son verbales. 
Sufren de desregulación emocional y tienen dañada la función ejecutiva. Intentan inte-
grarse en la sociedad, pero sus formas inocentes de ver el mundo no les dejan “encajar”. 
Habitualmente son rechazados. En la infancia suelen sufrir bullying en el colegio. Pue-
den encajar en círculos de similares características si tienen la suerte de tener potencia-
da alguna habilidad que los caracterice. Siempre necesitan y necesitarán un asistente 
personal para poder estar mínimamente integrados y poder conseguir cierta autonomía. 

Faltan especialistas en autismo y recursos públicos. Se debería diagnosticar con más 
precocidad para comenzar, cuanto antes, las terapias y, así, poder conseguir una mejor 
y rápida evolución y autonomía. Hay que dar visibilidad y normalizar a las personas 
con CEA, ya que todos tenemos peculiaridades y es necesario aprender a valorarlas y 
aceptarlas.

Merche González, presidenta de Assotea

“Faltan especialistas en autismo y recursos públicos que 
cubran todas las necesidades de las personas afectadas 
por este trastorno”
Hablamos con Merche González, actual presidenta de Assotea, una asociación sin ánimo de lucro cuyo fin es mejorar la calidad de vida de las  
personas con Condición del Espectro Autista (CEA). González comparte, en este número de Entre tots, los inicios y los planes de futuro de la  
asociación, acercando al lector a la realidad de las personas con CEA y sus familias.

Directora d’Infermeria

Las personas con autismo 
necesitan soporte durante 
todas las etapas de su vida 
y las terapias que ofrece el 
sistema público no cubren 
todas las necesidades, por 
lo que las familias buscan 
terapias complementarias
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¿Qué recursos son necesarios para atender a estas personas y sus familias?

Para poder garantizar una intervención de calidad es importante que los diversos profe-
sionales que trabajan con personas con CEA (profesores, pediatras, psicólogos sanitarios, 
psicólogos clínicos, logopedas, terapeutas ocupacionales, etc.) tengan formación conti-
nua, actualizada y especializada en CEA en su ámbito a tratar (enseñanza, detección 
temprana, evaluación, diagnóstico, tratamiento, acompañamiento en ocio, etc.). La inter-
vención debe centrarse, de forma individualizada, en la mejora de habilidades comunica-
tivas, cognitivas, emocionales, sociales y de autonomía; y que ello pueda darse mediante 
espacios y materiales cognitivamente accesibles y adaptados a sus necesidades concretas.

A la hora de llevar a cabo la intervención, es importan-
te el acompañamiento continuo en las diferentes eta-
pas de la persona con CEA y su familia. La formación 
e implicación parental es fundamental para asegurar 
la aplicación de las estrategias aprendidas en la vida 
cotidiana de la persona. También lo es la coordinación 
y formación con los ambientes con los que está en 
contacto la persona con CEA (escuela, profesionales 
sanitarios, ocio, familiares…). Y, por último, aunque no 
menos importante, establecer objetivos consensuados y 
conocidos por todas las personas implicadas para con-
seguir fortalecer cualidades y capacidades.

¿Qué proyectos está desarrollando Assotea y cuáles 
son sus planes de futuro?

Como objetivo de futuro lo más importante es trabajar 
para que nuestros proyectos actuales sigan funcionando y creciendo. En 2020 amplia-
remos nuestro servicio terapéutico incorporando una nueva psicóloga. Deseamos hacer 
visible el autismo a nivel urbanístico con proyectos para la autonomía de las personas 
con CEA. Estamos interesadas en ofrecer extraescolares deportivas y, muy ilusionadas, 
organizando unos futuros talleres de cocina para nuestros chicos y chicas desde lo lúdico 
hasta lo profesional. 

Entre tots | Parlem-hi

Cada día llega una nueva familia a nosotros y nuestro principal objetivo es poder orien-
tarles, ayudarles y hacerles sentir que no están solos. Seguiremos organizando eventos y 
colaborando con otras asociaciones para incremental la visibilidad del autismo en nues-
tra sociedad creando, así, nuevas oportunidades para las personas con CEA en el futuro. 

¿Cómo ha sido la experiencia con el Hospital Sagrat Cor de Martorell?

Nos sentimos muy agradecidas por la buena acogida y la fantástica guía que nos brinda-
ron en todo momento, desde la llegada al centro hospitalario hasta el final de los actos 
navideños que tuvieron lugar. Íbamos nerviosas y, a la vez, emocionadas, por que nos 
ofrecieran la posibilidad de explicar sobre nuestra asociación y labor. Aun así, fue fácil 
sentirnos “como en casa” en aquel espacio navideño y de celebración. 

Pudimos poner voz a las necesidades de las familias que nos acompañan, escuchar las 
opiniones de profesionales que también los atienden y poner de manifiesto la necesidad 
de colaborar conjuntamente. Nos sorprendió y entusiasmó ver a tantos profesionales 
sanitarios dedicando su tiempo y atención a los actos de aquella mañana. Y, por supuesto, 
pasamos un rato divertido con el concurso de árboles de navidad, la actuación musical, 
las felicitaciones navideñas tan originales y creativas que prepararon el conjunto de tra-
bajadores... Fue, para nosotras, un placer formar parte de esa celebración del Hospital en 
una época tan bonita como la Navidad.

Para poder garantizar una 
intervención de calidad es 
importante que los diversos 
profesionales que trabajan 
con personas con Condición 
del Espectro Autista 
tengan formación continua, 
actualizada y especializada 
en este trastorno en su 
ámbito a tratar

Imágenes de 
diferentes 
actividades 
llevadas a cabo 
por Assotea.

Merche 
González 
(segunda por 
la derecha), 
junto con otros 
miembros de 
Assotea.
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36 37El nou Model EFQM entra en acció

Descoberta una mutació genètica 
que protegeix de l’Alzheimer

S’aprova el Pla Nacional 
de l’Alzheimer 2019-2023

Entorn

Entre tots | Entorn

P. Negre. El darrer mes d’octubre, el Club Excelencia en Gestión va presentar el nou 
Model EFQM 2020, que suposa una reinvenció respecte al model anterior i té com a 
objectiu convertir-se en un marc de referència a nivell internacional per a fomentar la 
transformació contínua de les organitzacions.

A banda de reformular el seu model, l’EFQM ha seguit el mateix procediment amb el 
procés d’avaluació i el sistema de reconeixement a les organitzacions. La volun-

tat d’aquest canvi ha estat adaptar-se a la nova realitat de gestió, així com 
poder seguir oferint una eina útil, àgil i resolutiva capaç de respondre a 

qualsevol necessitat de gestió del canvi i del procés de transformació, 
fent front als principals problemes que acostumen a sorgir en entorns 

VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).

El nou Model EFQM estructura el seu contingut en 3 blocs: 
Direcció, Execució i Resultats. Aquests blocs responen, res-
pectivament, al “per què” de l’organització (el seu propòsit i 
la seva visió), al “com” executa l’organització el seu propòsit, 
i a “què” és el que l’organització assoleix (és a dir, quins re-
sultats obté).

Com a director de COMTEC i avaluador del Premi de la 
EFQM voldria destacar els següents aspectes del nou Model 

EFQM respecte a l’anterior versió, els quals contribueixen a fer-
lo més inspirador i útil:

 ● Simplicitat i flexibilitat: l’estructura, la lògica i el llenguatge del model s’han 
simplificat per facilitar la seva comprensió i la seva aplicació.

 ● Utilitat per a la gestió: el nou model canvia els focus d’importància per ser més 
inspirador i potenciar la seva utilitat per als gestors, centrant-se en els temes de 
gestió més rellevants.

 ● Orientació al futur i transformació: un dels reptes del nou model es ajudar les 
organitzacions a engegar els processos de transformació necessaris per atendre amb 
garanties els reptes de futur.

 ● Centrat en els grups d’interès clau: si bé els grups d’interès sempre han estat un 
element clau del model, ara encara guanyen més rellevància, ja que constitueixen 
un eix transversal.

 ● Alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible: el nou model incideix 
en analitzar en profunditat els ecosistemes de les organitzacions per facilitar la 
contextualització i, en aquest sentit, promou un alineament amb els 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

Ignacio Babé, Secretari General i CEO del Club Excelencia en Gestión, manifesta que 
“el Model EFQM versió 2020 mira menys al passat i molt més al futur, i es fonamenta 
en la ràpida transformació de l’organització per seguir tenint èxit a l’era digital. Parlem 
d’una eina que agilitzarà els canvis en les organitzacions, enfocant-se en la innovació i 
la cocreació”.

Per saber-ne més clica aquí

Redacció. La revista Nature Medicine publica, aquest mes de no-
vembre, un article d’investigació sobre una rara mutació genètica 
que frena l’Alzheimer. Els científics han anomenat aquesta va-
riable com a APOE3ch, la qual sembla que ha retardat uns 30 
anys l’aparició dels signes d’aquesta malaltia a una dona colom-
biana que estava genèticament predestinada a patir-la.

A diferencia de l’Alzheimer esporàdic, que es manifesta fins als 
65 anys, les persones amb el tipus genètic de la malaltia presen-
ten deteriorament cognitiu lleu als 44 anys i demència als 50.

Els resultats d’aquest estudi, liderat des de la Universitat de Bos-
ton, suposen noves perspectives sobre els mecanismes involu-
crats en el desenvolupament de l’Alzheimer i apunten a noves 
estratègies per a la prevenció i el tractament del trastorn mental.

Per saber-ne més clica aquí

Redacció. Govern i autonomies van aprovar, en el marc del Consell Territorial de Serveis 
Socials i Dependència del passat 10 d’octubre, el Pla Nacional de l’Alzheimer 2019-2023, 
que recull objectius i mesures transversals per millorar el diagnòstic de la malaltia i l’aten-
ció a les persones afectades i als familiars cuidadors.

El pla s’estructura en els següents quatre eixos: sensibilitzar i transformar l’entorn per can-
viar la percepció de la societat pel que fa a la malaltia; situar la persona al centre de l’atenció 
sanitària i social; incidir en el dret, l’ètica i la dignitat del afectats, i fomentar la investigació, 
la innovació i el coneixement de l’Alzheimer.

La transversalitat de l’esmentat pla es fa palesa amb la participació de molts agents mul-
tidisciplinaris, com el Grup Estatal de Demències, fundacions, societats científiques, or-
ganitzacions professionals i instituts, centres d’investigació, així com el teixit associatiu de 
persones amb Alzheimer i altres demències.

Per saber-ne més clica aquí

https://www.clubexcelencia.org/modelo-efqm
https://www.lavanguardia.com/ciencia/20191104/471292543728/rara-mutacion-genetica-protege-alzheimer.html
https://www.actasanitaria.com/el-gobierno-y-la-comunidades-aprueban-el-plan-nacional-de-alzheimer-2019-2023/
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Com recorda els inicis al Sagrat Cor?

El primer dia que vaig venir a treballar a Sagrat Cor -llavors anomenat “Centro  
Neuropsiquiátrico”- va quedar marcat a la meva memòria per diferents esdeveniments 
que van succeir (uns de positius i altres negatius), els quals em van empènyer a donar 
les gràcies, cada dia quan em llevava, per poder treballar a una Entitat que encara no era 
capaç de dimensionar. En aquell moment, el nostre Hospital era més petit i molt més 
familiar i hi havia dues figures clau: El Dr. Rego i Sor Teresa Íñiguez. 

Què destacaria de la seva trajectòria professional?

Precisament, Sor Teresa, que era la directora d’Infermeria, va ser la persona que em va 
contractar i qui va marcar la meva trajectòria, no només a l’Hospital sinó, també, com a 
professional i penso que, fins i tot, de forma personal. Ella va saber donar-me responsa-
bilitat, seguretat i va fer aflorar en mi una part molt important per a un professional de 
la Infermeria: la humanitat. La resta només ha estat una conseqüència d’aquest bon co-

Josep Giné ha estat vinculat a l’Hospital Sagrat Cor durant més de 26 anys. Va començar a treballar a la Unitat 
d’Aguts fent una suplència i, des d’allà, va passar a l’Àrea Sociosanitària. Després, va fer una altra suplència al Pa-
velló d’Homes i va tornar a l’Àrea Sociosanitària, fins que se li va demanar que anés al CSMA de Sant Feliu, on va 
romandre uns tres anys. Llavors, va rebre l’oferta de passar a formar part del PADES i, des d’aquí, a desenvolupar la 
tasca de coordinació d’Infermeria de l’Àrea Sociosanitària, que ha estat el seu últim destí.

Es jubila

Entre tots | Es jubila

Josep Giné i Berenguer 
Coordinador d’Infermeria de l’Àrea Sociosanitària

mençament i un creixement constant, fruit de les oportuni-
tats que l’Hospital m’ha donat i que m’han permès conèixer 
molts serveis, professionals i maneres de treballar.

Quins canvis li han impressionat més al llarg dels anys?

En els 26 anys i mig que he estat vinculat a Sagrat Cor hi 
ha hagut molts petits canvis i alguns de molt grans. Quan 
mires enrere veus l’enorme evolució de l’Hospital, des dels 
canvis a nivell arquitectònic (importantíssims), a l’evolució 
del concepte de pacient, passant per l’obertura de serveis i implantació de 
programes capdavanters (TMS, Patologia Dual, PADES, UFISS, etcète-
ra). De tota manera, el més impressionant ha estat la facultat d’adaptació i 
normalització que cada moment ha requerit per part de tots i cada un dels 
col·laboradors del nostre Hospital. 

Què li ha suposat treballar amb les Germanes Hospitalàries?

És molt difícil poder resumir el sentiment que tinc cap a les Germanes 
Hospitalàries i voldria que quedés reflectit l’admiració i l’agraïment que 
sento cap a elles. 

Professionalment, m’ho han donat tot. M’han format, m’han deixat tre-
ballar amb molta autonomia i sempre han estat al meu costat. En els mo-
ments que les he necessitat m’han donat suport i sempre han cregut en mi. 
Si hagués de fer un símil, podria dir que han estat com una mare que espera 
molt poc del fill, però que sempre li dona el màxim. He estat afortunat de 
treballar amb elles i vull donar-los les gràcies per haver-ho pogut fer.

És molt difícil poder 
resumir el sentiment que 
tinc cap a les Germanes 
Hospitalàries i voldria 
que quedés reflectit 
l’admiració i l’agraïment 
que sento cap a elles

Josep Giné en el seu 
despatx a la Clínica 
Sociosanitària.
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“Vaig començar a treballar al CSMA de Sant Feliu de 
Llobregat l’octubre de 1994, quan es van inaugurar les 
instal·lacions de Pins d’Or. Em vaig incorporar a l’equip 
format pel Carles, Lluis, Lumi, Mª Luz, Montse, Gem-
ma i María José. Treballar al CSMA de Sant Feliu i a 
Sagrat Cor m’ha donat l’oportunitat d’exercir en un equip 
multidisciplinari, participar en tasques formatives i do-
cents, compartir amb professionals d’altres dispositius i 
unitats, col·laborar en projectes clínics i de gestió, i un llarg 
etcètera.

En el llibre Otra vida por vivir, Theodor Kallifatides explica 
que la primera vegada que va observar un cabell blanc en 
la seva filla va pensar: “Quan ha estat que ha passat tant de 
temps?”

“És difícil resumir en poques paraules aquests 25 anys tre-
ballant a l’Hospital. Han estat anys de molta intensitat i de 
grans canvis, en els que he pogut créixer com a professional 
i com a persona. L’hospital d’avui dia i la meva feina tenen 
poc a veure amb la realitat de quan vaig començar.

Agraeixo a totes les persones amb qui he coincidit aquest 
creixement, des dels companys als pacients i, també, als fa-

miliars. Recordo, de manera molt especial, els meus primers 
“mestres”, dels quals vaig aprendre a saber què mirar i a valorar 
la clínica, més enllà de les etiquetes diagnòstiques. Els pacients 
són els qui més m’han ensenyat i els responsables de l’estima 
que tinc per la meva feina. No em vull oblidar de les famílies; 
d’elles he après que és important no prejutjar i que, com el pa-
cient, sovint necessiten del nostre acompanyament, amb tot el 
respecte i reconeixement. I gràcies, naturalment, a la Institució, 
per haver-me donat l’oportunitat que tot això sigui possible i 
per haver confiat en mi”.

“Quan vaig començar a treballar al Centre de Dia, ara fa 
25 anys, estàvem instal·lats en un parell d’aules d’una escola 
de Berga; érem dos professionals que fèiem el que podíem, 
però amb molta il·lusió. Ara estem al centre de la ciutat, en 
un local per nosaltres sols; som 5 professionals i funcionem 
com a SRC. Tot han estat canvis cap a millor i amb molts 
dels companys de feina hem acabat sent bons amics.

Jo venia del món de les Belles Arts i tot el que sé sobre salut 
mental ho he après aquí. He tingut molta sort de poder fer 
el meu ofici mentre n’aprenia un altre. He conegut a perso-
nes sensacionals i m’he sentit feliç treballant. Només puc estar 
agraïda i espero continuar treballant com ho he pogut fer fins 
ara.”

“Quan se’m va fer la pregunta de què destacaria dels 25 
anys de la meva trajectòria se’m van passar moltes coses pel 
cap… però, potser, d’entre totes elles, les que m’agradaria 
recordar són la il·lusió i el creixement.

La il·lusió m’ha acompanyat des que em vaig iniciar en 
aquest projecte d’acompanyar usuaris a les activitats del 
centre de dia i mai no l’he perduda.

En segon lloc, el creixement que, a nivell personal, tot això ha 
comportat en mi. El fet de cada dia viure experiències, ja siguin 
alegries o contratemps, amb diferents persones que tenen difi-
cultats, m’ha ajudat a entendre’ls i poder plantejar alternatives 
i/o poder valorar les coses més simples a la meva vida personal 
i laboral.

Per últim, agrair a tots els companys tot el que he pogut com-
partir amb ells”.

Treballar al CSMA de Sant Feliu i a 
Sagrat Cor m’ha donat l’oportunitat 
d’exercir en un equip multidiscipli-
nari, participar en tasques formati-
ves i docents, compartir amb profes-
sionals d’altres dispositius i unitats, 
col·laborar en projectes clínics i de 
gestió, i un llarg etcètera.

Pau Martínez 
Psicòleg

Ana Donarie 
Psicòloga clínica

Montserrat Mas 
Educadora social

Rosa Mª Jordana 
Educadora social

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

Noves incorporacions Carla Paredes Serrano 
5 d’octubre

Auxiliar de clínica

Yuseli Vargas Corzo 
11 d’octubre

Auxiliar de clínica

Melanny Jocellin  
Moreno Quiñones 
8 d’octubre

Oficial administrativa

Ana Cano García 
21 d’octubre

Auxiliar de clínica

Vanesa Hidalgo Morán 
11 d’octubre

Metgessa adjunta

He tingut molta sort de poder fer el 
meu ofici mentre n’aprenia un altre. He 
conegut a persones sensacionals i m’he 
sentit feliç treballant. Només puc estar 
agraïda i espero continuar treballant 
com ho he pogut fer fins ara.

Quan se’m va fer la pregunta de què 
destacaria dels 25 anys de la meva 
trajectòria se’m van passar moltes co-
ses pel cap… però, potser, d’entre totes 
elles, les que m’agradaria recordar són 
la il·lusió i el creixement.

És difícil resumir en poques paraules 
aquests 25 anys treballant a l’Hospital. 
Han estat anys de molta intensitat i 
de grans canvis, en els que he pogut 
créixer com a professional i com a 
persona.
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La Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, que 
tiene como fin específico de la Institución la asistencia a las enfermas mentales en todos 
sus grados y, a la cual, muchas diputaciones provinciales de España tienen confiada la 
asistencia de sus enfermas, se impuso el sacrificio de salir al encuentro de esta necesidad, 
volcando todo su esfuerzo para la realización del proyecto acariciado.

Comenzó con la adquisición de un terreno denominado “Pieza tierra Campa¨, en el 
término de la villa de Martorell, en un punto llamado “Manso Tió” o “Casa Fluvial”. 
Eran nueve hectáreas largas de terreno en explanada, equivalente a 97.344,86 m2, en la 
carretera de Madrid a Francia por la Junquera, en el kilómetro 593.

En el periodo de estudio del proyecto, un funesto accidente de automóvil en la carretera, 
en el punto denominado cuatro caminos, causó la muerte instantánea de nuestra enton-
ces Superiora del Instituto Psiquiátrico de San Baudilio de Llobregat, Sor María Invio-
lata. En el mismo siniestro estuvo a punto de fallecer, también, la Superiora General, Sor 
María Maximina, que quedó en estado de shock traumático durante muchos días, con 

una grandísima hemorragia y heridas graves en la cabeza, de las cuales fue 
asistida y salvó la vida, casi por milagro, el renombrado Dr. A. Ley, de Bar-
celona. También, la Superiora Provincial, Sor María de la Caridad, escapó 
del accidente con una fractura de clavícula y el consiguiente trauma del cual 
se resintió durante mucho tiempo.  

No fue obstáculo tremenda desgracia para la procreación de nuestro pro-
yecto, cuyo estudio se encomendó para la preparación de sus planos al nota-
ble arquitecto de Barcelona Armando Mas Tulla, el cual, en fase de estudio 
para la realización del proyecto, recorrió en visitas los más modernos esta-
blecimientos de Europa. 

Hechos los planos y aprobados por la Curia General y Provincial de las 
Hermanas Hospitalarias se dio permiso a las obras para las pri-
meras fases en los últimos nueve meses del año 1960.

El 28 de abril de 1963, gracias a la protección de la Divina 
misericordia y a la previsión de todos, pudieron finalizarse los 
trabajos en estas primeras fases de este modernísimo Hospital 
Psiquiátrico Sagrado Corazón sin otras desgracias personales. 

El 25 de abril de 1963 pasó la visita de inspección el Dr. Par-
merola, quien, acompañado por su arquitecto, Armando Mas, y 
el maestro de obras, Daniel Ferrán, se dio cuenta de la impor-
tancia de todas las instalaciones y servicios, y se mostró muy 
complacido. Tras felicitar a todos los que lo hicieron posible, 
autorizó de palabra la apertura del Hospital.

La solemne inauguración del Centro fue presidida por todas 
las autoridades eclesiásticas y civiles. Así, a las 10.30 h, tal y 
como estaba previsto, llegó a la nueva casa el Obispo auxiliar de 
Barcelona, Monseñor Jubany, que fue recibido por la Superiora 
General y Provincial. 

También asistieron al acontecimiento el Alcalde, con el Ayuntamiento en 
pleno, el arquitecto A. Mas Trulla, con otras muchas personas, además de 
todo el personal de la casa, como los profesionales de Enfermería de todos 
los servicios y las Hermanas de la Comunidad. 

Después del recorrido por el Hospital, se desarrolló el acto central de la 
efeméride: una Eucaristía presidida por Monseñor Jubany. El coro de la 
comunidad de San Baudilio interpretó magistralmente el elogio de los asis-
tentes escogidos y muy devotos.

Ilustración del proyecto inicial del Centro.

Los orígenes del Centro Neuropsiquiátrico Sagrat Cor
Hallándose el Instituto Psiquiátrico para mujeres en San Baudilio de Llobregat con cerca de dos mil enfermas hospitalizadas y no siendo 
conveniente aumentar más su volumen, se pensó en la creación de un nuevo establecimiento, también, para hospitalización de las enfermas 
psiquiátricas de la Diputación de Barcelona.
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La Congregación 
de Hermanas 
Hospitalarias del 
Sagrado Corazón de 
Jesús se impuso el 
sacrificio de salir al 
encuentro de esta 
necesidad, volcando 
todo su esfuerzo para 
la realización del 
proyecto acariciado

Sor Exuperia Avelino
Hermana Hospitalaria
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