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NUMEN | Editorial

...US ENCORATGEM A CONTINUAR PARTICIPANT EN QUALSEVOL DELS 
ACTES  FORMATIUS O DE DIFUSIÓ QUE ORGANITZEM PERQUÈ TAL I COM 
COMENTAVA ADOLFO JARNE,  RESPONENT LES PREGUNTES DELS NOSTRES 
COL·LEGIATS,  “AIXÒ NOMÉS ÉS L’INICI”. UN INICI QUE ENS INCORPORA 
DAVANT LA SOCIETAT COM A PROFESSIONALS SANITARIS I QUE REQUEREIX 
EL NOSTRE ESFORÇ I IMPLICACIÓ PER DONAR A CONÈIXER AL CONJUNT 
D’AQUESTA SOCIETAT QUINES SON LES NOSTRES FUNCIONS EN ELS 
DIFERENTS ÀMBITS PROFESSIONALS EN ELS QUE ENS MOVEM. 

EDITORIAL

Benvolguts col·legiats i col·legiades,

A hores d’ara tothom ha reprès de 
nou la seva activitat laboral desprès 
d’un període estival que desitgem 
us hagi permès gaudir, amb família i 
amics, d’unes merescudes vacances.  

Com podreu veure a l’índex d’aquest 
nou número de Numen, des del 
passat mes març hem tingut un gran 
activitat, com ja és costum a la nos-
tra delegació. Això ha suposat que hi 
haguéssin canvis en el nostre equip 
tècnic-administratiu amb la incor-
poració, des del mes de juliol, de la 
Carme Arias que pren el relleu a la 
Carme Sanchís, a la que volem agrair 
tot el temps que ha estat treballant 
amb nosaltres.

Si l’acte central de la revista anterior 
l’ocupava una activitat clínica-sanità-
ria com la Jornada d’Atenció Primària 
i Psicologia que es va realitzar a 
l’Ajuntament de Tarragona dins dels 
actes del Patró Juan Huarte de San 
Juan, en aquesta ocasió el protago-
nisme és per l’àmbit social de la Psi-

cologia amb la Jornada de Serveis So-
cials Bàsics del camp de Tarragona. 
Una jornada realitzada a la Facultat 
de Ciències d’Educació i Psicologia 
de la Universitat Rovira i Virgili  que 
vam organitzar conjuntament amb 
les delegacions a Tarragona del Col-
legi d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya al Camp de Tarragona i 
el Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya, i que és una mostra més 
de les nostres ganes de treballar 
plegats amb altres disciplines amb 
les que mantenim interessos comuns 
i volem compartir les nostres mane-
res d’intervenir. Per a nosaltres, com 
a col·lectiu, aquesta ha estat una 
activitat que ha donat a  conèixer  la 
figura del professional de la Psicolo-
gia de la Intervenció Social i deixar 
així palesa la necessitat d’incloure-la 
com a una més de les professions 
imprescindibles a nivell institucional.

Encara i així l’activitat que més 
temps ens ha ocupat aquests darrers 
mesos ha estat tot allò relacionat 
amb el procediment del Psicòleg 
General Sanitari que va incloure una 

xerrada informativa sobre el registre 
sanitari i la corresponent tramitació 
dels expedients sanitaris que va 
emplenar de gom a gom la sala de 
la nostra delegació amb un centenar 
llarg d’assistents.

Es per això que us encoratgem a 
continuar participant en qualsevol 
dels actes  formatius o de difusió 
que organitzem perquè tal i com 
comentava Adolfo Jarne,  responent 
les preguntes dels nostres col·legi-
ats,  “això només és l’inici”. Un inici 
que ens incorpora davant la societat 
com a professionals sanitaris i que 
requereix el nostre esforç i implica-
ció per donar a conèixer al conjunt 
d’aquesta societat quines son les 
nostres funcions en els diferents 
àmbits professionals en els que ens 
movem.
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La Jornada de Serveis Socials Bàsics 
del Camp de Tarragona: “Vides en 
crisi(s). Ètica, recerca i creativitat. 
Transformem el present construint 
el futur”, s’emmarca en les activi-
tats preparatòries del I Congrès de 
Serveis Socials Bàsics de Barcelona, 
el mes d’octubre d’enguany. Es dona 
la circumstància que per primer cop 
treballen plegats tres col·legis pro-
fessionals per fer possible la Jornada: 
El Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya (delegació de Tarragona), 
el d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya (al Camp de Tarrago-
na) i el de Psicòlegs (delegació de 
Tarragona). A més, van col·laborar el 
Departament de Benestar Social i Fa-
mília de la Generalitat de Catalunya, 

la Facultat de Ciències de l’Educació 
i Psicologia de la Universitat Rovira i 
Virgili i l’Insitut de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Tarragona.

La Jornada es va fer a les dependèn-
cies de la Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia, que va cedir 
gentilment les instalacions. Durant 
el matí va tenir lloc l’acte inaugural, 
una ponència magistral, una taula 
rodona on estaven representades di-
ferents entitats. Per la tarda, les co-
municacions i experiències en sales 
simultànies i clausura. Al Trot Teatre 
va animar el final del matí amb una 
performance sobre la discapacitat 
que va encisar al públic.

LA JORNADA DE 
SERVEIS SOCIALS 
BÀSICS DEL CAMP DE 
TARRAGONA:

“Vides en crisi(s). Ètica, recerca 
i creativitat. Transformem el 
present construint el futur”
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La Jornada va discorre amb una as-
sistència cabalosa (hi havia aproxi-
madament cent cinquanta persones 
inscrites, a banda dels ponents) que 
es va mantenir al llarg del dia i tam-
bé en les diferents sales simultànies. 
El bon funcionament, així com el fet 
de poder disposar a la cloenda d’un 
resum de totes les intervencions va 
ser possible gràcies a la vintena de 
voluntaris que van col·laborar amb 
la organització, facilitant els mitjans 
tècnics, informació als assistents, 
i actuant com a redactors en cada 
activitat.

En l’acte inaugural van estar pre-
sents: el Sr. Francisco Zapater, en 
representació de l’Excm. Sr. Josep 

Félix Ballesteros i Casanova, alcalde 
de l’Ajuntament de Tarragona; la 
Sra. Anna Vendrell Maños, directora 
dels Serveis Territorials del Departa-
ment de Benestar Social i Família a 
Tarragona; el Sr. Jordi Tous Pallarès, 
degà de la Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia de la URV; la 
Sra. Maria Rosa Monreal Bel, co-
missionada del Congrés de Serveis 
Socials Bàsics (CSSB); el Sr. Sr. Ricard 
Fernández Pascual, president de la 
junta delegada del Col·legi d’Educa-
dores i Educadors Socials de Catalu-
nya (CEESC) al Camp de Tarragona.
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La Ponència magistral portava per tí-
tol Ètica en els serveis socials bàsics: 
complexitat i risc, i va anar a càrrec 
de la Sra. Begoña Román Maestre, 
doctora en Filosofia a la Universitat 
de Barcelona (UB); presidenta del 
Comitè d’Ètica de Serveis Socials 
de Catalunya; vocal del Comitè de 
Bioètica de Catalunya; membre del 
Comitè de Bioètica de l’Hospital San 
Rafael; membre del Comitè de l’Hos-
pital Moisès Broggi, i membre de la 
Comissió de Seguiment del Codi Ètic 
de la Federació Catalana d’ONG per al 
Desenvolupament. Segueix un resum 
de la seva intervenció.

RESUM DE LA PONÈNCIA DE LA 
SRA. BEGOÑA ROMAN: ÈTICA 
EN ELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS: 
COMPLEXITAT I RISC

Investigar en l’àmbit social és una 
dificultat i una necessitat. La obe-
diència avui ha de ser una paraula 
a eradicar de l’ètica. Estem en un 
entorn de alta complexitat i alt risc. 
Combinen diferents codis morals. Cal 
distingir moral i ètica. El professor 
Aranguren deia que l’ètica és pensa-
da i la moral volguda. Tenim capa-
citats noves d’intervenció. Què he 
de fer (pregunta moral). Per què ho 
he de fer (pregunta ètica). La moral 
és fruit d’un procés d’inculturació. 
L’ètica és una filosofia moral, una 
reflexió crítico-racional sobre el codi 
moral.

Els professionals que treballen en 
serveis socials, haurien d’haver asso-
lit el nivell de consciència post-con-
vencional (segons la terminologia de 
Kohlberg). Distingim aquests tipus 
d’ètica:

i. Personal

ii. Professional

iii. De l’organització (Ajuntament, 
EAIA... La institució ha d’explicar 
què espera dels seus professi-
onals, i la dignitat dels ciuta-
dans). 

iv. Cívica. Ètica “mínima”, Cal supe-
rar l’etnocentrisme. Si tot és to-
lerable, tolero l’intolerant? L’ètica 
cívica no diu com s’ha de viure, 

però sí els mínims decents. Hi 
ha hagut massa cinisme en el 
civisme. Acceptar un dret que 
després es refusa.

Que una pràctica sigui habitual no 
vol dir que sigui acceptable.

Els serveis socials son “bàsics” per-
què són fonamentals. Els valors es-
sencials que identifiquen els serveis 
socials bàsics 

i. Acollir, en primer lloc. 

ii. Hospitalitat (no hostilitat). No 
entendre 

iii. Reconeixement (de ser persona 
malgrat la indignitat d’algunes 
circumstàncies). 
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Ponència magistral

PONÈNCIA DE BEGOÑA ROMAN
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iv. Terapèutic. Espai terapèutic, que 
estabilitza.

Per transformar el present i construir 
el futur. L’ètica neix per indignació, 
per una realitat que interpel·la.

Hi ha persones excloses que no 
es consideren usuàries de serveis 
socials. Son vulnerables perquè no 
conceptualitzen la seva realitat de 
dona maltractada (per exemple). Els 
serveis socials han de poder oferir a 
la persona que atenen:  

Estabilitat. No augmentar el mal dels 
que ja estan malament. 

Vincle. Generar vincle: estàs en una 
comunitat que no et deixa sol. Reco-
neixer com a persona. 

Capacitats. Hem de donar capacitats. 
Una d’elles és el control de l’entorn 
polític material. O la capacitat de 
riure i jugar. (Deia W. Allen que una 
comèdia és una tragèdia posterga-
da.)

Pel professional, cap parar esment 
al risc es manca de xarxa: Quant 
temps dedico a fer informes i quan a 
escoltar?

Un bon argument ha de dirigir-se a 
persuadir, no a enganyar. Ha d’estar 
ben fonamentat, i ha de tenir valors. 
Els valors s’encarnen en accions, que 
tenen conseqüències. Un argument 
està en un context, en que la intimi-
tat es viu de manera diferent. (Com 
entendrà el nen quan llegeixi que en 

un informe que la seva mare era una 
“família desestructurada”?)

Cal conèixer bé el territori, el con-
text, la legislació, la organització... 
Explicitar què esperes de mi... i tam-
bé preguntar-ho als col·legues; i als 
comandaments... Si no, desmoralitza.

L’ètica personal, professional, de 
l’organització, la cívica planteja de 
vegades dilemes pràctics difícils de 
solucionalr. aleshores convé tenir 
present aquest principis:

• Criteri de sostenibilitat. Quan el 
dret d’un topa amb un altre: in 
dubio, vulnerable. 

• Transcendetalitat. El dret a la 
llibertat de culte dels pares quan 
atempta el dret a la integritat 
física.

• Intentar fugir de la irrevocabili-
tat. Convé postergar-les.

• Universalitat (si tingués un cas 
similar, hauria de fer el mateix).

Això es farà millor creant espais 
de reflexió en ètica en els serveis 
socials. Convé crear aquests espais. 
N’hi ha una cinquantena de regis-
trats. Demanen mínim de 20 hores 
de formació en ètica, un mínim de 5 
persones. En aquest espai s’institu-
cionalitza que quan tenim un proble-
ma ens n’ocupem.

En el debat, en resposta a les inter-
vencions de la sala, la Sra. Begoña 
Roman  va fer els següents comen-
taris:

• Les persones tenen futur, no 
destí. Això és el que ha de 
transmetre l’educador social a la 
persona que atén.

• L’individu no és una foto, sinó 
una pel·lícula, una biografia. Per 
altra banda, no es un professi-
onal el que treballa, sinó que 
representa a la institució. (el 
contrari del que significa l’ex-
pressió “el meu cas”).

• Cal posar límits a la feina que el 
professional pot fer. 

• És ingenu suposar que en un 
estat de dret l’ètica cívica coinci-
deix amb la normativa vigent.

• Compte amb la “fatiga per com-
passió”. L’ètica és saber estar 
allí, cal ajustar expectatives, i 
no sortir de la Universitat amb 
previsions quixotesques.

• Sovint cal psicoteràpia dels pro-
fessionals.
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La taula rodona va tractar d’ Els ser-
veis socials bàsics davant la situació 
actual de crisi econòmica: què s’està 
fent i què es pot fer.

Van participar: El Sr. Javier Villamayor 
Caamaño, quart tinent d’alcalde de 
Serveis a la Persona, Jocs Mediter-
ranis Tarragona 2017 i “Smart City” 
de l’Ajuntament de Tarragona. La 
Sra. Montserrat Vilella Cuadrada, 
Regidora de l’Àrea de Benestar de 
Serveis Socials de l’Ajuntament de 
Reus. Psicòloga clínica ha treballat 
a l’Equip d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (EAIA) Baix Penedès, 
Serveis Socials del Consell Comarcal 
Baix Camp, Grup Pere Mata, Residèn-
cia i Centre d’Atenció Especialitzada 
Marinada de l’Institut Català d’As-

sistència i Serveis Socials (ICASS). El 
Sr. Josep Maria Gairal Martí, director 
de Creu Roja Mont-roig del Camp. El 
Sr. Jordi Navarro i Lliberato, educador 
social, treballador social. Coordinador 
de l’EAIA Alt Camp-Conca de Barbe-
rà, president de la Fundació Casal 
l’Amic, professor associat de Treball 
Social a la URV i formador a l’Esco-
la Lliure El Sol. El Sr. Sergi Sánchez 
Castiñeira, sociòleg, antropòleg i 
treballador social. Coordinador del 
Pla Local per a la Inclusió i la Co-
hesió Social de Tarragona (PLICST). 
Actualment realitza el Doctorat en 
Sociologia: “Pobresa de la primera 
infància i polítiques socials i famili-
ars. El sistema local de benestar de 
la ciutat de Tarragona”.

El periodista Xavier Zaragoza va 
conduir el debat organitzat al voltant 
de cinc temes. Cada tema s’encetava 
amb unes preguntes que responien 
els participants de la taula i es reco-
llien després les preguntes o inter-
vencions de la sala. Els quatre temes 
amb les preguntes corresponents 
eren: 

i. Context. Quins fets (episodis/
històries de vida) va fer-li pensar 
que s’estaven produïnt canvis 
sobre la població usuària de 
serveis socials bàsics?

ii. Solidaritat “horitzontal” i solida-
ritat “vertical”. Com han reac-
cionat les Administracions i les 
Entitats del Tercer Sector per tal 
de garantir els drets socials bà-
sics? Com la societat civil espon-
tàneament s’ha mobilitzat en els 
darrers temps?

iii. Protecció. Com ha de fer front 
el tècnic (o el voluntari) a tota 
aquesta realitat? Com es poden 
millorar els mecanismes de 
protecció en el treball diari, atès 
l’increment exponencial dels 
factors de risc?

iv. Sinèrgies. Com són les relacions 
entre Administracions i Entitats 
del Tercer Sector a l’hora de 
treballar conjuntament? Com 
s’hauria de millorar el grau de 
coordinació entre les parts? 
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Taula rodona multidisciplinària 

TAULA RODONA
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Resum.- A causa de la situació 
emergent actual, de l’augment de 
la precarietat laboral i la crisi soci-
oeconòmica, s’ha de replantejar el 
model de serveis socials de forma 
activa. Una de les propostes és 
incloure entre les obligacions de 
les institucions i els professionals 
sostenir una comunicació activa en 
xarxa. Perquè això sigui possible cal 
fomentar el procés de canvi a través 
de la responsabilitat com a professio-
nals sense caure en l’individualisme. 
Crear espais conjunts, tenir voluntat 
de treball en grup, tenir molt present 
la peça que ens toca i responsabilit-
zar-nos en aquesta tasca per treure 
el millor de nosaltres i no caure en la 
frustració. [Notes tretes de la redac-
tora Raquel Vila Lorenzo transmeses 
en la cloenda.]

En acabar la taula rodona va pujar a escena Al Trot Teatre, 
amb una performance sobre la discapacitat. La companyia 
Al Trot Teatre va sorgir arran de la idea d’un grup de mo-
nitors que treballaven a l’Associació Provincial de Paràlisi 
Cerebral (APPC) – La Muntanyeta de Tarragona.
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AL TROT TEATRE

Performance
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TAULA TEMÀTICA: “ELS SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS: LA VISIÓ DES 
DE LES PERSONES”

A càrrec de: El Sr. Andreu Llombart, 
membre de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca de Reus - Baix 
Camp (PAH). La Sra. Lurdes Santiago, 
membre de l’Assemblea de Aturadxs 
del Baix Penedès. La Sra. Rosa Maria 
Calvet, membre de l’Associació de 
Persones Actives en Atur de Tarra-
gona. El Sr. Juan Martos, membre 
de l’Associació de Pares de Família 
Separats de Catalunya (APFS Catalu-
nya). La Sra. Susana Castro, membre 
de l’Associació de Persones Sordes 
de Tarragona i Comarques (ASO-
TARCO). El Sr. Miquel Anton Valls, 
participant del programa Gent Gran 
Activa de Tarragona. Modera: La Sra. 
Neus Gimeno Pina, treballadora so-
cial. Treballa actualment al Pla Local 
d’Inclusió i Cohesió Social de Tarrago-
na (PLICST)

Resum.- Què en pensa la ciutadania 
dels serveis socials bàsics? Els ser-
veis i prestacions són suficients per 
oferir un suport digne a les persones 
i famílies que pateixen situacions 
de vulnerabilitat? Quines millores 
s’haurien d’incorporar al sistema? 
Quina percepció en tenen els ciuta-
dans dels professionals dels serveis 
socials bàsics?

Les entitats socials i col·lectius es-
pecífics són un suport i recolzament 
a les tasques dels serveis socials. 
A més a més, el Tercer Sector s’ha 
de veure també com un agent actiu 
de canvi, ja que coneix d’a prop les 
diverses problemàtiques i ajuda a les 

persones a adquirir recursos materi-
als i personals. Cal treballar en xarxa 
i adoptar postures de cooperació i 
col·laboració. 

En el debat sorgeix la possibilitat de 
crear una xarxa d’entitats per donar 
resposta als molts i molt variats pro-
blemes de la societat, amb coope-
ració amb els serveis socials bàsics, 
que podrien orientar o derivar a les 
persones usuàries cap els serveis i 
entitats més adequats de manera 
àgil i coordinada.

 

CONFERÈNCIA: “CONSTRUINT 
CULTURA DE CURA EN LES 
PROFESSIONS SOCIALS”

A càrrec de la Dra. Carmina Puig i 
Cruells, treballadora social, llicenci-
ada en Psicologia, doctora en Antro-
pologia. Professora de Treball Social 
a la URV. Col·labora amb institucions 
i l’administració en les àrees de 
benestar social i salut, en temes de 
supervisió social d’equips de profes-
sionals i en la recerca sobre inter-
venció social, metodologies i siste-
matització de les pràctiques socials.

Resum.- Hem de recuperar la con-
fiança en les famílies, en els com-
panys hem de retornar a la paraula 
i al diàleg; hem de recuperar la 
creativitat, fer-nos més confiables i 
continuar estudiant i supervisant-nos 
per tal de tenir cura de nosaltres, els 
professionals, el recurs més valuós.

EXPERIÈNCIA: “PROJECTE 
INTEGRAL ABS REUS V – EBAS 
DTE. V”

Àrea de Benestar Social de l’Ajunta-
ment de Reus. CAP Marià Fortuny, 
Sagessa El projecte integral entre 
‘Àrea Bàsica de Salut Reus V i l’Equip 
Bàsic de Serveis Socials del districte 
V, considera la salut com un feno-
men Bio-Psico-Social, i atén aquelles 
problemàtiques socials i/o de salut 
que condicionen el benestar de les 
persones, les famílies i/o la comuni-
tat des d’un enfocament interdiscipli-
nari mitjançant l’establiment d’una 
única porta d’accés al servei.

Resum.- El projecte va iniciar-se al 
2003, quan va venir des de l’ajun-
tament una educadora social i dos 
treballadors socials. Es va pactar el 
conveni per tal que aquest equip 
tingués un marc d’actuació definit 
dins els serveis socials bàsics. En 
aquest moment ha crescut el nombre 
de professionals de la part social, i 
segueix funcionant igual a nivell d’or-
ganització. Aquest equip de serveis 
socials està ubicat dins el CAP que 
es diu CAPI per indicar que els dos 
serveis estan junts, ja que s’hi ofe-
reixen equips integrals per l’atenció 
al ciutadà. La majoria de vegades 
cal treballar conjuntament i això és 
beneficiós.
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EXPERIÈNCIA: “GESTIÓ 
ALIMENTÀRIA: RECUPERACIÓ 
D’ALIMENTS FRESCOS PER A 
PERSONES SENSE RECURSOS 
ECONÒMICS A REUS”

Àrea de Benestar Social de l’Ajun-
tament de Reus amb la implicació 
directa de la Fundació Banc dels 
Aliments i del Taller Baix Camp. 
Col·laboradors: Agència Salut Públi-
ca de Catalunya, Jordi Baldirà, Anna 
Puigdomènech, Pla Local d’Inclusió 
i Cohesió Social de Reus, Agencia 
de Residus, Diputació de Tarragona, 
Fundació Reddis i 15 entitats de la 
Xarxa Aliments.

Resum.- El programa de gestió 
alimentària de Reus recupera els 
aliments que encara són aptes per al 
consum humà, fent el seu triatge en 
un centre especial de treball i la dis-
tribució posterior a les persones amb 
pocs recursos econòmics, tot apor-
tant així aliments frescos a aquestes 
persones i minimitzant la generació 
de residus.

PRESENTACIÓ: LLIBRE I DVD 
“EDUCADOR SOCIAL EN 
ALASKA”

A càrrec del Sr. Sera Sánchez, educa-
dor social i dramaturg.

Resum.- El Sr. Sera presenta el seu 
llibre “Educador social en Alaska” 
(Editorial UOC), basat en el blog del 
mateix títol. Hi recull el dia a dia 

d’un educador social d’aquí (si diu 
“en Alaska” és només per posar una 
distància que permeti reflexionar 
sobre una realitat ben propera).

 
EXPERIÈNCIA: “GENT GRAN 
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ACTIVA A LA CIUTAT DE TARRA-
GONA”

Ajuntament de Tarragona-IMSST (Ins-
titut Municipal de Serveis Socials de 
Tarragona).

Resum.- Gent Gran Activa té com a 
finalitat promoure la participació de 
la gent gran en activitats col·lectives, 
per mantenir les seves capacitats 
i prevenir els processos de dete-
riorament físic i cognitiu. L’objectiu 
transversal en tots els projectes és 
afavorir l’envelliment actiu encami-
nat a optimitzar la qualitat de vida 
de la població major de 60 anys de 
la ciutat de Tarragona. Hii ha més 
demanda que oferta. Algunes de 
les activitats que es realitzen són: 
gimnàstica, memòria, teatre, manu-
alitats, costura, pintura i informàti-
ca. D’aquesta manera es treballen 
diferents aspectes: psicomotricitat i 
concentració, coordinació, treball en 
grup, etc. Aquestes activitats estan 
repartides entres les 13 llars de les 
que disposa el municipi de Tarrago-
na, els centres cívics i l’IMET i les 
inscripcions es fan a l’OMAC.

EXPERIÈNCIA: “BANC D’AJUTS 
TÈCNICS PER A PERSONES QUE 
ES TROBEN EN SITUACIÓ DE 
DEPENDÈNCIA DE LA CONCA 
DE BARBERÀ”

Àrea de Benestar Social del Consell 
Comarcal de la Conca de Barberà i 
Àrea Bàsica de Salut (ICS del camp 
de Tarragona) de Montblanc. Col·la-
boradors: Obra social “La Caixa”.

Resum.- L’any 2009 l’Àrea de Benes-

tar social del Consell Comarcal de la 
conca de Barberà, conjuntament amb 
l’ABS de Montblanc, acorda la creació 
d’un banc d’ajuts tècnics que, en la 
modalitat de préstec, deixarà tot un 
seguit d’aparells a les persones amb 
manca d’autonomia física i capacitat 
econòmica que es troben a casa, i a 
les seves famílies per tal de compen-
sar i/o facilitar les funcions diàries 
afectades i millorar la seva qualitat 
de vida.

EXPERIÈNCIA: “TREBALL SOCIAL 
COMUNITARI DES DELS SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS”

Àrea de Benestar Social del Tarrago-
nès del Consell Comarcal del Tarra-
gonès. Col·laboradors: Departament 
de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, Diputació 
de Tarragona. Municipis de la comar-
ca del Tarragonès. Centre de Teràpia 
Relacional i Familiar de Tarragona. 
Fundació Privada En Xarxa.

Resum.- Per tal de donar una respos-
ta eficient a les noves necessitats 
de la societat, a principis de 2013, es 
van definir nous principis d’actuació 
i organització de l’Àrea de Benestar 
Social. La peça clau d’aquest nou 
model consisteix a avançar des de 
l’atenció individual a la intervenció 
grupal comunitària per arribar a més 
persones i reconèixer la capacitat 
pròpia dels usuaris de serveis socials 
per generar canvis i sobrepassar la 
perspectiva assistencial.

 
EXPERIÈNCIA: “UNA 

EXPERIÈNCIA DE TREBALL EN 
XARXA EN LA INTERVENCIÓ EN 
LA INFÀNCIA ES RISC: SSB-EAIA”

Àrea de Benestar Social del Consell 
Comarcal de l’Alt Camp. Col·labo-
rador: Àrea de Benestar Social del 
Consell Comarcal de la Conca de 
Barberà.

Resum.- El model de treball en xarxa 
utilitzat per l’EAIA Alt Camp - Conca 
de Barberà i els serveis socials bà-
sics de l’Alt Camp i Conca de Barberà 
reposa en el principi de responsabi-
litat compartida dels expedients de 
risc, fonamentat en espais de suport 
de l’EAIA als serveis socials bàsics en 
els casos d’assessorament continuats 
i d’intervencions conjuntes que ha 
portat a fer un seguiment compartit 
dels casos de risc greu.

 

EXPERIÈNCIA: “JOVES 
PROMOTORS DE SALUT”

Ajuntament de Tarragona (Joventut, 
Serveis Socials, Servei de Prevenció 
de la Salut) i les entitats Assexo-
ra’tgn i H2O.

Resum.- En el programa Joves promo-
tors de salut es formen joves, d’entre 
17 i 25 anys, en diferents temes 
relacionats amb la salut. L’objectiu 
és dotar-los d’eines per gestionar 
la pròpia salut i que, alhora, siguin 
transmissors d’aquests coneixements 
en el seu grup d’iguals.

Resum de la Jornades i Cloenda

Els representants de les respectives 
delegacions de Tarragona del Col·le-
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gis Oficials organitzadors van tancar 
la Jornada:

El Sr. Jaume Descarrega i Font, 
president de la delegació territorial 
de Tarragona del Col·legi Oficial de 
Psicòlegs de Catalunya (COPC), psi-
còleg clínic-psicoanalista i professor 
associat al Departament de Psicolo-
gia de la URV.

La Sra. Marta Frontiñan García, vice-
degana quarta i delegada territorial 
a Tarragona del Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya (COTSC), i 
treballadora social a l’APPC La Mun-
tanyeta de Tarragona.

El Sr. Ricard Fernández Pascual, 

president de la junta delegada del 
CEESC al Camp de Tarragona. Edu-
cador social i director del Centre 
Residencial d’Acció Educativa (CRAE) 
de la Fundació Casa Sant Josep de 
Tarragona.

Es va fer un resum del contingut de 
la Jornada, es va agraïr la participa-
ció dels col·laboradors, els assistents 
i dels voluntaris alhora que es va 
convidar a participar en el Congrés 
d’octubre.

Josep M. Alcañiz, col. 313, membre 
del comité organitzador de la Jorna-
da
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ORGANITZADORS I VOLUNTARIS AL FINAL DE LA JORNADA

ENLLAÇ RELACIONAT:

Pàgina del Congrés de Serveis Soci-
als Bàsics. Informació i inscripcions 
al Congrés de Barcelona de 23-23-24 
d’octubre de 2014. Inclou crònica de 
la Jornada de Serveis Socials Bàsics 
del Camp de Tarragona, amb repor-
tatge fotogràfic. Inclou documents 
escrits o visuals de diferents inter-
vencions: http://cssb.cat/noticies/ 

http://cssb.cat/noticies/
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El passat 9 de maig, la Delegació 
de Tarragona del Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya vam poder 
participar en l’organització i promoció 
de la Jornada de Serveis Socials Bàsics 
al Camp de Tarragona, juntament les 
delegacions del Col·legi Oficial de 
Psicòlegs de Catalunya i del Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya al Camp de Tarragona.

Com a delegada territorial, ha estat 
tot un plaer col·laborar amb perso-
nes dedicades als Serveis Socials i a 
cadascuna de les nostres professions, 
vivint-les des de tan a prop i aportant 
grans coneixements i implicacions 
envers aquestes.

Vam viure la Jornada com un èxit, i 
penso que hem ajudat a fer un pas 
endavant al Congrés de Serveis Socials 
Bàsics, dotant-lo de més qualitat i res-
sò. Aquest èxit es va donar gràcies a 
la participació de tots i cadascun dels 
ponents i també de tots aquells volun-
taris que ens van ajudar a recopilar la 
informació i a dur a terme tot l’acte. 
Cal tenir en compte que l’assistència 
a la Jornada va ser espectacular, fins 
i tot a última hora de la tarda, en el 
tancament de l’acte i la cloenda.

Des de la meva perspectiva, el treball 
realitzat entre els diferents professi-
onals i els nostres col·legis ha estat 
intens. I, a la vegada, hem gaudit d’un 
ambient col·laborador i de molt bona 
entesa entre l’organització. Crec que 
hem sabut encaminar la nostra mirada 
i hem plasmat la nostra finalitat en un 
acte, un primer acte, d’una qualitat 
excel·lent. Hem comptat amb la par-
ticipació de les diferents experiències 
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Treballadors i 
treballadores 
socials, educadors 
i educadores 
socials, psicòlegs 
i psicòlogues, 
treballant plegats en 
la Jornada de Serveis 
Socials Bàsics al 
Camp de Tarragona 
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que les companyes i els companys del 
territori ens han fet arribar a l’organit-
zació, per tal de donar a conèixer la 
qualitat dels projectes que es duen a 
terme en l’àmbit dels Serveis Socials i 
que, realment, han generat una gran 
expectativa als assistents a la Jornada.

Cal donar les gràcies a la Facultat de 
Ciències de l’Educació i Psicologia 
de la URV, a l’IMSS de l’Ajuntament 
de Tarragona i als Serveis Territori-
als a Tarragona del Departament de 
Benestar Socials i Família per la seva 
col·laboració, que esperem que conti-
nuï en els propers actes que puguem 
realitzar.

La Junta Territorial de la delegació del 
Col·legi Oficial de Treball Social a Tarra-
gona, la qual jo represento, aposta per 
continuar promovent actes i activitats 
que ens uneixin, generin coneixement 
i ens ajudin a apoderar-nos davant del 
context actual que els Serveis Socials, 
l’àmbit del Tercer Sector Social, la ciu-
tadania i els professionals de l’àmbit 
social estem patint dia a dia.

Sumar és fer força, i ser forts ens aju-
darà a superar nous obstacles i nous 
reptes amb creativitat i coneixement.

Continuem treballant plegats!

Marta Frontiñan Garcia, Treballadora 
Social. Delegada Territorial a Tarragona 
del Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya
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JAUME DESCARREGA, PRESIDENT DE LA DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA DEL COL·LEGI OFICIAL DE PSI-
CÒLEGS DE CATALUNYA (COPC); RICARD FERNÁNDEZ PASCUAL, PRESIDENT DE LA JUNTA DELEGADA DEL CEESC 
AL CAMP DE TARRAGONA; MARTA FRONTIÑAN, DELEGADA TERRITORIAL A TARRAGONA DEL COL·LEGI OFICIAL DE 
TREBALL SOCIAL DE CATALUNYA (COTSC).
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TAULA DE L’ACTE INAUGURAL DE LA JORNADADA

El passat divendres 9 de maig, el 
treball conjunt entre el Col·legi 
d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya (CEESC), el Col·legi Oficial 
de Psicòlegs de Catalunya (COPC) i 
el Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya (COTSC), organitzat des de 
les nostres respectives delegacions 
a Tarragona, va donar com a fruit la 
primera Jornada de Serveis Socials 
Bàsics del Camp de Tarragona, que 
va tenir lloc a la Facultat de Ciències 
d’Educació i Psicologia (FCEP) de la 
Universitat Rovira i Virgili.

Aquesta jornada, inclosa com a acte 

precongressual al nostre territori del 
Congrés de Serveis Socials Bàsics, 
que es durà a terme del 22 al 24 
d’octubre de 2104 a Barcelona, va ser 
un espai de trobada, intercanvi i re-
flexió per a professionals, estudiants, 
responsables dels serveis, entitats i 
institucions, usuaris i per a totes les 
persones i organitzacions vinculades 
als serveis socials de base de la de-
marcació del Camp de Tarragona.

La taula de l’acte inaugural va comp-
tar amb la presència de Jordi Tous 
Pallarès, degà de la FCEP de la URV, 
Anna Vendrell Maños, directora dels 

Serveis Territorials del Departament 
de Benestar Social i Família a Tarra-
gona, i Francisco Zapater Esteban, 
conseller de Relacions Ciutadanes 
i Universitats de l’Ajuntament de 
Tarragona. Al seu costat, el president 
de la Junta Delegada del CEESC al 
Camp de Tarragona, Ricard Fernán-
dez Pascual, va presentar l’acte amb 
la lectura del manifest que mostra 
el posicionament dels tres col·legis 
davant la situació de crisi actual. La 
comissionada del Congrés de Serveis 
Socials Bàsics, Maria Rosa Monre-
al Bel, va animar els assistents a 
participar  en el Congrés la propera 
tardor.

La ponència magistral titulada “Ètica 
en els serveis socials bàsics: com-
plexitat i risc”, a càrrec de Begoña 
Román Maestre, doctora en Filosofia 
a la Universitat de Barcelona i presi-
denta del Comitè d’Ètica de Serveis 
Socials de Catalunya, va permetre 
escalfar motors amb una interessant 
xerrada en la qual va anar desen-
volupant els quatre conceptes que 
formaven part del títol de la seva 
exposició i convidava totes les perso-
nes assistents a implicar-se amb la 
seva reflexió criticoracional.

Cal destacar, com a conclusions de 
l’exposició de Begoña Román, que 
l’ètica és pensada i la moral viscu-
da. L’ètica és una filosofia moral i 
la moral és fruit d’un procés d’in-
culturació. L’obediència ha de ser 
una paraula a eradicar de l’ètica. I 
proposava els tipus d’ètica amb més 
rellevància: la personal, la professio-
nal, la de l’organització i la cívica.

Dels serveis socials bàsics cal des-
tacar els seus valors d’acolliment, 
d’hospitalitat, de reconeixement, així 
com el seu valor terapèutic. Pel que 
fa als professionals, aquests presen-
ten tres factors de risc quan realitzen 

Jornada de Serveis 
Socials Bàsics al 
Camp de Tarragona

http://www.ceesc.cat/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,443/Itemid,403/
http://www.ceesc.cat/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,443/Itemid,403/
http://www.ceesc.cat/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,443/Itemid,403/
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atenció directa a l’usuari, que són 
garantir l’estabilitat, generar vincles 
i generar capacitats. Del professional 
hi ha el perill de la judicialització, 
de la manca d’espais i de temps, 
l’anomenat autisme organitzatiu, el 
perill del professional a la defensiva i 
el del “llanero solitario”.

Pel que fa a la complexitat, Begoña 
va remarcar que, més enllà de l’obe-
diència cega a la institució per part 
dels professionals, és necessari que 
cadascú es pugui preguntar què és 
un bon argument, i qüestionar-se’n 
els valors, les accions, les conse-
qüències i el context. L’objectiu d’un 
bon argument ha de ser la persuasió. 

Respecte als hàbits i costums; va re-
marcar com n’és d’important dema-
nar perdó i demanar permís, perquè 
ens podem equivocar, i perquè, 
sinó, envaïm la intimitat del nostre 
interlocutor.

Les seves propostes conviden a crear 
espais de reflexió ètica en serveis 
socials.

A partir de la ponència de la Begoña, 
varen sorgirels següents apunts:

• Les persones tenen futur, no 
destí.

• L’individu no és una foto, sinó 
una pel·lícula.

• Cal posar límits a la feina que el 
professional pot fer.

Tot seguit, la taula rodona multidis-
ciplinària “Els serveis socials bàsics 
davant la situació actual de crisi 
socioeconòmica: què s’està fent i 
què es pot fer?” va comptar amb 
la presència de Javier Villamayor 
Caamaño, quart tinent d’alcalde de 
Serveis a la Persona de l’Ajuntament 
de Tarragona, Montserrat Vilella Cua-

drada, regidora de l’Àrea de Benestar 
de Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Reus, Jordi Gairal, director de 
Creu Roja Mont-roig del Camp, Jordi 
Navarro i Lliberato, educador social, 
treballador social i coordinador de 
l’EAIA Alt Camp-Conca de Barberà i 
de Sergi Sánchez Castiñeira, sociòleg, 
antropòleg i treballador social i coor-
dinador del Pla Local per a la Inclu-

sió i la Cohesió Social de Tarragona 
(PLICST). La taula, moderada per 
Xavier Zaragoza, periodista i forma-
dor, va intentar donar resposta a les 
diferents preguntes sobre el present 
i el futur dels SSB. 

Les conclusions extretes de la taula 
es varen dirigir a replantejar el 
model de serveis socials de forma 
activa. Es va fer la proposta de crear 

BEGOÑA ROMAN. FOTO: PEP ALCAÑIZ
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comunicació activa en xarxa inclosa 
en les obligacions de les institucions 
i dels professionals. Perquè això sigui 
possible cal fomentar el procés de 
canvi a través de la responsabilitat 
com a professionals sense caure en 
l’individualisme: crear espais con-
junts, tenint la voluntat de treballar 
de forma grupal, tenir molt present 
la peça que ens toca i responsabilit-
zar-nos en aquesta tasca per treure 
el millor de nosaltres i no caure en la 
frustració.

El matí el va tancar una emotiva 
performance d’Al Trot Teatre, un grup 

format per sis joves amb paràlisi 
cerebral i nou monitors de l’Associ-
ació Provincial de Paràlisis Cerebral 
(APPC) la Muntanyeta. L’obra repre-
sentada, Evolució, és una performan-
ce teatral sobre l’evolució al llarg de 
la història de la humanitat del tracte 
que han rebut les persones amb 
discapacitat.

Durant la tarda diferents activitats 
van omplir les 6 aules simultànies 
en què es van dur a terme la tau-
la temàtica “Els SSB: la visió des 
de les persones”, la presentació 
del llibre i DVD Educador social en 
Alaska, la conferència “Construint 
cultura de cura en les professions 
socials”, i un total de 7 experiències 
diferents: Projecte integral ABS Reus 
V – EBAS dte. V; Gestió alimentària: 
recuperació d’aliments frescos per a 
persones sense recursos econòmics 
a Reus; Gent gran activa a la ciutat 
de Tarragona; Banc d’ajuts tècnics 
per a persones que es troben en 
situació de dependència de la Conca 
de Barberà; Treball social comunita-
ri des dels SSB; Una experiència de 
treball en xarxa en la intervenció en 
la infància en risc: SSB-EAIA, i Joves 
promotors de salut.

La clausura de la jornada va anar a 
càrrec de Ricard Fernández Pascual, 
president de la junta delegada del 
CEESC al Camp de Tarragona, Marta 
Frontiñan García, vicedegana quarta 

i delegada territorial a Tarragona del 
COTSC i Jaume Descarrega i Font, 
president de la Delegació territorial 
de Tarragona del COPC. La tasca dels 
col·laboradors, especialment la dels 
voluntaris i redactors (col·legiats i 
estudiants), van fer possible presen-
tar en l’acte de cloenda el resum de 
les conclusions de les diferents inter-
vencions desenvolupades al llarg de 
tot el dia. Així mateix, el treball coo-
peratiu en equip entre els diferents 
membres del comitè organitzador 
va ser el millor reclam per convidar 
totes les persones assistents al Con-
grés de SSB del proper mes d’octubre 
a Barcelona. 

L’èxit de participació de la jornada, 
tant en el nombre d’inscrits com en 
la qualitat de les intervencions de les 
persones assistents en les diferents 
taules i experiències, ens anima a 
pensar que l’any vinent puguem re-
editar una nova jornada a les comar-
ques tarragonines.

AL TROT TEATRE, DESPRÉS DE LA REPRESENTACIO

NUMEN | La Jornada de Serveis Socials Bàsics del Camp de Tarragona: “Vides en crisi(s). Ètica, recerca i creativitat. 
     Transformem el present construint el futur”

http://www.appctarragona.org/
http://www.appctarragona.org/
http://www.appctarragona.org/
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Enllaç a El Matí de Tarragona Ràdio: http://www.tarragonaradio.cat/contin-
gut_programa/tothom_dilluns_28_dabril/1/815/5705

El Matí de Tarragona 
Ràdio parla de la 
Jornada de Serveis 
Socials Bàsics

PROGRAMA EL MATÍ DE TARRAGONA RÀDIO

INFORMACIÓ DE TARRAGONA 
RADIO:

Les delegacions de Tarragona del 
Col·legi oficial de Treball Social de 
Catalunya, del Col·legi de Psicòlegs i 
del Col·legi d’Educadors Socials orga-
nitzen la “Jornada de Serveis Socials 
bàsics del Camp de Tarragona. Vides 
en crisi(s). Ètica, Recerca i Creativi-
tat. Transformem el present cons-
truint el futur”. Es farà a la Facultat 
d’Educació i Psicologia de la URV el 
dia 9 de maig.

Ens acompanyarà la delegada terri-
torial del Col·legi Oficial de Treball 
Social de Catalunya a la Delegació 
de Tarragona, Marta Frontiñan, la 
Verónica com a membre de Junta 
territorial del Camp de Tarragona del 
Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya i en Jaume 
Descarrega com a President de la 
Delegació de Tarragona del Col·legi 
Oficial de Psicòlegs de Catalunya.

A més, la Marta Frontiñan treballa a 
l’Àrea de Treball Social de l’Associació 
Provincial de Paràlisi Cerebral de Tar-
ragona. Precisament, a la jornada hi 
participarà Al Trot Teatre, de l’APPCT 
la muntanyeta, amb una performan-
ce.

NUMEN | La Jornada de Serveis Socials Bàsics del Camp de Tarragona: “Vides en crisi(s). Ètica, recerca i creativitat. 
     Transformem el present construint el futur”

http://www.tarragonaradio.cat/contingut_programa/tothom_dilluns_28_dabril/1/815/5705
http://www.tarragonaradio.cat/contingut_programa/tothom_dilluns_28_dabril/1/815/5705
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Amors que maten

ACTIVITATS
PROGRAMADES

Al  Madrid de  l’any 1933, de mati-
nada, Aurora Rodriguez Caballeira 
mata de quatre trets de revòlver a 
la seva filla Hildegart de 18 anys. 
Seguidament s’entrega a la justícia i 
justifica la seva acció qualificant-la 
de dolorosa  i tanmateix valenta 
perquè la seva obligació era salvar 
a la filla de la seva pròpia feblesa, 
mostrada per l’esbiaix que anava 
prenent el seu comportament en 
allunyar-se del seu destí reformador 
de la condició de la dona i anunciar 
el desig de separar-se d’ella. El desig 
de la filla començava a escurnejar 
amb uns colors i una direcció dife-
rents al destí dissenyat per la seva 
mare des d’abans de nàixer: “La vaig 
crear amb un sol objectiu, s’havia de 
consagrar a l’alliberació de la dona”. 
Emmotllada des de petita, Hildegart 

es va col·locar en el lloc predestinat: 
activista política, membre del Partit 
Socialista, secretària de la “Liga 
Española por la Reforma Sexual”, 
escriptora i assagista d’èxit, parti-
cularment sobre temes al voltant de 
l’eugenèsia, la sexualitat i el socialis-
me utòpic, es va identificar amb el 
desig de la mare fins a convertir-se 
en la seva prolongació.  

Si el procés d’autonomia i subjecti-
vització del cadell humà passa per 
un moviment que va des de l’aliena-
ció en l’altre a la separació d’aquest 
altre, Hildegart no ho va poder fer, 
va quedar atrapada pel desig de la 
mare, desig que Lacan, emprant una 
imatge esfereïdora, descriu de la 
següent manera: 

“...El paper de la mare és 
el desig de la mare, no es 
qualsevol cosa que es pugui 
suportar tal qual(...) Sempre 
produeix estralls. És estar 
dintre de la boca d’un coco-
dril, això és la mare. No se 
sap quina mosca pot arribar 
a picar-la de sobte i va i 
tanca la boca. Això és el de-
sig de la mare. Llavors vaig 
voler explicar que hi havia 
quelcom tranquilitzador (...) 
Hi ha un pal, de pedra, això 
sí, que està allí en potència, 
a la boca, i això la conté, la 
trava. És el que s’anomena 
el fal·lus. És el pal que et 
protegeix si això de sobte es 
tanca”. 

Presentació a l’Espai d’UMBRAL-Tarraco La clínicia al divan
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IMATGE BAIXADA DE http://www.miguelgarciavega.com/hildegart-la-hija-imperfecta/, ADREÇA ON PODEU TROBAR 
DOCUMENTACI SOBRE EL CAS

A aquest pal l’anomena  “Metàfora 
paterna”, que en aquest cas està 
absent entre la filla i la mare.

Diu Freud que en un primer moment 
el nen ocupa el lloc d’objecte de 
satisfacció pulsional, del que tant ell 
com la mare han de moure’s i col·lo-
car-se en una altra posició. El cadell 
humà ha de sortir d’aquest lloc per 
constituir-se com a subjecte separat 
i protagonista del seu propi desig. Si 
això no passa, si la posició de satis-
facció, de gaudi matern es manté, la 
relació es transforma en estrall, és 
a dir el subjecte resta capturat en 
l’ambivalència entre la fusió, la sim-
biosi amb el desig matern, és a dir el 
sotmetiment, i la rebel·lia agressiva. 
És quan aquest últim tret guanya 
pes que Aurora mata a la seva filla: 

el desig de separació de la filla que 
comença a aparèixer és incorporat 
al deliri de persecució de la mare, 
fins aleshores localitzat en elements 
externs al nucli familiar. Així doncs la 
filla també es transforma en perse-
guidora.

Donada la rellevància social de Hilde-
gart, aquest fet va tenir força ressò 
a l’Espanya i l’Europa de l’època, i 
fins l’any 2008 s’han escrit llibres, 
obres de teatre, i guions de cinema; 
“Mi hija Hildegart” (1977) del direc-
tor Fernando Fernán Gómez, és una 
excel·lent mostra cinematogràfica 
d’aquest ressò.

Xavier Moriones. Psicòleg col. 2271

http://www.miguelgarciavega.com/hildegart-la-hija-imperfecta/
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La Psico-oncología se considera un 
área de capacitación dentro de la 
Psicología Clínica, que tiene como 
objetivos el estudio de la reacción 
emocional y la adaptación psicológi-
ca del paciente y su familia en todas 
las etapas de la enfermedad, la des-
cripción de los factores psicológicos, 
sociales y conductuales que juegan 
un papel en el riesgo de padecer 
cáncer, y la supervisión del trabajo 
del equipo interdisciplinar que se 
cuida de la enfermedad oncológica.

El cáncer ha sido una enfermedad 
temida por la complejidad de su 
diagnóstico y tratamiento a lo largo 
de nuestra historia moderna, desde 
que se conoce su existencia y se 
han podido identificar algunos de los 

factores que contribuyen a su origen. 
Existe una huella en la cultura, trans-
mitida a través de la narrativa, que 
forja las actitudes actuales de la so-
ciedad hacia el cáncer. Está asociada 
irremediablemente a muerte, deterio-
ro, dependencia y pérdida de espe-
ranza. En relación al cáncer se dice 
“guerra contra..”, “batalla frente...”, 
“espíritu de lucha...”, en definitiva, 
términos que se refieren a oposición 
o a lo indeseado; así es también 
como se emplea el término cáncer 
en el lenguaje cotidiano (“el cáncer 
de nuestra sociedad”, etc). Estos 
aspectos socio-culturales influyen 
enormemente sobre las consecuenci-
as psicológicas de su diagnóstico en 
los individuos. 

La Psico-oncología se cuida de gran-
des áreas de estudio que tienen que 
ver con los diferentes aspectos que 
se señalan a continuación: desarrollo 
de métodos de screening y evalua-
ción del malestar emocional de los 
pacientes oncológicos, y estudio 
de la incidencia y prevalencia de 
trastornos psiquiátricos en pacientes 
y cuidadores, en todas las etapas de 
la enfermedad; descripción del tipo 
de estrategias de afrontamiento y 
estilos de adaptación al diagnóstico 
de cáncer y durante todo el proceso 
de la enfermedad;  desarrollo de los 
aspectos psicológicos específicos que 
son relevantes en relación a cada 
tipo de tumor; estudio de la calidad 
de vida durante y después del tra-

tamiento oncológico, y el desarrollo 
de programas de intervención para 
la mejora de esta calidad de vida;  
descripción de la repercusión de la 
enfermedad oncológica en los famili-
ares y cuidadores de los pacientes, y 
desarrollo de métodos de evaluación 
de su malestar emocional e inter-
venciones psicológicas específicas; 
diseño de intervenciones psicológi-
cas, individuales, familiares y gru-
pales, basadas en la evidencia, con 
impacto positivo en la adaptación y 
el malestar psicológico del pacien-
te; y, estudio del papel del apoyo 
social y grupal sobre los individuos 
implicados en un proceso oncológico 
(pacientes y familiares). 

También se cuida de aspectos más 
concretos como son: el estudio de 
la disfunción sexual y de relación de 
pareja, relacionada con el diagnósti-
co de cáncer y su tratamiento; la 
descripción de los problemas psi-
cológicos y sociales que afrontan 
poblaciones específicas: los super-
vivientes de cáncer, y la población 
infanto-juvenil con la repercusión de 
los tumores infantiles en la fami-
lia, los efectos secundarios a largo 
plazo y el proceso de rehabilitación y 
reinserción posterior; la descripción 
del deterioro neurocognitivo asociado 
a la enfermedad y sus tratamientos 
y su proceso de rehabilitación; la 
descripción de las intervenciones 
psicofarmacológicas más adecuadas 
para los pacientes oncológicos.

Atención psicológica en 
oncología: La psico-oncología
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Desde el punto de vista de la pre-
vención y detección precoz, realiza 
investigación sobre los factores 
psicológicos, conductuales y de 
personalidad que pueden contribuir 
al riesgo de desarrollar cáncer y a 
su proceso de adaptación; desarrolla 
intervenciones psicológicas diseña-
das para reducir los comportamien-
tos asociados al riesgo de desarro-
llar cáncer (conductas de riesgo y 
hábitos tóxicos); estudia los factores 
psicológicos que favorecen la par-
ticipación en programas de cribado 
poblacional (screening de cáncer de 
mama y colon); estudia los factores 
psicológicos relacionados con el ries-
go familiar y/o genético de desarro-
llar cáncer (evaluación, counselling 
genético, dinámicas familiares, toma 
de decisiones ante medidas profilác-
ticas y realización de test genéticos). 

La Psico-oncología estudia todas 
las dimensiones relacionadas con 
los Cuidados Paliativos, la fase de 
progresión de la enfermedad, de en-
fermedad avanzada, los cuidados al 
final de la vida y el duelo, en pacien-
tes y familiares. 

Por último, estudia el efecto de la 
comunicación, la información médica 
y la relación sanitario-paciente en 
Oncología, desarrolla programas de 
aprendizaje y educación en habili-
dades de comunicación de malas 
noticias y en la gestión del impacto 
emocional en los profesionales, den-
tro del modelo de trabajo en equipo 
interdisciplinar, y desarrolla el Mode-
lo de Toma de Decisiones Comparti-
do, aplicado a la Oncología. 

La Psico-oncología es una disciplina 
compleja que exige del psicólogo 
clínico conocimientos relativos a la 

realidad de la enfermedad oncológica 
en todas sus esferas y fases, cono-
cimiento sobre el funcionamiento de 
los circuitos hospitalarios, recursos 
asistenciales y dispositivos externos, 
en torno a los que gira el cuidado 
del enfermo oncológico y su familia, 
y conocimiento sobre la realidad so-
cio-cultural del territorio. El psicólogo 
clínico experto en Psico-oncología 
tiene que trabajar dentro de un 
equipo interdisciplinar, con la mirada 
dirigida hacia una tarea compleja, 
y como parte de esta tarea debe 
cuidarse integralmente para poder 
desarrollar con idoneidad sus recur-
sos terapéuticos. 

Agustina Sirgo col. 16676 y Beatriz 
Rubio col. 15967. Unitat de Psicoon-
cologia, Institut d’Oncologia de la 
Catalunya Sud , Hospital Universitari 
Sant Joan de Reus
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El passat 26 de juny, a la seu del 
COPC de la delegació de Tarrago-
na,  hem tornat a comptar amb el 
reconegut psicoanalista Jean Michel 
Vappereau i les seves aportacions a 
la psicoanàlisi. Com a continuació de 
la conferència de l’any passat i en 
consonància amb els treballs que du 
a terme, vam poder escoltar, entre 
altres qüestions:

• El narcisisme és una escola de 
lectura. Llegir, parlar, escriure, no 
són ni naturals ni mecànics.

• El narcisisme, introduït per Freud 

el 1914 i tematitzat per Lacan 
amb l’estadi del mirall, té com a 
condicions el trauma i la incor-
poració.  

• Plantejà la diferència entre sexe 
i sexualitat i entre sexualitat i 
sexuació per continuar amb la 
diferència entre paraula i escrip-
tura.

• L’actualitat de la transferència i 
la responsabilitat de l’analista a 
la cura.

• Nom del Pare (NP), significants 
que la mare suggereix a l’infant 

com a metàfora (MP, metàfora 
paterna). Conseqüències de la 
forclusió d’un significant NP. Des-
encadenament del deliri.

• I més...

Responent una pregunga del públic, 
la conferència acabà amb una deta-
llada explicació de J. M. Vappereau 
envers la funció imaginària del fal-
lus simbòlic.

Maria Antònia Tajuelo, col. 841, coor-
dinadora Grup de Treball “Psicoanàli-
si i actualitat”

Conferència de Jean Michel 
Vappereau

J. M. VAPPEREAU, DURANT LA CONFERÈNCIA. FOTO: PEP ALCAÑIZ]
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J. M. VAPPERAU SIGNANT EL LLIBRE DE VISITES DE LA DELEGACIÓ DE TARRAGONA

ÀNGELS MOLTO, TRADUCTORA, AMB EL CONFERENCIANT J. M. VAPPEREAU A TARRAGONA. FOTO: PEP ALCAÑIZ
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Degut a l’allau diari de consultes 
adreçades a la delegació de Tarrago-
na en relació al procés del registre 
sanitari, el passat dimecres 30 de 
juliol es va a dur a terme, a la nostra 
seu, una xerrada informativa per 
poder aclarir els dubtes dels nostres 
col·legiats.

La sessió va estar dirigida pel Sr. 
Adolfo Jarné (membre de la Junta del 
Govern del COPC), el Sr. Joan López 
(Assessor jurídic COPC) i la Sra. Alba 
Pérez (Tècnica especialista registre 
sanitari COPC) i van assistir més d’un 
centenar de professionals que van 
tenir l’oportunitat de fer les seves 

consultes i recollir tota la informació 
i procediments sobre la psicologia en 
l’àmbit sanitari.

Des de la delegació de Tarragona, 
ens satisfà el fet de poder respondre 
a les vostres necessitats i qüestions 
professionals i comptar amb una 
afluència tan important de col·legiats 
compartint l’espai de la nostra seu.

Us recordem que per qualsevol altre 
consulta restem a la vostra disposi-
ció i que  podeu trobar tota la infor-
mació actualitzada a la nostra web 
www.cop.cat.

Les nostres companyes admiminis-
tratives, l’Emi Andújar i la Carme Ari-
as, no han parat d’atendre trucades 
constantment i donar informació a 
tot els nostres col·legiats que s’han 
anat apropant a la nostra seu des 
que es va informar que el COPC es 
faria càrrec del registre sanitari, així 
que no van tenir temps de fer cap 
foto de la xerrada informativa a la 
nostra delegació de Tarragona.

Xerrada informativa del 
registre sanitari

LES COMPANYES EMI I CARME ATENENT LES TRUCADES DELS NOSTRES 
COL·LEGIATS

http://www.cop.cat
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ASSISTENTS A LA XERRADA DE LLEIDA

XERRADA A L’AULA DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA UDL

XERRADA A LA SEU DE GIRONA
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UN AIRE DE FAMÍLIA

D’Agnès Jaoul i Jean Pierre Bacri

Direcció: Pau Durà

Amb: Francesc Orella, Maife Gil, 
Ramon Madaula, Cristina Genebat, 
Sílvia Bel i Jacob Torres

El 25 d’abril el Teatre Tarragona va 
acollir la representació d’ Un Aire 
de Família, seguida del Fòrum de 
l’espectador, que va comptar amb 
un nutrit públic que es va quedar 
per conversar amb els actors. Els 
autors del text com el director també 
coneixen l’ofici d’actor (el mateix 
director havia representat el paper 
d’en Tomàs). Aquesta circumsitància 
comporta que els actors han trobat 
moltes facilitats per donar vida al 
seu persontage. La mestria dels ac-
tors i un acuradíssim treball de direc-
ció fa que el públic s’abandoni sense 
reserves a la ficció del teatre i hi 
reconegui la seva vivència personal. 
L’aire de família impregna l’escena i 
les butaques. 

Què mou aquest aire? La fixesa amb 
que els components de la família es-
tan adscrits a un paper determinat, 
un tret que identifica a cadascú. Tot 
i resultar arbitrari, tot i que entra de 
vegades en contradicció amb els fets 
objectius, o la percepció que cadascú 
en té, tot i les ganes de desempe-
llegar-se’n, persisteix.  D’aquí que a 
través de l’aire de comèdia de l’obra 
s’entrelluca un aire de tragèdia. 

L’etiqueta que identifica a cadascú 

Psiquisme i teatre

en el grup familiar, tot i resultar 
indeleble, no ho és tot. Els personta-
ges no son simples titelles atrapats 
en un guió, sinó subjectes individu-
als que intenten viure i ser feliços 
amb o contra les etiquetes familiars. 
Les guspires de canvi que inflamen 
en algun moment l’aire de família, 
portaran a algun canvi de major 
abast en els costums familiars? Qui 
sap-lo!

Josep M. Alcañiz, col·legiat 313

COL·LOQUI: PÚBLIC AMB ACTORS I DIRECTOR D’UN AIRE DE FAMÍLIA. 
FOTO: PEP ALCAÑIZ
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IAIA!

Autor i Director: Roger Peña 

Amb: Montserrat Carulla, Katia Klein 
(que substitueix la Vicky Luengo) , 
Aleix Peña Miralles. 

Escenografia: Carles Pujol

Vestuari: Eulàlia Miralles

Producció: Xavi Lloret

Il·luminació: David Pujol

Producció: Entresòl de Produccions

Coproducció: Temporada Alta 2013

El 9 de maig, el Teatre Tarragona va 
acollir la Iaia! L’obra mostra la rela-
ció entre una àvia i un net amb les 
diferents maneres d’entendre la vida, 
tan vital en el cas del jove com en 
el cas de la persona gran. L’escena 
teatral duplica en alguns punts a la 
vida real: àvia i net ho són de debò 
i de mentida alhora. Per acabar-ho 
d’adobar, l’autor i director n’és el 
fill! Quin garbuix! Una gosadia com 
aquesta només ha estat possible per 
l’acurada professionalitat dels actors 
i el director -tal com van comentar al 
col·loqui, responent a una pregunta 
del públic. La protagonista indiscutible 
és la Montserrat Carlulla, qui aprofità 
l’ocasió, dalt de l’escenari i des de la 
platea, per expressar amb total lliber-
tat, humor i sabiesa, algunes coses 
que ha après (avantatges de l’edat!) a 
través del teatre i de viure. La sintonia 
dels actors i el públic es va sostenir 
al llarg de l’obra i va continuar en el 
col·loqui, quan la ficció teatral poua 
en la vida quotidiana i l’enriqueix.

COL·LOQUI: PÚBLIC, ACTORS I DIRECTOR DE IAIA! . FOTO: PEP ALCAÑIZ

PRESENTACIÓ DEL COL·LOQUI: PÚBLIC AMB ACTORS I DIRECTOR DE IAIA! . 
FOTO: PEP ALCAÑIZ
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BAIXAT DEL FACEBOOK
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Hem baixat aquest enigma de fa-
cebook i ens ha donat un bon mal 
de cap. Segur que forma part dels 
examens d’admissió de l’escola ele-
mental a Hong Kong? N’hi ha prou 
amb 20 segons? 

Envieu les vostres respostes a la 
delegació de Tarragona del COPC. Els 
dos primers col·legiats que ens facin 
arribar a l’adreça electrònica de la 
Delegació la resposta encertada, 
tindran dues entrades per alguna 
de les obres de teatre incloses en la 
programació de Psiquisme i Teatre a 
Tarragona. 

En quin número de plaça 

d’aparcament ha estacionat aquest 

cotxe? 
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Nuevas tecnologías en la 
evaluación y diagnóstico 
de la personalidad con un 
instrumento digitalizado que no 
permite simulación

COL·LABORACIONS

El DP-TC es un  instrumento psicoló-
gico que mediante el movimiento de 
las extremidades superiores, a pulso y 
sin visión del propio cuerpo, frente a 
unos lineogramas y paralelas, facilita 
la evaluación indirecta de seis dimen-
siones funcionales de la personalidad. 
Se trata de una evaluación no verbal, 
no permitiendo una respuesta sujeta 
al deseo social, al aprendizaje de las 
respuestas y las simulaciones.

El perfil de personalidad con esta 

prueba no está contaminado por as-
pectos del lenguaje, factores educati-
vos, sociales o del idioma; el tiempo 
de administración y corrección tiene 
una duración aproximada de quince 
minutos y se puede aplicar a partir de 
los 18 años.

Al anular la visión se pierde la infor-
mación exteroceptiva y se trabaja con 
la información propioceptiva, siendo 
ésta la información de que se dispone 
para mantener el movimiento proce-
dente de aquella que por medio de 
los órganos propioceptivos intramus-
culares, de las articulaciones y de los 
tendones, llega al córtex cerebral.

Las dimensiones que se evalúan son: 
estado de ánimo, toma de decisiones, 

estilo atencional, emoción, irritabilidad e 

impulsividad. Están descritas por una 
puntuación bipolar cada una, basada 
en la dirección y precisión de los movi-
mientos de las manos (no dominante 
y dominante) en los diferentes planos. 
Se obtienen dos puntuaciones de 
cada dimensión, la del temperamen-
to que nos informa de la disposición 
de la persona sin la influencia del 
aprendizaje en la interacción con el 
medio natural y social en el que se ha 
desarrollado y la del carácter, que está 

influenciada por la interacción entre 
las disposiciones temperamentales y 
el medio particular en el que se ha 
desarrollado.

Así nos da información de cómo funci-
ona la persona, para poder predecir lo 
que podría hacer en cuanto al rendi-
miento, soportar presión, capacidad 
para tomar decisiones importantes, 
alcanzar responsabilidades, autocon-
trol, vulnerabilidad a la distracción, 
etc. y otras variables importantes en 
la psicotecnia como es la selección de 
personal en ámbitos especializados 
(aviación, naval, ferroviario, seguridad 
pública y privada, cazadores, animales 
potencialmente peligrosos y conduc-
ción profesional), ya que el factor 
humano tiene un peso importante en 
el riesgo de accidentalidad.

Al mismo tiempo es muy útil en ámbi-
tos relacionados con la salud mental, 
orientación profesional, coaching 
ejecutivo y deportivo, jurídico y en 
violencia de género.

El DP-TC complementa a los otros 
instrumentos que miden capacidades 
y habilidades mediante una informa-
ción de la propia conducta y contrasta 
aquellos que miden la personalidad 
con escalas verbales.

M. Teresa Moral i Farré. Col. nº 4682. 
Psicòloga especialista en Psicología 
Clínica y Psicotecnología
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Radio Nikosia, territorios y prácticas de la des-
enfermedad

“Nikosia es la última ciudad 
dividida. Por murallas, ideas, 
religiones y un supuesto 
abismo cultural. Creemos 
que de una u otra manera 
todos llevamos cierta Nikosia 
dentro de la geografía del 
cuerpo y la mente. Alguien 
separó en dos a Nikosia, 
pero nosotros viajamos cons-
tantemente a un lado y otro 
de esa frontera. Y es desde 
este dualismo, desde este 
vaivén, que vamos aquí a 
contar nuestra historia, que 
es tan real y legítima como 
cualquier otra.” 

Texto que da comienzo a las 
emisiones de Radio Nikosia.

“No entiendo por que me 
llaman esquizofrénico si yo 
ejerzo de loco sólo un 7% de 
mi tiempo”.

Nacho. Radio Nikosia.

La metáfora es sencilla y tiene su 
anclaje en la idea de la dualidad: 
Nicosia es una ciudad, y está divi-
dida. Hay un muro que de alguna 
manera separa y aísla dos realidades 
distintas -una turca y una grecochi-
priota- pero que llevan en definitiva 
raíces comunes. La ciudad es capital 
y está en Chipre. Pero Nikosia -esta 
vez con “k”- es también una radio, 
un dispositivo de comunicación, una 
instancia de diálogo permanente 
entre un grupo de personas que han 
sido diagnosticadas de alguna pro-
blemática mental y la sociedad que 
los contiene. Personas que encuen-
tran y construyen aquí un territorio 

otro para el decir, para estar, para 
entablar lazos con el entorno. Y en 
esta última Nikosia, que es aquí la 
que nos convoca, sus habitantes se 
dicen también divididos, divididos 
entre dos realidades: la que produ-
cen y la que el entorno les plantea 
que deben producir. La denominada 
locura ha sido históricamente invita-
da -no cortésmente- a reprimirse en 
pos de un deber ser social dictado 
por las pautas de una supuesta 
normalidad instalada como absoluta, 
natural, correcta. Pero, sabemos, la 
normalidad ha sido siempre relativa, 
ha sido y es una cuestión ligada a 
contextos y temporalidades especí-
ficas, es el resultado de un deter-
minado consenso que se asienta 
socialmente y logra con el tiempo 
que olvidemos su naturaleza original 

en tanto constructo cultural.  Goff-
man (1989) dice que “El medio social 
establece las categorías de personas 
que en él se pueden encontrar y, por 
lo tanto, establece las categorías de 
comportamientos”. (Goffman, 1989: 
18). Con todo, dichas consideraciones 
no deberían hacernos olvidar que lo 
que llamamos locura1 es también 

1  Elijo el término “locura” para 
de alguna manera resumir las 
diferentes categorías diagnósti-
cas, y lo elijo no por que crea que 
las resuma -nada más lejos- sino 
por que el 80% de los propios 
“nikosianos”, participantes de la 
experiencia, lo prefieren antes 
que “enfermedad mental”. La 
enfermedad, dicen, lo ubica a uno 
en el lugar exclusivo de lo patoló-
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sufrimiento, un tipo de desencaje, un 
temporario desequilibrio, una fragi-
lidad:  “Somos de vidrio, suele decir 
Pau, nikosiano2, nos quebramos 
fácilmente.” Es un dolor sobre el cual 
es necesario intervenir de manera 
colectiva, transdisciplinariamente, 
pero sobre todo a partir de estrate-
gias y herramientas que incluyan la 
subjetividad de los afectados como 
parte central del concierto de discur-
sos existentes alrededor de la pro-
blemática. En este sentido, una de 
las reivindicaciones del colectivo que 
forma Radio Nikosia, está vinculada a 
la necesidad de volverse activos, de 
escapar de la categoría exclusiva de 
paciente/pasivo, para entrar a formar 
parte del propio proceso de recupe-
ración y generación de bienestar. 

     Radio Nikosia  nació con la inten-
ción de desarrollar nuevos contextos 
de posibilidades para las personas 
que hayan sido diagnosticados de 
problemas de salud mental, un 
lugar otro en el que la identidad de 
“enfermo mental” quedase al menos 
momentáneamente suspendida 
para abrirse a otras flexibilidades y 
posibilidades. Está formada por un 
grupo de más de 60 personas en 

gico, la locura, en cambio, abre 
otras posibilidades. Es un término 
abierto a una multiplicidad de 
interpretaciones y eso ya de por 
sí “oxigena”.   

2  A partir del segundo año de 
funcionamiento del dispositivo 
Nikosia, el grupo ya se identifi-
caba con el concepto de “niko-
siano”. Hoy así se llaman a sí 
mismos.  

tratamiento psiquiátrico, personas 
que abordan las ondas hertzianas en 
pos de de-construir la mirada social 
que existe alrededor de la locura. 
Estructuralmente no es una emisora 
en el sentido tradicional del término, 
no hay una programación distribuida 
a lo largo de un mismo dial en el 
que se intercalan diverso programas; 
sino más bien un dispositivo trans-
versal, una radio que emite desde 
distintos canales de comunicación a 
fin de arribar al más amplio abanico 
de público posible. Si bien la base de 
operaciones se sitúa en Contrabanda 
FM (91.4Fm en Barcelona), una de 
las últimas emisoras comunitarias, 
libres y no comerciales de la ciudad 
de Barcelona, Nikosia interviene y 
participa en otros espacios como la 
Cadena Ser, Radio Rubí, Com Radio, 
Sis Punt Radio, Radio Utopía, Ra-
dio Navas (Asturias) etc. La idea es 
trabajar para el desarrollo de una 
emisora transversal, que actúe en 
diversos canales a fin de acercar la 
voz de los nikosianos a una mayor 
cantidad y variedad de oyentes. El 
objetivo central es la lucha contra el 
estigma, la intención por transformar 
lo que para la mayoría de los afec-
tados de problemas de salud mental 
se materializa como un dolor real: la 
mirada de los otros.  

     Hay una idea que planteo Cris-
tina (Princesa Inca),  redactora del 
colectivo nikosiano, que puede 
ayudarnos a entender este aspecto 
más en detalle: decía que por más 
que le diese vueltas al asunto, no 
lograba saber cuanto de su sufrimi-
ento estaba ligado a la problemática 
en sí y cuando vinculado al hecho 

de tener que vivir en sociedad bajo 
una etiqueta diagnóstica que lleva 
implícita una serie de connotaciones 
negativas. Sus palabras reflejan fun-
damentalmente, las dificultades de 
participar de la vida social a partir 
del ser en tanto enfermo mental. En 
nuestros contextos socio culturales 
la problemática mental está asociada 
a la no razón; a partir del diagnósti-
co y de la naturaleza compleja 
del proceso de la problemática, la 
persona ingresa en el ámbito infértil 
del descrédito; sus enunciados, su 
discurso en general es vaciado social 
y clínicamente de sentido, de toda 
propiedad como narrativa, lo que 
diga pierde cuerpo para pasar a ser 
interpretado en la mayoría de los 
casos como parte de una sintomato-
logía patológica. (Martínez:1994) El 
loco es en este contexto la materiali-
zación de la incoherencia permanen-
te, el enfermo absoluto, el enfermo 
total sin “oxigeno” para ser más allá 
de eso.   El psiquiatra y antropólogo 
Arthur Kleinman (Kleinman:2000) 
desarrolló un concepto que puede 
sernos útiles al respecto. El hablaba 
de la existencia en ocasiones de un 
fenómeno que el denomina como  
“sufrimiento social” (social suf-
fering), es decir, ese padecer que no 
es producto del trastorno en sí mis-
mo, sino de la mirada social que se 
ejerce sobre el sujeto. Como vimos, 
Cristina nos lo recordaba con otras 
palabras. El sufrimiento social es de 
alguna manera producido por los 
otros, por los no diagnosticados, por 
aquellos sobre quienes pesa una ne-
cesidad perenne de “normalidad”. El 
estigma, por lo tanto, ha de pensar-
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se como productor y generador de 
un dolor real, de un padecimiento no 
vinculado a la  problemática mental 
en sí misma sino a la, a veces, insu-
perable dificultad de los cuerdos por 
aprender a convivir con la diferencia. 

     Y es a partir de esta idea des-
de donde se articula Radio Nikosia 
en sus prácticas, en sus formas de 
hacer. Es decir, si planteamos la 
existencia de un dolor social, ¿no es 
posible pensar que es en lo social 
en donde cabría producir algún tipo 
de intervención a fin de transformar 
o paliar en parte ese sufrimiento? 
Nikosia busca trabajar la salud desde 
espacios de la cultura y la comuni-
cación, instancias de diálogo con la 
comunidad a partir de las cuales mo-
dificar la imagen estereotipada que 
existe sobre el sufrimiento mental. 
La intención es que el entorno se re-
lacione con un otro tipo de discurso 
sobre la locura, con una voz no ex-
perta en un sentido académico, sino 
experta desde el punto de vista de la 
experiencia, de la vivencia del dolor. 
Sin duda el conocimiento que los 
afectados poseen sobre la problemá-
tica y sus procesos, ha de pensarse 
como una suerte de “saber profano” 
(Correa-Urquiza:2010) que si bien 
no es reconocido ni legitimado ni en 
contextos sociales ni clínicos, exis-
te y puede pensarse incluso como 
capaz de desarrollar herramientas 
y estrategias para un mejor estar.  
El accionar de Nikosia se articula a 
partir de territorios no surcados por 
connotaciones clínico-terapéuticas, 
espacios en los que las personas 
puedan definirse a partir de una otra 
idea que la de pacientes o enfermos. 

Esto no significa negar la necesi-
dad de toda práctica clínica -nada 
más lejos- sino simplemente poner 
en evidencia el hecho de que hay 
aspectos del sufrimiento, que dadas 
sus particularidades, habrían de 
trabajarse en geografías en las que 
la identidad de la persona no esté 
atravesada por la semántica biomé-
dica. Instancias que permitan una 
cierta re-significación de las identi-
dades, una recuperación del control 
sobre el propio proceso de la vida 
cotidiana. En principio Nikosia no es 
un dispositivo pensado como tera-
péutico, no es ese el objetivo prime-
ro, ni tan sólo el objetivo nombrado. 
La terapéutica es en todo caso una 
consecuencia, una segunda instan-
cia producida por el hacer colectivo. 
De plantearlo en así, estaríamos 
nuevamente ubicando a los redac-
tores en un rol de paciente del que 
ellos mismos buscan despegarse. 
Nikosia esta formado por un equipo 
con roles diferenciados en donde el 
hacer profesional está más ligado a 
una idea que Alfredo Olivera, direc-
tor de la experiencia de La Colifata, 
llamó “hacer surco para que el río 
fluya”, estar ahí desde una simetría 
complementaria que permita acom-
pañar y posibilite el surgir del corpus 
completo de prácticas subjetivas y 
de un tipo de bienestar a través de 
la recuperación del sentido, de la 
autoestima, de una cierta fuerza, un 
cierto poder para estar en el 

    Cronológicamente Radio Nikosia 
nació en el año 2003.  Para acercar-
nos a comprender como funciona  
deberíamos pensar en dos dimensi-
ones eje que interactúan permanen-

temente; por un lado en la búsqueda 
de esa transformación de la mirada 
social sobre la salud mental, pero 
al mismo tiempo en el intento por 
generar un contexto para la recupe-
ración de un tipo de rol social activo, 
de un cierto hacer que se transfor-
me en la recuperación del ser -y 
del sentido de ser- para los propios 
participantes. Nikosia, de cara a los 
nikosianos, es en ciertas manera una 
instancia desde donde producir obra, 
desde donde dialogar con el entor-
no a partir de lo producido, de lo 
generado individual y colectivamente 
a través de la palabra. Aquí la acción 
artística está vinculada a la posibili-
dad de un decir, de actuar, de inter-
venir en la comunidad, de ser escuc-
hado. Va ligada a la  promoción de 
un determinado estado de libertad y 
autonomía. Cuando hablo de “obra” 
me refiero al resultado de un tipo de 
producción creativa, a la materializa-
ción de un hacer que puede erguirse 
en instancia u objeto comunicable 
y proyectarse hacia la comunidad. 
La obra permite a la vez una cierta 
recuperación del sentido, del para 
que y por que estar en el mundo. 
Toda biografía necesita de un sentido 
que contribuya en la constitución del 
ser, todos precisamos de un algo que 
contenga entre diques la marea del 
absurdo. La obra puede contribuir en 
este aspecto, puede ayudar al diálo-
go con el entorno, a retomar la cons-
ciencia de un existir posible. Producir 
obra y comunicarse desde el estrado 
simbólico que se le ofrece socialmen-
te al creador, puede pensarse como 
parte de un fenómeno generador de 
bienestar. La obra ayuda al sujeto a 
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desarrollar un lugar. Somos a la vez 
lo que los otros construyen sobre 
nosotros, sus miradas nos definen, 
son el espejo que en cierta manera 
también nos constituye. Nikosia, 
a mi entender, puede pensarse en 
tanto “obra”, colectiva e individual; 
es el producto de una acción grupal 
pero al mismo tiempo el resultado 
de cada una de las participaciones 
individuales de los nikosianos. Decí-
amos en un trabajo de investigación 
reciente: “La obra -y volvemos aquí-, 
des-enferma al apartar al individuo 
de la percepción social de esterilidad 
que existe sobre el loco. Al ubicarlo 
en el lugar activo del realizador, del 
generador de un algo manifiesto que 
lo re-instala así frente a los otros 
transmutado en autor. La obra dice, 
y es un decir específico de quien 
se ve situado a través de ella en la 
dimensión activa de lo social, es una 
estructura dinámica y abierta que da 
pie a la legitimación y consolidación 
del autor o los autores como sujetos 
dinámicos en su contexto.” (Cor-
rea-Urquiza:2010) 

   Como planteamos anteriormente, 
si partimos de la idea de que desde 
el momento en que una persona 
es diagnosticada, ingresa en lo que 
Goffman llamó la “carrera en tanto 
paciente” y por lo tanto pasa a ser 
identitariamente un “enfermo”, es 
sencillo comprender las consecuen-
cias que esto puede tener en lo 
relativo a su vida social, a sus posibi-
lidades de producir obra.  En cierto 
punto somos lo que producimos, 
lo que generamos en tanto obra en 
nuestras vidas, es allí en donde nos 
es posible posicionarnos y erguirnos 

para estar en el mundo. Dentro de 
los parámetros del modelo biomédi-
co actual, generalmente, el loco es 
el sujeto sin obra, sin posibilidades 
de obra, sin opciones para el decir; 
ha sido ubicado en el lugar estéril de 
la sin razón (aunque la sin razón no 
sea necesariamente estéril en sí mis-
ma). Sin embargo una persona que 
es diagnosticada, salvo en algunos 
casos, no atraviesa permanentemen-
te un estado delirante, ni desoye a la 
coherencia de manera constante. “No 
entiendo por que me llaman esqui-
zofrénico si yo ejerzo de loco sólo un 
7% de mi tiempo” afirmaba Nacho, 
nikosiano, durante un programa. Con 
esto decir, que si bien una persona 
diagnosticada pasa la mayoría de su 
tiempo en una dimensión de relativa 
normalidad, es negado en todos sus 
aspectos; su identidad es tomada 
por la idea de enfermedad men-
tal, deja de ser sujeto para devenir 
objeto del diagnóstico, la persona es 
fosilizada en su dimensión patoló-
gica, es encorcetada en un ser en 
tanto enfermo mental, cosificada. 

  Quizás fue tomando en cuenta esta 
idea, que Nikosia buscó articular-
se como un espacio en donde las 
identidades vuelvan a la posibilidad 
de flexibilizarse, recuperen la opción 
de ser “una otra cosa”, lo que cada 
uno tenga el deseo de ser: locutor, 
poeta, periodista, artista plástico, 
programador, músico, etc. “La radio 
es el único sitio en donde no me 
siento enferma” suele decir Dolors, 
nikosiana. No es que Nikosia se po-
sicione como una alternativa a toda 
red de salud mental, nada más lejos, 
sino que intenta trabajar esa otra 

dimensión vinculada al estar social 
del sujeto. El dispositivo3 trabaja 
en la construcción y mantención de 
ese contexto de posibilidades desde 
donde es posible recuperar un cierto 
poder en relación al ser y estar en 
el mundo, en relación a las posibi-
lidades de autogestión del propio 
proceso de recuperación o bienestar. 
Es un territorio desde donde des-en-
fermar las identidades, para que 
cada uno pueda ser y estar activo 
frente a la complejidad de la vida. Y 
des-enfermar no significa aquí negar 
la problemática, sino en todo caso 
negar el hecho de que la categoría 
diagnóstica que envuelve al sujeto 
se transforme en la etiqueta que lo 
nombre como persona, como identi-
dad social. El diagnóstico pertenece 
al ámbito de la relación clínica entre 
paciente y profesional de la salud, y 
la persona tiene el derecho a no ser 
tratado socialmente desde esa  cate-

3  Con todo esto, 
tampoco es mi intención afirmar que 
Nikosia sea el espacio o la experien-
cia perfecta, ni ideal. En su accionar 
Nikosia y dadas sus particularidades 
de funcionamiento, se abre a  nu-
evas e intensas complejidades, se 
enfrenta a circunstancias difíciles. Al 
tratarse de un espacio abierto a las 
“diferencias”, los límites necesitan 
ser permanentemente re-definidos 
y establecidos, sin embargo es esta 
una tarea que intenta hacerse sobre 
la base del consenso del propio co-
lectivo a partir de la instancia de la 
asamblea semanal en la que se plan-
tean y discuten programas, acciones, 
y el rumbo global de la experiencia.  
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goría, sino desde donde la que él de-
cida y elija. Nikosia es, por su parte, 
una instancia para la activación, para 
la recuperación de un “yo” que inter-
viene. Un territorio cuyas prácticas 
son el resultado de la construcción 
colectiva, compartida, consensuada, 
caótica, desarmada por momentos, 
pero innegablemente propia. 

LA ESTRUCTURA NIKOSIANA

En términos concretos, Nikosia a la 
vez forma parte de la Asociación 
Socio-Cultural Radio Nikosia, una 
entidad sin ánimos de lucro cuya 
junta directiva está formada por los 
propios participantes/nikosianos. 
Entre los socios (65 actualmente) 
figuran en su mayoría personas 
diagnosticadas pero también pro-
fesionales del ámbito de la salud, 
la antropología, la comunicación, la 
psicología y las artes en general. La 
asociación nació como consecuencia 
del mismo empoderamiento de las 
personas participantes dentro del 
dispositivo de Radio Nikosia. Como 
una forma de responsabilizarse soci-
al y activamente a la hora de llevar 
adelante la iniciativa.  Es un espacio 
multidisciplinar que busca trabajar 
la salud desde ámbitos comunitarios 
y culturales, a partir de prácticas y 
dinámicas de participación perma-
nente en la comunidad. Su misión u 
objetivos principales se centran en 
la necesidad de generar instancias 
para la re-socialización, el restable-
cimiento de las redes sociales de los 
afectados, así como la recuperación 
de un rol activo, con sentido, dentro 

de la comunidad y sus prácticas. Al 
mismo tiempo, la tarea se centra en 
una labor conjunta para, con, y hacia 
la sociedad, ante la necesidad de la 
de-construcción del estigma. 

La asociación nikosiana se organiza 
a partir de la celebración de una 
asamblea semanal en la se definen 
y plantean las acciones de cada día. 
A nivel global, la entidad actúa en 4 
diferentes áreas que se materializan 
en cuatro proyectos, interdependien-
tes, entrelazados, pero con particula-
ridades específicas:

A) Periodismo y Comunicación.  A 
través de los medios de comunica-
ción se promueve la circulación de 
un otro tipo de información sobre la 
problemática mental. Generalmente 
la información que existe alrededor 
de este tema va ligada a hechos 
de una cierta “espectacularidad” 
noticiosa o, por otra parte, a una 
enunciación de las características  
nosológicas de la problemática según 
los parámetros expertos del para-
digma biomédico. (Menendez:1992). 
La intención de Nikosia es habilitar 
un otro tipo de información, ni más 
ni menos real que la anterior, sino 
diferente, ligada a la experiencia 
subjetiva de quienes viven con la 
experiencia del sufrimiento mental. 
Nikosia aporta narrativas, el relato 
de cada participante en tanto indi-
viduo que intenta hacerse un lugar 
en el mundo. Y es esa información la 
que en cierta manera batalla por la 
no cosificación de las personas. 

El eje principal de la labor es Radio 
Nikosia y en el 2010 sus principales 

canales de emisión estables han 
sido: 

●	 Radio Nikosia (Contrabanda 
FM).

●	 Radio Nikosia (Cadena Ser- 
Programa: La Ventana)

●	 El “Fill de la troca-Colectivo 
Nikosiano” (Radio Rubí)

●	 Espacio Nikosia (Punt Sis-Ra-
dio. Reus). 

●	 Internet y nuevas tecnologí-
as: Web: www.radionikosia.
org,

●	 “El Foro de Radio de Nikosia”

●	 Blogs nikosianos 

●	 Facebook nikosiano.  

●	 Podcast nikosiano.  

B) Difusión, sensibilización y pedago-
gía social. Más allá de la radio y de 
las intervenciones en otras emisoras, 
el colectivo nikosiano se planteó en 
un momento la opción de profundi-
zar en la tarea de la des-estgimatiza-
ción a través del contacto directo con 
las personas. A partir de un proyec-
to que es una suerte de labor de 
pedagogía social, el equipo participa 
como ponente en diferentes acciones 
y actividades de divulgación; char-
las, ponencias y seminarios. De esta 
manera se realiza una tarea que se 
suele denominar como de sensibili-
zación social y que se centra en una 
difusión de las particularidades y 
circunstancias del sufrimiento mental 
desde la perspectiva de quien lo ha 

http://www.radionikosia.org/
http://www.radionikosia.org/
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vivido o lo vive. El objetivo principal 
es que la comunidad habilite en sí 
la posibilidad de la diferencia. Es 
una labor que se lleva a cabo tanto 
en escuelas, institutos y universida-
des, como en congresos o jornadas 
científicas. Lo fundamental es que la 
misma se genera a partir del encuen-
tro frente a frente entre personas 
diagnosticadas de problemas de 
salud mental y personas no diagnos-
ticadas. Numerosos estudios han 
demostrado últimamente que es en 
este tipo de encuentros que el estig-
ma tiende a desaparecer. Es cuando 
el sufrimiento mental se hace más 
humano, más comprensible soci-
almente, se hace más próximo, de 
alguna manera menos abstracto. Por 
otro lado, estos son los momentos 
en los que los nikosianos asumen el 
rol de conferenciantes, dueños de la 
palabra y ofrecen sus perspectivas, 
sus saberes, sus puntos de vista, sus 
vivencias, dolores, etc. 

C) Talleres nikosianos abiertos. Al 
mismo tiempo desde la asociación 
se organizan una serie de talleres 
abiertos a la comunidad. Son talleres 
que se realizan en el Centro Cívico 
Sant Agustí, sede oficial de la ASCRN, 
coordinados y organizados desde 
Nikosia pero abiertos al público en 
general y que a la vez, forman parte 

de la programación del Centro Cívico. 
La intención es desarrollar espacios 
de creación colectiva, espacios de 
encuentros con la comunidad que 
contribuyan a la integración real de 
las personas con problemas de salud 
mental y a la de-construcción del es-
tigma. Este accionar tiene a la vez su 
eje en la idea de que todo proceso 
de construcción de ciudadanía debe 
ser una tarea permanente y com-
partida que incluya en sí misma la 
posibilidad de la diferencia. Es decir, 
hablamos de la necesidad de pro-
mover y promocionar la articulación 
de un tejido social que incluya la 
diferencia, y por tanto a los llamados 
“diferentes”. Los talleres son: Artes 
Plásticas, Teatro, Yoga, Fotografía, 
Serigrafía, Poesía.

D) Dispositivos de atención y apoyo 
en salud mental. Con él tiempo y 
a raíz de una demanda específica 
del colectivo, desde la asociación, 
se fueron desarrollando grupalmen-
te una serie de herramientas de 
soporte y acompañamiento para 
hacer frente ciertas situaciones de 
mayor complejidad en el ámbito de 
la salud.

1-Club Social Nikosiano: En el 2010 la 
ASCRN ha registrado en el departa-
mento de Acción Social y Ciudadanía 

de la Generalitat de Cataluña un 
equipamiento de apoyo para perso-
nas con problemas de salud mental 
llamado Club Social Nikosiano. El 
mismo, en tanto servicio, centra su 
labor en el soporte para el desar-
rollo, la elaboración y la creación 
de actividades de empoderamiento, 
participación real e inclusión social 
para personas diagnosticadas. En 
todo el proceso participan personas 
afectadas con el soporte de un grupo 
de profesionales del ámbito de la 
salud,  las artes y la antropología. 
La sede del Club Social se encuentra 
en el Centro Cívico Convento de Sant 
Agustí, sede también de la ASCRN.

2-Grupo de apoyo nikosiano: En co-
laboración con la Fundació Congress 
Catalá de Salut Mental, la ASCRN crea 
un grupo de apoyo para personas 
con problemas de salud mental. El 
mismo cuenta con la participación 
de psiquiátras y psicólogos y otros 
profesionales del ámbito de la salud. 
El grupo surgió a raíz de la deman-
da creciente por parte de personas 
diagnosticadas que se acercan a la 
asociación solicitando asistencia de 
distinto tipo. Se trata generalmente 
de personas que vienen de experi-
encias complejas dentro de la red de 
salud y deciden buscar alternativas. 
Desde Nikosia se atienden grupal-
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mente estas demandas y se trabajan 
de manera complementaria con el 
equipo de profesionales expertos. 
El grupo está en formación y se 
define como parte de una “Segun-
da opinión”, es decir, que no busca 
competir con la red de salud, sino 
colaborar con ella ante ciertos casos 
complejos.  

CONCLUSIONES?

Quisiera terminar aquí con unas 
ideas con las que concluía un trabajo 
de investigación y tesis doctoral en 
marzo del 2010: “A través de sus 
praxis, Nikosia logra des-nombrar de 
enfermedad la identidad del sujeto, 
lo ayuda a salir del ser enfermo para 
poder ser. Y quizás ser sea una ma-
nera de empezar a entenderse a sí 
mismo en cuanto productor de obra, 
autor, promotor activo del juego de 
lo social. La búsqueda del bienes-
tar no debería estar signada por la 
necesidad de amoldarse siempre 
a lo que la normalidad establece, 
sino que también debería pensarse 
relacionada con la oportunidad de 
construir la propia instancia de sen-
tido alrededor del sufrimiento. Una 
instancia en la que cada uno pueda 
volver a ser dueño de su proceso, de 

sus acciones, de sus deseos, de sus 
proyecciones. Nikosia no es necesari-
amente la demostración de que todo 
dispositivo de estas características 
vaya a funcionar de la misma mane-
ra, ni mucho menos; no pienso en 
Nikosia como un modelo a reprodu-
cir, sino simplemente como una serie 
de prácticas puestas en funcionami-
ento que pueden hacer de referencia 
en una determinada circunstancia, 
siempre y cuando se tengan en 
cuenta las diferencias contextuales, 
culturales, sociales, etc. de cada lu-
gar y momento. Lo que sí está claro 
a estas alturas del trabajo y de la 
historia de la experiencia es que es 
desde este tipo de geografías desde 
donde también es posible apostar 
por la construcción de una nueva 
praxis alrededor de la salud mental, 
un tipo de praxis inclusiva que sea 
resultante de elaboraciones colecti-
vas y que devenga en dispositivos 
de acción cuyo objetivo resida en la 
construcción de otro conocimiento 
que inspire una nueva relación social 
con la locura y con los sujetos de esa 
locura. La transformación necesaria 
en el ámbito de la salud mental no 
vendrá ya sólo por realizar un cuesti-
onamiento del poder biomédico o un 
análisis de sus mecanismos de per-
petuación, sino a partir de intentar 
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generar prácticas articuladas desde 
una multidisciplinariedad que incluya 
a los saberes profanos, subjetivos, y 
que, de por sí, se vuelvan indispen-
sables en la cotidianeidad mejorada 
de los afectados.

En ciertos aspectos, Radio Nikosia 
recupera la locura para una geografía 
normalizada, la reubica en la plaza 
pública como un fenómeno más del 
tejido de fenómenos socio-culturales. 
Nikosia reinventa, en su inquietud, 
otra geografía desde donde producir 
otras prácticas y otros discursos que 
ayuden a la reflexión lateral.” (Cor-
rea-Urquiza: 2010)

Nota.- Para contactar con Radio Niko-
sia: www.radionikosia.org, info@
radionikosia.org 

http://www.radionikosia.org/
mailto:info@radionikosia.org
mailto:info@radionikosia.org
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“El passat mes de febrer, 
la Generalitat de Catalunya 
va decidir unilateralment 
retallar els equipaments 
d’atenció a les víctimes de 
violència masclista. Els ser-
veis afectats són els Serveis 
d’Acolliment Residencial 
(SAR) i els Serveis d’Inter-
venció Especialitzada (SIE). 
Fonamentalment, les figures 
professionals afectades eren 
els psicòlegs i psicòlogues, 
Educadors i educadores 
Socials, Inseridores laborals i 
algun jurista.

Aquesta comunicació, que en 
alguns casos suposava la re-
ducció de jornada d’aquests 
professionals i en d’altres, 
l’acomiadament, va fer que 
un grup de treballadors i 
treballadores d’aquests equi-
paments ens fiquéssim mans 
a la feina per intentar posar 
fre a aquesta mesura, per 
l’afectació que suposaria en 
la qualitat de l’atenció a les 
persones amb qui treballem. 
És obvi que aquestes perso-
nes (bàsicament dones i els 
seus fills i filles) es troben 
quan són ateses a aquests 
serveis, en un moment de 
vulnerabilitat elevada.

Així doncs, els professionals 
ens vam agrupar, recavant 
el recolzament del Col·legi 
d’Educadors i Educadores So-
cials de Catalunya (CEESC), el 
Col·legi Oficial de Psicòlegs 
de Catalunya(COPC) i el Col-

legi de Treballadors Socials 
(CTS).  Vam dur a terme dife-
rents accions amb la finalitat 
d’una interlocució amb la Ge-
neralitat, per exposar la nos-
tra oposició davant del que 
consideràvem una rebaixa en 
la qualitat de l’atenció i una 
depreciació de les funcions 
que aquestes figures profes-
sionals realitzaven al seu lloc 
de treball.  Vam arribar, junt 
amb col·lectius d’usuàries 
dels serveis a realitzar una 
compareixença al Parlament 
de Catalunya, a més de di-
ferents actes a altres institu-
cions per reivindicar aquest 
argumentari.

Malauradament, el nostre 
intent de defensar tant 
les figures professionals i 
la importància de la seva 
dedicació en aquests serveis, 
com la repercussió per les 
persones ateses, no va acon-
seguir parar aquesta mesura. 
Excepcionalment, en alguns 
municipis de Catalunya, es 
van aprovar mocions muni-
cipals de recolzament a les 
propostes que aquest grup 
de professionals plantejà-
vem, i és aquest fet el que 
motiva aquest escrit.

Donem les gràcies pel suport 
rebut, tot i no haver acon-
seguit defensar ni els llocs 
de treball ni el que pensem 
que era una qualitat digna 
en l’atenció, passant per 
desvirtuat, sobretot, l’atenció 

psicològica en els Serveis 
d’Acolliment Residencial.

Continuarem defensant la 
importància de les figures 
dels psicòlegs i psicòlogues 
en aquest serveis i de la 
tasca que fan, propera i 
compromesa. També les dels 
companys i companyes Edu-
cadors i Educadores Socials i 
les Inseridores laborals.”

Jesús Ramírez Psicòleg Col.  
22095

 

Després de reunir-nos amb en Jesús 
Ramirez per donar el màxim recol-
zament als professionals que patei-
xen aquesta situació, hem rebut de 
l’Ajuntament de Tarragona un comu-
nicat en el que el Consell Plenari, 
en sessió ordinària del passat 20 de 
juny, i a partir de la moció presen-
tada conjuntament per ICV-EUiA-E i 
PSC, adoptava l’acord que tot seguit 
us adjuntem, proposant que s’aturin 
les retallades del SAR i el SIE.

Disminució de l’atenció psicològica a les vícti-
mes de Violència  Masclista
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NUMEN | Activitats Institucionals | Presa de Possessió de la nova Junta de Govern del COPC

ACTIVITATS
INSTITUCIONALS

Presa de 
Possessió de 
la nova Junta 
de Govern del 
COPC

El dia 8 de juliol, a la seu central 
del COPC es va celebrar la presa de 
possessió de la nova Junta de Govern 
del Col·legi Oficial de la Psicologia de 
Catalunya.

L’acte va estar presidit pel Sr. Santia-
go Ballester Muñoz, Director General 
de Dret i Entitats Judídiques de la 
Generalitat de Catalunya.

La nova Junta de Govern està consti-
tuïda per Josep Vilajoana com a Degà, 
Ricard Cayuela coma Vicedegà, Maria 
Claustre Jané com a Vicedegana, M 
Teresa Sánchez-Mora com a Secretà-
ria, Dolors Liria coma Vicesecretària 
i com a vocals Adolfo Jarne, Maite 
Garolera, Cristian Ochoa i Juli Boned.

Els assistents a l’acte van poder es-
coltar les noves propostes, per al nou 
mandat, que cada un dels membres 
de la Junta de Govern va fer mitjan-
çant un comunicat que es va presen-
tar en vídeo.

Posteriorment, el Sr. Vilajoana va 
fer un parlament on va expressar la 
importància que des de l’entitat es 
pugui defensar la presencia social de 
la nostra professió professió i lluitar 
contra l’intrusisme professional. Així 
mateix, va incidir en la importància 
dels joves col·legiats per a fer créixer 
i millorar la nostra la professió.

En el torn de parlaments va inter-
venir el Sr. Ballester posant l’accent 

en la necessitat que la psicologia 
estigui present a la societat. També 
va remarcar que el Departament de 
Justicia desenvolupa una important 
tasca de recolzament en la defensa 
dels col·legis professionals.

En finalitzar l’acte, els assistents a 
gaudir d’un catering de begudes i 
menjar on els col·legiats i col·legia-
des van poder compartir  una estona 
de lleure i conversar animadament.

Enllaç relacionat

Notícia a Infocop: http://www.info-
cop.es/view_article.asp?id=5209 

NOVA JUNTA DEL COPC. FOTO: INFOCOP

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=5209
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=5209
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A les 10.30 h del passat dimecres 2 
d’abril,  els companys d’Astafanias, 
de la ma de la seva presidenta Ale-
jandra Salor, va convidar el president 
de la nostra delegació del COPC a 
Tarragona a participar en la lectura  
del Manifest de l´Organització Mun-
dial de l’autisme que es va realitzar 
al Pati Jaume I de l’Ajuntament de 
Tarragona. La lectura,  compartida 
amb el tinent d’alcalde de Serveis 
a les persones, Javier Villamayor, la 
regidora de  Llicències, Comunica-
cions Urbanístiques i Ambientals, 
Domini Públic i Disciplina Urbanística, 
Victoria Pelegrín, regidors dels altres 

grups municipals, el subdelegat, Jordi 
Sierra, el diputat al Congrés, Joan 
Ruiz, la Sra. Anna Vendrell, directora 
dels Serveis Territorials del Departa-
ment de Benestar Social i Família a 
Tarragona entre d’altres, va ser l’acte 
central de la celebració del dia mun-
dial de l’Autisme.

Un cop acabada la lectura del Ma-
nifest,  que demanava la màxima 
visibilitat pels Trastorns de l’Espectre  
Autista (TEA),  es  va projectar el 
curt El viaje de María, del dibuixant 
Miguel Gallardo.

MANIFEST DE L´ORGANITZACIÓ 
MUNDIAL DE L´AUTISME

Les persones amb Trastorn de l´Es-
pectre Autista, han de tenir els ma-
teixos drets i privilegis que qualsevol 
persona. Aquests drets han d éstar 
fomentats, protegits i recolzats per 
la legislació. L’Organització Mundial 
de l Áutisme (OMA), esta decidida a 
continuar lluitant per aquests drets 
a qualsevol part del món. En nom 
d áquells que no poden parlar per sí 
mateixos, no descansarem fins acon-
seguir aquesta fita.

El nostre objectiu, es crear un entorn 

Participació en el el Dia Mundial de l’Autisme

UN MOMENT DE LA LECTURA DEL MANIFEST
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en el que existeixin les mateixes 
oportunitats, per una educació, habi-
tatge, Treball i recolzament adequats 
i on les persones amb dificultats, 
siguin benvingudes, en lloc de con-
vertir-se en víctimes.

A pocs racons del món, es podria 
dir que els serveis son raonables. 
A la major part d áquest planeta 
estan absents o inadequats. Estem 
treballant durament, per assegurar 
la transferència de coneixements, ex-
periència i recursos a aquells que ho 
necessiten. Aquest recolzament ha 
de ser gratuït o amb un mínim cost.

En compliment d áquests objectius, 
estem especialment compromesos 
amb les següents accions pels pro-
pers anys:

1 – Presentació i foment 
d ún major paper, d áquelles 
persones amb Trastorn de 
l´Espectre Autista.

2 – Desenvolupar més llaços 
formals amb les Nacions 
Unides. 

3 – Recolzar i col·laborar amb 
associacions nacionals i re-
gionals en les seves pròpies 
activitats.

4 – Fomentar l éstabliment de 
xarxes de Treball, amb l’inte-
rès de que les bones prac-
tiques es puguin compartir 
i es desenvolupin les idees 
per millorar. S´ha creat una 
xarxa per “escoles especials” 
i s´han donat els primers 
passos per establir una xarxa 
similar amb els proveïdors de 
serveis per adults.

5 – Desenvolupament ex-
tensiu de la pàgina web per 
incloure informació actualit-
zada, contrastada i objectiva 
perquè les decisions estiguin 
fonamentades.

6 – Desenvolupar una guia 
de serveis mundial amb base 
web perquè , pares, mares i 
professionals puguin exami-
nar cada servei individual-
ment, adquirir idees i compa-
rar enfocs.

7 – Continuar amb el foment, 
promoció i altres tipus de 
recolzaments a conferències 
i esdeveniments promoguts 
per organitzacions afins.

8 – Utilització d ún sistema 
en línia per a que pares, 
mares, professionals i per-
sones amb autisme, puguin 
participar en conferències en 
directe.

Podeu veure la notícia emesa a TAC 
12 a l’enllaç següent:

NUMEN | Activitats Institucionals | Participació en el el Dia Mundial de l’Autisme
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Cinta Daufí, coordinadora  del Depar-
tament de Salut de l’Ajuntament de 
Tarragona contactava amb nosaltres 
el mes de febrer i ens proposava 
incorporar la nostra delegació de Tar-
ragona del COPC a la Xarxa Tarragona 
Saludable. Tarragona Saludable és 
una xarxa d’entitats i organitzacions 
que treballen de manera coordina-
da per la salut del tarragonins, i 
per  tant no podiem deixar passar 
de llarg una proposta tan interes-
sant com aquesta, i més,  tenint en 
compte la nostra incorporació com a 
professionals sanitaris.

Tot seguit adjuntem la informació 
que ens va fer arribar la coordina-
dora de la Xarxa explicant què és 
Tarragona saludable i quins son els 
seus objectius  :

L’enfocament de la salut pú-
blica centrat en la prevenció 
està fent un gir. La tendència 
tradicional del segle XX que, 
recolzant-se en la protecció 
i la prevenció, posa l’èmfasi 
en la reducció dels factors de 
risc i pretén posar barreres 
per aturar o atenuar les con-
seqüències de la malaltia, 
està fent poc a poc passos 
cap a l’enfocament de la 
salut positiva.

La salut positiva és una 
forma de veure les acci-
ons en salut, focalitzant la 
mirada vers el que fa que 

les persones, les famílies i 

les comunitats augmentin el 

control sobre la seva salut i 

la millorin.  Es posa l’accent 

en les fortaleses que ajuden 
a les persones a superar les 
adversitat. En aquest model 
que revitalitza la promoció 
de la salut, guanyen valor el 
patrimoni i els actius per a 

la salut.

La conceptualització dels 
“actius per a la salut” i la 
“salut positiva” segueix la 
lògica de fer fàcils i accessi-
bles les operacions orienta-
des al benestar, creixement i 
envelliment saludable.

Un actiu per a la salut es 
pot definir com qualsevol 

factor o recurs que potenciï 

la capacitat dels individus, 

de les comunitats i poblaci-

ons per mantenir la salut i el 

benestar. (Morgan A., Davis 
M., & Ziglio, E., 2010).

La pràctica des d’aquesta 
perspectiva salutogènica i 
del model d’actius, és un 
emergent i un repte actual i 
de futur per a la salut públi-
ca en l’àmbit comunitari.

El model emergent en 
Promoció de la Salut està 
relacionat amb el que és 
favorable i positiu per a 
la salut. Es treballa ara en 
múltiples enfocaments sota 
un paradigma que intenta 
respondre a la pregunta: Què 

ens fa viure millor? Què ens 

fa més forts?

Sabem que la salut col·lec-
tiva depèn fonamentalment 
de les condicions de vida i de 
treball de les persones, de la 
manera com neixen, creixen, 
treballen i envelleixen. El sis-
tema sanitàri te un impacte 
petit en la salut comunitaria.

L’àmbit local és idoni per tre-
ballar des de la perspectiva 
salutogènica posant en valor 
tots el recursos municipals 
que són actius en salut.

El projecte TARRAGONA SA-
LUDABLE, parteix del model 
d’actius en salut a nivell 
local.

OBJECTIUS: 

Ï Crear i difondre la marca 
“TARRAGONA SALUDABLE”.

Ï Donar a conèixer als ciuta-
dans els recursos de promo-
ció de la salut que ofereix la 
ciutat i els actius en salut.

Ï Difondre el model d’actius en 
salut i el model salutogènic.

Ï Posar en valor l’àmbit local 
com a nivell idoni per crear 
ambients saludables.

  

Incorporació de la nostra delegació del COPC a 
la Xarxa Tarragona saludable
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 QUE ÉS TARRAGONA 
SALUDABLE ? 

1.   UN PROJECTE DE COMUNICACIÓ

A la ciutat de Tarragona es realitzen 
moltes activitats saludables o de 
promoció de la salut, també compta 
amb  molts “actius” en salut; però 
sovint aquesta informació no arriba 
als ciutadans. En el context actual 
és important treballar des de una 
perspectiva “salutogènica” , és a dir, 
informar de tots els recursos saluda-
bles i que sovint no es valoren com 
a tals.

Comprem amb 2 canals de comuni-
cació.

¶ e-butlleti TARRAGONA SALU-
DABLE: es publicarà mensu-
alment en format electrònic. 
Tindrà un apartat d’agenda 
on es recolliran totes les 
activitats saludables que es 
fan a Tarragona i un apartat 
de recursos saludables. És 
un projecte en desenvolupa-
met.

¶ Programa de radio TARRA-
GONA SALUDABLE: tots els 
dilluns de 11 a 11,30. És 
repasarà l’agenda i s’aborda-
ran temes de promoció de la 
salut.

 

2.   UN PROJECTE DE COORDINACIÓ I 
DE TREBALL EN XARXA

S’ha creat la XARXA TARRAGONA 
SALUDABLE que vol integrar totes 
les entitats i organitzacions que 
treballen en promoció de la salut 
en l’àmbit municipal. Com a grup 
promotor del projecte s’ha comptat 
amb aquelles entitats amb les que ja 
es col·labora des de l’àrea de salut. 
Actualment, formen part de Tarrago-

na Saludable:

Ï L’Associació Española Contra 
el Càncer Catalunya Contra el 
càncer,

Ï La Lliga Contra el Càncer de 
les Comarques de Tarragona,

Ï La Creu Roja,

Ï L’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, el Servei Regional 
del Camp de Tarragona,

Ï ICS Atenció Primària, 

Ï Muralles Salut, 

Ï La Xarxa Sanitària i Social de 
Santa Tecla (CAP Llevant), 

Ï El Col·legi de Farmacèutics 
de Tarragona, 

Ï El Col·legi de Metges de 
Tarragona, 

Ï El Col·legi de Psicòlegs de 
Catalunya - delegació de 
Tarragona i

Ï L’Oficina Jove, agent de Salut.

 

Aquest és un grup obert que espe-
rem anar ampliant a mesura que 
avanci el projecte.

(També es treballa en la creació d’un 
grup de treball interdepartamental 
a nivell municipal per treballar en 
l’orientació de salut a totes les polí-
tiques.)

La nostra  incorporació  a la Xarxa 
ens va permetre incloure dins el 
programa  Abril , el mes de la salut, 
la primera activitat conjunta de la 
nostra delegació amb els companys 
de l’Associació de Parkinson de les 

Comarques de Tarragona  APCT  “Fes 

de l’art la teva expressió”: l’art com 

a eina terapèutica (veure article més 
endavant) 

Un programa conformat per diverses 
activitats al voltant del 7 d’abril, Dia 
Mundial de la Salut, amb la intenció 
de promoure i promocionar un estil 
de vida saludable a la ciutat, que es 
va presentar el dia 3 d’abril a la sala 
d’actes de l’Ajuntament en roda de 
premsa amb la participació de les 
diferents entitas que organitzaven 
algun dels actes 

Enllaç  de la notícia Tarragona Salu-
dable:

Us deixem l’enllaç del programa en 
pdf amb les activitats realitzades:

http://www.tarragona.cat/salut/fit-
xers/abril-el-mes-de-la-salut
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JORNADES TARRAGONA CIUTAT 
SALUDABLE

TARRAGONA SALUT POSITIVA
 

ACTIVITATS 

Diumenge 6: Dia Mundial de l’Activi-
tat Físics.

Ï Bicicletada Popular. Organitza: 
Patronat Municipal d’Esports. 
Informació: http://www.tarra-
gonaesports.cat/

Ï  V Edició “Run for Parkin-
son”, caminada solidaria. De 
10 a 13,30. Passeig de les 
Palmeres. Informació: info@
parkinsontarragona.org. Telf: 

666492303. Organitza: Associ-
ació Parkinson Comarques de 
Tarragona. 

Dilluns 7: Dia Mundial de la Salut.

Ï 11 a 12. Programa especial a 
Tarragona Radio, Taula rodo-
na . “És Tarragona una ciutat 
saludable? Salut a totes les 
polítiques”

Ï 17 a 18,30. Taller de Suport 
Vital Bàsic. Creu Roja Tarra-
gona Av/ Andorra 61. Incrip-
cions: crojafor@cruzroja.es o 
al 977245062 Organitza: Creu 
Roja Tarragona.

Ï 18h. Xerrada: “La gestió dels 
plaers, promoció d’un oci 
nocturn segur, de qualitat i 
saludable”. Sala d’Actes del 
Col·legi Organitza: Col·legi 
de Metges de Tarragona amb 
la col·laboració del servei 
de Prevenció en l’Àmbit de 
les Drogodependències i la 
Sexualitat. 

Dimarts 8

Ï Jornades de portes obertes 
a l’AECC-Catalunya Contra el 
Càncer. Promoció dels cursos 
de deshabituació tabaquica.

NUMEN | Activitats Institucionals | Incorporació de la nostra delegació del COPC a la Xarxa Tarragona saludable

EL MES DE TARRAGONA SALUDABLE 

RODA DE PREMSA  PER PRESENTAR ABRIL , EL MES DE LA SALUT. FOTO MAURI
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Ï 16h. Centre Cívic Torreforta, 
pre-estrena  “El nen que so-
miava en ser un superheroi”, 
conte teatralitzat d’alimenta-
ció saludable. Grup de teatre 
de Gent Gran activa i presen-
tació del projecte d’educació 
per a la salut intergeneraci-
onal. Organitza: Gent Gran 
Activa i Promoció de la Salut

¶ 19 hores : Taller “MENÚS SA-
LUDABLES” Impartit per la Dra  
Àgela Sancho Sala D’Educació 
Sanitaria Cap Muralles C/Es-
cultor Verderol s/n

Inscripció: al taulell Uau o al 
telefon 977 24-94-04. Organit-
za: Muralles Salut.

 

Dimecres 9

Ï Jornades de portes obertes a 
l’AECC - Catalunya Contra el 
Càncer. Promoció dels cursos 
de deshabituació tabaquica.

Ï 17h. Taller : “Com actuar da-
vant una aturada cardiorespi-
ratòria ? ús del desfibrilador i 
de la RCP”. A càrrec de Goup-
tome i Proyecto Salvavidas. 
Organitza: Col·legi de Metges 
de Tarragona.

Ï 17,30h. Segona Caminada a 
Bon Pas Fem Salut. Sortida 
des del Camp de Mart. Trajec-
te d’una hora a l’ermita de la 
Salut . Organitza: Agència de 
Salut Pública de Catalunya, 
URV i CatEsport.

Ï 

 Dijous 10

¶ 11 h. Taller d’estimulació 
sensorial per  a nadons de 0 
a 12 mesos . Aula d’educació 

del CAP Llevant .Inscripció: 
matriona.espaimaternal@
gmail.com

Organitza: CAP Llevant, Xarxa 
Sanitària i Social de Santa 
Tecla.

Ï 16:30 h. Conferencia: L’eficà-
cia dels medicaments depèn 
molt de com els prenguis. 
Saps com fer-ho? Ponent, Sr 
Antonio Salazar. Farmacèutic 
Comunitari. Lloc: Col·legi Ofici-
al de Farmacèutics de Tarrago-
na. Sala d’Actes Enric d’Ossó, 
1. Organitza: Col·legi Oficial 
de Farmacèutics de Tarragona 

Ï 19 h, “Fes de l’art la teva 
expressió” L’art com a eina 
terapèutica. Lloc: CaixaForum 
de Tarragona, C/ Cristòfor 
Colom,2

Lectura de poemes, exposició 
de pintura i amenitzat amb 
musica de Jazz en directe. 
Organitza:L’Associació Parkin-
son de les Comarques de 
Tarragona i el Col·legi Oficial 
de Psicòlegs de Catalunya, 
Delegació de Tarragona.

 

Divendres 11 

Ï 10 h. Caminada Popular. Sorti-
da del CAP Llevant. Organitza: 
CAP Llevant, Xarxa Sanitària i 
Social de Santa Tecla.

Ï 13 h Taller: “HIGIENE DEL 
NADÓ” Impartit  per l’ Equip 
de Pediatria del CAP Muralles. 
Sala D’Educació Sanitaria Cap 
Muralles C/ Escultor Verderol 
S/Nº . Inscripció: al taulell 
Uau o al telefon 977 24-94-04. 
Organitza: Muralles Salut.

 

Dijous 24 i Divendres 25

Ï Consulta de la Salut a les 
Llars Municipals. Organitza 
Gent Gran Activa i Promoció 
de la Salut.

Dimarts 29 d’abril

¶ 18h. Jornada: Tarragona 2017, 
una oportunitat per la ciutat 
saludable. Antiga Audiència.

¶ 

Diumenge 27

¶ 10,30h. Trobada dels Tarraco-
nins Saludables. Caminada 
des de l’Aula de Natura del 
Parc del Francolí al Pont del 
Diable. Informació i inscripci-
ons: http://www.tarraconins.
cat/. Organitza: Club dels 
Tarraconins i Salut Escolar.

Ï 

Dimeres 30

¶ Presentació del Projecte Tarra-
gona Cardiosaludable.

         

Aquí teniu l’enllaç de la notícia a 
l’Ajuntament de Tarragona

http://www.tarragona.cat/salut/no-
ticies/promocio-de-la-salut/abril-el-
mes-de-la-salut
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Iniciavem la nostra col·laboració 
amb  l’Associació de Parkinson de 
les Comarques de Tarragona (APCT) 
participant,  el passat diumenge dia 6 
d’abril a Tarragona,  a la caminada de 
12 kms de la nova edició del Run for 
Parkinson’s que organitzaven.

I desprès d’una activitat esportiva, el 
dijous, dia 10, vam tenir el plaer de 
poder organitzar conjuntament amb 
ells, des de la Delegació de Tarragona 
del Col·legi Oficial de Psicòlegs de 

Catalunya (COPC),  l’activitat “FES DE 
L’ART LA TEVA EXPRESSIÓ”:L’art com 
a expressió terapèutica. Una mostra 
que ens va permetre gaudir del so de 
les paraules, de les notes musicals, 
del traç de la pintura, i que va deixar 
palès com, a través de la creativitat, 
l’art resulta una eina terapèutica que 
beneficia directament la nostra salut.

L’activitat, emmarcada dins els dife-
rents actes de commemoració del dia 
mundial del Parkinson, es va dur a 

terme a Caixa Fòrum Tarragona. La 
creativitat i l’emotivitat van ser els 
veritables protagonistes de la mostra 
i va comptar amb música de jazz en 
directe a càrrec de Toni Pla (Saxo) i 
Andrés Bastiani (guitarra).  Diferents 
peces musicals van acompanyar la 
lectura de poemes realitzats per 
Alberto Giménez, Francesc Martí i 
Queixalós, Àfrica Valiente i Antoni 
Vallverdú, tots ells membres de l’APCT, 
conjuntament amb l’exposició de 
diferents quadres de la pintora altafu-
llenca, també afectada de Parkinson, 
Marta Balañà. 

Personalitats  de diversos àmbits van 
col·laborar recitant cadascun dels 9 
poemes escollits: el Sr. Javier Villa-
mayor, conseller del Servei a la Per-
sona de l’Ajuntament de Tarragona; el 
Sr. Carles Marqués, director de Caixa 
Fòrum; la Sra. Cori Ferre, terapeuta i 
professora; el  Sr. Oriol Grau, actor de 
la Sala Trono;  el Sr. Esteve Giralt, pe-
riodista i corresponsal de RAC1; el Sr. 
Jaume Descarrega, president del COPC 
Delegació Tarragona; el Sr. Miquel Gon-
zález, periodista i redactor a Tarragona 
ràdio; el Sr. Josep Suñé, coordinador 
de Continguts a Tarragona Ràdio,  i el 
Sr. Xavier Nogués, redactor del progra-
ma radiofònic Societat limitada.

La presentació de l’acte va anar a 
càrrec de Cori Sancho, coordinadora 
de l’Associació de Parkinson de les 
Comarques de Tarragona, que després 
de presentar tots els participants va 
donar pas a la lectura dels poemes 
que es van anar intercalant amb 
diferents peces musicals i amb la 
projecció de l’obra pictòrica de Marta 
Balanyà.

“Fes de l’art la teva expressió”: l’art com a eina 
terapèutica

INSTRUCCIONS INICIALS PER INICI-
AR LA CAMINADA

UN  MOMENT DE DESCANS A 
CALA ROMANA

CORI SANCHO , COORDINADORA 
DE L’APCT

TONI PLA, (SAXO) I ANDRÉS BAS-
TIANI (GUITARRA)

http://webfacil.tinet.org/apct
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 TU “MI FIEL INSPIRACIÓN”

Arte para enamorarte
dibujo en cada amanecer
un sueño, un nuevo dia
una ilusión por despertar

de cada anochecer
Ilusión, inspiración

es quererte
… y escribo solo para ti

tu felicidad
mis ganas de vivir

ahora invento caricias nuevas
las de ayer ya inventé

me sobran ganas
me sobra repetir

Ahora, mañana veré
Tal vez despierte de este sueño

recordaré haberte soñado
sin prisa, despacio

por si ese silencio me dice algo
por si despierto

por si muere el sueño
… y tu o yo despertamos.

Te hablo de amor, de pasión,
de un deseo callado

de un despertar
sin haber despertado
respirar de tu aliento

besar tus labios
es sueño de afortunado

Hoy muero
Si muere el sueño

Y no estas a mi lado.

Alberto Gimenez
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LECTURA A CÀRREC DE JAVIER VILLAMAYOR
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EL GOIG DEL MILLOR TEMPS

Voltat per mar i cel – dos meravelles
d’aigua i de llum – navego per la vida

fet de la íntima joia pressentida
un foc que va encenent-me les parpelles.

Tinc per tresor l’anhel de les estrelles
en la nit interior... Nit abellida

en el bressol de l’anima. La vida
vol defugir-me les il·lusions belles.

Absort en el llagut d’interna pau
deixo lassa la ma just ran de l’ona
a l’abast del misteri d’un cel blau.

L’encís em frega els dits, però no em plau
el tresor aparent que m’empresona:

No cloc la ma. La vida no em fa esclau...

Francesc Martí i Queixaló, 1973

LECTURA A CÀRREC DE CARLES MARQUÈS
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AUCA DELS PARKINSONIANS

Amb finalitat altruista
i conèixernos millor,
va néixer l’Associació

que ara li passarem llista.

La presideix la Senyora
gentil Africa Valiente

amb seny, traça, bona empenta
i dedicació a tothora.

Fet molt més meritori
ja que ella, estant malalta
treballa, posant la galta

i viu de “pe a pa” la història.

Formem l’associació
quelcom més que cent malalts.

Comptant-hi per ser formals
Familiars i cuidadors.

Entre les Associacions,
Plenes de bones raons,

i pública utilitat,
reconegudes de grat

hi ha la dels Parkinsonians
uns soferts malalts humans
que van passant, resignats,
els seus mals il·lusionats

en el crear una unió
sincera i afectuosa

tot informant-se millor
sobre si hi haurà curació

o quant menys un bon alivi
i mentre esperem que arribi

fet a manera i modo
un genial “curalotodo”    
                              

 Francesc Martí i Queixalós, 2000

LECTURA A CÀRREC DE CORI FERRÉ
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PRIMERA DEFINICIÓ DE L’AMOR

Estimar-te com t’estimo
ningú mes t’estimarà

que quan jo estimo, estimo
més que avui i ahir, demà.

L’estimà, -va dir un poeta-,
es la llavor del Crear;

estima més una paleta
ben casat, que un capellà.

L’amor fa néixer les roses.
Es Amor tot el creat,

multiunifica les coses,
divinitza el vi i el blat.

I en l’Amor de qui be estima,
endut per celestial rima

no hi ha engruna de pecat.

Per mi,  l’Amor, es miracle.
I l’estimà, conjugat,

se m’esdevé l’espectacle
que salva a la Humanitat.

L’Amor te més anys que un segle
en un sol petó guanyat.

Ni amb termòmetres ni amb regla
L’amor pot ser calculat.

Pels fills, avis, pare i mare
es l’Amor santificat,

por sempre més i saura,
la simfònica balada

que deix, a cada besada,
el Cel blau petonejat.

Francesc Martí i Queixalós, 1946

LECTURA A CÀRREC D’ORIOL GRAU
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SEGUIRÉ MI JUEGO

“entre mente y manos”
el resto para cuando aflore locura

y tiemblen tus labios,
desencadenando un deseo

sin retorno justificado.
Liberaré mi imaginación

y abriré los caminos,
deseos que nunca mostraron

espacios reservados y callados
por perjucios aprendidos

o heradados.
“Mi mente”

Esa que guia mis manos,
y ellas…

como esclavas de dictado…
con lápiz y papel
dibujan un sueño,
para enamorarte,

para atraparte en el.

Alberto Gimenez
 

                                        

LECTURA A CÀRREC D’ESTEVE GIRALT
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HOMENAJE A MIS COMPAÑEROS

Compañeros os admiro
Unos llevais muchos años

Otros menos.
Pero todos afrontais el reto

dolores, rigidez, movimientos…
Alguna vez se os resiste

Pero seguis adelante
Alegres y contentos.

Cuando mi cuerpo
No para de moverse,

mis dedos se agarrotan
y siento el dolor

hasta las entrañas,
me desespero,
tiro la toalla
y reniego.

Luego os recuerdo,
recuerdo vuestros esfuerzos,

vuestras risas,
vuestros ánimos

ese equipo de bailarines
que juntos formamos.

Recojo la toalla
Y espero…

Africa Valiente, 2005

 
                                       

LECTURA A CÀRREC DE JAUME DESCARREGA
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EL VELL PESCADOR

El vell pescador
esta somrient

mirant les ones
com es van movent.

Les barques velles
a la sorra estant

humides totes elles...
i més mullades

les que estant feinejant.

El cel mirant, ara està
records no li faltaran

fets  viscuts, fets presents
fets volguts i desitjats

fets passats i no esperants.

Els ulls baixa i els va aclucant
altres barques s’apropent

que estaven feinejant.

Records que vénen
records que se’n van
records d’infantesa
amors de més gran
així  el fil de la vida
va ell desgranant.

El llavi s’engresca
els ulls humitejant

igual que les barques
velles, que humides

a la sorra estant.

Antoni Vallverdú, 2012

 
                                      

LECTURA A CÀRREC DE MIGUEL GONZÀLEZ
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QUÈ ÉS LA PRIMAVERA

La rosa és un símbol de la PRIMAVERA
I el poeta ho sap. Més la PRIMAVERA,
que la sang li altera, no li cap al cap.

Agafa la ploma i es menja una poma paradisial.
Pren paper d’estrassa... Li manca traça

de pensar el que cal.

Què és la PRIMAVERA? Escriu al paper.
Veu caure una estrella... passa una donzella.

Serà una quimera vera i vertadera?
Es l’amor primer? Esclata la rosa

que l’amor no hi gosa. Potser és que no ho sé?

Es la PRIMAVERA la joia del viure?
La terra més neta? La terra més lliure?
La pluja abellera que mulla el cabell?
Es el bes que gebra el foc de la pell?

Es el fill primer? Tot podria ser...
Es la beneïda doctrina ablanida
que   ens diu que hi ha un Cel

amb sabor de fruita i amb sabor de mel?

Tot podria ser... Tinc blan el paper:
Que ho digui el més savi, l’infant o el més avi...

que l’escoltaré!

Colpit d’ingnorància estripo el paper;
Un grill, al defora, canta fa mitja hora
I amb molta fragància serveixen cafè.

Què és la PRIMAVERA?
Encara no ho sé...

       
 Francesc Martí i Queixalós, 1954

 

LECTURA A CÀRREC DE JOSEP SUÑÉ
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SANT JORDI

La branca amb punxes
vaig plantar

convençut que roses
en donaria

la vaig regar
la vaig cuidar

la vaig esporgar
la vaig mimar.

Unes roses meravelloses
vermelles, grogues, blanques…

tots els colors hi ha.

Fragància olorosa, dolça, amorosa
que bons instins fa despertar.
per Sant Jordi a “l’estimada”

la rosa, l’hi he de portar.

Sant Jordi ha arribat
es l’hora de la veritat:
Tallar la rosa del roser

dintre el cor se’n fa malbé…
he de donar-la a l’amada
i no posar-me a plorar

recordant la rosa que vaig plantar 
i que vaig estimar.                                                           

 Antoni Vallverdú, 2012

DARRERA LECTURA A CÀRREC DE XAVIER NOGUÉS
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El passat 28 d’abril, en l’Àmbit Cultu-
ral de El Corte Inglés es va celebrar 
la taula rodona “Vull treballar. Com 
ho puc fer?”, organitzada per Revista 
+ Actual i la República Checa TV, amb 
la col·laboració del Col·legi Oficial de 
Psicòlegs de Catañunya, delegació 
de Tarragona. Es va parlar des de 
diferents punts de vista del repte de 
buscar feina. 

El Santiago Cordón, graduat en 
Relacions Laborals i Ocupació, va 
plantejar la visió del jove que ha aca-
bat d’estudiar i es troba en la fase 
de buscar feina, on tothom demana 
candidats amb experiència i molts 
pocs ofereixen l’oportunitat d’acon-
seguir-la. 

La Carme Mansilla, directora dels 
Serveis Territorials d’Empresa i Ocu-
pació, va explicar les diverses acci-
ons de formació i assessorament que 
es realitzen des de la Generalitat i 
les entitats locals per fomentar l’ocu-
pació, ja sigui a partir de l’emprene-
doria o del treball per compte aliè.

L’Esther Espelt, psicòloga i coordina-
dora del grup de treball de Relacions 
Humanes (RRHH) del COPC Tarrago-
na, va exposar les conseqüències 

psicològiques que provoca l’atur de 
llarga durada en les persones, entre 
les que es pot destacar la desmoti-
vació, la desesperança, l’autoculpa, 
la baixada d’autoestima, l’augment 
de l’ansietat i de la depressió. 
Com a  contrasentit va parlar de la 
importància que té la manera com 
s’encara una entrevista de feina, 
ja que, a part dels coneixements i 
l’experiència, cada cop es valora més 
la polivalència, la capacitat resoluti-
va, la reacció davant els imprevistos, 
la manera d’afrontar els nous reptes 
i sobretot l’actitud positiva. No és 
estrany que una persona amb un 
currículum i un perfil adequat per 
una feina, al final no l’aconsegueixi 
a causa d’una actitud derrotista i en 
canvi l’obtingui una persona amb 
una actitud adequada tot i tenir un 
currículum i un perfil mitjà.  

Per la seva part en el torn de pre-
guntes els assistents a l’acte es pre-
guntaven com és possible que amb 
els nivells actuals d’atur no hi hagi 
una resposta social més forta per 
part de la societat i quines alterna-
tives hi ha per seguir endavant. Tot 
i que des del govern i des d’altres 
institucions i associacions s’oferei-
xen diferents canals per millorar 

els nivells de formació, d’ocupació i 
d’assessorament en el treball, gran 
part de la societat els desconeix i 
per tant no els utilitza.

La taula rodona va ser ben valorada 
pels participants i els assistents, on 
a partir de les experiències i conei-
xements dels altres, tots van poder 
ampliar la seva visió referent al 
tema.

Ester Espelt. Coordinadora Grup de 
Treball pràctic en Recursos Humans. 
Picòloga col. 20993

Vull treballar. 
Com ho puc 
fer?
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Conferència al Centre de Lectura de 
Reus, 26 maig 2014

La crisi econòmica que va començar 
en 2007-2008 i que continua en l’ac-
tualitat està tenint efectes directes 
sobre les persones com l’atur, les re-
tallades salarials, els desnonaments… 
Se sap que a més a més d’aquests 
efectes es produeixin  repercussions 
en la salut mental de les persones. 
Afirmar que la crisi econòmica té con-
seqüències greus per a la salut men-
tal de la població no és cap descobri-
ment. L’estrès prolongat que provoca 
la inseguretat econòmica, l’aïllament 
social, la manca de perspectives de 
futur, entre d’altres, van produint uns 
efectes que es van acumulant al llarg 
de la vida i augmenten les possibi-
litats de patir efectes negatius en la 
salut mental de les persones.

Evidentment sabem que no tindrà el 
mateix impacte sobre totes les perso-
nes; per exemple, les persones d’una 
classe social més elevada es veuran 
menys afectades.

L’actual situació de crisis econòmica 
està incrementant l éxclusió social 
dels grups més vulnerables: nens, 
joves, minories ètniques, emigrants, 
aturats, persones grans…

Les conseqüències de la crisi econò-
mica afecten també a les persones 
amb patologia mental severa que, 
si ja en època de creixement eco-
nòmic tenien dificultats importants 
per a accedir al mercat laboral, ara 
en poden quedar excloses. Un altre 
efecte de la crisi econòmica seran els 

problemes de salut mental derivats 
de quedar-se a l’atur o de tenir greus 
problemes econòmics. 

1r (gràfic de les diferències en salut 
mental en funció de la classe social).

També s’estima que els immigrants i 
els grups més marginats “grups amb 
risc d’exclusió social” corren un risc 
més alt de patir símptomes que es 
constitueixin en malalties mentals 
durant el període de crisis econòmi-
ca.

2n (gràfic Epidèmia de depressions).

A nivell psicològic, la manera com 
cada persona manega aquestes difi-
cultats dependrà en part de les seves 
estratègies d’afrontament.

3r (gràfic Article Barry S. Levy i Victor 
W. Sidel  publicat a Medicina Social.)

Un increment de trastorns depres-
sius, adaptatius i d’ansietat, especi-
alment en la població activa menys 
qualificada.

Un grup que no notarà tant la crisi 
en l’àmbit laboral seran les perso-
nes que pateixen un trastorn mental 
greu, si ja tenen accés a pensions 
o a treballs protegits que queden 
relativament al marge de l’economia 
mundial, sempre que els governs no 
apliquin una política de retallades 
en l’ àmbit social, com està evi-
denciant-se. En aquests cas, sí que 
es poden observar repercussions 
col·laterals: si algú del seu entorn 
viu l’impacte de la crisi, ells també la 
pateixen. També s’espera un augment 
en la violència de gènere.

Es calcula que el cost econòmic 
d’aquest increment de patologia 
mental arriba al 4% del PIB, sobretot 
degut a les pèrdues de productivitat. 
A més els trastorns psíquics repre-
senten una de les principals causes 
de jubilació anticipada i de la percep-
ció de pensions per discapacitat.

El diari El País el 2008 feia públic un 
missatge de l’OMS en què denunciava 
la manca de recursos per tractar els 
trastorns psicològics associats a la 
pobresa, i deia que entre un 75-85% 
dels casos greus de salut mental en 
països d’ingressos mitjans no van 
rebre tractament.

El diari La Vanguardia el 2009 publi-
cava que l’Agència de Salut Publica 
de Barcelona havia xifrat l’increment 
d’algunes patologies mentals en un 
7% des del començament de la crisi.

Les crisis econòmiques afecten els 
factors que determinen la salut men-
tal. Els factors protectors (entorns 
prenatals i infantils saludables, tre-
ball i habitatge, estil de vida saluda-
ble...) es debiliten i els factors de risc 
(pobresa, deutes, poc nivell d’edu-
cació, nutrició prenatal deficitària, 
atur, inseguretat i estrès laboral, abús 
d’alcohol i/o drogues...) s’enforteixen.

J. Wang i E. Smailes at. Al. (2010), 
realitzen un estudi longitudinal de co-
hort, que si bé no és un estudi molt 
bo des del punt de vista metodològic, 
si és un dels pocs que ha estudiat 
una situació de crisi en el mateix 
moment que apareixia i no de forma 
retrospectiva com la majoria dels es-
tudis. Per aquest motiu m’ha semblat 
rellevant incloure’l.

Crisi econòmica mundial. Repercussió psicològica
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Els investigadors van partir d’un 
llistat de telèfons de persones que 
treballaven a Alberta i es van selec-
cionar 3579 participants de forma 
aleatòria. Es contactava amb ells 
telefònicament, se’ls explicava les 
característiques de la investigació i 
es valorava si podien ser inclosos en 
la mostra (si es podia triar a diverses 
persones en una casa se selecci-
onava la que havia complert anys 
més recentment. Per participar en 
l’estudi havien de tenir entre 25 i 65 
anys, estar disposats a participar en 
aquesta avaluació i en altres dos més 
que es realitzaran de forma anual i 
proporcionar informació econòmica 
i demogràfica. El seguiment abas-
ta des de setembre del 2008 fins a 
Octubre del 2009, recollint informació 
semestralment. A les persones que 
van acceptar participar se’ls va fer 
un primer screening i en el cas que 
es detectés depressió major, trastorn 
bipolar, distímia, fòbia social, atacs 
de pànic o ansietat generalitzada 
se’ls va valorava més detalladament 
amb la SCID. L’estudi distingia tres 
intervals temporals:

- Abans de setembre de 2008

- Entre setembre de 2008 i març de 
2009

- Entre març de 2009 i octubre de 
2009

S’estimava la prevalença de trastorns 
mentals en la població en cada inter-
val i es comparava amb el grup de 
referència. L’explicació que aporten 
els investigadors sobre l’increment 
en la prevalença de la distímia és 
que a causa de la crisi econòmica i 

les preocupacions que els deutes i la 
inseguretat laboral, la gent ha restat 
deprimida més temps, arribant per 
tant a complir els criteris temporals 
de la distímia. Per a la depressió, 
l’explicació és similar: la insegure-
tat laboral, els acomiadaments i les 
baixes salarials poden haver fet que 
la gent estigui més estressada i haver 
incrementat els casos de depressió. 
(Hi ha estudis que relacionen l’estrès 
laboral i la inseguretat amb un major 
risc de patir depressió.)

Metodològicament, hi ha biaixos en 
la selecció de la mostra: ja que es 
partia de llistat inicial de 81240 nú-
meros de telèfon i finalment només 
acaben participant 3579. L’explicació a 
les diferències per sexe podrien estar 
relacionades amb el fet que tradicio-
nalment és l’home qui s’encarrega de 
portar els diners a casa i el que es 
veuria més afectat per la inseguretat 
laboral.

Mirem ara dades que provenen d’una 
revisió realitzada al novembre de 
2009 per Walhbeck and Awolin en 
les següents bases de dades: Cinahl, 
Medline, SocINDEX i Social Services 
Abstracts. En èpoques de crisi la 
mortalitat descendeix a causa que 
es treballen menys hores, de manera 
que hi ha menys accidents laborals 
o de trànsit. Però augmenten les 
morts relacionades amb el suïcidi i el 
consum d’alcohol. Les persones deso-
cupades tenen un risc de suïcidar-se 
entre dues i tres vegades més gran 
que les persones amb ocupació (Platt 
i Hawton, 2000; Beautrais i Joyce, 
1998) Especialment els homes són 
els més vulnerables a patir trastorns 

mentals, especialment suïcidi i abús 
d’alcohol. La desocupació incrementa 
la vulnerabilitat de les persones fent 
que aquestes responguin als esde-
veniments amb una reacció d’estrès.  
Resumim les conclusions més relle-
vants:

-	 La gent desocupada té 2-3 
vegades més risc de suïci-
dar-se en part perquè la gent 
amb trastorns mentals severs 
estan en un risc més sever 
de perdre la feina.

-	 Entre població sana, la deso-
cupació es va associar amb 
aproximadament el 70% del 
risc de suïcidi.

-	 Les dades que s’obtenen per 
als EUA són molt similars als 
que s’obtenen a Europa. 

-	 La gent de mitjana edat i els 
homes solters són un grup 
de població especialment 
vulnerable. Alguns estudis 
troben que el suïcidi i els 
infarts estan relacionats 
de forma positiva amb la 
desocupació en el cas dels 
homes, sobretot entre els 
33 i 40 anys. En canvi en les 
dones només es troba relació 
amb el suïcidi especialment 
entre els 15 i 29 anys.

-	 Aquest efecte no s’observa 
en tots els països. Per exem-
ple a Suècia entre 1991 i 1992 
l’atur va augmentar del 2.1 % 
al 5.7 % però els índexs de 
suïcidi van disminuir. Un altre 
exemple seria Finlàndia on 
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la desocupació va augmentar 
de 3.2 % al 16.6 % entre 1990 
i 1993 però els índexs de su-
ïcidi també van ser menors. 
Algunes de les explicacions 
que s’han donat a aquest fet 
fan referència a l’important 
desenvolupament dels pro-
grames de protecció social i 
d’accés al mercat laboral.

-	 Segons alguns estudis els 
mitjans de comunicació 
haurien de tenir especial cura 
a l’hora de tractar el tema 
del suïcidi, ja que es podria 
produir un efecte d’imitació 
(Hawton i Williams 2002 , 
British Medical Journal).

En un altre estudi es va seleccionar 
una cohort de 2 milions de perso-
nes de Nova Zelanda d’entre 18 i 64 
anys del cens de Nova Zelanda i van 
buscar els casos de persones mortes 
i les causes d’aquestes morts. Les 
persones d’entre 18 i 24 anys van ser 
excloses de la mostra pels elevats 
casos de canvi de residència i els 
majors de 65 van ser exclosos també 
pel menor impacte que té la desocu-
pació en els ingressos a la família en 
aquest sector de la població. Es va 
seguir a aquesta cohort de persones 
durant tres anys. 

Com a variables independents del 
risc de suïcidi es van utilitzar: sexe, 
edat, ètnia, estar casat, nivell d’es-
tudis, ingressos a casa i si estaven 
treballant o no.

Com a variable de confusió van 
considerar la presència d’una malaltia 
mental prèvia. Per controlar aquesta 

variable en els seus resultats van 
recollir la prevalença de malaltia 
mental en aquestes comunitats, el 
risc de malaltia mental en persones 
desocupades en comparació amb les 
que treballaven i el risc de suïcidi 
en persones amb malaltia mental en 
comparació amb aquelles que no en 
pateixen. 

Diversos estudis relacionen els tras-
torns psicològics derivats d’una situa-
ció de crisi amb diferents variables:

-	 El risc de suicidi és més 
elevat entre homes i dones 
entre 18 i 24 anys. Aquesta 
relació és independent del 
nivell d’ingressos a casa, 
nivell d’educació i d’estar o 
no casat.

-	 La compensació econòmica 
apareix com un factor pro-
tector. A més, l’estat de salut 
mental no estava relacionat 
amb la durada de l’atur 
(temps que portava sense 
feina)

-	 En les dones amb fills a casa 
s’observa una millor salut 
mental que en les que els 
tenien vivint fora de casa.

-	 La literatura proposa que el 
fet d’estar casat actua com a 
factor protector principalment 
per dos aspectes: pel suport 
emocional rebut per part de 
la parella i pels beneficis de 
viure amb una altra persona.

-	 Estar casat sembla ser un 
factor protector en dones. 
Entre les dones casades, la 

desocupació només estava 
associat a pitjor estat de 
salut mental entre el grup 
no manual que no rebia una 
compensació econòmica.

-	 Entre els homes casats, en 
el grup manual, la desocupa-
ció s’associava a pitjor estat 
mental tant en el grup que 
rebia compensació com en el 
que no el rebia.

-	 En canvi entre els homes ca-
sats el grup no manual, estar 
aturat i rebre una compensa-
ció econòmica està positiva-
ment associat amb un pobre 
estat mental.

-	 També es va trobar més risc 
d’un pobre estat mental 
en aquelles persones amb 
menys formació i que estan 
aturades.

-	 Els efectes beneficiosos de 
les compensacions econòmi-
ques no afecten per igual als 
diferents gèneres, rols famili-
ars i classes econòmiques.

-	 La pressió de les responsabi-
litats familiars fa que, en el 
cas dels homes, estar casat 
incrementa el risc d’una mala 
salut mental. Sent un factor 
protector per a les dones. 
Les dones poden substituir 
la gratificació laboral im-
plicant-se més en el paper 
maternal .

-	 La por a perdre la feina esta-
ria més associat a una pitjor 
salut mental i física que la 
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pèrdua de treball real. (Ar-
ticle Margarida Gili i Miquel 
Roca )

-	 A més deute pitjor salut 
mental.

En un estudi (Jenkins et al.) al Regne 
Unit realitzat amb una mostra de 
8600 subjectes es relacionen varia-
bles sociodemogràfiques corregides: 
edat, ètnia, casats o no, classe social, 
medi urbà o rural, estat d’ocupació, 
propietaris o no de la casa. En surt 
que:

-	 Aquells amb pitjor formació 
/ educació són els que tenen 
més probabilitats de perdre 
la feina.

-	 Si en èpoques de creixement 
les persones amb patologia 
mental tenien dificultats per 
entrar al mercat laboral, ara 
poden quedar literalment 
excloses.

-	 La pobresa seria un factor so-
cioeconòmic de risc per patir 
trastorns mentals.

-	 El fet que els pares tinguin 
nivells d’estrès molt elevats 
per la seva situació econò-
mica afectarà el benestar de 
l’infant.

Estudis longitudinals troben una rela-
ció entre les dificultats econòmiques 
i el risc de patir depressió postpart 
(Reading R, Reynolds S (2001) Soc Sci 
med). Peter Anderson realitza una 
revisió literària a PubMed i Cochrane 
interessant-se en els efectes de la 
crisi econòmica en la salut mental 

de les persones, especialment en 
l’ansietat, la depressió i el suïcidi 
i els efectes de la crisi econòmica 
en relació amb el consum d’alcohol. 
En l’estudi de Tapia Granados es va 
trobar que:

-	 De les 6 causes de mort que 
van estudiar durant aquest 
període: malalties cardiovas-
culars, pneumònia, càncer, 
tuberculosi, accidents de 
cotxe i suïcidis ... Només el 
suïcidi va augmentar durant 
la Gran Depressió

-	 De les causes de mort que 
componen 2/3 parts del 
total de la mortalitat en els 
anys 30, només el suïcidi va 
augmentar durant la Gran 
Depressió

(Com crítica a aquest estudi està 
que les morts directes o indirectes 
per alcohol no van ser tingudes en 
compte.)

Rússia és un exemple dramàtic de 
l’impacte de la crisi econòmica en la 
mortalitat, sobretot en les morts rela-
cionades amb l’alcohol. La dissolució 
de la URSS el 1991 i el col·lapse de 
la rupia en 1998 van ser seguits d’un 
increment en les morts relacionades 
amb l’alcohol. 

Alguns estudis semblen trobar que 
el que augmenta amb l’atur és un 
consum agut d’alcohol. S’ha vist una 
relació entre els moments de recessió 
econòmica i un increment en l’abús 
d’alcohol. Fins i tot, entre aquelles 
persones que mantenen l’ocupació 
s’ha vist un increment en el consum 

d’alcohol. Però el més alarmant seria 
la relació que s’ha observat entre 
l’augment d’atur i l’augment de les 
morts relacionades amb l’alcohol, (un 
augment de més de 3 % en les taxes 
d’atur està fortament associat a un 
increment en les morts relacionades 
amb l’alcohol). Respecte al consum 
d’alcohol i comparant-lo amb l’ante-
rior exposat del cas de Rússia no es 
va observar a l’est d’Àsia un augment 
del consum.

A principis del 2010, al voltant del 
20% de la població espanyola en edat 
de treballar es trobava aturada. És 
la taxa més elevada de la zona oest 
de la UE. S’ha observat un increment 
dels suïcidis: de 5.16 cada 100.000 
habitants el 2007 a 5.56 cada 100.000 
el 2008. Sense comptar els intents 
de suïcidi (en un estudi suec, Was-
serman et al. estimaven que cada 
suïcidi correspon a 10 intents de 
suïcidi fallits i entre 100 i 1000 casos 
de depressió major.

En un estudi es van seleccionar un 
total de 2000 metges d’atenció primà-
ria distribuïts per diferents regions i 
províncies d’Espanya. D’aquests 2000 
metges 1175 van acceptar participar. 
Se’ls va demanar a aquests metges 
que seleccionaran 5 pacient de forma 
aleatòria (que un dia de la setmana i 
una hora a la qual tinguessin visita). 
En cas que se us demanarà al pacient 
i aquest rebutgés participar se li de-
manaria al següent que tingués hora 
amb el metge. Els resultats mostren 
el següent:

-	 Hi va haver un increment en 
tots els trastorns relacionats 
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amb l’humor, l’ansietat , l’al-
cohol i els trastorns somato-
morfs. On no hi va haver un 
augment va ser en els TCA.

-	 L’increment més gran es va 
produir a la depressió major i 
en la distímia.

-	 Analitzant la mostra presa el 
2010 de 5876 pacients sí que 
es va observar que el fet que 
la persona tingués deutes 
o avisos de desnonament 
tenia una relació directa amb 
el pitjor estat mental de la 
persona. Els autors estimen 
que aquests factors incre-
menten en un 11% el risc de 
depressió entre la població 
atesa en AP.

Possibles explicacions:

-	 Des d’aquest article proposen 
que l’associació entre de-
pressió i desocupació és de 
magnitud similar entre 2006 
i 2010. Però consideren que 
la gent està més exposada el 
2010 a situacions d’atur.

-	 Hi ha més aturats i divorciats 
en la segona mostra, la qual 
cosa també podria quadrar 
amb les circumstàncies de la 
crisi. ( la categoria aturat és 
molt vaga perquè no diferèn-
cia aquelles persones que 
estan sense feina de forma 
temporal d’aquells que estan 
en una situació crònica).

-	 A l’augment dels problemes 
de salut mental se sumen els 
efectes de la crisi sobre els 
recursos sanitaris.

-	 Hi ha una manca de professi-
onals de psiquiatria a Espa-
nya, que compta amb 5,5 es-
pecialistes per cada 100.000 

persones, mentre que a 
Europa n’hi ha tres vegades 
més (Societat Espanyola de 
Psiquiatria, 2009).

-	 Les mesures de protecció 
social poden augmentar la 
resiliència de les societats 
amb una crisi econòmica i 
mitiguen els efectes de la 
desocupació i l’estrès en la 
salut mental.

-	 A Finlàndia i Suècia, durant el 
període de recessió econòmi-
ca i un ampli augment de la 
desocupació, les taxes de su-
ïcidi van disminuir possible-
ment per les ajudes socials 
i els serveis van romandre 
malgrat les pressions.

A curt i llarg termini es preveu un 
augment de depressions i suïcidis. 
Les dades recollides indiquen que 
les polítiques de protecció social són 
crucials per mitigar problemes de sa-
lut mental en les crisis econòmiques. 
Per detectar al més aviat possible 
nous casos de depressió i de risc de 
suïcidi, els serveis de salut s’haurien 
d’adaptar a les noves necessitats de 
les persones originades per la crisi 
econòmica. Algunes iniciatives en 
aquest sentit:

-	 Facilitar tractaments grupals 
a persones desocupades per 
millorar el seu estat mental 
i que puguin reincorporar-se 
al mercat laboral al més aviat 
possible (publicat a Lancet).

-	 Proporcionar estratègies en 
resolució de problemes.

-	 A Suècia ja s’han posat en 
marxa programes per ampliar 
el període de pagament dels 
deutes i s’ha observat que 
aquelles persones que han 
participat en aquests progra-

mes han millorat el seu estat 
mental en comparació amb 
les que no.

-	 L’OMS proposa la creació 
d’agències per assessor a les 
persones sense feina i amb 
deutes de les millores mane-
res per sortir d’això.

-	 Quan l’OMS parla del capital 
social es refereix als clubs 
esportius, congregacions 
religioses, etc. És a dir, tot 
allò que genera cohesió en la 
població.

-	 Dins de les polítiques labo-
rals formarien part: serveis 
d’ocupació pública, progra-
mes especials per als joves 
que inicien la transició al 
mercat laboral. Cal dedicar 
especial atenció a les perso-
nes joves, ja que per a ells 
trobar feina forma part de 
la identitat que van creant 
com a adult i com a membre 
valuosos de la societat.

-	 Programes dirigits a joves no 
només a nivell laboral sinó 
també a nivell educatiu. 

Maria Checa Casado. Psicòloga clíni-
ca. Col. 4964

Cliqueu per accedir al pdf de la pre-
sentació.
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Exhibició del curt documental “Cinc 
Batalles” de Maria Roig Alsina i 
posterior conversa: “Les marques 
del cos”. L’activitat es realitzà en 
ocasió del  dia Internacional de la 
Salut de les Dones, el 28 de maig de 
2014, a l’Antiga Audiència de Tarra-
gona. Organitzat per Ajuntament de 
Tarragona, amb la col.laboració del 
Col·legi Oficial de Psicòlegs, Centre 
ABB, LaBonne, Tarragona Film Office 
i SIAD.

Cinc Batalles és un documental que 
neix al Taller de documental creatiu 
l’any 2010 al Centre de Cultura de 
Dones Francesca Bonnemaison de 
Barcelona. El curs impartit per la 
directora cubana Belkis Vega ofereix 
la possibilitat d’entrar en el món del 

documental més social i reivindica-
tiu, sempre, però, des d’una pers-
pectiva femenina.

Cristina Marin, la protagonista del 
documental, va nèixer amb dos 
problemes greus de salut: obesitat 
mòrbida i artritis reumàtica juvenil. 
Cristina porta el seu cos marcat. 
Les seves cinc enormes cicatrius als 
braços, cames i abdomen parlen 
per ella. Ara és ella qui vol parlar. 
Per això fotografia cada cicatriu per 
entendre-la i sentir-la, per reconcei-
xer-se com a dona amb cos de dona. 

Després de l’exhibició, el públic va 
tenir ocasió de seguir el debat en 
que estaven convidats Jaume Descar-
rega Font, president de la Delegació 
de Tarragona del Col·legi Oficial de 

Psicòlegs de Catalunya;  Maria Roig 
Alsina, codirectora del curtmetrat-
ge; Cristina Marin, protagonista; M. 
Teresa Prieto Cid, doctora especialis-
ta en nutrició; Virginia Tena Cobos, 
psicòloga especialista en TCA, Unitat 
ABB Tarragona. 

COMENTARIS DE LES 
PARTICIPANTS  

Quan les lluites personals queden 
tapades per grans i grotesques publi-
citats

Ara fa quatre anys, junt amb altres 
companyes de professió, vam rea-
litzar un documental, Cinc Batalles, 
protagonitzat per Cristina Marín. Ella, 
la Cristina, era una estudiant de fo-

Documental: “Cinc batalles”

CRISTINA MARIN, LA PROTAGONISTA DEL DOCUMENTAL
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tografia que preparava el seu treball 
de final de curs; cinc fotografies de 
cinc cicatrius sobre el seu cos que 
mostraven cinc batalles personals. 
Aquelles fotografies ens parlaven 
sobre tot de superació, de ganes de 
viure i d’un esperit lluitador.

 La Cristina va néixer amb obesitat 
mòrbida, cosa que inevitablement li 
va condicionar el seu dia a dia, des 
de la seva infància fins el dia en que 
es va fer una reducció d’estomac. 
Des d’aleshores, operacions i més 
operacions l’han portada a tornar 
a aprendre a caminar i a retallar la 
seva silueta. En el documental la 
Cristina ens mostra la seva persona-
litat, la seva història i la seva encara 
lluita present, mai sense esborrar 
el somriure del seu rostre que cap 
bisturí fins ara ha modificat.

El documental, que va sorgir del Ta-
ller de Documental Creatiu del Centre 
de Cultura de Dones Francesca Bon-
nemaison de Barcelona, ha tingut en 
aquests quatre anys un llarg recorre-
gut; festivals nacionals i internacio-
nals, mostres de cinema, televisions, 
... i bé, ha arribat el missatge? Em 
pregunto, i estic segura que la resta 

de les meves companyes també, 
fins on ha arribat el nostre esforç 
per parlar a les dones de tu a tu, i 
també als homes, i preguntar-nos on 
resideix realment la nostra bellesa. 
És un tema, el del físic i el de la 
superació personal, que crec que és 
extremadament alertant, vigent i ur-
gent. M’agradaria que aquest missat-
ge arribés a tothom, però sovint, el 
cinema més personal no té el poder 
de masses que tenen altres mitjans.

 L’última vegada que s’ha visionat 
Cinc Batalles en una sala va ser en 
motiu del Dia Internacional d’Acció 
per la Salut de les Dones, el passat 
28 de maig a Tarragona, la meva ciu-
tat, on encara no havia tingut l’oca-
sió de presentar-lo. Hi va participar 
la mateixa Cristina, que fins alesho-
res no havia parlat mai en públic, 
junt amb especialistes del camp de 
la psicologia i la nutrició, i jo matei-
xa. Molts foren els temes que aquell 
dia es van discutir en el debat, però 
les qüestions tractades ens van 
crear, al menys en el meu cas, altres 
dubtes més profunds que em vaig 
emportar a casa sense resposta.

Fa una setmana, caminant pel centre 

de la meva ciutat, vaig veure un 
anunci gran i imponent al centre 
d’una plaça on la gent passeja, els 
nens juguen a pilota i les terrasses 
s’omplen per a compartir àpats. 
Doncs bé, la publicitat en qüestió 
era la fotografia d’una model amb 
cintura de vespa i uns pits despro-
porcionats dins uns sostenidors molt 
petits. Amb l’atenció clavada en 
aquella fotografia -els periodistes sa-
ben perfectament com cridar l’aten-
ció-, encara per més horror meu, la 
frase que l’acompanyava era l’oferta 
a un bon preu, crec que bo ja que 
no hi entenc, per a fer un augment 
de pit.

Et cau l’ànima als peus, baixes els 
ulls i sospires fort, perquè les petites 
lluites quotidianes i els esforços 
que fem per a explicar realitats que 
facin obrir els ulls, queden tapades 
per aquestes lones grotesques que 
ningú te el criteri de prohibir. No 
hem d’educar els joves, deixeu que 
m’expliqui i no em malinterpreteu, 
no són pas ells qui creen i paguen 
aquests anuncis, som els adults que 
els estem llençant a l’abisme de l’es-
tètica com a recipient buit.

Maria Roig Alsina. Co-directora del 
documental Cinc Batalles

ELS COMPONENTS DE LA TAULA RODONA

MARIA ROIG ALSINA
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EL PUNT DE VISTA MÈDIC

He participat, molt contenta, a la 
taula rodona per parlar sobre la 
imatge corporal.

La protagonista del curtmetratge Les 
Cinc Batalles és una noia que relata 
la seva vida un cop superada una 
obesitat mòrbida i les cinc opera-
cions quirúrgiques necessàries per 
alleugerir les conseqüències de la 
malaltia. 

Encara que és un molt bon exemple 
de superació, també queda palès 
que aquesta malaltia li comporta-
rà un tractament mèdic per tota la 
vida. Hem de treballar entre tots, des 
de la vessant de la prevenció de la 
malaltia, per conseguir que des de la 
infància s’assoleixin hàbits alimenta-
ris correctes.

Maite Prieto. Doctora especialista en 
nutrició

EL PUNT DE VISTA PSICOLÒGIC

Des del punt de vista dels Trastorns 
de la conducta alimentaria, desprès 
de visionar el curt Cinc Batalles, calia 
començar parlant de què quan ens 
trobem amb un trastorn alimentari, 
parlem d’un trastorn de caire psico-
lògic què te a veure amb una subjec-
tivitat de la persona poc integrada, 
en la què hi han aspectes què no 
estan acabats de fer i d’estar inte-
grats en el jo de la persona.

Aquí es on veiem com moltes noies 
en un intent de calmar i integrar 
aquest malestar psicològic, que te 
a veure amb la pròpia acceptació, 
entren en processos de Trastorns de 
la Conducta alimentaria en els què 
en  un intent de calmar i modificar 
aquest malestar psicològic intenten 
canviar el seu aspecte físic, espe-
rant rebre així el reconeixement de 
l’altre i l’acceptació. El què provoca 
el intent de controlar l’exterior per 
a no sentir aquells aspectes de la 
persona què estan dissociats, es a 
dir, aquelles emocions i sensacions 
de les què no es prenen consciència 
i què no es parlen.

El curt, reflexa aquesta dissociació 
i fa pensar en la clínica què ens 
trobem en el diferents trastorns de la 
conducta alimentaria:

         -En el cas de l’anorèxia 
Nerviosa, hi ha un tall en les pròpies 
necessitats, s’acaba desconnectant 
de la gana, la set, la necessitat de 
descansar….

         -En el cas dels menjadors 

compulsius com reflexa el curt, 
també apareix aquesta dissociació, 
on la persona què ho pateix utilitza 
el menjar com a gratificació, i acaba 
perdent les nocions de gana, sacietat 
i a l’hora deixa patent una dificultat 
per reconèixer i posar-li nom a allò 
què sent.

 Per una altra banda, veiem molt 
ben reflectit com a mantenidors del 
trastorn alimentari, la pressió social, 
la moda, la necessitats d’aconseguir 
metes ràpid i el culte al cos com a 
objecte, i no com a part integrada en 
el subjecte. Aquests factors precipi-
ten a molts dels joves a exposar-se 
a dietes o cirurgies sense motivació 
mèdica per a rebre aquest reconeixe-
ment i acceptació.

 Com a experts en trastorns alimen-
taris,  creiem què en aquests casos 
d’obesitat, cal tenir en compte quins 
factors psicològics han portat i man-
tenen a la persona en aquest estat i 
entendre què el treball psicològic es 
fonamental per a la integració dels 
aspectes dissociats i la recuperació 
de la persona.

Virginia Tena. Psicòloga col·legiada 
17.988, especialista en TCA

MARIA TERESA PRIETO VIRGINIA TENA
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COMENTARIS DELS ASSISTENTS

No és un documental sobre alguna 
cosa que ha passat. El mateix do-
cumental és la cosa. Enregistrar les 
imatges d’un cos ferit, el propi, ex-
hibir-les, esdevé un acte d’afirmació, 
d’assumpció. Com en tot acte, està 
sola; però arriba al seu fi gràcies al 
fet que algú altre en resulta incum-
bit, una directora de cinema, que es 
proposa relatar el cas. El documen-
tal està farcit d’eleccions rigoroses 
dels elements narratius per tal de 
deixar dir el que vol transmetre. Per 
exemple, el fet de posar la veu en of 
per separar la veu de la imatge... La 
Cristina i la Maria (juntament amb 
l’equip…)  aconsegueixen quelcom 
que no podien assolir de cap ma-
nera separadament. La Cristina ens 
arriba a copsar a través del relat que 
un tercer construeix sobre la seva 
història, d’on en resulta un efecte de 
veritat. 

Josep M. Alcañiz. Psicòleg col·legiat 
313

CINC BATALLES 
O com convertir en art el dolorós 
camí cap a l’acceptació 

 
La Cristina és una noia com tu, com 
jo, com totes. Estudia fotografia i 
quan ha de triar un tema per fer 
el treball de final dels estudis que 
cursa escull les cinc cicatrius que li 
travessen el cos: la marca d’anys de 
lluita contra l’obesitat i el testimoni 

de les nombroses operacions que ha 
hagut de passar durant anys per ser 
una anònima més movent-se per la 
ciutat, sense haver d’aguantar les 
mirades de la resta de passatgers al 
metro o al carrer.
La transformació física i les conse-
qüències socials i psicològiques que 
se’n deriven són l’ànima del docu-
mental Cinc batalles –que signa la 
realitzadora tarragonina Maria Roig 
junt amb quatre directores més– que 
el passat 28 de maig es va projectar, 
a les 19 hores, a l’Antiga Audiència 
de Tarragona. Veníem a gaudir d’un 
retrat humà, i vam esgarrifar-nos 
amb el relat d’una lluita molt llarga 
per aconseguir fer realitat el somni 
quotidià d’esquivar les mirades dels 
curiosos que jutgen sense parlar.

La projecció d’aquest curt, que va 
néixer en el marc del Taller de docu-
mental creatiu l’any 2010 al Centre 
de Cultura de Dones Francesca Bon-
nemaison de Barcelona– es va dur a 
terme dins del programa d’actes del 
Dia Internacional de la Salut de les 
Dones, organitzat per l’àrea d’Igual-
tat de l’Ajuntament de Tarragona i 
el Col·legi de Psicòlegs, en el que va 
ser una excel·lent ocasió per reflexio-
nar sobre el cos de les dones, adulat 
i estimat, però també odiat i menys-
tingut des de sempre.

Entre altres convidats, cal destacar 
una de les ponents de l’acte, ja la 
protagonista d’aquest retrat íntim, 
Cristina Marín, va assistir al passi 
del documental, per primera vega-
da, des que es va l’any 2010. Marín 
va ser una de les peces claus de 
l’acte, que, un cop finalitzat el passi, 
va respondre a totes les preguntes 
dels assistents i va fer-nos un retrat 
humà, senzill i optimista del passeig 
de llarg recorregut que ha dut a ter-
me de la mà del seu cos durant els 
darrers anys.

 Per tots els que aquell dia ens vam 
aplegar a l’Antiga Audiència, aques-
ta va convertir-se en una excel·lent 
ocasió per reflexionar sobre la nostra 
imatge, ara que circulen com mai ho 
havien fet tantes fotos nostres per 
les xarxes socials, ara que les dones 
continuem estant a l’ull públic de la 
imatge, ara que la urgència de l’estiu 
que tot just marxa ens ha obligat a 
examinar-nos davant del mirall.

I, sobretot, ara és el millor moment 
per desitjar que no s’hagi de cele-
brar un Dia Internacional de la Salut 
de les Dones i que persones com la 
Cristina no hagin de protagonitzar 
mai més cap documental a causa de 
la seva aparença, perquè tots plegats 
haurem après a acceptar la bellesa 
des de la diversitat.

Agnès Llorens, periodista.  

Enllaços: 

Ï Associació LA BONNE. Centre 
de Cultura de Dones: Viver 
de producció i co-creacio cul-
tural: http://www.labonne.
org/

Ï Ajuntament de Tarragona, 
T-Cultura: http://www.tar-
ragona.cat/cultura/agenda/
maig/documental-les-cinc-ba-
talles 

Ï Base de dades de CATALAN 
FIILM & TV: http://www.ca-
talanfilmsdb.cat/ca/producci-
ons/documental-curtmetrat-
ge/cinc-batalles/2564/ 

Ï Cinc batalles al facebook: 
https://www.facebook.com/
pages/Cinc-Batalles-Five-Batt-
les/175679159117398 

Ï Tarragona Film Office al face-
book: https://www.facebook.
com/tarragonafilmoffice 
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El 8 de juny, lloc al Teatre Auditori 
de Salou, va tenir lloc l’entrega dels 
Premis de Comunicació d’enguany, 
organitzats pel diari la República 
Checa i la revista +Actual i la col·la-
boració d’entitats locals. 

Els premis tenen per objectiu reco-
nèixer el treball dels millors co-
municadors de les comarques de 
Tarragona. Enguany els premiats han 
estat Didac Betran (per la Trajectòria 
professional), Circ de la cultura (en 
la categoria 2.0), Ariadna Costa (per 
Investigació), Diari Més (categoria 
Històries de vida), Pere Ferré (millor 
imatge), Surtdecasa.cat (emprene-
doria), Ràdio Hospitalet (Resistèn-
cia) i La Vila (Premsa Local), Tomàs 
Molina, meteoròleg de TV3 (Premi 
Nacional).

La gala de lliurement dels premis va 

ser una festa amb humor, música, 
dansa… amb que van gaudir els prop 
de quatre-cents assistens. Els benefi-
cis obtinguts del preu de l’entrada a 
la gala anava destinat a l’Associació 
de Nens amb Càncer (AFANOC).

El president de la Delegació de Tar-
ragona del COPC va formar part, com 
en l’anterior edició -la primera- del 
jurat. Entre les autoritats que lliu-
raven els premis als guardonats, hi 
havia la Sra. Marta Frontiñán, delega-
da territorial a Tarragona del Col.legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya 
(COTS). Van prendre la paraula diver-
ses autoritats polítiques i culturals. 
Destaquem les paraules de Ricard 
Checa, periodista, editor de larepu-
blicacheca.com, organitzador dels 
premis de Comunicació i membre 
del jurat. En la seva intervenció va 
compartir la preocupació pel perio-
disme i els periodistes. El paper de 
la premsa i el periodisme en general 
és essencial en una democràcia, 
com a mitjà d’informació i de comu-
nicació. Els Premis de Comunicació 
representen un suport a la tasca dels 
periodistes en uns moments difícils.

Redacció Numen

• Enllaços relacionats:Notícia 
publicada a LaRepublicaCheca: 
http://www.larepublicacheca.
com/salou-ha-premiat-els-13-mi-
llors-comunicadors-del-2014/ 

• Pàgina d’AFANOC: 
http://www.afanoc.org/

2a edició dels Premis de Comunicació 2014

http://www.larepublicacheca.com/salou-ha-premiat-els-13-millors-comunicadors-del-2014/
http://www.larepublicacheca.com/salou-ha-premiat-els-13-millors-comunicadors-del-2014/
http://www.larepublicacheca.com/salou-ha-premiat-els-13-millors-comunicadors-del-2014/
http://www.afanoc.org/
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Un any més rebem l’estiu asisitint a la 
Festa Anual de la Psicologia de Girona 
que inclou l’entrega de premís del Con-
curs Literari d’Articles de Psicologia.

En aqueta ocasió ens vam desplaçar 
a Bescanó. L’espai escollit pels com-
panys de la Junta Rectora de Girona, el 
restaurant Mas Casilda va ser, com en 
cada ocasió, un espai molt agradable i 
acollidor que ens va permetre compar-
tir amb els nostres companys i compa-
nyes gironins i gironines una fantàstica 
vetllada.

La festa va començar amb  la benvin-
guda i el parlament de la presidenta 
de la delegació de Girona del COPC, 
Araceli Pérez que un cop acabat el seu 
parlament, i després de demanar al 
Vicedegà del COPC, Ricard Cayuela que 
ens dirigís unes paraules  va proposar 
a la presidenta de la secció d’ARC, 
Concha Escobar  i al coordinador del 
Grup de Treball  de Mediació Familiar 
i Comunitària de Girona, Josep Valera; 
que fessin la presentació del nou Punt 
SIM de Girona.

Tot seguit, Núria Tió, tresorera de la 
Junta de la Delegació de Girona del 
COPC va llegir l’acta del Jurat i va fer 
entrega dels 2 premis del XXVè CON-
CURS LITERARI D’ARTICLES DE PSICOLO-
GIA. La guanyadora en la categoria de 
Psicòlegs Col·legiats va ser Iris Crespo 
Martín, per l’article ¿Qué fué de la 
tristeza?, i la de la categoria d’Estudi-
ants Maria del Mar Anselmo Lorente  
pel seu article Ús del càstig físic com 
a eina educativa. (Els podeu descarre-
gar clicant.) Les nostres felicitacions a 
les autores pels treballs realitzats que 
esperem pogueu llegir atentament.

No podia acabar la festa sense un 
espectacle. En aquesta ocasió ens va 
fer gaudir d’una bona estona amb una 
divertida representació d’una cupletis-
ta, que va posar en un “compromís” a 
més d’un.  

Festa anual de la Psicologia a 
Girona

ELS ASSISTENTS A LA FESTA A MAS CASILDA

LA CUPLETISTA ”EN ACCIÓ”

ENTREGA DELS PREMIS DEL XXV CONCURS LITERARI

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.copcgirona.cat%2Fconcurs-literari%2Fpsicolegs%2F2014.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDq8wUyh9czxkBuk9VKUKTHbug9A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.copcgirona.cat%2Fconcurs-literari%2Fpsicolegs%2F2014.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGDq8wUyh9czxkBuk9VKUKTHbug9A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.copcgirona.cat%2Fconcurs-literari%2Festudiants%2F2014.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGu-_96eFfq7EICqqALlp24s9vscA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.copcgirona.cat%2Fconcurs-literari%2Festudiants%2F2014.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGu-_96eFfq7EICqqALlp24s9vscA
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Fruit de la col·laboració engegada a 
partir de la Jornada d’Atenció Pri-
mària i Psicologia organitzada per 
la nostra delegació de Tarragona 
del COPC el passat mes de febrer, 
ens vam reunir de nou abans de 
començar l’estiu amb la directora 
del CAP Rambla Nova, la Dra. Raquel 
Monné, per tal de poder programar 
noves activitats conjuntes, com ara 
alguna xerrada al CAP pels pares i 
també alguna pels professionals a la 
delegació, on pediatres i infermeres 
puguin preguntar i comentar sobre 
qüestions d’interès psicològic. Res-
pecte al tema de recerca i investiga-
ció es planteja també la possibilitat 
de poder fer algun estudi conjunt si 
sorgeix la possibilitat. 

CURS DE PEDIATRIA FAMILIAR I 
COMUNITÀRIA 

Destinat a professionals de tots els 
àmbits que estan en contacte amb 
els nens.

Objectiu general.- Tractar problemes 
familiars i socials, que repercuteixen 
en el nen i en la seva salut.

Objectius especfífics.- Posar en 
comú els diversos punts de vista 
del problema amb la participació de 
professionals que estan en contacte 
amb els nens en àmbits molt diver-
sos: Pediatres, Infermeres, Metges 
de Família, Psicòlegs, Psiquiatres, 
Educadors, Serveis Socials...

De 10 hores, els dies 30 de setembre 
i 2, 7 i 9 d’octubre de 2014, a l’Aula 
Mòdul Docència Hospital Universitari 
Joan XXIII de Tarragona, de 16.00 a 
18.30 hores, organitzat per la Direcció 
d’Atenció Primària Camp de Tarrago-
na (Institut Català de la Salut).

Clicant sobre la imatge podeu accedir 
a la informació completa del curs. ππ

O el podeu baixar del web de la So-
cietat Catalana de Pediatria: http://
www.scpediatria.cat/extraaca.php 

Reunió amb Raquel Monné directora del CAP 
Rambla Nova

JAUME DESCARREGA I RAQUEL MONNÉ

http://www.scpediatria.cat/extraaca.php
http://www.scpediatria.cat/extraaca.php
http://printgrup.com/numen/numen62/curs.pdf
http://printgrup.com/numen/numen62/curs.pdf
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 STOCKMANN 
 
Adaptació lliure d’Un enemic del 
poble d’Henrik Ibsen.

Adaptació i direcció:  Oriol Tarrasón.

Repartiment: Annabel Castan, Òscar 
Muñoz,Santi Ricart, Mireia Illamola, 
David Vert.

Escenografia: Les Antonietes.

Il.luminació: Iñaki Garz.

Espai Sonor: Eduardo Arbide.

Disseny: Assad Kassab.

El 18 de juny el COPC va organit-
zar un diàleg amb la companyia de 
teatre posterior a la representació de 
Stockmann a la sala Muntaner, on va 
estar en cartellera des del 4 fins el 
29 de juny. El col·loqui va estar ani-
mat per Jaume Descarrega, el presi-
dent de la nostra delegació i, encara 
i que finalment no va poder comptar 
amb la presència del seu director, 
Oriol Tarrasón, sí hi  van participar 
les actrius Annabel Castan i Mireia 
Illamola, i els actors Òscar Muñoz i 
David Vert , aixxí com  una bona part 
del públic que es va quedar a la sala 
després de la funció. Entre ells, Josep 
Vilajoana (degà del Col·legi), Ricard 
Cayuela (vicedegà)... Josep M. Al-
cañíz i Marica Checa (tresore i vocal 
de la delegació de Tarragona) i l’actor 
Manel Barceló, excel·lent conversa-
dor, qui coneixia molt bé l’obra per 

haver-hi treballat en una altra versió. 

L’obra desplega una trama d’inte-
ressos personals confrontats amb 
l’interès públic. L’espectacular desen-
volupament econòmic del poble 
arran l’explotació d’un balneari, es 
veu amenaçada per la notícia certa 
que les aigües que aporten les seves 
virtuds estan, de fet, contamina-
des. L’alcalde i altres amics, després 
d’intentar desprestigiar la veracitat 
de la font, volen impedir de totes 
totes que la notícia s’escampi. El 
director del balneari (Dr. Stockmann, 
germà de l’alcalde), tossut i degut a 
la seva ètica personal, no cedeix a 
les pressions i fa pública la notícia. 
Però aquí comença el malson, ja que 
el sentit de la notícia resulta afectat 
per un seguit de maniobres tendents 
a convertir l’acte valent d’informar al 
poble en un truc interessat. 

La podrem veure a Tarragona? Po-
drem tenir també aquí un debat amb 
els actors i el director? Qui lo sa! En 
qualsevol cas el tema evoca la nos-
tra realitat propera i suscita algunes 
preguntes sobre el nostre paper, com 
a protagonistes o com a poble. 

Josep M. Alcañiz, col·legiat 313 

Després de fer arribar unes quantes 
fotografies del col·loqui a l’Annabel 
Castan, que a més a més de ser una 
de les protagonistes de l’obra és 
també coordinadora de projectes de 
la Companyia Les Antonietes, i dema-
nar-li col·laboració per la revista ens 
va fer arribar el següent mail:

El Dr. Stockman,
un enemic del poble?



COPC Tarragona numen |   75

NUMEN | Activitats Institucionals | El Dr. Stockman, un enemic del poble?

Bon dia !

Moltes gràcies per les fotos i 
per l’oportunitat d’escriure a la 
vostra revista. 

Va ser fantàstic poder compar-
tir la funció amb vosaltres, i fer 
un fòrum amb tot de psicòlegs. 
La veritat és que l’obra d’Ibsen, 
com de fet tots els clàssics, 
tenen lectures per a totes les 
professions del planeta. 

Quan ens plantegem de tirar 
endavant una obra, triar-la, 
adaptar-la i posar-la en esce-
na, sempre considerem que el 
missatge que interpretarem, el 
seu contingut, sigui vigent en 
la societat actual, que l’es-
pectador hi pugui reconèixer 
i identificar elements del seu 

entorn, i no passa per fer la 
posada en escena amb ele-
ments de modernitat, sinó que 
el text, tot sol, ens hi trans-
porta. Saccejar l’espectador, 
posar-li les cartes sobre la 
taula i lluitar per no deixar-lo 
indiferent, fer-lo prendre part... 
amb la nostra voluntat, sem-
pre, de transmetre esperança, 
il·lusió i capacitat de canvi. De 
ben segur que la psicologia és 
una de les matèries que potser 
millor expliquen aquest procés 
evolutiu en la trama i els per-
sonatges, i l’efecte que generen 
en el públic. 

Va ser molt interessant el fò-
rum que es va generar després 
de l’obra, i la visió psicologista 
de la gent que hi participava. 

Així que esperem poder comp-
tar amb vosaltres en noves 
obres que muntem.

Moltes gràcies i una forta abra-
çada!!!

Annabel Castan, Coordinadora 
de projectes

LES ANTONIETES TEATRE, S.L.  
www.lesantonietes.com

lesantonietes@hotmail.com

Enllaços relacionats:

Ï Tot Teatre, amb un tràiler de 
l’obra: http://www.totteatre.
cat/List/Det/ER0001068 

Ï Teatre Barcelona. Opinions, 
comentaris, fotos: http://
www.teatrebarcelona.com/
espectacle/stockmann 

http://www.lesantonietes.com/
http://www.totteatre.cat/List/Det/ER0001068
http://www.totteatre.cat/List/Det/ER0001068
http://www.teatrebarcelona.com/espectacle/stockmann
http://www.teatrebarcelona.com/espectacle/stockmann
http://www.teatrebarcelona.com/espectacle/stockmann


76   | numen COPC Tarragona

NUMEN | Activitats Institucionals | L’Ajuntament de Tarragona entrega la Medalla d’Or de la Ciutat a l’ONCE i la seva
     Fundació

Aquesta és la invitació que vam 
rebre la Junta Rectora per assistir a 
l’acte de lliurament de la Medalla de 
la Ciutat a l’ONCE i la seva Fundació.

El Sr.  Miguel Carballeda, com a 
president de l’ONCE i la seva Funda-
ció, va rebre el passat dimarts 8 de 
juliol  la Medalla d’Or de la Ciutat de 
Tarragona de mans de l’alcalde de 
Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros en 
una Sala  de Plens del Palau Munici-
pal on no hi cabia ni una agulla.

Aquesta és una distinció que va con-
cedir  el Consistori  per unanimitat,  i 
s’atorga a aquelles persones o enti-
tats que han treballat d’una manera 

continuada pel bé de la ciutat, i en 
aquest cas suposa  el reconeixement 
a  la tasca de l’ONCE en els seus 75 
anys d’història i els 25 de la seva 
Fundació commemorats el 2013.

L’acte es va iniciar amb unes parau-
les i de  l’Alcalde de la ciutat, en les 
que va fer referència a valors com 
la  solidaritat, el respecte la voluntat 
continuada de servei a la ciutadania 
i al fet de posar sempre a les perso-
nes en el centre de totes les seves 
accions. Abans que es fes entrega 
del guardó al president de l’ONCE, la 
Regidora de Cultura,Begoña Floria, 
va resumir la trajectòria de l’ONCE, 
destacant la important tasca que 

aquesta entitat juga a l’hora de 
“transformar la societat perquè no hi 
hagi restriccions ni discriminació per 
a les persones cegues o amb altres 
discapacitats“.

Per la seva banda, Miguel Carballe-
da,  va agrair al consistori i a tots 
els ciutadans de Tarragona el seu 
reconeixement i col·laboració  com-
prant un cupó de l’ONCE,permetent 
així seguir amb la seva tasca d’il·lu-
sió que els hi permet repartir premis 
que es converteixen en ajudes i 
oportunitats per a les persones amb 
discapacitat”.

L’acte va comptar amb l’assistència 

L’Ajuntament de Tarragona entrega la Medalla 
d’Or de la Ciutat a l’ONCE i la seva Fundació
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de Teresa Palahí, vicepresidenta de 
l’ONCE, i l’equip de gestió i represen-
tació de l’ONCE a Catalunya, encap-
çalat per Xavier Grau, delegat territo-
rial; Enric Botí, president del Consell 
Territorial; Juany Fuentes, directora 
de l’ONCE a Tarragona, i personalitats 
de l’àmbit polític i social de Catalu-
nya, així com representants del col-
lectiu de persones amb discapacitat.

Tal i com ja s’informà  a la revista 
PsiAra publicada el passat mes de 
maig,  abans de l’estiu es va acordar 
un Conveni de col·laboració entre 
el COPC i  l’ONCE signat per Josep 
Vilajoana, degà del COPC i Xavier 
Grau, Delegat Territorial de l’ONCE a 

XAVIER GRAU I JOSEP VILAJOANA SIGNANT EL CONVENI

JUANY FUENTES I JAUMEDESCARREGA

Catalunya, amb l’objectiu de col·la-
borar en l’organització d’activitats ci-
entífiques dirigides tant a estudiants 
com a professionals que  comporta 
l’assessorament recíproc, l’intercanvi 
de publicacions i la recerca d’altres 
materials d’investigació i suport a la 
docència.  
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Activitats organitzades pel Grup 
d’Actualitzacions en Psicologia Jurídi-
ca de Tarragona

 
El dia 16 de maig es van realitzar 
dues activitats específiques pels pro-
fessionals de la psicologia jurídica. 
Durant el matí, es va desenvolupar 
un curs especialitzat per a l’avalua-
ció, en què es descrivia el procedi-
ment correcte per fer valoracions de 
nens i nenes menors de 6 anys que 
hagin pogut patir abús sexual.

El curs, el van impartir dos professio-
nals que aporten tècniques a les ad-
ministracions públiques: la Sra. Juana 
Azcarate, que ens va il·lustrar sobre 
els protocols i procediments que es 
fan servir al Govern de Navarra, i la 
Sra. Rosa Aragonés, de la Generalitat. 
Totes dues van desenvolupar una 
línia expositiva semblant, aportant 
exemples. També vam poder veu-
re la gravació d’una entrevista ben 
feta per exemplificar els tipus de 
preguntes correctes a fer, per no 
suggestionar, distorsionar o fer mal-
bé el testimoni del menor. Després 
de veure com funciona el programa 
d’exploració de les víctimes vulnera-
bles de la Generalitat, també ens van 
recordar les claus per fer una cor-

L’avalulació psicològica en 
l’àmbit jurídic de persones que 
han pogut patir abusos sexuals

GRUPS DE TREBALL
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recta valoració de la credibilitat del 
relat del menor, aspecte en que els 
equips catalans som pioners a l’estat 
espanyol.

Els assistents vam poder veure que 
els dos protocols són molt semblants 
i com n’és d’important poder fer be 
la valoració forense d’aquests nens 
i nenes. Això implica valorar tota la 
situació, inclosa la relació familiar, 
ja que de vegades es produeixen 
denúncies d’abusos cap als fills en 
el curs de separacions conflictives, 
que han de ser valorades amb molta 
cura.

Per la tarda, la sessió es va desen-
volupar en format de taula rodona, 
formada per dos pèrits de Canàries 
(la Sra. Begoña Moreno i el Sr. Ismael 
Pérez), i dos tècnics de Navarra (la 
Sra. Maria Martínez i el Dr. Josean 
Echauri). Tots plegats van continuar 
parlant del tema dels abusos sexuals 
en adults, i es va abordar des de la 
feina a fer tant amb les víctimes com 
amb els agressors. Van mostrar un 
interessant material gràfic per a la 
seva discussió.

La jornada va donar per a molts 
intercanvis. L’anècdota va ser que 
durant la tarda vam comptar amb la 
presència del Dr. Javier Urra, ex-de-
fensor del menor de la comunitat de 
Madrid i reputat psicòleg forense, 
que havia vingut a una reunió de 
treball i que es va apropar a saludar, 
donades les bones relacions que té 
amb alguns companys de la Secció 
de Jurídica i del grup de treball.

Núria Vázquez. Grup de Treball Psico-
logia Jurídica. Col. 8291
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EINES PSICOLÒGIQUES PER 
MILLORAR EL RENDIMENT 
ESPORTIU 

Des de la secció de Psicologia de l’Esport 
treballem per promoure la tasca que el  
Psicòleg del Esport fa pel desenvolupa-
ment i benestar integral de l’esportista i 
el seu entorn esportiu. Som responsables 
de la preparació psicològica que junta-
ment amb l’aspecte físic, tècnic i tàctic, 
és necessària per assolir el rendiment i 
l’excel·lència. 

Una sala plena, somriures i cares de 
satisfacció és el millor resum per la 
primera activitat desenvolupada pel Grup 
de Treball de la Secció de Psicologia de 
l’Esport i L’Activitat Física del COPC dele-
gació de Tarragona.  El passat divendres 
23 de maig va tenir lloc una conferència 
amb el suggerent títol: “Eines psicològi-
ques per millorar el rendiment esportiu” a 

càrrec de Alejo Garcia-Naveira, Psicòleg de 
l’Esport i director de projectes de la Fun-
dació Atlético de Madrid. La conferència, 
adreçada a psicòlegs, entrenadors, tècnics 
de l’esport i esportistes de base i alt ren-
diment,  va tenir el millor començament 
possible amb la interessant  presentació 
dels Jocs del Mediterrani 2017, que suposa 
un ambiciós projecte esportiu per la ciutat 
i la província i en els que els Psicòlegs de 
l’ Esport hem de tenir un paper actiu.

En Ramón Pallejà, com a director de  
l’Àrea d’Operacions i Esports va ser l’en-
carregat de  fer  la presentació per part de 
l’organització dels Jocs, i ens va fer arribar 
el power point que va utilitzar per la seva 
exposició.

Cliqueu per obrir el Pla Director Jocs Medi-
terranis Tarragona 2017 (PowerPoint). 
Us deixem amb una reflexió del ponent, 
Alejo García-Naveira, que es va prendre la 
molèstia d’escriure unes paraules per la 
nostra revista. 

LA PSICOLOGIA DEL DEPORTE 

La Psicología del Deporte es el estudio 
científico del comportamiento humano. 
Partiendo de una perspectiva profesional 
especializada del psicólogo del deporte, 
los objetivos principales de intervención 
en el alto rendimiento se centran en la 
mejora del rendimiento deportivo, el logro 
de resultados, el desarrollo del talento y 
la creación de equipos de alto rendimien-
to, así como del cuidado del bienestar y la 
salud del deportista.

Con el paso de los años, el psicólogo 
del deporte se ha ido introduciendo en 
algunos cuerpos técnicos de equipos 
deportivos profesionales, así como en 
la estructura deportiva de las categorías 
inferiores (deporte base) de diferentes 
entidades deportivas. Ejemplos recien-
tes los encontramos en clubes de fútbol 
como el Barcelona, Real Madrid, Atlético 
de Madrid, Villarreal y Athletic de Bilbao, 

Psicologia i esport a Tarragona

RAMON PALLEJÀ

http://printgrup.com/numen/numen62/tarragona2017.pptx
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entre otros.

Para desarrollar proyectos deportivos de 
alta envergadura e impacto, se necesita 
formar equipos de trabajo interdisci-
plinares (entrenador, preparador físico, 
psicólogo, servicios médicos, etc.). Se 
requiere líderes visionarios (por ejemplo, 
el director deportivo o entrenador) que 
integren a diferentes profesionales para el 
trabajo conjunto en pro de los objetivos 
del deportista, equipo o de la institución.

En este sentido, el entrenador es el 
principal gestor a nivel psicológico del 
deportista y el psicólogo del deporte 
(como técnico especialista) puede trabajar 
junto a él para su crecimiento personal y 
desarrollo profesional. Por ejemplo, para 
que mejore sus habilidades psicológicas 
de gestión de los deportistas (motivación, 
comunicación, técnicas conductuales, 
dinámicas grupales, etc.) y auto-gestión 
personal (control emocional, ser ejemplo 
en valores y comportamientos, etc.). Otra 
área de trabajo se centra en la Psicología 
del Entrenamiento y la Competición, don-
de el psicólogo del deporte colabora junto 
al entrenador en el establecimiento de ob-
jetivos, estructura, contenidos psicológicos 
y gestión de las sesiones o partidos para 
la preparación psicológica o rendimiento 
de los deportistas.

Además, señalar que existen diferentes 
colectivos con los que el psicólogo del 
deporte trabaja como son los directi-
vos, entrenadores, deportistas, árbitros 
y padres, entre otros integrantes de la 
población deportiva, en el que además 
del alto rendimiento, aborda otras áreas 
de intervención como son el de deporte 
de rendimiento, el deporte amateur, el 
deporte y salud, las organizaciones, etc., 

tanto en niños/as, jóvenes como adultos.

También destacar la consideración de la 
Psicología del Deporte como un campo 
amplio de actuación que engloba otras 
subespecialidades que dan lugar a nuevas 
posibilidades y un amplio repertorio de 
actuación profesional como es el entre-
namiento psicológico, el aprendizaje, la 
educación, la clínica, etc. 

Y por último, transmitir la necesidad de 
acreditarse como psicólogo del deporte 
tras la reciente aprobación de la “acredi-
tación de psicólogo del deporte” (Colegio 
Oficial de Psicólogos de España) como 
sello de calidad para el mercado laboral, 
y mejorar en el marketing y la difusión de 
la Psicología del Deporte en general y los 
beneficios del desempeño profesional del 
psicólogo del deporte en particular. Contar 
con el trabajo del psicólogo del deporte 
no es ni un lujo ni un gasto, representa 
rentabilizar la inversión económica y cui-
dado del proyecto en materia de rendimi-
ento, logro de objetivos y bienestar de las 
personas implicadas.

Alejo García Naveira, Psicólogo del Depor-
te. Vocal de la División Estatal de Psico-
logía del Deporte (COP). Club Atlético de 
Madrid. Univ. Pontificia de Comillas.

ENLLAÇOS RELACIONATS 
 
Si us interessa aquest tema o voleu saber 
alguna cosa més sobre aquest psicòleg de 
l’esport, no dubteu en visitar el seu blog: 
http://garcianaveira.blogspot.com.es/
 
OPINIÓ 

Hola. Me pareció una conferencia muy 
interesante. El ponente supo transmitir 
bien la idea. Conocer los resultados de su 
trabajo y cómo se comportan las personas 
a las que ha ayudado, hace ver mejor los 
frutos de la psicología del deporte. Me 
refiero a Diego Costa en particular y al 
Atletico de Madrid en general. 
 
La única pega que pongo es que la charla 
sobre Tarragona 2017 se hizo bastante ex-
tensa y provoco un final apresurado que 
impidió el buen funcionamiento de la úl-
tima parte de la conferencia. En resumen 
una buena conferencia, pero afectada por 
la duración de la charla de Tarragona 2017.

Un saludo.  
Entrenador de Judo i estudiant de psico-
logia

http://garcianaveira.blogspot.com.es/
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El passat 9 de juny, vam reunir-nos  
a la nostra delegació amb Concha 
Escobar, Presidenta de la Seccció 
d’Alternatives per a Resolució de 
Conflictes, i les components del Grup 
de treball de Mediació, amb la seva 
Coordinadora Susana Gutierrez al 
capdevant. Una reunió que va per-
metre parlar de tots aquells temes 
que tenen a veure amb l’àmbit de la 
Mediació i en la que es va comentar 
l’evolució del nou  Punt de Servei 
d’Informació Mediadora, Punt SIM ( 
del que en l’anterior Numen 61 es va 
donar informació) als diferents terri-

Reunió a la nostra seu amb Concha Escobar, 
Presidenta de la Secció ARC

toris i fer propostes que permetin fer 
el màxim de difusió d’aquest  servei 
als diferents mitjans de comunicació.

Creiem que reunions com aquesta, 
que apropen seccions i grups de 
treball a les diferents demarcacions, 
son imprescindibles per aconseguir 
que el treball que cadascú realitza 
pugui ser compartir. Aquestes coor-
dinacions  ens permetran compartir 
informació i fer propostes conjuntes 
que sempre son molt enriquidores.  
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El Passat dimarts 17 de juny, el nos-
tre grup de treball d’Actualitzacions 
de Psicologia Jurídica va organitzar 
la primera edició de l’activitat “Un 
cafè amb...”. En aquesta ocasió vam 
comptar amb la presència de la Ma-
gistrada Anna Grau Benet del Jutjat 
del Penal número 5 de Tarragona, es-
pecialitzada en violència de gènere. 

Aquest tipus de format permet crear 
un context més distès en el que es 
poden plantejar dubtes i preguntes a 
l’expert i establir una conversa i un 
intercanvi més ric del que es produ-

eix habitualment en una ponència. 
La Magistrada Anna Grau va compar-
tir amb els assistents anècdotes de 
la seva tasca quotidiana, però sobre-
tot va poder plantejar el que des del 
Jutjat esperen del rol que desenvo-
lupen tant els psicòlegs dels Equips 
Tècnics com els psicòlegs forenses.

Donat l’èxit d’aquesta activitat, ens 
plantegem repetir-la amb d’altres 
professionals que formen part de 
l’entorn de treball dels psicòlegs 
forenses. 
 

Un café amb la Magistrada Anna Grau Benet

EL PRIMER “UN CAFÈ AMB…” ANNA GRAU

Patricia Maguet Levy, coordinadora 
Grup de Treball  d’Actualitzacions de 
Psicologia Jurídica. Col. núm. 10274
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Hace dos años un grupo de profesi-
onales nos reunimos para hablar 
sobre cuentos infantiles, y sobre 
todo, para leerlos. “Más allá de los 
cuentos” ha sido el espacio que 
hemos construido para contarnos 
cuentos que nos permita compren-
der, a través de un ejercicio analíti-
co, qué imagen social y humana de 
nuestro mundo emocional encontra-
mos en los cuentos, qué infancia ha 
sido pensada a través de ellos, qué 
dilemas normativos esconde y qué 
resistencias. 

La historia de los cuentos infantiles 
es la historia de la infancia como 
construcción sociocultural en cuanto 
reflejan una determinada imagen 
que los adultos tienen de la niñez; 
la forma que ésta adquiere en una 
sociedad -las ideologías y mitos 
que la rodean- puede ayudarnos a 

entender aspectos de su educación 
y de la relación pedagógica que 
el mundo adulto sostiene hacia el 
mundo infantil. En este grupo el tipo 
de cuentos que mejor se ajusta son 
aquellos que poseen una intención 
abiertamente didáctica, es decir, los 
que se constituyen en herramientas 
para innovar la práctica educati-
va que favorezcan el desarrollo de 
competencias y habilidades comu-
nicativas, cognitivas, sociales.  No 
obstante, para nosotras no todos 
los cuentos infantiles pueden ser 
ubicados en una misma familia. La 
forma y la estructura de los cuentos 

de hadas ponen en juego otros me-
canismos. Siguiendo a Bruno Bettel-
heim en su libro “Psicoanálisis de los 
cuentos de hadas”, la capacidad de 
fantasear que involucran los cuentos 
tradicionales ayudan a los niños/as a 
superar las frustraciones narcisistas, 

A nosotras 
nos gusta 
contarnos 
cuentos 
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lo conflictos edípicos, las rivalidades 
fraternas, las dependencias de la 
infancia, permiten obtener un senti-
miento de identidad, autovaloración 
y un sentido de obligación moral. 

¿Por qué más allá de los cuentos? 
Porque entendemos que a través del 
acto de la escucha de un cuento de 
hadas, la niña o el niño podrá lograr 
una integración de sus vivencias 
más disonantes, es decir, tomar una 
distancia y a la vez un acercamiento 
menos amenazador a su realidad 
interna, inalcanzable en el anhelo 
adulto de la bondad, la armonía que 
es proyectada en el cuerpo infantil.  
Creemos que los niños familiarizados 
con los cuentos de hadas cuentan 
con la ventaja de sentirse familiari-
zados con el lenguaje simbólico que 
les facilitará volver a la realidad de la 
vida cotidiana después de acercarse 

a sus angustias o sus miedos; en de-
finitiva, a sus fantasías relacionadas 
con las pulsiones más inconscientes, 
a las que los adultos nos acercamos 
a través de los sueños.  

Reconocer que el mundo de la 
infancia implica también angustias, 
miedos y decepciones que  en oca-
siones le invaden y lo imposibilitan, 
permitirá que el dolor o el sufrimien-
to puedan encontrar un alivio en la 
expresión y figuración en la palabra. 
Dar un sentido nuevo a lo  ignora-
do. Para nosotras, el trabajo recién 
comienza, explorar la diversidad de 
material que existe en este campo 
nos mantendrá entretenidas al me-
nos otro año. 

Verónica Boero. Coordinadora Grup 
Treball “Més enllà dels contes”. Psi-
còloga col. 20146




