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12 de desembre de 2008 

 

Sr. Albert Sáez 

 President del Patronat de la Fundació La Marató TV3 

Sr. Xavier Abad 

 Director de La Marató TV3 

 

 

En relació als diversos comunicats realitzats des de la Fundació Congrés Català de Salut Mental 

que qüestionen la suposada orientació temàtica i els projectes d’investigació susceptibles d’un 

finançament de la Marató d’aquest any, volem manifestar el següent: 

 

1. Felicitem a la direcció de TV3 pel clar interès que mostren per la salut mental, donat que 

ja s’ ha dedicat dos edicions de la Marató a trastorns que tenen a veure directament amb 

les malalties mentals i tres edicions més a altres malalties neurodegeneratives o del 

neurodesenvolupament. 

 

2. Entendre el model biomèdic com excloent i separat dels aspectes més psicosocials en 

aquests trastorns mentals, com manifesta la Fundació, SI que denota una visió molt 

simplista i erròniament dicotòmica de la realitat de les malalties mentals. Aquesta visió no 

està basada en els resultats de la recerca científica de les malalties mentals. 

 

3. Per altra banda, els coneixements actuals sobre les bases de les malalties mentals 

apunten a una interacció complexa entre factors biològics i ambientals i, per tant la 

recerca realitzada des del model biomèdic ha tingut una gran repercussió en les 

intervencions més psicosocials. 

 

4. A més, si repassem la memòria de la marató de 2000, dedicada a les Malalties Mentals, 

veiem que es van finançar molts projectes que investigaven aspectes menys biològics 

d’aquestes malalties:  

 

Dra. Teresa Boget Llucià 

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 

"Eficàcia de la rehabilitació neuropsicològica en l'esquizofrènia crònica: 

repercussions sobre les variables clíniques, l'activitat cerebral i el funcionament 

psicosocial". 54.452 € 

  

Dr. Jorge A. Cervilla Ballesteros 

Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental 

"Funcionament neuropsicològic, signes neurològics menors i marcadors de 

neurodesenvolupament com a determinants de necessitats, resposta al tractament i 

evolució en persones amb esquizofrènia: un estudi de seguiment a 5 anys". 90.010 € 
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Dra. Lluïsa Garcia Esteve 

Institut Clínic de Psiquiatria i Psicologia 

"Depressió major i qualitat de vida: evolució en una cohort de dones puèrperes". 

34.740 € 

 

Dr. Andrés García Siso 

Hospital Universitari Institut Pere Mata. Reus 

"Vulnerabilitat al trastorn mental en fills de pares que pateixen un trastorn mental 

sever (TMS)". 11.476 € 

 

Dr. Manuel Girón Giménez 

Facultat de Medicina. Universitat Miguel Hernández. Alacant 

"Avaluació d'una tècnica d'intervenció familiar en l'esquizofrènia". 39.760 € 

 

Dra. M. Teresa Lluch Canut 

Escola Universitària d'Infermeria. Universitat de Barcelona 

"Avaluació de l'efectivitat de les cures domiciliàries d'infermeria administrades a 

pacients afectes de TMS mitjançant l'aplicació d'un model d'intervenció basat en la 

gestió de casos". 31.553 € 

 

Dr. Joan Obiols Llandrich 

Servei Andorrà d'Atenció Sanitària 

"Estudi comparatiu de la incidència i evolució de primers brots psicòtics entre 

població immigrada i autòctona d'Andorra". 20.699 € 

 

Dr. Jordi Obiols Llandrich 

Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona 

"Programa de psicoeducació i de detecció precoç dels trastorns psicòtics d'inici 

juvenil". 25.046 € 

 

Dr. Jorge Tizón García 

Unitat de Salut Mental Sant Martí Nord. ICS 

"Factors de risc de patir trastorn psicòtic. Disseny d'un instrument de detecció 

d'aplicació a la infància i l'adolescència". 58.995 € 

 

Dr. Rafael Torrubia Beltri 

Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona 

"La personalitat psicopàtica en adolescents: avaluació, processos cognitius, emoció i 

conducta". 45.473 € 

 

Dr. Enric Vicens Pons 

Sant Joan de Déu Serveis de Salut Mental 

"Avaluació d'un programa dissenyat per a l'atenció domiciliària d'infermeria" 

23.932 € 
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Dr. Eduard Vieta Pascual 

Hospital Clínic i Provincial de Barcelona 

"Factors de risc de mal compliment del tractament farmacològic i mala evolució en 

el trastorn bipolar". 34.206 € 

 

5. Finalment, volem manifestar expressament el suport de la Societat Catalana de 

Psiquiatria i Salut Mental al desenvolupament del coneixement basat en l’evidència i 

animar els i les professionals de la salut mental a presentar projectes de recerca amb 

metodologia científica a la propera Marató de TV3. Creiem que els portaveus de la 

Fundació Congrés Català s’equivoquen al posar en qüestió aspectes tan formals de la 

presentació de la marató , i farien una contribució més positiva als i les pacients i les seves 

famílies, sumant-se a la nostra felicitació per la iniciativa i animant també les i els seus 

afiliats i socis a presentar el màxim de projectes possibles. L’objectiu inexcusable de tots 

els i les professionals de la salut mental ha de ser el de millorar i avançar en el 

coneixement i abordatge dels trastorns mentals, per tal de millorar la qualitat de vida dels 

i les pacients, evitant la dicotomia “biomèdic / psicosocial” superada pel paradigma 

integrador actual. 

 

 

 

 

 

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental 

Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears 

 

scpsiquiatria@acmcb.es 
www.academia.cat/societats/psiquia 

 

 

 

 

 

 

 

 


