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El món del disminuït

SUSANNA MASNOU I BARRERA

UNA JOVE PSICÒLOGA QUE SAP ESCOLTAR

Probablement molta gent de Verges han visitat 
alguna vegada un psicòleg perquè aquest pro-
fessional els escolti i els aconselli a l’hora de 
buscar les millors solucions per a ajudar-los a 
superar les preocupacions que tenen en la seva 
vida quotidiana.
Aquesta vegada parlarem de la psicologia clínica. 
Hem anat a trobar Susanna Masnou, una jove 
psicòloga clínica de Vidreres, perquè ens expliqui 
què és aquesta especialitat i com pot ajudar les 
persones amb problemes de salut mental i de 
discapacitat.

Susanna, per què vas estudiar psicologia clínica 
i en què consisteix això?
Sempre m’he interessat per ajudar la gent. De 
fet, quan era petita, ja deia que volia ser infer-
mera; però en fer-me gran em vaig decantar per 
la psicologia clínica per donar un cop de mà als 
qui tenen problemes de salut mental o algun 
tipus de discapacitat. Aquesta branca estudia i 
tracta tots els trastorns psíquics de la persona 
en edat adulta. En el meu cas, m’he especialitzat 
en trastorns mentals severs.

Com va ser la teva etapa a la Facultat de Psico-
logia?
Vaig fer la carrera de psicologia a la Universitat 
Nacional d’Ensenyament a Distància (UNED) de 
Girona, ja que aleshores combinava els estudis 
amb la feina. Em vaig haver d’esforçar molt per 
treure-me-la, i aquell esforç, voluntat i constàn-

cia m’han servit per a aplicar-los a les diferents 
tasques que he fet fins ara, totes dins l’àmbit de 
la salut mental i centrada en la inserció social i la-
boral de les persones amb problemes psíquics.

Parlem del teu entorn professional. Què hi fas, 
actualment, al Parc Hospitalari Martí i Julià de 
Salt?
Deu fer uns deu anys, el que era el psiquiàtric de 
Salt va començar una reforma per tal d’acostar 

La Susanna i en Josep a Verges
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les persones amb problemes de salut mental a 
la comunitat. El primer pas va ser considerar la 
malaltia mental com qualsevol altra, incloent-la 
en un hospital general; per això l’antic psiquiàtric 
va quedar integrat en el Parc Hospitalari Martí i 
Julià, juntament amb el Santa Caterina. El segon 
pas ha estat millorar el tractament que reben els 
pacients. Actualment formo part de l’equip de 
professionals que està implantant l’anomenada 
teràpia psicològica integrada per a persones 
amb esquizofrènia, que comprèn diferents pro-
grames de tractament; un dels més destacats és 
la rehabilitació cogitava, ja que els qui pateixen 
esquizofrènia tenen un dèficit important en l’as-
pecte cognitiu. La meva tasca la desenvolupo 
principalment a la Llar-Residència La Maçana, 
també a la Unitat de Llarga Estada del mateix 
parc (TMS-1) i en quatre centres de dia de la 
demarcació de Girona. A més a més, en tots hi 
aporto els coneixements i l’experiència que tinc 
en l’àmbit de la inserció laboral de persones amb 
problemes de salut mental, perquè abans havia 
estat en dos centres especials de treball i havia 
coordinat un servei prelaboral.

De quina manera veus el teu futur com a psi-
còloga?
El veig com una continuació del que faig ara, és 
a dir, em veig ajudant els qui tenen algun tipus 
de problema per a poder portar una vida norma-
litzada per mitjà de la inclusió social i laboral, ja 
que penso que totes aquestes persones tenen 
un lloc al món, i només cal ajudar-los a superar 
les dificultats amb què es puguin anar trobant i 
donar-los el suport necessari en cada moment.

Què t’agrada fer en el temps lliure?
Algunes de les meves aficions són conèixer llocs 
nous i fer fotografies, sobretot de natura i de 
muntanya, ja que m’agrada molt caminar.

Particularment vull agrair a la Susanna la seva 
col·laboració i el temps que m’ha dedicat en 
aquesta entrevista per a donar a conèixer un 
tema tan interessant com el de la psicologia 
clínica.

JOSEP COTS I OLLER


