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“La locura, la verdadera locura, nos está haciendo mucha falta, a ver si nos cura de esta peste 
del sentido común que nos tiene a cada uno ahogado el propio”. 
Miguel de UnamunoMiguel de UnamunoMiguel de UnamunoMiguel de Unamuno    (1864-1936) Filòsof i escriptor espanyol.  

 
 



 

 

 
 
 
El 10 d’octubre de 2012, Dia Mundial de la Salut Mental, té per objectiu 
sensibilitzar la població sobre els problemes de salut mental. Les 
Biblioteques d’Osona volem fer la nostra aportació i oferir algunes lectures 
que poden resultar d’interès per tal de donar a conèixer aquesta realitat.  
 
Enguany, el tema escollit és la follia. Hem realitzat una guia temàtica i una 
guia de lectura sobre el llibre Los renglones torcidos de Dios, el qual servirà 
per fomentar el debat en la trobada dels Clubs de Lectura de les 
Biblioteques de la Comarca d’Osona i la Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic d’Osona.  
 
Però, sabem definir realment què és la follia? Parlar de “bojos” implica, 
d’entrada, un problema de llenguatge. Els psiquiatres parlen de trastorn 
mental i no pas de follia, perquè el terme és imprecís i va carregat de 
connotacions que, a la vegada, creen estigmes. En literatura, no obstant 
això, el mot es manté. La seva definició depèn de la perspectiva. No hi ha 
una bogeria sinó moltes i molt variades,  cadascuna de les quals es defineix 
en funció d’una pauta interpretativa. 
 
És per això que en aquesta guia trobareu diferents maneres d’entendre la 
follia. Cada lectura pot servir per oferir una nova mirada sobre el significat 
de l’individu, la societat i el món. Us animem a emprendre la lectura del 
llibre que més us interessi. 
 
Aquesta bibliografia engloba només els documents que estan disponibles a 
les biblioteques d’Osona i també us assenyalem a quines biblioteques es 
troben disponibles ressaltats de la següent manera: ____ i amb la identificació 
del municipi. (La llegenda la trobareu al final de la guia.) 
 
Bona lectura! 
 
 
BIBLIOTEQUES COMARCA D’OSONA 

 



 

 

NOVEL�LES 
 

 

� Duncker, Patricia. La Locura de Foucault. Madrid: 
Alianza, 2004. N Dun  VVVV  

 Es tracta d’una novel�la inquietant i misteriosa, en la 
 qual Patricia Duncker s’endinsa en els límits de la 
 follia  i el desig. El narrador és un jove estudiant de 
 doctorat a Cambridge que està escrivint la seva tesi 
 sobre Paul Michel, un famós i polèmic escriptor 

francès. La trobada amb una jove estudiant el portarà a abandonar la 
biblioteca i a voler trobar l’escriptor. El resultat de la seva recerca el 
portarà cap un hospital psiquiàtric on hi ha reclòs, des de fa anys, Paul 
Michel, el qual pateix esquizofrènia. 

 
� Luca de Tena, Torcuato. Los renglones torcidos de Dios. Barcelona: 

Planeta, 2004. N Luc TN TR VTN TR VTN TR VTN TR V     
Alice Gould és ingressada en un sanatori mental. En el seu deliri, creu 
ser una investigadora privada a càrrec d'un equip de detectius dedicats a 

aclarir complicats casos. Segons una carta del seu 
metge particular, la realitat és una altra: la seva 
paranoica obsessió és atemptar contra la vida del seu 
marit. L'extrema intel�ligència d'aquesta dona i la seva 
actitud aparentment normal confondran als metges fins 
al punt de no saber del cert si Alice ha estat ingressada 
injustament o pateix realment un greu i perillós trastorn 
psicològic. 
 

 
� MacGrath, Patrick. Follia. Barcelona: La 

Magrana, 2001. N Mac  
C SP TR VC SP TR VC SP TR VC SP TR V        

És una història d'obsessió sexual i bogeria, que té 
lloc als afores de Londres durant l'estiu del 1959. 
Max Raphael acaba de ser nomenat director 
d'una institució mental, i la seva dona, 
l'atractiva Stella, farà amistat amb un malalt. 

 
 
� MacGrath, Patrick. Spider. Barcelona: Random House 

Mondadori, 2005.  
N Mac VVVV     

 Spider torna al seu barri natal, a Londres. Allà escriu 
 les memòries de la seva difícil infància, alhora que 
 s'endinsa en un recorregut cap a la follia. 
 
 



 

� Maupassant, Guy de. Contes de bogeria i obsessió. Sant Boi de 
Llobregat: Edicions del Mall, 1985. N Maul     R VR VR VR V 
Aquest volum reuneix una sèrie de contes el tema central dels quals és 
la bogeria, un tema que sempre havia interessat a l’autor: "Els boigs 
m’atrauen. Per a ells l’impossible ja no existeix, l’inversemblant 
desapareix, l’encisador es fa constant i el sobrenatural, familiar”. 
 

� Oller, Narcís. La bogeria. Barcelona: La Galera, 
2009.  N Oll C M C M C M C M MMMM

G G G G 
R SH SQ TR TN T VR SH SQ TR TN T VR SH SQ TR TN T VR SH SQ TR TN T V

  
Disponible en castellà amb el títol de La locura 
La bogeria és la descripció d'un cas de trastorn 
mental que l'autor va conèixer de prop. Un ric 
propietari de Vilaniu, Daniel Serrallonga, aferrissat 
partidari del general Prim, va patir un lent i 
indeturable procés d'alienació mental arran de 
l'assassinat del militar i líder polític. 

 
 
� Peri Rossi, Cristina. La Nave de los locos. Barcelona: Seix Barral, 1984. 

N Per VVVV  
La novel�la revela la vulnerabilitat de l'ésser humà i postula les àrees 
que en cada persona escapa dels límits de la racionalitat comuna o de la 
convenció social, per endinsar-se en l'espai de la llibertat absoluta, és a 
dir, de la veritable subjectivitat. 

 
 
� Restrepo, Laura. Delirio. Madrid: Alfaguara, 2004.     

N Res  
C M MC M MC M MC M M

GGGG
 R SH SP TR TN R SH SP TR TN R SH SP TR TN R SH SP TR TN T T T T T T T T

MMMM    
VVVV         

 Un home torna a casa després d’un viatge de 
 negocis i troba que la seva dona ha embogit 
 completament. No té idea del que li pot haver  
 ocorregut i amb la finalitat de ajudar-la a sortir de la 
 crisi comença a investigar. 
 

 
 
� Strindberg, August. Inferno. Barcelona: El Acantilado, 2002. N Str V V V V  

Novel�la autobiogràfica que tracta sobre la vida de 
Strindberg i explora les seves múltiples obsessions, que 
palesen símptomes de paranoia i neurosi. Inferno ha 
estat habitualment citat com a prova de les neurosis 
personals que afligien a Strindberg, com per exemple 
la mania persecutòria. Però el cert és que, tot i que 
l'autor patia una lleu neurosi, es tracta d’una obra de 
ficció; Strindberg va exagerar i va inventar la gran part 
d'aquests símptomes per donar un major dramatisme 
de l'obra. 



 

 
TEATRE 
 

� Shaffer, Peter. Equus. Barcelona: Edicions 62, 1994. T 841 Sha  VVVV     
Un jove empleat d’unes quadres deixa cecs a sis cavalls d'un amic. Quan 
la justícia el posa en mans d'un psiquiatre, aquest descobreix en ell una 
rara malaltia mental, derivada d'una estranya devoció religiosa 
inculcada per la seva mare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
NARRATIVA I ASSAIG 
 

 

� Sacks, Oliver. L'home que va confondre la seva dona amb un barret. 
Barcelona: Proa, 1998.   616.89 Sac C TR VC TR VC TR VC TR V 
Sacks ens planteja un conjunt de relats plens de 
personatges rars, sorprenents i curiosos: un home 
que camina inclinat com la torre de Pisa i es fa fer 
unes ulleres amb un nivell de bombolla per poder 
mantenir-se recte, una dona que no té cap sentit del 
propi cos i que acaba caient desplomada, un 
prestigiós músic que té agnòsia visual i arriba a 
confondre la seva dona amb un barret, etcètera. Tots 
ells són pacients d’Oliver Sacks, que ens condueix 
amb destresa per les zones inexplorades i més 
desconegudes de la ment humana. 

 
 
FOLLIA I SOCIETAT 
 
� Modelos de locura: aproximaciones psicológicas, 
sociales y biológicas a la esquizofrenia. Barcelona: 
Herder, cop. 2006.  616.89 Mod TRTRTRTR 
En aquest llibre, col�laboradors de tot el món, 
critiquen el ‘model mèdic’ de la psicosi i la bogeria i 
analitzen, des d'una perspectiva històrica i econòmica, 
el predomini de l'enfocament de la psicosi entesa com 
a malaltia. L’obra mostra el paper que juguen les 
indústries farmacèutiques alhora que descriu 
alternatives a les solucions basades exclusivament en 
la medicació i propugna la importància de prevenir la 
psicosi, la bogeria. 



 

 
� Pio Abreu, José Luis. Cómo volverse loco: sobre 
fobias, paranoias, compulsiones y otros trastornos 
de nuestro tiempo. Barcelona [etc.]: Paidós, cop. 
2008.  616.89 Sza MMMM    

 

 Un cop assumida la dificultat de portar una vida 
 saludable i sana, l'autor es decanta per confiar en els 
 designis de la intel�ligència humana i explicar com 
 tornar-se boig, o en altres paraules, les mil i una 
 formes de perdre la raó en plena civilització del 
 consum, la pressa i l'estrès. 

 
 
� Szasz, Thomas. El Mito de la enfermedad mental: bases para una 
teoría de la conducta personal. Buenos Aires; Madrid: Amorrotu, 2008. 
616.89 Sza TTTT     
Szasz pren la histèria com a exemple i analitza els errors de les 
interpretacions clàssiques i contemporànies. Defensa una ‘teoria de la 

vida humana com a joc’ que permet 
integrar la psicologia, la sociologia i l’ètica 

i que situa l'home en el seu context actual,  
amb la facultat de decidir lliurement. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
TRASTORNS MENTALS 

 
� Chinchilla Moreno, Alfonso. Las Esquizofrenias. Barcelona [etc.]: 

Masson, cop. 1996. 616.89 Esq     CCCC         
Aquesta obra, escrita pel Dr. Chichilla, líder d'opinió 
en esquizofrènia, presenta una revisió i actualització 
terapèutica de les esquizofrènies, basant-se en els 
tractaments i diagnòstics de les seves pròpies 
experiències i en les del seu equip al llarg dels últims 
anys. 
 
 
 
 



 

 
 
 

� González Pardo, Héctor. La Invención de trastornos mentales: 
¿escuchando al fármaco o al paciente? Madrid: 
Alianza, 2008. 157 Gon VVVV     
En aquest llibre, dos investigadors i professors 
universitaris, experts en Psicologia clínica, 
proposen i justifiquen amb tot rigor una polèmica 
teoria sobre la invenció de diferents categories de 
trastorns mentals. La seva obra mostra que la 
creació i propagació de les malalties mentals té 
molt a veure amb els interessos comercials de la 
indústria farmacèutica i amb la complaença de 
professionals i pacients. 
ASSAIG 
 (DIAGNÒ 

� Gumley, Andrew. Volver a la normalidad después de un trastorno 
psicótico.  Bilbao: Desclée de Brouwer, cop. 2008. 616.89 Gum TTTT     
Un model cognitiu-relacional per a la recuperació i prevenció de 
recaigudes. Representa un pas gegant en 
el tractament de l'esquizofrènia. 
Imprescindible per a tots els 
professionals de la salut mental que 
s'ocupen d'abordar aquest trastorn. 
 
 
 
 
 
 
ACTAMENT) 

� Jiménez Arriero, Miguel Ángel. Las Psicosis.  Madrid: Acento, cop. 2001. 
616.89 Jim C SH CQ TR VC SH CQ TR VC SH CQ TR VC SH CQ TR V 
El que durant segles es va anomenar simplement follia és una complexa 
realitat que abasta molt diversos graus d'alteracions de la ment. Llegir 
aquest llibre ajuda a comprendre millor no només als malalts, sinó 
també a les persones "normals" entre les que ens movem cada dia.  
Aborda les manies, crisis, depressions o tristeses, les quals poden tenir 
una causa patològica. I, alhora, ens ajuda també a conèixer-nos millor a 
nosaltres mateixos: com som en profunditat i per què de vegades ens 
costa tant ser feliços. 



 

 
 
 
 
 

 

� Lázaro García, Luisa. Trastorno obsesivo-compulsivo: atrapado en el 
laberinto.  Barcelona: Morales i Torres, cop. 2005. 616.89 Laz VVVV 

Les doctores Lázaro i Morer ens ofereixen en aquesta 
obra una visió actual i comprensible sobre el TOC o 
trastorn obsessiu compulsiu. Els afectats, coneguts 
vulgarment com a "maniàtics", es caracteritzen per la 
presència de pensaments intrusius (obsessions) i actes 
repetitius (compulsions) persistents que produeixen 
gran malestar i pèrdua de temps, i que interfereixen 
en el funcionament psicosocial de l'individu.  
 
 
 

 
� Nathan, Peter E. Tratamiento de trastornos 
mentales: una guía de tratamientos que 
funcionan.  Madrid: Alianza, 2005. 616.89 Nat M VM VM VM V 
Aquest llibre suposa el primer intent de 
sistematització del que podria ser una guia de 
pràctica clínica per a professionals de la psicologia 
clínica i la psiquiatria. Es presenta en format de 
pregunta-resposta i inclou adreces de portals 
d'Internet i associacions relacionades amb cada 
trastorn, tant a Espanya com als Estats Units. 
 

 

 

� Obiols, Jordi E. Una Mente escindida: la 
esquizofrenia.  Barcelona: Oceano, cop. 
2001. 616.89 Obi RRRR 

 El Dr. Obiols aborda una malaltia 
 tradicionalment associada a diversos mites i 
 que, sovint, ha portat a confusions. Aquest 
 llibre ajuda a aclarir conceptes bàsics que 
 defineixen l'esquizofrènia, en el marc del 
 que la investigació científica actual està 
 aportant. 
 



 

 

� Tobin, Catherine. Las Esquizofrenias: una guía para familiares y 
pacientes.  Barcelona [etc.]: Paidós, cop. 2006. 616.89 Tob TN VTN VTN VTN V 

 
Ser esquizofrènic és ser diferent als altres, és viure 
d'una altra manera la relació amb el món. Però el 
patiment que sorgeix d'aquesta singularitat pot 
resultar insuportable per a la persona que pateix la 
malaltia i pot comportar, a vegades, el replegament 
en un mateix. Per això, a més del patiment del malalt 
s'afegeix el desconcert dels qui conviuen amb ell. Per 
tal d’ajudar a comprendre i afrontar millor aquesta 
malaltia, Catherine Tobin s'ha dirigit a pacients, 
famílies, especialistes i institucions sanitàries. 

 
 

� Torrey, Edwin Fuller. Superar la esquizofrenia: 
la guía indispensable para la enfermedad más 
incomprendida de nuestros días. Barcelona: 
Planeta, cop. 2006. 616.89 Tor     M TRM TRM TRM TR         

 Aquesta edició constitueix una ajuda inestimable i 
 summament eficaç tant per als afectats com per 
 als familiars i els professionals de la salut mental. 
 Escrit en un llenguatge clar i amè, el doctor Edwin 
 Fuller Torrey mostra l'origen, les causes, els 
 símptomes i el tractament de l'esquizofrènia, una 
 malaltia que encara avui dia segueix sent una gran 
 desconeguda. 

 
 
PSIQUIATRIA I PSICOPATOLOGIA    
 
� Diccionari de psiquiatria.  Barcelona: TERMCAT, Centre de 

Terminologia, 2007. 616.89(03) Dic MMMM 
El Diccionari de psiquiatria aplega i defineix 1.062 termes catalans, amb 
les equivalències en castellà, francès, anglès i alemany, indicacions de 

les relacions de sinonímia entre els termes i, quan 
escau, notes amb informació contextual. Per a facilitar 
la consulta de l'obra, darrere el cos del diccionari 
apareixen els índexs bilingües corresponents.  
L'obra s'adreça als professionals de la salut mental —
especialment als qui treballen en l'àmbit assistencial—, 
als estudiants de medicina i d'altres disciplines afins a 
la psiquiatria, així com a aquells professionals 
(periodistes, traductors o correctors especialitzats), 
que necessitin una eina de consulta eminentment 
pràctica per a resoldre els seus dubtes terminològics. 

 



 

 
 
 
� DSM-IV: manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales: texto revisado.  Barcelona [etc.]: 
Masson, 2007. 616.89 Dsm     C M VC M VC M VC M V         
Aquesta edició recull les darreres innovacions en l’àmbit 
de les malalties mentals i esdevé una exhaustiva revisió de 
la literatura sobre les investigacions en trastorns mentals 
publicades des de l'aparició del DSM-IV fins a l’actualitat.  

 
 

� Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. 
 Barcelona [etc.]: Masson [etc.], 2006.  616.89 Int 
 C RC RC RC R 

 Nova edició d'aquesta obra de referència dirigida  
 pel Dr. Julio Vallejo, en la qual s'aborden els  
 fonaments   psicopatològics de la psiquiatria. 
 
 

 
 

� Tratado de esquizofrenia.  Barcelona [etc.]: Ars 
Médica, cop. 2008. 616.89 Tra TN TTN TTN TTN T     
Aquesta obra revisa l'estat actual dels coneixements 
sobre les causes, la naturalesa i el tractament de 
l’esquizofrènia. Experts d'Amèrica del Nord i Europa 
aborden la complexitat d’aquesta malaltia en un 
exhaustiu anàlisi.  
 
 

� Mesa Cid, Pedro J. Manual de psicopatología general.  Madrid: 
Pirámide, cop. 2007. 616.89 Mes TRTRTRTR 
Aquesta obra és el resultat de molts anys de treball amb estudiants, 
llicenciats i pacients, i ha estat elaborada amb el propòsit d'aportar un 
material bàsic en l'àmbit de la psicopatologia general. 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

RELATS PERSONALS I BIOGRAFIES 
 
 
� Chaves-Lechuga, Antonio. Convivir con el trastorno 
mental: ciclismo y música, dos grandes aliados. 
Barcelona: Laertes, cop. 2010 616.89 Cha     TTTT         
El llibre narra la història d'un pare que, per ajudar al 
seu fill  a superar un brot psicòtic, tria el camí de 
l’esport (el ciclisme) i l’expressió artística (la música). 
  
 

 
� Greenberg, Michael. Hacia el amanecer. Barcelona: 

Seix Barral, 2009. 616.89 Gre     TN TTN TTN TTN T     
 Aquesta és la història de la Sally, la filla de quinze 
 anys de Michael Greenberg, que va patir una crisi 
 nerviosa i va perdre la raó. A partir d'aquest 
 moment, pare i filla van entrar en un món paral�lel 
 que transformaria les seves vides per sempre. 
 
 
 

 
 

 
� Ruiz Garzón, Ricard. Esquizo: històries reals. 

Barcelona: La Campana, 2008. 616.89 Rui  VVVV T T T T    

Disponible en castellà amb el títol Las Voces del 
laberinto: historias reales sobre la esquizofrenia 

 En aquest llibre podem sentir les veus d'aquells que 
 habitualment no són escoltats en una societat, com 
 la nostra, que es resisteix a entendre els qui viuen 
 en el laberint d'una malaltia mental. 
 

 
  

� Torrentallé Rocaspana, Mercè. Esquizofrenia: locura o realidad. 
Maçaners: Abadia, 2008. 616.89 Tor VVVV 
El llibre explica com la protagonista comença a tenir por que els seus 
fills caiguin en el món de les drogues i s’obsessiona fins a tal extrem que 
se li desencadena un brot psicòtic. Narra les al�lucinacions i els desvaris 
tal com els va viure en pròpia persona. 



 

 

HISTÔRIA 

 

� Borràs Castanyer, Laura. Més enllà de la raó. Barcelona: Quaderns 
Crema, 1999. 616.89 Bor  VVVV    Laura Borràs emprèn en aquest llibre una 
recorregut fascinant per l'imaginari de la follia medieval, sovint 
silenciada i sense cara, classificant-la a través de les figures que la 
representen iconogràficament i de la relació que aquestes figures 
estableixen amb els textos que les acompanyen. 

 

� Porter, Roy. Breve historia de la locura. Madrid: Turner; México: Fondo 
de Cultura Económica, 2003.  616.89 Por  VVVV    
L’obra fa un recompte sobre les diverses formes en què ha estat 
conceptualitzada, utilitzada i experimentada la bogeria al llarg de la 
història. 

 
� Ventura Mas, Sílvia. Els Bojos a Catalunya: 1850-2000. Barcelona: 

Edicions 62, 2008. 616.89 Gre     M T VM T VM T VM T V     
El llibre aborda el passat recent i un munt de qüestions relacionades 
amb la bogeria d’ençà que el 1850 es va començar a considerar com a 
malaltia mental. L’autora, Sílvia Ventura, analitza els darrers cent 
cinquanta anys de la psiquiatria a Catalunya, des d’una perspectiva 
compromesa, en la qual no dubta a donar la seva opinió polemitzant 
sobre les diferents etapes assistencials sobrevingudes en aquest període. 
 
 
 



 

 

 

PEL�LÍCULES 
 
 
� Forman, Milos. Alguien voló sobre el nido del cuco. [Madrid]: Warner 

Bros, 2009. DVD Alg C TN TRC TN TRC TN TRC TN TR     
Randle, un violador d'esperit lliure, que viu 
contracorrent, és reclòs en un hospital psiquiàtric.  
La inflexible disciplina del centre accentua la seva 
tendència al desordre, i acabarà desencadenant  
una guerra entre els pacients i el personal de la 
clínica La sort de cada pacient del pavelló està  
en joc. 

 
 
 

BIBLIOTEQUES COMARCA D’OSONA 
    

CCCC    Biblioteca de CentellesCentellesCentellesCentelles – La cooperativa    
MMMM    Biblioteca de ManlleuManlleuManlleuManlleu – Bisbe Morgades    
MMMM
GGGG    Biblioteca de ManlleuManlleuManlleuManlleu – Mossèn Blancafort (Gràcia)    
RRRR    Biblioteca de Roda de TerRoda de TerRoda de TerRoda de Ter – Bac de Roda    
SHSHSHSH    Biblioteca de Sant Hipòlit de VoltregàSant Hipòlit de VoltregàSant Hipòlit de VoltregàSant Hipòlit de Voltregà – Marquès de Remisa    
SQSQSQSQ    Biblioteca de Sant Quirze de BesoraSant Quirze de BesoraSant Quirze de BesoraSant Quirze de Besora – Pompeu Fabra    
SPSPSPSP    Biblioteca de Sant Pere de TorellóSant Pere de TorellóSant Pere de TorellóSant Pere de Torelló – L’Esqueller    
TRTRTRTR    Biblioteca de TaradellTaradellTaradellTaradell – Antoni Pladevall i Font    
TNTNTNTN    Biblioteca de TonaTonaTonaTona – Caterina Figueras    
TTTT    Biblioteca de TorellóTorellóTorellóTorelló – Dos Rius    
TTTT
MMMM    Biblioteca de TorellóTorellóTorellóTorelló – (Montserrat)    
VVVV    Biblioteca de VicVicVicVic – Joan Triadú    
BGBGBGBG    Bibliobús de LLLLeseseses GuilleriesGuilleriesGuilleriesGuilleries    
BTBTBTBT    Bibliobús de    TagamanentTagamanentTagamanentTagamanent    
    

    
 



 

 

Per més informació....  
 
FEDERACIÓ CATALANA D’ASSOCIACIONS DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS (FEAFAMM) 
(Federació catalana d’associacions de familiars i persones amb problemes de salut mental). 
c/ Berguedà, 9-11, entl 3ª 
08029 Barcelona 
Telèfon: 93 272 14 51 
Web: http://www.familiarsmalaltsmentals.org 
e-mail: federacio@fecafamm.org 
 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGRUPACIONES DE FAMILIARES Y ENFERMOS MENTALES 
(FEAFES) 
c/ Hernández Más, 20-24 
28053 Madrid 
Telèfon: 91 507 92 48 
Web: http://www.feafes.com  
e-mail: feafes@feafes.com 
 
FUNDACIÓ PRIVADA SENY (Schizophrenia Research Foundation) 
c/ Diputació, 238 Àtic 7ª 
08007 Barcelona 
Tel: 93 349 07 75 
Web: http://www.senyfundacio.org 
e-mail: seny@senyfundacio.org 
 
NACIONAL MENTAL HEALTH ASSOCIATION (NMHA) 
Web: http: www.nmha.org 
 
FEDERACIÓ EUROPEA DE FAMILIARS DE MALALTS MENTALS (EUFAMI) 
Web: http://www.eufami.org 
 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASSOCIACIONES DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL 
Web: http://www.fearp.org 
 
FUNDACIÓN MANANTIAL 
Avda. Arroyo del Santo, 12 
28042 Madrid  
TEl. 93 371 72 12 
Web: http: www.fundacionmanantial.org 
 
ALTRES ADRECES D’INTERÈS: 

 
• Ràdio Nikosia: www.radionikosia.org  
• Portal Psiquiatria.com: www.psiquiatria.com  
• Portal de la discapacitat DISCAPNET: www.discapnet.es  
• Fòrum Salut Mental: www.forumsalutmental.com 
• Asociación Mundial de Psiquiatría World Psychiatric Association (WPA): www.wpanet.org  
• Unitat de Recerca en Neurociència Cognitiva; 

http://dpsiquiatria.uab.cat/ca/grupRecerca_2.php 
• Publicacions: http://highwire.stanford.edu/lists/freeart.dtl 
• MedlinePlus: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ 



 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Biblioteca Joan Triadú 
 

c/ Arquebisbe Alemany, 5 
08500 Vic 
Tel. 93 883 33 25 
e-mail: b.vic.jt@diba.cat 
www.bibliotecavic.cat  

 
 
 

Horari (hivern): 
Dilluns : de 15.30 a 20.00h.  

De dimarts a divendres : de 10.00 a 20.00h. 
      Dissabtes:  de 10.00 a 14.00h. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
    
 

 


