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El Dr. Jordi Ponces i Vergé és metge neuròleg i rehabilitador, ha dedicat la seva 

vida professional a la paràlisi cerebral i al desenvolupament del nen. 

Fill d’una família de Barcelona, a partir del quart curs de medicina a la Uni-

versitat de Barcelona, es va formar com a neuròleg al costat del Dr. Lluís Barraquer 

Bordas en el dispensari de Neurologia de la càtedra de Patologia General i, pos-

teriorment, a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Interessat per 

la patologia neurològica infantil i la neurologia del desenvolupament va explorar 

més de mil neonats. Es forma com a rehabilitador al Servei d’Ortopèdia i Rehabi-

litació infantil de l’Hospital de la Creu Roja d’on en va ser cap adjunt. Juntament 

amb els doctors Cañadell i Barraquer va organitzar l’any 1959 un curs de Neu-

roortopèdia en el qual hi van participar els doctors Tardieu, Grosiort, Le Coeur, 

etc. L’any següent es desplaça a París amb el professor Guy Tardieu a l’Hospital 

Raymond Poincaré de Garches i l’Hospital Parrot-Bicetre de París, on profunditza 

en el coneixement de la paràlisi cerebral. De retorn a Barcelona, l’any 1961 al 

costat de la Dra. Júlia Corominas endeguen la posada en marxa del Centre Pilot 

de Paràlisi Cerebral Arcàngel Sant Gabriel de Barcelona, centre de referència a 

tot l’estat durant molts anys, essent-ne el seu director mèdic fins la seva jubilació 

l’any 2005. L’any 1965 va crear i coordinar al Centre Pilot el Servei de Tractament 

Precoç (Atenció Precoç).

L’any 1965 va crear el primer Servei d’Atenció Precoç per a nens lesionats cere-

brals o amb trastorns del desenvolupament que va existir a Catalunya i Espanya, i 

el tercer d’Europa, com va ser això?

A primers de l’any 1965 vaig conèixer la Dra. Grisoni Colli, de Milà, vaig tenir 

l’oportunitat de visitar el seu Servei, i la Doctora va tenir la gentilesa de venir a Bar-

celona i estar-s’hi una setmana amb nosaltres, organitzant un grup de quatre ma-

res i quatre nens. Gràcies a això, i al fet de comptar amb la Dra. Corominas, que els 

primers anys feia un grup terapèutic de mares, i amb tres persones excepcionals, 
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la psicòloga Carme Morral, la fisioterapeuta Mª. Dolors Mestres i la treballadora 

social Mª. Dolors Torras vam constituir el primer equip de treball.

Amb la Dra. Júlia Corominas van ser els primers directors mèdics del Centre Pilot 

de Paràlisi Cerebral de Barcelona. Com va ser la trobada entre un neuròleg i reha-

bilitador i una psiquiatra psicoanalista?

A primers de la dècada dels anys 50 en Lluís Barraquer, que regentava el dispensari 

de neurologia de la Càtedra de Patologia General, on jo era alumne intern, em va 

dir “avui hauríem d’acabar aviat ja que la Dra. Júlia Corominas farà una conferèn-

cia al Sagrat Cor sobre Paràlisi Cerebral. Ha estat a Londres amb la Collis i la Bo-

bath buscant tècniques de relaxació i explicarà el que allí fan. A tu que t’interessa 

la patologia infantil et vindrà bé”. Vam anar a l’Hospital del Sagrat Cor, al Servei de 

Neurologia del Dr. Subirana. La conferència es va fer en un despatx, i a part dels 

del Servei, el públic érem en Lluís Barraquer i jo. Vam anar-hi a peu i en Lluís em 

va fer tot tipus d’explicacions sobre qui era la Júlia Corominas, del seu pare, un 

polític que va morir a l’exili, i de la seva mare, pedagoga que va portar el mètode 

Montessori a Catalunya. Des d’aquell moment la Júlia Corominas va esdevenir 

per a mi un personatge mitològic, admiració que he mantingut al llarg dels anys, 

fonamentada en quaranta-cinc d’estreta col·laboració. Nou anys més tard em vaig 

entrevistar amb ella a fi de treballar conjuntament al Centre de nova creació, on ja 

hi aportava tota la seva qualitat la Dra. Eulàlia Torras.

 

Després de més de 40 anys com a director mèdic del Centre Pilot, quins reptes de 

futur entreveu en l’assistència i la recerca en el camp de la paràlisi cerebral?

Hi ha un repte que caldrà solucionar: el valor social de la integració escolar i la 

necessitat d’aconseguir el màxim de possibilitats de progrés i de desenvolupament 

de cada nen. Excepte en els casos molts afectats, hi ha una edat en la qual tot el 

desenvolupament possible només pot ser ajudat estimulant l’activitat que crea i 

realitza cada nen. Això ho facilita una atenció global realitzada per un equip de 

professionals integrat i coordinat. El major coneixement que, any darrera any, es 

té del desenvolupament hauria de presidir la manera d’atendre a cada infant i a 

cada situació. No es pot partir d’un desconeixement de les seves possibilitats de 

progrés i que es prioritzi si el nen pot o no seguir un disseny curricular ordinari o 

adaptat per arribar a assolir uns determinats nivells escolars. Cal que presideixin 

les seves possibilitats de rehabilitació neuro-psico-senso-motrius.

De cara al futur penso en si es pot accelerar l’activitat neurogènica, de 

manera que apareguin moltes noves cèl·lules troncals. La rehabilitació neu-

rològica haurà d’assumir el repte de com arribar a incorporar aquestes noves 
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cèl·lules en circuits funcionals útils. El panorama rehabilitador pot ser molt 

engrescador. 

Quina valoració faria del camí que ha recorregut l’Atenció Precoç a Catalunya? 

Quins reptes tenim per davant?

S’ha aconseguit ajudar a moltes famílies per tot el territori de Catalunya. Però cal 

millorar l’atenció que dóna cada equip. Cal que hi hagi una estabilitat professional, 

amb incentius i una estabilitat econòmica per a cada Servei. El programa a realitzar 

ha de decidir-se en funció de les necessitats de cada infant i cada situació familiar, 

i no venir determinat per disposicions burocràtiques. Ha de ser possible que cada 

especialista: psicòleg, fisioterapeuta, metge, logopeda, assistent social sigui expert 

en desenvolupament neuro-psico-senso-motriu i en les relacions familiars.

L’autosensorialitat, esdevé realment el punt de partida del desenvolupament men-

tal del nen?

Certament. Aquest és el punt en què conflueixen neurologia i psicologia. Les sen-

sacions pures, sense percepció, és quelcom que ja existeix abans de néixer. Tant en 

la vida intrauterina com en els primers mesos de la vida extrauterina el que arriba 

al cervell són sensacions, inicialment indiferenciades i sense localització corporal, 

donat que encara no s’ha elaborat l’esquema corporal. La primera diferenciació és 

la d’agradable, desagradable o indiferent. Ràpidament les sensacions adopten una 

estructura. Són les sensacions amb forma o shape. Les sensacions es van associant 

per simultaneïtat temporal o topogràfica. I serà a través de les sensacions com co-

mençarà a conèixer el món extern, inicialment només com l’objecte font de cada 

sensació, és a dir, unit a la sensació.

Ens podria explicar breument el concepte de desenvolupament neuro-psico-senso-

motriu?  

És el canvi biològic gradual a través del qual es passa d’un estat d’organització 

encefàlica a un altre de més complex  i, si és vol, més perfecte.

És el pas d’una sèrie de fases successives, cadascuna de les quals és prepa-

ratòria, i punt de partida, de la immediata següent. És producte d’un programa 

genètic, una història biològica i una història personal. Aparentment  observem 

un conjunt de fenòmens motrius, perceptius, mentals, etc. amb una successió de-

finida però és quelcom més que aquest conjunt de fenòmens. Cada fenomen és 

l’expressió d’un procés d’estructuració i organització interna de l’encèfal. És l’en-

trada en funcionament d’una sèrie de circuits neuronals que aniran construint 

l’estructura cerebral pròpia de la nostra espècie. 
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Com diu Mesulam “El cervell fa la seva funció - el processament - a través de 

“xarxes de treball” (networks), formades per sistemes dispersos al servei de les 

grans funcions, de manera que cadascuna d’elles implica vàries regions cerebrals 

interconnectades”. És tot el procés “d’humanització” que s’elabora fonamental-

ment en els dos primers anys de la vida extrauterina. La major part del desen-

volupament neuro-psico-senso-motriu i de les funcions pròpiament humanes es 

realitza fora de la matriu. 

Cal tenir present que el desenvolupament és quelcom que ha de realitzar el 

propi nen. Que el medi actua com a facilitador necessari o com a inhibidor, però 

que mai nosaltres no podrem donar desenvolupament. Ell, el nen, és el protagonis-

ta del seu propi desenvolupament. El desenvolupament es realitza de manera que 

cada estadi o nivell tingui un període de formació i un període de funcionament 

òptim. Cada estructura és a la vegada punt de maduresa d’un estadi i punt de par-

tida d’un estadi ulterior. L’ordre de successió dels estadis és constant, independent 

de la velocitat. I el pas d’un estadi a un altre obeeix a la llei d’implicació pròpia 

dels processos d’integració biològica; les estructures precedents passen a formar 

part de les estructures ulteriors. 

En aquest sentit cal diferenciar doncs, els conceptes de desenvolupament i apre-

nentatge.

L’aprenentatge és l’obtenció de coneixements, pautes de conducta, modificació 

de funcions o noves activitats, gràcies a l’existència d’una estructura neuropsíquica 

determinada. Està lligat a la memòria. Així com nosaltres no podem donar desen-

volupament, sinó facilitar-lo o ajudar a eliminar les situacions que poden bloque-

jar-lo,  sí que podem donar aprenentatges. Però un nen mai no podrà aprendre 

si no té una estructura neuropsíquica sobre la qual inserir aquest aprenentatge. 

Cada aprenentatge exigeix un nivell mínim.

Ens podria explicar aquesta relació tant íntima entre la cura i les vivències del nen, 

el que en diríem els factors ambientals, i el desenvolupament neurològic?

La nostra espècie passa per una etapa, fonamentalment els dos primers anys de la 

vida, en què els estímuls que el nen rep (o la seva carència), determinen en gran 

part el desenvolupament anatòmic cerebral. A diferència del temps cronològic, 

que és lineal, el temps biològic del desenvolupament és específic i seqüencial. 

Les funcions neuropsíquiques no es poden organitzar en qualsevol moment de la 

vida. Hi ha uns moments específics per a cada funció. Són els períodes crítics (o 

finestres plàstiques de que parla el Dr. Franciso Mora) que són els límits d’edat en 

què es pot organitzar bé una funció. Per això és necessària la presència d’un medi 
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determinat, en el moment determinat i en el temps determinat. Tot allò que li 

passa al nadó és fonamental i bàsic en termes de desenvolupament.

Així doncs, en el cas d’una família amb un fill amb un trastorn del desenvolupa-

ment, sembla que seria una tasca fonamental, ajudar els pares a tenir un rol molt 

actiu com a tals, com a pares, i no tant com a terapeutes.

Tot nen, normal o patològic, necessita, per desenvolupar totes les seves possibilitats 

teòriques, de l’acció de maternatge que realitzen els seus pares. En el cas del nen 

amb patologia és fonamental ajudar-lo, sobretot en el procés de dol. Cal ajudar-los 

a acceptar el seu fill, a conèixer cada vegada més com actua, el nivell en què està, 

el significat de les seves respostes i de les demandes, quins són els estímuls que cal 

donar en cada moment. I tot això en el marc de la relació materno-filial. Més que 

fer exercicis (alguns caldrà fer), cal que en el procés de la quotidianitat puguin 

insistir en els estímuls adients a cada etapa madurativa. En aquest marc d’allò quo-

tidià la integració és molt millor que una actuació convertida en exercici, fora del 

context de la relació habitual.

Finalment i per acabar, la seva trajectòria, d’estudi constant i alhora dedicant molt 

de temps a l’assistència, on l’ha conduit a partir de la seva jubilació? Quins són els 

seus camps d’interès actuals?

Avui és difícil poder “viure” professionalment sense estudiar. Afortunadament en 

el camp de la Neurociència les aportacions són constants i cal poder integrar el 

nous coneixements en una estructura teòricopràctica constantment actualitzada. 

La Fundació Summae ofereix un marc de comunicació interprofessional i de for-

mació permanent. En ella, l’Institut Jordi Ponces de docència i recerca en paràlisi 

cerebral i desenvolupament del nen, és un medi on canalitzar aquests interessos. 

D’altra banda, presideixo l’associació Nadocat, una associació pluridisciplinar de 

professionals que treballem per a impulsar l’assistència integrada del nadó amb 

risc de problemes de desenvolupament neuro-psico-senso-motriu i la seva família. 
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