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     Aquest nou volum d’Inspira acull i canalitza l’experiència de 
diverses ar�erapeutes en tres camps d’aplicació: la geriatria, 
la discapacitat intel•lectual i la salut mental.  

   En cadascuna de les anteriors edicions s’han abordat diver-
sos temes, els quals pas a pas porten a la llum el treball que 
s’està duent a terme en aquests moments des del ar�eràpia 
en el nostre país. 

      En cada ocasió, però, acostuma a haver-hi algun aspecte 
que destaca de manera especial; aquesta vegada la lectura 
dels ar�cles d’aquest quart volum em porta a reflexionar so-
bre el poder que té la mirada de l’ar�erapeuta vers els seus 
pacients. Més enllà de la patologia, la circumstància o la malal-

�a, aquesta mirada ens acosta a la persona: com l’ancià, o com els que pateixen algun �pus de discapacitat o problema 
de salut mental. En els tres casos trobem com a tema subjacent la iden�tat. Fàcilment aquesta es pot confondre amb 
la dificultat externa, però el vincle amb els pacients i la relació afec�va que s’estableix amb ells condueix a veure més 
enllà, a l’acceptació sense judici i a facilitar el procés terapèu�c, sovint amb intervencions especialment crea�ves. 

     Tot i tractar aquests col•lec�us com camps diferenciats, en el fons es comparteixen emocions i vivències similars: la 
solitud i la vulnerabilitat, així com sen�ments en relació a pèrdues i dols, i la necessitat d’aconseguir millors relacions 
en l’entorn familiar i social.

     En tot això, el paper de l’ar�erapeuta i el de l’obra en les sessions està al servei de proporcionar més consciència, 
aprofundint en l’essència de l’altre, per potenciar al màxim les seves capacitats personals i el desig de benestar. 

     D’altra banda, l’entrevista d’aquesta edició dóna con�nuïtat a un dels objec�us d’Inspira, la connexió amb profes-
sionals de l’ar�eràpia i amb associacions d’altres països, per lo enriquidor de les experiències compar�des i perquè, al 
mateix temps, establir aquest �pus de ponts amplia la visió i les perspec�ves de la nostra pròpia evolució, pel que fa a 
la consolidació i al reconeixement de la professió. 

     En aquest cas l’entrevista a Chris�ne Lummis ens acosta a la situació de l’ar�eràpia a Canadà, així com al seu recor-
regut personal en aquesta disciplina. 

     Un pas més en el camí. 
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