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Benvinguda

L’essència del Grup Sant Pere Claver es copsa entenent els seus 70 anys  
d’història, en la seva vocació de servei envers a les persones i amb un clar enfoc  
comunitari i biopsicosocial com una entitat fortament arrelada al territori de 
Sants Montjuïc. Som un conjunt d’entitats sense ànim de lucre, amb orígens,  
missió i valors comuns que compartim com objectiu principal l’acompanyament, 
atenció i cura de les persones que pateixen problemes de salut mental. 

Actualment i gràcies a professionals, patrons, voluntaris, usuaris, familiars i 
col•laboradors, la institució celebra els seu 70è aniversari amb una cartera de 
serveis de salut ben consolidada, amb els Serveis de Salut Mental al capdavant.

En els darrers anys, hem experimentat un important creixement, ampliant 
la cartera de serveis i els col•lectius prioritaris de la nostra intervenció. Volem  
destacar la creació de la Fundació Tutelar Lluís Artigues (2008) i Sant Pere 
Claver- Fundació Serveis Socials (2011) que han permès renovar el nostre  
compromís envers els col•lectius més vulnerables de la societat, especialment, 
en l’àmbit de l’exclusió social. Tanmateix, l’activitat docent, d’avaluació i recerca,  
a través de l’Institut Docent ens ha permès millorar la nostra capacitat per  
compartir el coneixement i avaluar més i millor la nostra tasca.

La innovació i les aliances són aspectes claus de la nostra organització com  
elements imprescindibles i facilitadors envers la millora continua, el treball 
en xarxa i la qualitat assistencial. Tanmateix, tot això no seria possible sense 
el compromís i la implicació de tot l’equip de professionals i una cultura de  
participació i un model de gestió que prioritza el desenvolupament professional, la 
formació continuada i sobretot, vetllar per tenir cura del cuidador/a. 

Confiem que aquesta memòria permeti descobrir qui som i l’impacte social  
de la nostra tasca a través d’un recorregut global pels principals àmbits  
d’intervenció per entendre el present i futur de la nostra activitat. 

Moltes gràcies!

Carles Descalzi   Pere Benito 
Gerent   President del Patronat
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Benvinguts a la  
Fundació Sanitària 

Durant l’any 2017 s’ha mantingut la línia dels exercicis anteriors assolint  
pràcticament tots els objectius assistencials proposats. Tanmateix, ha estat el 
primer any post crisi, amb uns increments d’accions assistencials, modestos 
però significatius, d’un canvi de cicle.

Com no podria ser d’una altra manera, l’impacte del departament de Salut 
Mental en la vida de moltes persones segueix essent una gran responsabilitat 
i un repte cabdal per la nostra institució, desplegant noves accions que  
busquen cobrir noves necessitats i oferir una atenció holística a les persones que es  
troben en situació de vulnerabilitat. 

A finals de 2017 i per raons estructurals, el Servei d’Al•lèrgia va anunciar la  
pèrdua de l’activitat assistencial a l’Hospital de Mataró. Afortunadament, però, 
durant l’últim trimestre es va concretar una nova col•laboració amb l’Hospital 
de Calella, oferint una xifra que superava els 19.400 actes mèdics. 

La Clínica Dental, ha mantingut el seu creixement, tant des del punt de vista 
de visites privades com de l’establiment de nous acords de col•laboració per 
fer tangible i visible la seva aposta més estratègica en la vessant social. Durant 
el 2017, hem ampliat la cobertura dental a persones vulnerables, provinents 
d’entitats com Creu Roja i especialment a infants promovent campanyes com 
‘Ajuda’ls a somriure’ i incorporant a l’equip una professional especialitzada en 
odontopediatria.

Pel que fa al servei de les Proves Complementàries hem tornat a assolir la totalitat 
del volum assignat i en els darrers mesos s’han rebut increments d’activitat, 
que també han estat atesos.

Ja per acabar voldria ressaltar un aspecte ben important per aquesta institució i 
és l’equip de persones que el fa possible. La inestimable col•laboració de tot 
l’equip de professionals de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària i els Ser-
veis Centrals a qui vull adreçar el meu sincer agraïment per fer realitat aquest  
projecte que enguany celebra 70 anys d’història esdevenint ells i elles l’actiu 
més gran que tenim. Moltes gràcies a totes i tots!

Alfred Moreno 
Director
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Com treballem

Incorporar l’usuari al centre de la pressa de decisions

Preveure com serà el malalt del futur (tipologia de pacient) i el futur  
professional (aptituds, formació, perfil) per anticipar i preveure quin model 
d’assistència caldrà desenvolupar i com es farà l’avaluació de les pràctiques 
assistencials.

Descentralitzar la pressa de decisions, treballar transversalment i incorporar a 
l’usuari com a persona clau en els processos de millora de la salut i dels serveis 
socials. L’apoderament de l’usuari i treballar per la seva corresponsabilitat en 
el procés, són aspectes claus per la millora de la seva salut.

Incorporar la tecnologia a la pràctica perquè repercuteixi en un millor  
servei i atenció als nostres pacients i usuaris. Accessibilitat, proximitat,  
equipaments dinàmics i oberts.

Identificar i atendre noves demandes socials 
adreçades als col·lectius en risc d’exclusió social

L’actual context econòmic i social genera noves necessitats pels col·lectius en risc 
d’exclusió al mateix temps que està desencadenant noves necessitats socials di-
rigides a col·lectius que han quedat desemparats a causa de l’atur i la crisi: joves 
exposats a riscos socials i psicològics, famílies desestructurades sense recursos ni 
ajudes socials.

Crear i gestionar els recursos que són més deficitaris pels col·lectius en risc 
d’exclusió. Buscar respostes als reptes que els canvis socials i l’entorn plantegen 
afavorint noves pràctiques i models d’atenció des del treball en xarxa amb  
diferents proveïdors i potenciant al màxim el vincle i treball amb la comunitat i 
el territori.

Contribuir a la millora de la qualitat de vida 
i promoure una bona salut 

Detectar les necessitats dels nostres pacients per proporcionar un servei  
socio sanitari amb un acompanyament multidisciplinar i especialitzat.

Generar i compartir el coneixement dels nostres experts per acostar-lo  
a la societat a fi de millorar la informació sobre la seva malaltia.

Integrar les noves tecnologies en l’activitat assistencial per afavorir la  
recerca de nous estudis a nivell internacional.
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Promoure l’ètica i la comunicació des de
la prevenció i l’educació d’hàbits

Educar en la corresponsabilitat de la salut física i mental dels individus des 
de l’educació i prevenció d’hàbits saludables. Apostar per una medicina que 
incorpora nous rols i amb un servei més multidisciplinar.

Acompanyar i cuidar els pacients des d’una vesant integradora i i completa, 
amb un enfocament biopsicosocial de l’assistència on tingui també molta  
importància l’estat emocional de com viu el pacient el seu estat de salut.

Impulsar Consells de Participació i espais d’informació pensats per als  
usuaris i pacients, que complementin la relació entre els professionals i els 
pacients.

Recerca i Innovació aplicada al benestar social

Analitzar les futures expectatives dels nostres pacients i usuaris per  
ser capaços de provar noves fórmules assistencials que complementin el  
model actual, sobretot de cara a la població jove.

Adaptar la nostra organització a una nova cultura inspirada en la identitat 
del passat però amb la capacitat per ser competitius en el futur, i poder seguir 
atenent i sent útils als usuaris del futur.

Desplegar aliances estratègiques amb universitats, empreses i institucions 
per anar incorporant i incentivant les noves tecnologies a la salut. Apostar pel 
lideratge i la transmissió del coneixement.
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Serveis de Salut
Pacients i Professionals

Pacients per Servei *visites

Consulta Jove 
43 
*727

SAPPIR 
118 
*765

EMG 
12.271

HOLTER 
2.275

ERGO 
784 CSMAM

3.178 
*19.950

ESMES 
73 
*2.000

UPPIJ 
177 
*2.966

HdDA 
69 
*3.521

Sport Jove 
48

UPPA 
356 
*4.630

CSMIJ 
1.605 
*8.306

EAM 
223 
*2.120

Kidstime 
10

Pacients Proves 
Complementàries

15.330

Pacients  
Odontologia 

3.543 
*5.857

Pacients Servei 
d’Al·lèrgia

10.892 
*19.401

Pacients  
Salut Mental 

10.115 CSMAS 
4.180 
*23.173

Programa Atenció  
Gent Gran 
35

Total pacients

39.880
Evolució nº pacients

2013

39
.3

33

2014

36
.6
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2015

36
.7

44

2016

40
.9

07

2017

39
.8

80

Direcció 25

Administració 33

Psicòlegs 32

Psiquiatres 17

Metges especialistes 14

Infermeria 20

Treballadors Socials 6

Treballadors Familiars

Educadors Socials

14

11

Professionals

172

Equipaments
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Serveis  
Assistencials

Rendició de Comptes

Salut 
Mental

Altres serveis

Al·lèrgia

Odontologia
Proves  
Complementàries

Institut Docent

Especialitats Mèdiques

81,8%

5,4%
5,5%

0,1%

6,8%

0,3%

0,1%

Ingressos 
prestació  
serveis
9.545.328 €

96%

Altres ingressos 
424.371 €

Els comptes anuals de l’exercici 2017 han estat auditades per la firma Faura-Casas que ha emès un informe d’auditoria favorable.

4%

96+4
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Ingressos per Servei

Programa Atenció  
Gent Gran 
35

9.969.699 €

Total Ingressos

9.534.454 €
Despeses

435.246 €
Marge d'explotació

Privat

Públic Personal

Aprovisionament

Altres
Amortitzacions

78%84%

16% 9%
4%

4%

Pèrdues i guanys

84+6+10

Balanç

Patrimoni net
11.976.476 €

Passiu no corrent
960.839 € 

Passiu corrent
1.327.756 €

7.495.744 €

Actiu no corrent

53%

6.769.327 €
Actiu corrent

47%

84%

7%

9%

Ingressos Despeses
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President  
Pere Benito 

Vice-Presidenta 
Pepa Picas 

Secretari 
Alfred Moreno 

Vocals 
Carlos F. Gutiérrez 
Joan Torres i Carol  
Juan Carlos Frias 
Anna Veiga 
Antoni Rodríguez

DIRECTORS
 
Directora  
Fundació Tutelar  
Pepa Picas

Director Fundació 
Serveis Socials  
Joaquim Corral

Director Institut  
Docent Recerca  
Lluís Mauri

EQUIP ASSISTENCIAL

Cap Departament  
de Salut Mental  
David Clusa

Coordinació  
Unitat Psicoteràpia 
Psico-analítica  
Infantil i Juvenil  
Abdon Montserrat

Coordinació  
Centre Salut Mental 
Infantil i Juvenil  
Dèlia Escarmis

Coordinació Unitat  
Psicoteràpia  
Psicoanalítica Adults  
Francesc Martínez

Coordinació Centre 
Salut Mental Sants  
Jordi Codina

Coordinació Centre  
Salut Mental Montjuïc  
Montse Vallmajó

Coordinació Equip 
d’Atenció Menor  
Juan Antonio Pla

Coordinació 
Hospital de Dia  
per a Adolescents  
Sònia Soriano

Coordinació Servei 
Atenció Psicopatològica 
i Psicosocial  
a Immigrants i Refugiats 
Joseba Achotegui

Coordinació Programa 
Seguiment Individua-
litzat per a persones 
Sense Sostre  
David Clusa

Secretaria Depar-tament 
Salut Mental  
Jordi Allué

Cap Servei d’Al·lèrgia  
Carles Lucas

Coordinació  
Clínica Dental  
Albert Martínez

Cap Servei Proves  
Complementàries 
Alfred Moreno 

Direcció d’Infermeria 
Laudina Tranche

Coordinació Àrea 
Econòmica FLA  
José Angel Ganado 

Coordinació Àrea  
Jurídica FLA  
Josep Barroso 

Coordinació  
Àrea Social FLA  
Luís Varea

Coordinació  
Recursos Residencials  
Raúl Alcázar

Coordinació  
Serveis Socials  
Marisa Garcia-Duran

SERVEIS CENTRALS

Direcció de  
Recursos Humans  
Jose Manuel Barbero

Direcció Jurídica 
Elena Rodríguez 

Direcció Financera 
Elisenda Codina

Direcció Tècnica 
Elisabet Juan

Direcció d’Informàtica 
Mariona Amorós

Direcció de Serveis  
Generals i Manteniment  
Marta Garcia

Direcció  
Màrqueting Social  
Jordi Burgarolas

Direcció Comunicació 
Júlia Ribó

Coordinació Assistencial 
David Llongueres 

Secretaria de Direcció  
Irene López 
Mariona Ayala

Patronat Comandament

Patronat i Equip 
Directiu

Consell Directiu

Gerència 
Carles Descalzi 

Director Mèdic  
Alfred Moreno

Direcció d’Infermeria 
Laudina Tranche 

Cap del Departament  
de Salut Mental  
David Clusa

Cap del Servei d’Al·lèrgia
Carles Lucas

Coordinador  
de la Clínica Dental 
Albert Martínez

Direcció Tècnica
Elisabet Juan

Direcció Financera 
Elisenda Codina
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Secretaria 
de Direcció

Coordinació 
Assistencial

Direcció
Direcció 
Adminis- 

trativa

Patronat 
Sanitària

Gerència

UPPA

Adults

CSMAM

CSMAS

Servei 
Cardiologia

Servei 
Al·lèrgia

Servei  
Salut  

Mental

Risc 
Exclusió 
Social

PSI de 
l’ESMES

SAPPIR

Servei  
Neurofisiolo- 

gia Clínica
Servei 

Dermatològic

Infància  
i adoles- 
cència

Consulta 
Jove

Servei  
d’Atenció 
Odonto- 
lògica

HdDA

EAM

Sport 
Jove

CSMIJ

UPPIJ

Organigrama 
Institucional

Direcció 
de Persones

Direcció 
Financera

Direcció 
Tècnica

Direcció 
Informàtica

Direcció 
Manteniment

Direcció 
Comunicació

Direcció 
Màrqueting 

Social

Direcció 
Jurídica

Serveis 
Centrals

Última actualització: Desembre 2017



Salut Mental
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El darrer trimestre de l’any 2017 es va concretar un increment important dels 
recursos assistencials del Departament de Salut Mental. Les noves accions con-
certades permetran a nivell territorial el desenvolupament d’un Programa 
de Seguiment Individualitzat propi als barris de Sants i Montjuïc i també el 
desplegament d’una consulta perifèrica al barri de la Marina per la població 
infantil i juvenil. Ambdós faran possible una millora significativa de l’atenció 
comunitària dels centres de salut mental del Departament.

Així mateix la dotació suplementària pels equips suprasectorials per persones 
en situació de sensellarisme i persones immigrants s’adreçarà a complementar 
la tasca amb aquesta població d’alta vulnerabilitat.

CSMIJ
Cal Muns. C/ Gavà, 70-72 
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
csmij@fhspereclaver.org

Kids Time
Cal Muns. C/ Gavà, 70-72  
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
kidstime@fhspereclaver.org

EAM 
C/ Vila i Vilà, 16 
08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 94
eam@fhspereclaver.org

UPPIJ 
Cal Muns. C/ Gavà, 70-72 
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
uppij@fhspereclaver.org

HdDA
C/ Mare de Déu de Port, 344 
08038 Barcelona
Tel. 93 431 71 62
hddia@fhspereclaver.org

Sport Jove
C/ Mare de Déu de Port, 344 
08038 Barcelona
Tel. 93 431 71 62
sportjove@fhspereclaver.org

Consulta Jove
C/ Mare de Déu de Port, 344 
08038 Barcelona 
Tel. 93 431 71 62
consultajove@fhspereclaver.org

CSMAM
C/ Vila Vilà, 16
08004 Barcelona
Tel. 93 442 30 00 
csmapsm@fhspereclaver.org

CSMAS
Cal Muns. C/ Gavà, 70-72 
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
csmas@fhspereclaver.org

Atenció a la Gent Gran 
C/ Vila Vilà, 16
08004 Barcelona
Tel. 93 442 30 00 
csmapsm@fhspereclaver.org 

Cal Muns
Cal Muns. C/ Gavà, 70-72 
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
csmas@fhspereclaver.org

UPPA
Cal Muns. C/ Gavà, 70-72 
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
uppa@fhspereclaver.org

Equip d’Atenció  
a la Salut Mental per 
Persones en Situació  
de Sense Llar
C/ Vila i Vilà, 16 
08004 Barcelona
Tel. 93 442 30 00
psi@fhspereclaver.org

SAPPIR 
C/ Vila i Vilà, 16 
08004 Barcelona
Tel. 93 442 30 00
sappir@fhspereclaver.org



Al llarg de 2017 s’observa un lleuger augment en les primeres visites i els  
seguiments respecte l’any 2016. Des del servei es desenvolupen diferents  
programes complementaris orientats a oferir una millor atenció als infants atesos 
i les seves famílies: Programa d’Atenció al Trastorn mental Greu, Programa de 
Suport a l’Atenció Primària, Programa de Psicosi Incipient, Salut i Escola... etc. 

CSMIJ 
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil

Des de 1991

Consolidació i ampliació de les intervencions 
grupals. Per tal de millorar l’atenció, es consolida 
i amplia el nombre d’intervencions grupals diri-
gides a infants, adolescents i les seves famílies. Al 
llarg de 2017, des del CSMIJ es realitzen un total 
de 7 grups de freqüència setmanal. 

Consolidació del Programa d’Atenció a 
l’Adolescent en Risc. Aquest programa, que 
s’inicia entre finals de 2015 i començament de 
2016, ofereix una atenció domiciliària, interdisci-
plinar i en estreta coordinació amb la xarxa a 
aquells adolescents amb dificultats de vinculació 
als Serveis de Salut Mental. Al llarg de l’any 2017, 
des del programa es dóna atenció a un total de  
19 nois/es.

Participació en la recerca “Impacte dels  
factors socials en l’atenció a la salut mental”.
Recerca en col•laboració amb la Fundació Pere 
Tarrés sobre l’impacte dels factors psicosocials en 
el districte de Sants- Montjuïc. L’objectiu és  
analitzar les complexitats que té l’atenció a la  
salut mental infantojuvenil i d’adults quan la 
vulnerabilitat i el risc d’exclusió social són  
presents en la vida diària de les persones amb 
trastorns mentals.

Consulta perifèrica a La Marina. Al darrer  
trimestre de 2017 s’inicia l’anàlisi i les gestions  
necessàries per desenvolupar una consulta  
perifèrica del CSMIJ al barri de La Marina, que  
conclourà l’any 2018 amb l’obertura d’un nou 
equipament. Comptarem amb un equip interdis-
ciplinari de professionals que donarà atenció a la 
població infanto-juvenil del barri, apropant-se al 
territori i integrant-se en la resta d’equipaments i 
serveis de la xarxa. 
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9+74+17
9%

17%

Primeres
Successives 
Grups

8.306

74%

1.605
D 40% H 60%

6-11

0-5

12-17

18-21

40%

6%

47%

7%

Pacients

Gènere pacients

Edat pacients

1.
39

6

1.
42

0

1.
54

6

1.
51

3

2013 2014 2015 2016 2017

1.
60

5

11
Professionals

Evolució nº pacients

Visites

Tipus visites
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Al llarg de 2017 es desenvolupa la primera edició de Kidstime oferint atenció a 
un total de 7 famílies. Es tracta d’un programa innovador que ofereix una inter-
venció grupal per fomentar la prevenció de trastorns mentals en infants entre 5 
i 12 anys amb pare o mare amb alguna problemàtica de salut mental. Progenitors 
i fills que comparteixen, a través del joc, experiències i parlen sobre les emocions 
i els problemes de salut mental. 

Kidstime  
Des de 2017

L’experiència de compartir. Kidstime fomen-
ta un espai de conversa per compartir en família 
temes com la salut, les emocions, els problemes 
que es deriven d’una malaltia mental, l’autoesti-
ma o les relacions familiars, acompanyats per un 
equip interdisciplinari de professionals.

Incorporació al Grup Kidstime Barcelona.
Al llarg de 2017 l’equip de Kidstime s’incorpora a 
les reunions de recerca i avaluació del Grup Kidstime 
Barcelona, amb l’objectiu de consensuar una avalu-
ació comuna i participar en futures recerques.

2018, segona edició. Al setembre de 2018 s’inicia 
la segona edició del programa Kidstime amb la 
incorporació de noves famílies i amb la continua-
ció d’altres que repeteixen de l’experiència viscuda. 

40+60
Curs 2017 
Curs 2017-2018

7

11  

10
D 60% H 40%

7-11 80%

3-6 20%

Famílies

Gènere pacients

Edat pacients

6
Professionals Tallers



Els dos Programes de Col•laboració amb la Justícia Juvenil i amb l’Equip 
d’Atenció a Menors Inimputables de la DGAIA (EMI) tenen com objectiu 
l’atenció en salut mental a menors infractors i amb menors inimputables 
i l’orientació i recolzament familiar. També l’assessorament especialitzat 
 en salut mental als tècnics de Justícia Juvenil i als educadors de l’EMI. 
A nivell assistencial, durant el 2017 hem observat en el programa amb la  
Justícia Juvenil una lleugera disminució de l’activitat en relació al 2016 a causa 
d’un nombre menor de les derivacions rebudes, tant al Servei d’Assessorament 
i Mediació Técnica com al servei ambulatori a la seu de Cal Muns. A l’EMI s’ha 
mantingut la mateixa activitat, malgrat la disminució de les derivacions. 

EAM 
Equip d’Atenció en Salut  

Mental al Menor  
Des de 1993

Reunions amb els equips tècnics de Medi 
Obert. L’organització d’una trobada amb els tèc-
nics de Medi Obert al febrer del 2017 va donar lloc 
a tres reunions amb els coordinadors i el cap del 
programa per presentar els nous professionals in-
corporats als equips, actualitzar els criteris de deri-
vació, recollir les diferents demandes i necessitats 
dels equips i revisar la metodologia de Medi Obert. 

Col•laboració amb l’EMI. L’any 2017 s’han prio-
ritzat espais de reunió entre els equips organitzant 
dues trobades al juny i al desembre amb l’objectiu 
de definir al màxim la metodologia de col•labora-
ció. Aquestes trobades han permès clarificar els 
criteris de derivació, les necessitats en relació a la 
informació del cas -tant en el procés de diagnòstic, 
d’intervenció i terapèutic- i els límits de la inter-
venció dels dos equips. 

Docència i assessorament. Consolidem la seva 
tasca d’assessorament i docència amb els cursos 
“La comprensió de la conducta agressiva de fills a 
pares i l’ intervenció educativa-terapèutic” a 
l’equip tècnic del Grup Educatiu de Barcelona i 
sobre “Adolescència i Psicopatologia en l’adoles-
cència. Processos educatius i terapèutics” a 
l’equip tècnic d’educadors de Can Rubió.

Grup de treball interprofessional. 
Participem en el Projecte Europeu “Fact for  
minors. Fostering Alternative Care for Troubled  
minors” per la promoció de millores en l’atenció 
residencial per a menors amb problemàtica de sa-
lut mental i addiccions complint mesures judicials.
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Respecte els anys anteriors, durant el 2017 hem mantingut proporcionalment 
els volums assistencials tant a les visites individuals com a les grupals. D’aquesta 
manera consta en les dades que es recullen sistemàticament, les quals també 
contenen aspectes qualitatius que permeten fer avaluació sistemàtica de la 
tasca desenvolupada. L’activitat de la UPPIJ té una doble vessant: afavorir els  
aspectes transversals dins del Grup Sant Pere Claver i alhora i també de difusió 
fora de la nostra institució.

UPPIJ
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica  

d’Infants i Joves 
Des de 1989

Col•laboració amb Càrites. Continuem col•la-
borant amb el centre obert de Càritas al barri  
de la Barceloneta per oferir atenció psicològica 
directa a infants i adolescents. Paral•lelament 
s’aprofundeix en la dinàmica de treball conjunt - 
partint de perspectives diferents - amb l’equip 
d’educadors del centre. S’han atès amb regularitat 
6 casos. 

Unitat del Trastorn del Vincle (UTEVI). 
Projecte pilot que atén a infants amb trastorns 
vinculars precoços que els dificulten establir rela-
cions satisfactòries amb el seu entorn familiar i 
escolar. Contempla diferents tipus d’abordatges. 
S’han beneficiat 5 casos del programa. 

Alumnes i activitats docents. Han realitzat 
una estança formativa a l’UPPIJ sis psicòlegs  
provinents de la Fundació Vidal i Barraquer. Tres 
psicòlegs més han rebut formació en l’àmbit  
de Pensament i Comunicació. Dos alumnes  
de la Universitat Oberta de Catalunya. I altres 
col•laboradors s’han beneficiat de rebre  
docència en relació a la seva tasca com a observadors 
de grups. 

Activitats de docència externes. Destaquem 
les següents activitats: la realització d’una jornada 
al Col•legi de Psicòlegs sobre Avaluació en psico-
teràpia; el treball teòric-clínic amb videoconfe-
rència amb l’Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires 
(APDEBA) i el seminari sobre “Tècnica psicotera-
pèutica de focalització de la Societat Espanyola de 
Psicoanàlisi”. 
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Som un dispositiu multidisciplinar, intensiu i intermedi entre el CSMIJ i  
l’hospitalització complerta amb una trajectòria de 16 anys d’experiència i amb 
30 places concertades. Durant el primer i l’últim trimestre de l’any 2017 hem 
atès fins a 38 adolescents, assolint així l’objectiu de reduir el temps d’espera per 
ingressar al recurs. L’expertesa també ha permès impulsar nous projectes en la 
línia del lleure terapèutic com SportJove i Consulta Jove, amb la finalitat d’oferir 
prevenció i innovació en l’assistència als nostres adolescents, tenint com a  
referent altres països de la Comunitat Europea que contemplen l’especificitat 
en l’atenció i en els serveis als adolescents.

HdDA 
Hospital de dia per a Adolescents 

Des de 2002

Disminució de la llista d’espera. Conscients 
de les problemàtiques dels adolescents i les seves 
famílies quan són derivats al servei, hem consolidat 
un grup d’espera i valoració per anticipar un 
abordatge grupal quinzenal i facilitar a les famí-
lies i els nois/es el coneixement del recurs. D’altra 
banda, permet als professionals prioritzar  
l’ingrés o no en funció de les places disponibles i 
la gravetat de cada cas.

Continuïtat assistencial. S’estableix amb el 
CSMIJ de Sants-Montjuïc una reunió mensual 
per acompanyar els processos i millorar la  
continuïtat terapèutica quan es produeix l’alta i 
per garantir la vinculació post-alta a l’HdDA.

Promoció de la creativitat com a eina tera-
pèutica. Fruit de posar en valor la creativitat com 
canal per arribar als adolescents s’ha consolidat la 
col•laboració amb la Biblioteca Francesc Candel 
per duu a terme un taller de cinefòrum. També 

amb el Graner per acostar als nois/es a aquesta  
realitat artística i s’ha publicat un llibre fruit  
del taller de literatura. Aquests tallers augmenten 
la participació i inclusió dels joves en les entitats 
del barri.

Revinculació formativa, pre laboral i/o de 
lleure. Durant l’estada a l’HdDA realitzem un 
seguiment molt individualitzat i acompanyat 
dels adolescents i les seves necessitats escolars, 
formatives i/o de lleure de manera que en el  
moment de l’alta la revinculació a l’entorn escolar 
o als espais de lleure i/o formació formin part del 
seu projecte com a mesura protectora de la seva 
salut mental.

Experiències d’atenció als adolescents a  
Europa. Professionals de l’HdDA hem viatjat a 
Paris per conèixer de primera mà el model específic 
d’atenció a adolescents i diverses experiències 
d’atenció i acompanyament als joves.
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El programa es consolida amb la plena ocupació dels grups de futbol i  
bàsquet setmanals i, durant el 2017, es posa en marxa l’activitat de pàdel de forma 
mensual amb el suport d’un coach esportiu voluntari. El nombre de derivants 
augmenta considerablement i la difusió i visibilitat del projecte s’incrementa, 
presentant SportJove en el Congrés Nacional SEPYPNA. Respecte a les vies de 
finançament s’aconsegueix una subvenció de la Diputació de Barcelona i de la 
Marató de Barcelona a través de Migranodearena.org, a més d’una col•laboració 
amb la Fundació FC Barça. L’any 2017 el programa és reconegut amb el premi a 
la Iniciativa Solidària de Sants3Ràdio.

Sport Jove  
Des de 2012

Pàdel mensual. S’inicia de forma mensual – 
un dissabte al mes- l’activitat de pàdel en les  
instal•lacions de les Piscines Picornell. L’activitat 
rep el suport d’un voluntari especialitzat en  
l’entrenament d’aquesta modalitat esportiva. 

Partits amistosos amb la FundacióFC Bar-
celona. Arrel de la col•laboració amb FutbolNet 
de la Fundació FC Barça es posa en marxa, trimes-
tralment, la celebració de partits amistosos entre 
els equips dels dos programes. Els partits, que te-
nen una molt bona acollida per part dels partici-
pants, es disputen en les instal•lacions 
d’SportJove. 

Noves vies de finançament. S’aconsegueixen 
noves subvencions per a SportJove: a la subvenció 
de l’Ajuntament de Barcelona se suma una  
subvenció de la Diputació de Barcelona i de la  
Marató que té lloc a la ciutat. 

Reconeixement Premis Sants3Ràdio. Per  
segon any consecutiu Sants3Ràdio reconeix la 
tasca d’SportJove en els seus premis concedint  
al programa el guardó a la Millor Iniciativa  
Solidària del districte. 
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Programa pioner iniciat i integrat dins de l’Hospital de Dia per a Adolescents 
amb l’objectiu d’oferir un servei especialitzat, gratuït, confidencial i  
sense cita prèvia d’atenció i prevenció en salut mental als joves entre els 12 i els 
21 anys. Consulta Jove crea un espai informal de confiança que fomenta que  
l’adolescent o jove s’obri i expressi les seves emocions envers aquells sentiments o  
circumstàncies que el preocupen i són propis de l’edat.

Consulta Jove 
Des de 2015 

Creació grups d’adolescents. Creació de  
diversos grups per a adolescents: grup terapèutic 
de nois/es de Consulta Jove dins de l’HdDA, grup 
setmanal de conversa per a adolescents en risc a 
l’IES Montjuïc, grups de sensibilització i presen-
tació de Consulta Jove a tots els cursos a l’IES  
Domènech i Muntaner i grup d’itineraris artístics 
en col•laboració amb el Graner -centre de creació i 
aprofundiment del llenguatge del cos i del movi-
ment- per conèixer, familiaritzar-se i compartir 
els processos creatius.

Atenció a les famílies. Participació des de la 
Taula d’Infància, Adolescència i Famílies (TIAF) 
del barri de la Marina per afavorir les habilitats 
parentals. Dos professionals de Consulta Jove rea-
litzen a la Biblioteca Francesc Candel un “Cafè 
tertúlia” sobre l’adolescència adreçat a pares i 
mares. 

Docència. Realització de presentacions i ponències 
sobre Consulta Jove per donar visibilitat al servei 
com les III Jornades de Treball Social amb Infàn-
cia i Família i les Jornades del Programa d’Inter-
venció en Primers Episodis Psicòtics (PIPPED) a 
Sant Joan de Déu. Organització de classes d’estiu 
de la Universitat de Barcelona. 

Coordinacions i difusió. Participació i creació 
del document del Consell Assessor del CatSalut 
sobre prevenció. Manteniment dels contactes 
amb els serveis de salut de l’Ajuntament de Barce-
lona per replicar el projecte en altres zones de la 
ciutat. Entrevistes a TV3 (13/12/17) i El País 
(07/01/18). 
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Entre els objectius de l’any 2017 està la consolidació del programa de suport a l’aten-
ció primària en salut mental a partir de la diferenciació entre patologia més o menys 
complexa i donar una atenció en diferents nivells en funció del grau de complexitat 
de les situacions. 

Més enllà del manteniment i consolidació del Programa d’Atenció Espe-
cífica a les persones amb Trastorn Mental Sever (PAE TMS) i del Programa 
d’Atenció Específica a les persones amb Psicosi Incipient (PAE PPI), hem es-
tablert com a prioritat la realització del Pla Terapèutic Individualitzat (PTI) 
i la revisió del programa de pacients desvinculats. Es manté la combinació 
de la tasca assistencial amb la de docència amb alumnes de màsters interessats 
en grups i col•laboradors que demanen específicament fer pràctiques en  
observació i conducció de grups.

Recerca. Impulsem la recerca “Impacte dels factors 
socials en l’atenció a la salut mental” en els centres de 
salut mental infantojuvenil i d’adults del  
districte de Sants- Montjuïc. L’objectiu és analitzar 
les dificultats i complexitats que té l’atenció a la salut 
mental quan la vulnerabilitat i el risc d’exclusió social 
són presents en la vida diària de les persones amb tras-
torns mentals.

Noves accions en salut mental. Gràcies a un incre-
ment del pressupost assignat hem incorporat una 
nova posició d’infermeria a temps complert, s’ha aug-
mentat un 12,5% la jornada de la treballadora social i 
un 25% de la jornada a una psicòloga de l’equip. 

Grup Projecte Pilot MBT-TLPi. Un dels 14 grups 
terapèutics corresponents al 2017 és el projecte  
pilot sobre teràpia basada en la mentalització Format 
MBTiog. Els pacients tenen una sessió setmanal  
grupal i una sessió setmanal individual segons el  
model que es basa en la teràpia de  “Mentalització”.

Incorporació d́infermeria al programa PSAP. 
Les dues infermeres del CSMAM s’incorporen  
a l’equip format per psiquiatre i psicòleg que  
periòdicament es desplaça als ambulatoris per donar 
suport al metges d’atenció primària en l’abordatge 
dels problemes de salut mental.

CSMAM
Centre de Salut Mental  
d’Adults de Montjuïc 

Des de 1997
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Durant el 2017 s’han realitzat 19.818 visites a 3.053 pacients, augmentant tant el 
nombre de visites com el de pacients registrats l’any 2016. Un fet clau del servei 
és mantenir l’accessibilitat i la qualitat assistencial a la vegada que s’incrementen 
el nombre de pacients i visites. D’altra banda, s’han desenvolupat 6.462 actes 
que no són visites (com interconsultes, informes, trucades telefòniques, anota-
cions...), les quals reflecteixen la necessitat d’una assistència d’alta coordinació 
amb altres serveis per donar resposta a una població que sovint té factors de risc 
social associats. 

Activitat grupal. S’han realitzat 1.524 visites 
grupals sovint de freqüència setmanal, periodicitat 
que ha permès una assistència de qualitat a més 
d’aprofundir en els conflictes emocionals dels 
pacients. 

Visites a primària. Setmanalment, psiquiatres  
i psicòlegs es desplacen als 4 ambulatoris de  
primària per visitar els pacients, promoure una 
millor coordinació amb els metges de família i  
realitzar activitats formatives perquè el metge 
pugui atendre els trastorns més lleus. 

Atenció a la població jove amb trastorns.
Programa que inclou atenció individual, familiar 
i grupal de caire psiquiàtric, psicològic, social i 
d’infermeria. L’objectiu és evitar l’estigma i oferir 
atenció el més natural i directa possible tenint en 
compte els factors socials que puguin influir. 

Millora en la plantilla. Una milloria en la dotació 
ha permès la incorporació a l’equip de tres profes-
sionals més. La millora s’ha centrat també en  
la tasca de dos professionals que treballen  
en la comunitat acompanyant als pacients  
a vincular-se amb els recursos comunitaris i  
realitzant visites a domicili. 
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Programa dedicat a l’atenció grupal de persones majors de 65 anys tant des del 
Centre de Salut Mental de Sants com de Montjuïc per atendre les especificitats 
pròpies d’aquesta etapa de la vida. La dificultat per trobar un lloc significatiu 
en la societat i el sentiment de quin “llegat” es deixa és imprescindible per  
dotar de sentit la pròpia existència. L’objectiu és evitar l’excessiva medicalització 
d’aquests pacients fent una atenció psicoterapèutica i un acompanyament grupal.

Avaluació de l’activitat grupal. L’any 2017 
s’ha realitzat una avaluació sistemàtica dels grups 
i s’ha pogut constatar en els pacients que han  
participat una milloria significativa tant en els 
tests d’ansietat com en els de depressió.

Activitat grupal en 4 ambulatoris. S’ha man-
tingut l’activitat grupal en 4 ambulatoris del  
districte Sants- Montjuïc (Bordeta-Magòria,  
Numància, Manso i La Marina) que deriven els pa-
cients al programa. El projecte té com a repte anar 
ampliant l’activitat fins arribar als 8 ambulatoris 
del districte. 

Coordinació amb metges de primària.
La coordinació amb els metges de família és vital 
per poder mantenir una bona derivació de l’activitat 
grupal. També és molt important per la vinculació 
i coneixement de la vida dels pacients i del seu  
entorn familiar. 

Realització de sessió informativa prèvia.
Prèviament al seu començament, en tots els grups 
s’ha fet una sessió clínica informativa que potencia 
les derivacions, ajuda a què els metges de primària 
ho tinguin present i recorda a aquesta franja de la 
població com una població que pot aprofitar una 
ajuda psicològica.

Atenció a la Gent Gran
Des de 2010
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Unitat especialitzada en psicoteràpia d’orientació psicodinàmica. Disposa  
de dos programes assistencials, vinculats a l’activitat docent i de recerca:

– Programa Psicoteràpia Focal: dóna suport a la Xarxa Pública de Salut Mental 
(àmbit suprasectorial) en la realització de tractaments intensius de durada deli-
mitada a pacients majors de 18 anys i famílies que presenten criteris d’indicació 
clínica. L’any 2017 s’han atès 303 pacients individuals i 8 famílies.
– Programa de Tractament de Famílies EAIA: dirigit a famílies derivades pels 
Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència de Barcelona ciutat, en les que  
hi ha un menor en situació de risc psicològic i que poden beneficiar-se d’una 
psicoteràpia familiar. L’any 2017 s’han atès 45 famílies.

Programa d’innovació TLP joves. S’ha  
completat la implementació del programa d’in-
novació de tractament psicoterapèutic a joves 
amb Trastorn Límit de la Personalitat, amb la in-
clusió de 5 pacients del sector de Sants-Montjuïc. 
La primera avaluació del programa ha mostrat una 
elevada adherència al tractament amb tendència 
a la millora clínica.

Resultats terapèutics globalment satisfactoris 
S’ha fet un pas endavant per tal d’avaluar l’efecti-
vitat de la psicoteràpia focal individual. Els resul-
tats indiquen que un 84% dels pacients que han 
iniciat tractament han obtingut un benefici alt o 
moderat a la finalització i un 75% ja no requereix 
de l’ús de psicofàrmacs ni seguir atès a la xarxa de 
salut mental.

Increment de derivacions al Programa de  
Famílies EAIA. Les derivacions de famílies al 
programa EAIA s’han incrementat un 44% en  
relació a l’any anterior com a conseqüència d’una 
reorganització del pla funcional que ha permès 
millorar la comunicació amb els EAIAs derivants i 
el procés d’interconsulta prèvia a la derivació.

Presentació d’una ponència al congrés de la 
FEAP. Dos professionals de l’equip van presentar 
al “Congreso Nacional de la Federación Española 
de Asociaciones de Psicoterapeutas” una ponència 
titulada: “Psicoterapia psicoanalítica focal y breve 
en pacientes con patología grave. Una alternativa 
para la salud mental pública” a Madrid. 
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UPPA
Unitat de Psicoteràpia  
Psicoanalítica d’Adults 

Des de 1980
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L’equip realitza atenció integral en salut mental a les persones que són ateses 
pels Serveis Socials específics de l’Ajuntament de Barcelona per a població  
sense llar. Funcionalment, s’integra a l’Equip de Salut Mental per Persones Sense  
Sostre (ESMES) conjunt entre el Departament de Salut Mental de Sant Pere Claver 
i els Serveis de Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. El darrer  
trimestre de 2017 s’ha incorporat l’atenció a pacients ingressats a la Residència 
Cal Muns per persones sense llar amb trastorns mentals severs, el qual ha  
representat un increment important de l’activitat.

Atenció a la Residència Cal Muns. En el darrer 
trimestre de 2017 s’ofereix atenció a pacients  
ingressats a la Residència Cal Muns, gestionada 
per Sant Pere Claver-Fundació Serveis Socials, per 
persones sense llar amb trastorns mentals severs. 
S’han valorat als més de 50 residents i s’ha assignat 
un gestor de casos a 15 persones.

Increment de l’activitat. Durant l’any 2017 hem 
atès un total de 73 persones i s’han realitzat 21  
incorporacions al programa, produint-se un  
incrementat molt important de pacients atesos i de 
les visites realitzades. Essent sempre cobertes les 
places d’atenció ofertes, s’han produït 10 altes. 

ESMES
Equip d’Atenció a la Salut Mental per  

Persones en situació de Sense Llar 
Des de 2006
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Aquest servei es desenvolupa dins de l’equip del Departament de Salut Mental 
especialitzat en l’atenció a les persones que han realitzat un procés migratori 
cap el nostre país. La intervenció realitzada en aquesta població es basa en una 
tècnica pròpia dissenyada des de la perspectiva de la psiquiatria transcultural 
 que combina elements psicodinàmics i cognitius que anomenarem relació  
terapèutica estesa o ampliada. Es tracta d’un treball psicològic basat en el  
conjunt d’interaccions que es mobilitzen en la relació terapèutica en les situacions  
d’estrès crònic i d’exclusió social.

Col•laboració amb el Centre Dar Chabab. 
L’any 2017 destaquem l’inici de col•laboració amb 
el Centre Dar Chabab gestionat per Sant Pere Claver 
– Fundació Serveis Socials, equipament per a  
joves immigrants no acompanyats en situació de 
vulnerabilitat, mitjançant l’atenció al mateix 
centre dels professionals del SAPPIR.

Atenció a població vulnerable. Més de la  
meitat dels immigrants atesos tenen més de 30 
anys i són majoritàriament homes. La violència 
creixent en moltes rutes migratòries està dificultant 
l’arribada de dones, en una proporció elevada no 
tenen reconeguda la ciutadania al nostre país.

Nova revista especialitzada. L’equip ha participat 
en la preparació i edició del primer número de la 
revista “International Journal of Migration and 
Mental Health” en col•laboració amb la Universitat 
de Berkeley i la Universitat Urbaniana del Vaticà.

Llibre “La inteligencia migratoria”. Durant 
el 2018 es publicarà aquest nou llibre per analitzar 
les emocions i les vivències dels immigrants,  
especialment en la relació amb les dificultats amb 
les que es troben en el procés migratori, amb  
consells i recomanacions després de 35 anys  
d’experiència al capdavant de SAPPIR.
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SAPPIR
Servei d’Atenció Psicopatològica  

i Psicosocial a Immigrants i Refugiats  
Des de 1992
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Servei d’Al·lèrgia
Des de 1980

Al llarg del 2017 hem realitzat 5.435 primeres visites i 9.945 visites de seguiment  
i es duplica el número d’estudis d’al•lèrgia a fàrmacs, fet que permet reduir  
sensiblement la llista d’espera. El temps entre recepció de derivació i hora 
de primera visita no sobrepassa els 60 dies. L’any 2017, l’Hospital de Mataró  
decideix concloure l’activitat del Servei d’Al•lèrgia i, d’altra banda, s’organitza 
l’activitat a l’Hospital de Calella que s’iniciarà el mes de gener de 2018. Del 19 al 
28 de juliol es duu a terme la 28ena edició de les “Colònies d’estiu per conèixer 
l’asma i l’al•lèrgia”. 

C/ Vila i Vilà, 16 
08004 Barcelona

Programació de visites 
Tel. 93 442 39 02

Atenció assistencial 
Tel. 93 324 88 92

alergia@fhspereclaver.org  
www.coloniesasmaialergia.com

Nova activitat. L’Hospital de Calella signa un 
contracte per desenvolupar l’activitat del Servei 
d’Al•lèrgia. Un metge i una infermera la duran a 
terme a partir de gener 2018. 

Colònies per conèixer l’asma i l’al•lèrgia. 
Segueix endavant el programa d’educació sanitària 
en el lleure iniciat l’any 1990, amb gran acollida 
per part dels assistents i les seves famílies. L’any 
2017 celebrem la 28ena edició.

Docència. Es realitzen xerrades divulgatives als 
CAP per apropar l’al•lèrgia a l’atenció primària. 
L’objectiu d’aquesta activitat docent és facilitar 
les derivacions i la tasca dels equips que realitzen 
la primera assistència a l’usuari/a. 

Participació en congressos. Els professionals 
del servei han assistit a trobades de referència de 
l’especialitat, realitzant posteriorment una sessió 
informativa a la resta de companys. Això ha permès  
a l’equip mantenir-se informat i actualitzat  
respecte les novetats científiques.

35+65Primeres
Successives

10.892 19.401
D 51% H 49%

16-40 45%

0-15 3%

41-65

+65

41%

11%

65%

35%

Pacients

Gènere pacients

Edat pacients

10
.3

51

9.
43

4

9.
64

1

12
.1

69

2013 2014 2015 2016 2017

10
.8

92

16
Professionals

Evolució nº pacients

Visites

Tipus visites



27

Proves Complementàries 
Des de 1991

Des de fa 27 anys realitzem Electromiografies (EMG), Proves d’Esforç (Ergos), 
Holters i Campimetries de forma eficaç, ràpida i de qualitat. Aquestes unitats 
diagnòstiques han anat augmentant de forma lineal i han experimentat un im-
portant creixement tant pel que fa al nombre de pacients explorats com pel 
nombre de metges i aparells tècnics que disposem. El servei compta amb les 
tecnologies digitals i informàtiques més actuals per garantir el màxim rendi-
ment clínic en l’exploració realitzada, funcionar de forma més àgil i reduir les 
llistes d’espera. 

C/ Vila i Vilà, 16 
08004 Barcelona

Atenció telefònica 
Tel. 93 442 39 03

Programació de visites 
Tel. 93 442 39 02 

Assistència a la reunió anual de la SEN.
Assistència per part del Dr. Velázquez a la reunió 
Anual de la Societat Espanyola de Neurologia 
(SEN) a la Secció de Neuromuscular celebrada del 
21 al 25 de novembre de 2017 a València. 

Conferència sobre “El dolor crònic”.
Conferència a càrrec del Dr. Valls sobre “El dolor: 
el cervell com a generador de dolor permanent” a 
l’espai Converses de l’Institut Docent i de Recerca 
(29 de juny de 2017). 
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C/ Vila i Vilà, 16 
08004 Barcelona

Tel. 93 443 12 00 info@spcdental.org

Odontologia 
Des de 1998

La Clínica Dental de Sant Pere Claver es va crear l’any 1998 amb l’objectiu de  
donar cobertura dental als veïns/es del Poble-Sec. En els darrers anys el servei 
s’ha especialitzat per ampliar el seus pacients i oferir un servei de proximitat,  
confiança i professionalitat. Un tracte proper i una atenció orientada als resultats.  
Més enllà dels clients habituals, el servei aposta per especialitzar el seu servei 
a pacients amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat o en  
situació de vulnerabilitat o elevat risc d’exclusió que li deriva la xarxa, com per 
exemple Creu Roja. 

Creació del servei d’odontopediatria. Durant 
el 2017, la Clínica Dental ha incorporat una nova 
professional a l’equip per atendre a infants. 
Aquesta especialitat és l’encarregada d’explorar 
 i tractar els nens/es i de detectar possibles anomalies 
en la posició dels maxil•lars o de les dents per a 
remetre a l’ortodontista. 

Despleguem un projecte pilot amb Creu 
Roja. En el marc de col•laboració amb Creu Roja 
amb la campanya #AjudalsaSomriure, la Clínica 
amplia la seva atenció gratuïta a pacients derivats 
de l’entitat que no tenen recursos i es troben en 
situació de vulnerabilitat. Els infants que presenten 

un nivell socioeconòmic més baix presenten  
major dificultat per accedir a tractaments mèdics 
i a patir afeccions bucodentals.

S’aprova el projecte d’ampliació de la Clínica 
Dental. Durant el 2018 està previst iniciar les 
obres d’ampliació de la planta baixa de Vila i Vilà 
per dotar de millors instal•lacions a la Clínica 
Dental: obrir un quart box especialitzat en  
odontopediatria així com ampliar el laboratori 
amb nou utillatge i dotar de major espai i comoditat 
la sala d’espera. 
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Reptes de futur

• Remodelació de les plantes de l’equipament del c/ Vila i Vilà que no vam 
rehabilitar durant les obres de 2009 i de l’Hospital de Dia per a Adolescents 
després de 16 anys de la seva inauguració per ampliar els serveis de salut 
mental orientats als joves/adolescents.

• Construcció d’un nou equipament al c/ Foc que permetrà desdoblar el CSMIJ 
per donar més i millor resposta a les necessitats en salut mental de la població 
infanto-juvenil de la Marina i la Zona Franca.

 
• Reubicació de les àrees dels Serveis Centrals al nou equipament situat al c/ 

Mèxic per contribuir a la millora de la coordinació i proximitat de les àrees a 
la resta de serveis i equipaments del Grup Sant Pere Claver.

• Iniciar un procés de confluència amb la Fundació Vidal i Barraquer que pot 
derivar en l’establiment d’un marc global entre les dues institucions que 
comparteixen una missió, visió i valors en comú.

• Necessitat de desenvolupar un pla de millores que es desprenen dels resultats 
de l’enquesta OPINA de motivació i compromís professional. 

• Impulsar un conjunt d’activitats i actes per celebrar el 70è Aniversari de la 
institució amb l’organització de jornades, l’edició d’un llibre històric, un 
concert solidari i actes interns i externs. 

• Presentació del nou Codi Ètic de la institució mentre seguim treballant en la 
redacció d’un manual de Bon Govern.

• Consolidació per part del Departament de Salut Mental de les seves accions 
iniciades durant els darrer trimestre del 2017 incorporant professionals i 
definint nous espais de treball.
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Tres Pins
 
Residència i Centre  
de Dia Tres Pins.
C. Dr. Font Quer, 9-11. 
08038 Barcelona
Tel. 93 423 57 93
residencia3p@fhspereclaver.org

Hospital de Dia

Hospital de Dia per a Adolescents  
i Club Social Ments Obertes.
C. Mare de Deu de Port, 344  
08038 Barcelona
Tel. 93 431 71 62 
hddia@fhspereclaver.org

 

 

 
Serveis Centrals

C. de Mèxic 17, planta 3  
08004 Barcelona 
Tel. 93 826 84 03

Dar Chabab

La Casa dels Joves. 
C. de Ribes, 28  
08013 Barcelona

Cal Muns

C. Gavà, 70-72. 
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22 
Fax 93 442 74 31
www.calmuns.org

 Seu central

C. Vila i Vilà, 16.  
08004 Barcelona
Tel. 93 442 39 03 
Fax 93 442 74 31
info@santpereclaver.org

Fundació Tutelar

Pg. de Montjuïc, 18.
08004 Barcelona
Tel. 93 324 81 13 
fla@fla.cat

MyLife

Centre de Capacitació MyLife.  
C. Mineria, 58-60 esc.B 1er 2a.  
08038 Barcelona  
Tel. 93 298 00 22 
mylife@spcsocial.org

On estem

31



info@santpereclaver.org
www.santpereclaver.org

Mirant el futur, 70 anys al teu costat


