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Sant Pere Claver
F U N DAC I Ó S A N I TÀ RIA

Lluís Artigues
FUNDACIÓ TUTELAR

Benvinguda
L’any 2014 ha estat novament per la Fundació Sanitària, un any marcat per les exigències econòmiques adverses
presents al sector a les quals hem estat capaços de respondre d’una manera col·lectiva, solidària i responsable.
Globalment, hem atès i fins i tot augmentat els nivells assistencials i de resposta als usuaris i altres proveïdors de
la xarxa amb els que col·laborem. Molt sovint les necessitats dels usuaris són creixents i els recursos escassos.
Hem estat capaços de respondre-hi també des de la Innovació i amb Aliances amb d’altres organitzacions per oferir
propostes de valor als usuaris i els seus familiars. De ben segur aquests seran aspectes determinants en el futur,
davant d’un entorn cada cop més complexa i més competitiu.
Sant Pere Claver-Fundació Sanitària conjuntament amb la Fundació tutelar Lluís Artigues i la Fundació de Serveis
Socials han començat a desplegar projectes de manera conjunta i transversal. L’equipament de Cal Muns (Serveis
de Salut, Socials i Residencials), llest per entrar en funcionament, n’és un clar exemple i expressa la voluntat
institucional de consolidar nous serveis en un context econòmic i social molt exigent.
Volem remarcar l’alt nivell de compromís i solidaritat dels professionals els quals en circumstàncies laboralment
adverses han estat l’element clau per garantir el nivell de qualitat dels nostres serveis i per garantir la continuïtat i
viabilitat econòmica de la institució. En aquest àmbit de les persones, durant el 2014 hem començat a implementar
un model de gestió per Competències en base al Diccionari de Competències que s’ha definit amb una amplia
representació de professionals. Aquest model ens ha de permetre millorar la nostra feina diària, incorporant nous
coneixements, habilitats i actituds.
Confiem que la Memòria 2014 amb el recull dels fets més rellevants de l’any sigui de teu interès i restem oberts als
vostres comentaris per tal de millorar la nostra activitat diària.
Endavant!
Carles Descalzi
					
Gerent								

Dr. Pere Benito
President

EIXOS de Treball
La Fundació Sanitària organitza tota la seva activitat en cinc grans eixos de treball:

1 Contribuir a la millora de la qualitat de vida. 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.

2 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’exlusió al mateix

temps que està desencadenant noves necessitats socials dirigides a col·lectius que han quedat desemparats
a causa de l’atur i la crisi: joves exposats a riscos socials i p sicològics, 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.

3 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.
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4 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 completa. L’enfoc 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.

5 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.

Missió, Visió i Valors
Des de fa temps, el nostre compromís envers la societat i l’entorn l’hem enfocat a crear una cultura cada vegada més
socialment responsable; redefinint el nostre model de gestió per fer-lo més competitiu i preservant, sempre, la nostra
missió, visió i valors amb qualitat, rigor, ètica i eficiència.

Memòria 2014
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Patronat i Equip directiu
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària
Patronat
President: Pere Benito
Vice-Presidenta: Pepa Picas
Secretari: Alfred Moreno
Vocal 1: Carlos F. Gutiérrez
Vocal 2: Juan Carlos Frias
Vocal 3: Joan Torres
Vocal 4: Anna Veiga

Gerent
Carles Descalzi, Gerent

Equip Directiu
Alfred Moreno, Director Mèdic
Carles Descalzi, Gerent
Laudina Tranche, Direcció d’Infermeria
David Clusa, Cap del Servei de Salut Mental
Carles Lucas, Cap del Servei d’Al·lèrgia
Albert Martínez, Coordinador de la Clínica Dental
Elisabet Juan, Directora Tècnica
Elisenda Codina, Directora Financera
Irene López, Secretària de Direcció

Serveis Centrals
Carles Descalzi, Gerent
David Llongueres, Coordinador Assistencial
Irene López, Secretària de Direcció
Jose Manuel Barbero, Director de Recursos Humans
Elena Rodriguez, Directora Jurídica
Elisenda Codina, Directora Financera
Elisabet Juan, Directora Tècnica
Laudina Tranche, Directora d’Infermeria
Mariona Amorós, Directora d’Informàtica
Marta Garcia, Directora de Serveis Generals i Manteniment
Jordi Burgarolas, Director Màrketing Social
Júlia Ribó, Directora de Comunicació
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ORGANIGRAMA institucional
Patronat

FUNDACIÓ SANITÀRIA

Gerència

Direcció Mèdica

Fundació
Sanitària

Direcció
Administrativa

Servei Al·lèrgia

Servei Cardiologia
Servei
Neurofisiologia Clínica
Servei Atenció
Odontològica

Staff

Coordinació Assistencial

Unitat Immunoteràpia
Programa Educació Sanitària - Colònies
Unitat Holter
Unitat Ergometria
Unitat Electromiografia
Clínica Dental Poble Sec

Secretaria de Direcció

Serveis
Centrals
Direcció
de Persones
Direcció
Financera
Direcció
Jurídica
Direcció
Informàtica
Tècnica

Clínica Dental Sant Joan de Déu Sant Boi

Direcció
Serveis
Direcció
Grals.
i Manteniment
Informàtica

Servei Oftalmologia

Unitat Campimetria

Direcció
Direcció
Serveis
Comunicació
Grals.
i Manteniment

Servei Dermatologia

Centre Salut Mental Adults Sants
Centre Salut Mental Adults Montjuïc
Centre Salut Mental Infantil i Juvenil Sants-Montjuïc

Servei Salut Mental

Equip Atenció Menor

Direcció
Marketing
Social
Comunicació
Direcció
Direcció
Jurídica
Marketing
Social

Hospital de Dia per a Adolescents
Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica Adults
Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica Infants i Joves
Servei Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats
Programa Seguiment Individualitzat Persones Sense Sostre amb Trastorn Mental Sever

Última actualització: Desembre 2014

Sant Pere Claver
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QUALITAT i Responsabilitat Social Corporativa
Des de l’Àrea de Direcció tècnica hem treballat durant el 2014 en:

· Seguiment del Pla Estratègic del Grup Sant Pere Claver 2012-2015, utilitzant el Model Europeu d’excel·lència
“European Foundation for Quality and Management” (EFQM). Seguiment de les línies estratègiques definint i
avaluant els Plans Anuals Operatius (PAO) dels responsables de serveis assistencials i serveis centrals

· Assoliment de la Certificació en base a la Norma ISO 9001:2008 de les tres fundacions del Grup Sant Pere

Claver (Sant Pere Claver- Fundació Sanitària, Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials i Fundació Lluís
Artigues)

· Realització de l’Auditoria de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) a les tres fundacions
· Comitè d’Ètica Assistencial del Grup Sant Pere Claver (un òrgan consultiu creat pel Grup Sant Pere Claver,
per analitzar i assessorar en la resolució dels possibles conflictes amb implicacions ètiques i deontològiques
derivades de la labor assistencial) Realització de cursos de Bioètica per a tots els professionals de la institució

La institució segueix treballant en l’àmbit de la Responsabilitat Social Corporativa:
La política de RSC a Sant Pere Claver està liderada per una comissió multidisciplinar que integra varis professionals
i s’estructura en tres àmbits: corporatiu, social i mediambiental. Tots aquests àmbits amb accions tant a nivell intern
com extern pensades i dirigides als diferents grups d’interès.

Corporatiu

Social

Conjunt d’iniciatives, algunes d’elles
recollides ja en el Conveni XHUP i/o
per llei, per a tot l’equip humà de la
casa per afavorir la seva integració,
motivació i qualitat de vida en relació
a la institució. És a dir, vetllar per una
bona conciliació, buscant que l’impacte
de la nostra activitat reverteixi sobre
la millora de vida dels professionals i
orientada a satisfer al màxim les seves
expectatives i necessitats.

Conjunt d’accions dirigides, sobretot,
al barri del Poble Sec i enfocades a
millorar i complementar l’oferta de
serveis que oferim al districte. Aquestes
accions tenen com a finalitat convertirnos en una institució cada vegada més
compromesa amb les necessitats i
projectes de la comunitat.

Mediambiental
Aquest àmbit d’actuació està orientat a desplegar programes de
sensibilització tant interns com externs per minimitzar l’impacte
del nostre funcionament en el medi ambient i en un entorn més
saludable i proper. En aquest sentit, s’ha iniciat una campanya de
conscienciació dirigida a tots els professionals i usuaris per reduir el
consum d’aigua i electricitat i aconseguir així un estalvi en el consum
i una millor informació sobre el reciclatge.
8
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Des de la RSC tranversal en tots els serveis de la institució hem treballat durant el 2014 en:
Dins de l’àmbit Corporatiu hem desplegat unes millores socials per a tots els professionals del GRUP. Hem desplegat
convenis de col·laboració i acords amb entitats per oferir als professionals, usuaris i familiars avantatges socials.
Dins de l’àmbit Social, hem desplegat les següents accions internes dirigides als professionals:

· Organització del cicle de Conferències d’Actualitat (Converses), xerrades divulgatives i gratuïtes adreçades als
veïns/es del Poble-Sec

· Realització d’esdeveniments de proximitat al barri i districte Dia Mundial de la Salut Mental i Mostra d’entitats
del Poble-Sec i el FiraSants

Dins de l’àmbit Mediambiental:

· Constitució de la Comissió de Seguiment del Sistema de Gestió Ambiental de l’EMAS que es reuneix
bianualment amb finalitat d’establir i fer el seguiment dels objectius anuals de la nova política ambiental

· Durant l’any 2014, s’ha realitzat la primera Auditoria de medi ambient EMAS de l’equipament de Vila i Vilà 16,
seu central de les tres fundacions amb l’obtenció de la certificació corresponent

· S’ha presentat la segona Declaració Ambiental de l’any 2013
· S’han realitzat accions internes de sensibilització, recull i anàlisis de les incidència en temes medi ambientals
· S’ha realitat formació en mediambient-EMAS a tots els professionals que treballen a l’equipament de Vila i Vilà 16

Campanya de Política Ambiental

Descarrega’t els cartells de la Política Ambientaldel Grup Sant Pere Claver

Sistema de gestió per competències
Una de les línies de treball de l’actual Pla Estratègic (2012-2015) és
“Disposar de personal competent i motivat” i coherents amb aquest Pla,
durant el 2014 la institució ha començat a treballar en la implantació
d’un sistema de gestió per competències, de la mà d’una consultora
externa experta en temes de desenvolupament del talent. S’ha creat el
diccionari de competències de l’entitat mitjançant la participació de
38 professionals en 4 reunions de treball focus grup i s’ha format a tots
els directors/caps i coordinadors per realitzar l’anàlisi de competències
dels seus equips.
El Sistema de Competències, incorporat en el nostre model de gestió,
permetrà a la institució entre d’altres, planificar i acompanyar el
desenvolupament dels equips professionals, identificar i potenciar el
talent, facilitar el relleu generacional i elaborar un Pla de Formació.
Memòria 2014
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Pla Estratègic 2012-15
El Pla Estratègic 2012-2015 aposta per un missatge clau: “Consolidar el creixement i la projecció del Grup Sant Pere
Claver, adaptant-nos als nous reptes” una estratègia organitzativa que engloba l’estratègia del Grup fins l’any 2015
i del qual, se’n desprenen 11 línies estratègiques d’àmbit global que afecten a totes les entitats que integren el Grup
Sant Pere Claver.
Paral·lelament el pla estratègic també defineix els valors, la missió i visió del Grup. Per a més informació,
descarrega’t el document:

Pla Estratègic 2012-15
“Consolidar el creixement i la projecció del Grup
Sant Pere Claver, adaptant-nos als nous reptes”

Mapa Estratègic
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REPTES de futur
Reptes de Futur de la Fundació Sanitària
Cal Muns

Entrada en funcionament del nou equipament Cal Muns; centre de salut, residencial i de serveis socials per
prestar una millora significativa dels serveis que oferim als usuaris i familiars.

Responsabilitat Social Corporativa

Seguir prestant especial atenció a l’impacte medi ambiental de la nostra tasca, reduint la nostra petjada.
Potenciar també el nostre treball i compromís amb la realitat del nostre entorn i realitat social més propera.

Difusió i sensibilització

Desplegar accions de sensibilització i difusió de les activitats que realitza la fundació i potenciar la seva
presència, visibilitat i aportació en àmbits tècnics i especialitzats(congressos, jornades, taules de treball) dins
del sector i per la societat en general.

Cultura de la Innovació

Generar i facilitar espais que permetin impulsar nous models de treball i d’intervenció clínica posant especial
èmfasi al sector e-salut.

Aliances

Identificar altres organitzacions amb qui poder complementar àmbits de treball, fortaleses i oportunitats per
poder desplegar accions conjuntament que aportin major valor pels nostres usuaris. Continuar desenvolupant
el Pla Estratègic 2012-15 que té en la consolidació del creixement i la projecció institucional com a estratègia
principal.

Viabilitat i sostenibilitat institucional

Davant l’actual context econòmic i social preservar la viabilitat econòmica de la institució fent-ho compatible
amb la voluntat de donar resposta a necessitats socials emergents que pateixen els col·lectius més
vulnerables de la societat.

Transparència i bon govern

El creixement institucional dels darrers anys genera necessitats de reforçar el sentit de pertinença i compromís
institucional. Per això serà clau potenciar àmbits de participació, consulta i informació dins la institució per ser
capaços de crear espais regulars de participació dels usuaris i familiars en la gestió dels serveis i equipaments
de la institució.
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Les PERSONES que formem la institució
Equip humà contractat a 31 de desembre de 2014 a la Fundació Sanitària

Metges - 34
Psicòlegs - 39
DUI i auxiliars infermeria - 17
Educadors socials - 10
Treballadors socials - 12
Integradors Socials Treballadores familiars - 4
Direcció i Serveis Generals - 15
Administració - 30

Total de la plantilla a 31/12/2014: 161 professionals

*Durant l’any 2014 la mitjana parcial i total de persones és molt més estable que l’any 2012, degut a que en data 1/07/2012 es va produir la
subrogació dels treballadors de la Residència Tres Pins.
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INFORME de RENDICIÓ de comptes
Balanç de situació a 31 de desembre de 2014 a la Fundació Sanitària
Actiu

Passiu

Actiu corrent

Passiu corrent

Actiu no corrent

Passiu no corrent
Patrimoni net

Compte de pèrdues i guanys 2014
Despeses

Ingressos

Despeses de personal

Ingessos prestació serveis

Aprovisionaments

Altres ingressos d’explotació

Dotació amortitzacions
Altres despeses d’explotació

Les comptes anuals de l’exercici 2014 han estat examinades per la firma AETEC, S.L. Auditores Asociados, que ha emès un informe
d’auditoria favorable.
Memòria 2014 13

Canals de Comunicació

Web Sant Pere Claver - Fundació Sanitària
www.spcsalut.org

Espai d’informació institucional que serveix per conèixer globalment la
fundació; la seva missió, visió, valors, la seva estructura organitzativa i la
cartera de serveis que presta.

Web Grup Sant Pere Claver
www.santpereclaver.org

Espai de comunicació interna dirigida a tots els professionals que formen part
de Sant Pere Claver - Fundació Sanitària i la Fundació Lluís Artigues. Aquesta
eina té com a finalitat facilitar informació interna amb un calendari d’activitats i
actes.

en Portada web de Notícies del Grup Sant Pere Claver
www.santpereclaver.org/noticies

Plataforma de notícies que inclou informació de totes fundacions que integren
el Grup Sant Pere Claver.

Web Cal Muns

www.calmuns.org
Web informativa dels serveis de l’edifici de Cal Muns.

Butlletí Sentits
Butlletins

El Butlletí electrònic ‘Sentits’ de periodicitat quadrimestral i en català, publica la
seva primera edició al gener de 2010. Mitjançant el correu electrònic arribem
als subscriptors. L’objectiu és potenciar la comunicació externa.

Web Museu d’Art Brut (mAB)
www.museuartbrut.com

Web del Museu d’Art Brut, iniciativa de Sant Pere Claver - Fundació Serveis
Socials que persegueix amb aquesta iniciativa aconseguir la inserció social de
persones amb problemes de salut mental.
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Linkedin

Sant Pere Claver a Linkedin
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària es troba també present a la xarxa social
professional Linkedin. Una plataforma virtual que permet estar en contacte amb
diferents persones i institucions per tal d’enriquir i fomentar el networking.

facebook

Sant Pere Claver a facebook
Des de setembre de 2010 la institució inicia els seus primers passos per
endinsar-se en les xarxes socials. És una pàgina on informem de notícies,
activitats, fem referència a articles d’interès, difusió de campanyes pròpies o
d’altres organitzacions per crear una comunitat virtual i guanyar posicionament.

twitter

Sant Pere Claver a twitter
Xarxa d’informació que permet enviar missatges de només 140 caràcters per
fer difusió de tot el que fem a la fundació o a d’altres organitzacions. L’objectiu
és crear una comunitat virtual a nivell professional per aconseguir imatge de
marca i seguir tant a individus com a institucions i/o viceversa.

flickr

Sant Pere Claver a flickr
Xarxa social que utilitzem com canal de comunicació extern per publicar tots
els àlbums fotogràfics amb accés lliure i públic des d’internet per compartir
imatges d’actes, campanyes o promocions que organitza la institució.

YouTube

Sant Pere Claver a Youtube
Canal de comunicació extern en el qual hi dipositem tots els formats
audiovisuals que edita la institució per donar a conèixer els seus serveis
assistencials (vídeos), així com exposicions o actes públics que interessa fer
ressò.

Mi grano de arena

Sant Pere Claver a Mi grano de arena
Gràcies a l’acord de col.laboració, qualsevol persona pot crear-se el seu espai
web, de forma gratuïta, amb l’objectiu de captar fons per a la institució.
Memòria 2014 15

Serveis Assistencials
FUNDACIÓ SANITÀRIA
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Servei de Salut Mental
Durant el 2014, el Departament de Salut
Mental de Sant Pere Claver ha vist com la
demanda en salut mental de la població ha
incrementat, tant el nombre de persones en
risc de vulnerabilitat com pel que fa al nombre
de visites realitzades. Aquest mateix escenari,
s’ha reproduït a tota la xarxa pública d’atenció
a la salut mental a Catalunya. En aquest
sentit, la institució ha prioritzat l’atenció a
les dues franges extremes d’edat; els infants/
adolescents i la gent gran que, probablement,
han estat els col·lectius que han patit amb
major severitat les conseqüències de la crisi
social i econòmica i la davallada dels recursos.
Per desenvolupar una atenció específica als processos
d’envelliment hem comptat amb una subvenció del
Departament de Salut i hem consolidat una col·laboració
amb la Residència Pare Batllori per realitzar visites i
tractaments en els llocs de residència. També ens hem
esmerat en desenvolupar una atenció familiar intensiva,
tant en el marc dels Centres de Salut Mental d’Adults i
Infantil com a les Unitats especialitzades i als Programes
específics; amb una col·laboració cada cop més propera
i intensiva amb EAIA i DGAIA. És destacable que, a
través de la Taula d’Infància, Adolescència i Família de
la Marina (TIAF) hem participat en la integració de la
intervenció coordinada dels diversos agents del territori.

Fets destacats del 2014
·

S’ha iniciat el projecte Pilot de Codi Risc Suïcidi
el qual ha permès una major facilitat de derivació
i vinculació dels casos detectats als serveis
d’urgències

· Pel que fa a l’activitat institucional ens hem

incorporat a la plataforma Barcelona Salut Mental
que ens permetrà una sinèrgia molt important
en l’establiment d’estratègies assistencials
innovadores i integrals en els respectius territoris
de referència

· A través de l’Institut Docent i de Recerca de Sant
Pere Claver s’han realitzat diverses activitats
formatives i divulgatives, entre les quals, podem
destacar l’organització conjuntament amb la
CAMFIC del VIII Congrés atenció primària i
salut mental: “Coincidències i divergències:

integrant mirades” i la presentació del llibre:
“Adolescencia y transgresión” escrit pels
companys de l’Equip d’Atenció al Menor.

Cartera de Serveis del Salut Mental
Salut Mental d’Adults

· Centres de Salut Mental d’Adults de Montjuïc
(CSMA Montjuïc)

· Centres de Salut Mental d’Adults de Sants
(CSMA Sants)

· Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Adults
(UPPA)

Salut Mental Infanto-juvenil

· Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil de
Sants-Montjuïc (CSMIJ)

· Hospital de Dia per a Adolescents (HdD)
· Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infants
i Joves (UPPIJ)

· Equip d’Atenció al Menor de Justícia Juvenil
(EAM)

Salut Mental persones en risc d’exclusió social

· Servei d’Atenció Psicopatològica i Psicosocial
a Immigrants i Refugiats (SAPPIR)

· Programa de Seguiment individualitzat per
Persones Sense Sostre (PSI-SS)
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Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)

El Centre de Salut Mental Infantil Juvenil de
Sants- Montjuïc (CSMIJ) és un servei d’atenció
ambulatòria especialitzada a la salut mental
per infants i joves (de 3 a 18 anys) situat al
districte municipal de Sants- Montjuïc.
El consens internacional assenyala que les
víctimes més fràgils de la crisi són els infants;
que en reben tant les repercussions pròpies
com les del conjunt de la família, pares i avis.
Probablement per aquest motiu el CSMIJ ha
rebut un important increment de demanda
durant els darrers anys.

En aquest sentit, també s’ha detectat un augment de la
gravetat clínica dels casos, potser perquè tant els suports
familiars i socials com els professionals són actualment
menys contenidors. Hem detectat que la disminució
dels llits disponibles per ingrés psiquiàtric al nostre
sector ha fet que sigui més difícil o es trigui més temps
a poder ingressar a les unitats d’hospitalització i que els
ingressos siguin cada cop de menor durada i l’alta en
situacions d’estabilitat clínica més precària.
També s’ha detectat una important alarma a nivell
de serveis socials de primària del nostre sector que
identifiquen amb major freqüència situacions de
desemparament o de criança potencialment poc
curosa de familiars. El CSMIJ s’ha implicat en el
desenvolupament de la Taula d’Infància i Adolescència
i Família de la Marina (TIAF) entenent que és una
eina eficaç pel desenvolupament d’un veritable treball
col·laboratiu entre les instàncies de salut, socials,
educatives i de suport del territori. Al llarg d’aquest 2014
s’ha consolidat la participació en aquest projecte de
Treball en Xarxa formant part de l’equip tècnic. A partir
d’aquesta plataforma s’ha participat a les Jornades de la
TIAF amb un taller sobre detecció de factors de risc.
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Perfil dels pacients del CSMIJ
Es manté constant la proporció major de nens/nois
atesos al servei. El nostre CSMIJ és un dels centres de
la regió sanitària de Barcelona amb major percentatge
de pacients amb diagnòstics del grup de trastorn mental
greu (TMG), segons dades publicades del darrer estudi
de Benchmarking del Consorci Sanitari de Barcelona.
En el CSMIj comptem amb una professional de l’equip
formada específicament en el diagnòstic dels Trastorns
de l’Espectre Autista i que participa en l’elaboració
d’un programa d’intervenció propi partint de la “Guia
per l’atenció per pacients de l’espectre autista” editada
pel Departament de Salut, dins del grup de treball ha
participat la Sònia Fuentenebro, psicòloga de l’equip.

Principals activitats de
sensibilització, difusió i formació
Actualment, l’activitat que realitzen psiquiatres i psicòlegs
L’equip ha participat als Comitès Organitzadors del VIII
Congrés d’Atenció Primària i Salut Mental (conjuntament
amb la Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària CAMFIC) i el IV Congrés de Salut Mental
Infanto-Juvenil, que van tenir lloc l’any 2014.
Un professional de l’equip forma part del grup de treball
sobre trastorns de l’espectre autista que promou el

Pla director de salut mental i addiccions (PDSMiA) del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Comunicacions i Pòsters

· “Abordatge psicoterapèutic dels del PSAP”. XIV
Congrés d’Atenció Primària CAMFIC

· “Taller. Anàlisi de la demanda: Factors de risc

psicosocials en el barri de la Marina”. XIV Congrés
d’Atenció Primària. CAMFIC

· “Abordatge Psicoterapèutic dels EMAR”. IV

Congrés de Salut Mental Infanto-Juvenil. (Barcelona)

· “Is social anxiety associated to a weakened

self-favoring effect? Implicit-and explicit-self
and others image in social anxiety”. XVI World
Congres of the World Psychiatry Association. (Madrid
setembre 2014)

S’ha mantingut i ampliat la integració funcional en
el Programa d’atenció específic del trastorn psicòtic
incipient (PAE-TPI) del territori, el que ha permès, entre
d’altres, que alguns dels pacients del CSMIJ inclosos
en aquest programa comptessin amb l’assistència d’un
gestor de casos (PSI) per a ell i la seva família. S’han
aconseguit vincular al programa diversos pacients durant
aquest any i actualitzar el protocol d’actuació.
L’atenció al pacient que pateix un TMG (Trastorn Mental
Greu) és una prioritat en el nostre servei i oferim una
atenció específica dins el Programa TMG que forma part
de la Cartera de Serveis del Cat Salut.

Visites

Pacients

· “Do socially anxious adolescents show

‘depressive’ consistent low self-esteem or
‘paranoid’ defensive inconsistent self-esteem?”.
XVI World Congres of the World Psychiatry
Association. (Madrid setembre 2014)

El servei en xifres
Al CSMIJ es segueix desenvolupant el Programa de
Suport a l’Atenció Primària que representa el 10% del
total de visites realitzades, més del 30% de les primeres
visites i el 25% del total dels pacients atesos.

Evolució global interanual Visites

Primeres visites

Pacients atesos

V. successives

Durant el 2014, el CSMIJ ha visitat un
total de 1.420 pacients i ha realitzat
un total de 714 primeres visites i 7.173
visites successives.

Evolució global interanual Pacients

Contacte
Cal Muns
C. Gavà, 70-72

08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
csmij@fhspereclaver.org
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Hospital de Dia per a Adolescents
L’Hospital de Dia per a Adolescents (HdD)
ha atès a 114 nois i noies dels diferents
CSMIJ que ens corresponen per zona: SantsMontjuïc, Ciutat Vella i Sant Martí Sud. Durant
el 2014, l’equip ha estat integrat per quatre
terapeutes, dos psicòlegs, dos psiquiatres,
una treballadora social, cinc educadors, una
infermera,una mestra i una administrativa.
L’HdD té una capacitat per a 30 pacients en
edat adolescent. La indicació d’ingrés està
relacionada amb una necessitat intensa
d’intervenció terapèutica, més enllà de la que
pot oferir un servei ambulatori i després d’un
ingrés a temps complert.

El programa ofereix tractaments integrals que tenen en
compte els aspectes terapèutics, educatius, familiars i de
l’entorn social del pacient. En aquest sentit, l’escolaritat
és un eix fonamental en el desenvolupament dels nostres
pacients amb un expert del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya que gestiona l’aula i la
relació amb altres centres educatius.

Programa assistencial

· Psicoteràpia individual. Durant l’any 2014 s’han

atès en psicoteràpia individual a 69 nois/es: la totalitat
dels pacients que durant l’any han estat ingressats.
Dels 69 pacients, 59 han seguit algun tipus de
tractament psicofarmacològic i a 10 no se’ls ha prescrit
psicofàrmacs

Cada pacient té assignada una sessió setmanal de
tractament amb un terapeuta referent. En alguns
casos s’ofereixen dues sessions setmanals per aquells
adolescents amb més possibilitats d’aprofundiment
psicològic o bé es flexibilitza en situacions de crisi
en què els nois/es poden necessitar d’un espai de
contenció psicològica per part del terapeuta diversos
cops a la setmana, fins i tot diàriament si cal

· Psicoteràpia grupal. Tot el que succeeix a l’HdD
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forma part del treball terapèutic i molt especialment
la convivència grupal. A part dels grups naturals que
es van estructurant en els diversos espais, també
organitzem alguns espais de grup més específics com
els grups de benvinguda i els grups terapèutics per
bloc temàtic centrats en temes d’interès compartit.
L’equip valora molt satisfactòriament poder anar creant
grups de treball que coincideixin amb les necessitats o
preocupacions dels adolescents ja que les demandes
venen d’ells mateixos. Generalment això implica més
implicació i participació

· Atenció a les famílies. S’ofereix una atenció

individualitzada a la família o tutor que conviu
amb l’adolescent, amb l’objectiu de poder ajudarlo a comprendre el moment vital que viu el seu
fill adolescent. Totes les famílies dels nois i noies
ingressades reben aquest tipus d’atenció. Es dóna
suport i valor al paper de la família i s’informa de
l’evolució de l’adolescent durant el seu ingrés

· Grup Multifamiliar. A nivell institucional s’ofereix

un
espai setmanal que anomenen grup multifamiliar en
què coincideixen professionals del centre, les famílies
i els nois i noies ingressats. Aquest punt de trobada
es valora molt positivament ja que suposa un repte en
la capacitat de diàleg entre adolescents i adults, per
millorar l’entesa i la convivència

Algunes de les intervencions
socioeducatives, d’oci i salut

· L’Aula hospitalària. Espai socioeducatiu que s’integra
a la resta d’activitats per elaborar un programa
terapèutic individual en funció de les necessitats
educatives i psicològiques del pacient. L’objectiu
consisteix en desenvolupar un programa curricular per
a cada alumne i oferir acompanyament i orientació pel
que fa a la seva possible escolarització

· Programa Sport Jove. En aquesta línia, l’HdD també

ha consolidat un espai extra hospitalari conegut com
a Sport Jove, en què participen nois/es d’altres equips
de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària. L’objectiu
d’aquesta iniciativa és treballar les capacitats de
relació, superació, treball en equip, estimular la
capacitat relacional i de cooperació a partir de l’esport

participat en una recerca a nivell europeu-Adocaresobre les bones practiques en el tractament dels
adolescents. Aquesta recerca rep el recolzament de
la comunitat econòmica europea i entre les diferents
activitats s’han fet varis workshop’s en la que ha
participat un professional de l’hospital de dia i dos
nois usuaris de l’hospital

El servei en xifres
Visites

Pacients

· Tallers d’expressió. Conjunt de tallers d’expressió

musical, fotografia, revista, dibuix per aconseguir
la creativitat i la capacitat de diàleg, factors de
reconeguda importància per aconseguir la millora de
capacitats i recursos emocionals

· Atenció en la cura personal. Intervenció des de

l’àrea d’infermeria per a la promoció d’hàbits de vida
saludables a partir de tallers de sexualitat, relaxació,
taller de salut, hàbits alimentaris, afavorint el diàleg i
l’expressió de dubtes i preocupacions respecte a la
percepció del cos. Es busca oferir recursos per la cura
personal

· Atenció a l’entorn de

l’adolescent. Atenció a les
necessitats psicosocials i
treball en xarxa

Primeres visites

Pacients atesos

Durant el 2014, l’Hospital de Dia per a
Adolescents ha visitat un total 68 pacients
i ha realitzat un total de 6.643 visites

Evolució global interanual Visites

Activitats de docència,
recerca i difusió

· Taula d’Infància,

Adolescència i famílies
de la Marina. L’Hospital
també participa activament
a partir de diversos
professionals a l’equip que
integra la Taula d’Infància,
Adolescència i Famílies
(TIAF) del barri de la
Marina

Evolució global interanual Pacients

· Participació en jornades

i congressos en l’àrea
de l’adolescència i
publicacions en revistes especialitzades

Contacte

docència dins del propi HdD a professionals de
diversos camps: Psicòlegs Interns Residents (PIR) de
psicologia, Rotació de Metges Interns Residents (MIR)
de psiquiatria, integradors socials, etc.

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

· Docència i programes de pràctiques. S’ofereix

· Recerca. Durant el 2014 i s’extendrà al 2015 hem
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Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Infants i Joves (UPPIJ)

La UPPIJ és la unitat especialitzada en la
intervenció de psicoteràpies d’orientació
psicoanalítica, en règim ambulatori, que dóna
suport a la xarxa d’assistència primària de
salut mental. Aquesta activitat assistencial
és d’àmbit suprasectorial, de referència
per diferents dispositius de salut mental
i d’assistència primària. Els dispositius
derivadors més habituals són els Centres de
Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) de la
xarxa pública.

L’objectiu assistencial de la Unitat de Psicoteràpia
Psicoanalítica per Infantis i Joves (PPIJ) són els
tractaments psicoterapèutics a pacients de 0 a 18 anys i
les seves famílies, que compleixin els criteris d’indicació i
en els que es pugui fer un pronòstic de millora clínica.
La Unitat té una dotació de sis professionals clínics: cinc
psicòlegs clínics i un psiquiatre, tots ells psicoterapeutes
especialitzats en aquest tipus de psicoteràpia.
Durant el 2014 la UPPIJ ha continuat desplegant 3
subprogrames assistencials:

Programa de Psicoteràpia
Psicoanalítica focal (individual)
Orientat a ajudar als nens en conflictes, majoritàriament
de naturalesa neuròtica, que dificulten el seu creixement
psicològic. Es realitzen visites setmanals de 40-45
minuts de durada. La modalitat més habitual és la
psicoteràpia focal individual d’un any de durada, que pot
ser escurçada o allargada en funció de les necessitats
i evolució de cada cas. El tractament comporta
aproximadament, entre 45 i 55 sessions en un període
entre 10 i 15 mesos. Una altra modalitat dins d’aquest
programa consisteix en un abordatge
familiar, de vegades en la modalitat psicoterapèutica
mare-nen.
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Programa de Psicoteràpia
Psicoanalítica en grup

Tractament en grup de nens i nenes entre 5 i 16 anys amb
trastorns del desenvolupament maduratiu, dificultats de
relació personal, retards en els aprenentatges escolars,
trastorns adaptatius recents o amb trastorns neuròtics de
la personalitat. La durada aproximada és de 7-8 mesos. A
la vegada s’ofereix als pares la seva participació en grups
paral·lels i simultanis, excepte en la franja de 14-16 anys
en que els grups són només per a pacients. Una altra
modalitat és el tractament de grup de pares, sense que
els seus fills estiguin en tractament individual al mateix
temps.
Per tant, actualment el grups en actiu són: - grups
de pares, grups d’escenoteràpia d’adolescents i preadolescents (tècnica psicoterapèutica basada en una
representació d’un argument fictici escollit pel propis
participants) i grups de nens de pensament i comunicació
(veure següent apartat).

Programa de Pensament i
Comunicació (PiC)
És un programa de tractament indicat per a aquells nens i
nenes de 5 a 11 anys que presenten bloqueig de les seves
funcions d’aprenentatge, degut a una conflictiva emocional

de base, té per objectiu abordar les seves dificultats
instrumentals. Es realitza mitjançant tractaments
individuals o grupals. Consisteix en una psicoteràpia
(individual o grupal) on el focus de
treball són les dificultats d’aprenentatge des d’una
vessant psicodinàmica que té molt en compte els
aspectes emocionals, ja que els considera l’origen
fonamental de les dificultats instrumentals esmentades
(en els casos indicats per a aquest tipus de tractaments).
Aquest treball s’ha efectuat en casos i famílies provinents
de tots els sectors de Barcelona, tot essent els CSMIJ’s,
la xarxa els derivadors més habituals

Activitats difusió i docència i
comunicació
Conveni de cooperació educativa.
Pràctiques curriculars de la Llicenciatura
de Psicologia, Universitat Oberta de
Catalunya UOC

culmina en una investigació amb una mostra poblacional
força gran amb 287 casos.

El servei en xifres
Durant l’any 2014, s’observa un lleuger augment de
l’activitat assistencial. Es manté el nombre de pacients
atesos i de primeres visites i incrementa la xifra de
sessions de teràpia realitzades. Podem destacar la
disminució significativa de les visites no presentades. En
relació a modalitats terapèutiques cal mencionar les 85
visites de psicoteràpia de família realitzades, així com 45
visites de psicoteràpia mare- nen, xifres molt superiors a
les d’anys precedents. En el programa de Pensament i
Comunicació es desglossa en visites individuals, durant el
2014 s’han realitzat 568 i a nivell grupal s’han fet 862. En
total s’han visitat 180 pacients, 81 primeres visites i 3.061
successives.

L’equip s’ofereix com a entorn laboral on els estudiants
de la UOC i futurs professionals poden posar en pràctica
–de manera presencial o virtual- els continguts apresos,
amb l’objectiu de donar suport a la millora de la qualitat
de la formació dels alumnes. És una assignatura que la
UOC ofereix cap el final de la Llicenciatura, en el 7è o
8è Semestre, han de fer dos Practicats. Tant hem tingut
alumnes del Pràcticum I com de Pràcticum II.

Elaboració de la Guia de Salut sobre
Trastorns alimentaris
Aquesta guia ofereix algunes pautes i recomanacions per
ajudar a distingir si un/a adolescent pateix algun trastorn
alimentari. Entenem els trastorns alimentaris com un
conjunt de patologies en
les quals la persona es
Evolució global interanual
concentra excessivament
en el seu pes, el seu
cos i el menjar que
ingereix, desenvolupant
hàbits i comportaments
alimentaris no desitjables.
(guia salut)

Recerca: Projecte
Odissea d’avaluació
de resultats en
psicoteràpia
psicoanalítica
infantil individual

Visites

Primeres visites

Pacients

Pacients atesos

V. successives

Durant el 2014, l’Hospital de Dia per a
Adolescents ha visitat un total 68 pacients
i ha realitzat un total de 6.643 visites

Visites

Evolució global interanual Pacients

Durant el 2014 s’ha
treballat l’article que recull
el treball fet per l’equip
en els darrers anys i que
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Equip d’Atenció al Menor (EAM)

L’Equip d’Atenció al Menor és un equip del
Servei de Salut Mental que col·labora amb
Justícia Juvenil des de 1993 i amb la
Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència (DGAIA) des del 2013. Ofereix
assistència a joves a partir de 14 anys
derivats des dels diferents àmbits d’actuació
de la Direcció General de Justícia Juvenil i
als adolescents menors de 14 anys derivats
per l’Equip d’Atenció a Menors Inimputables
(EMI-14) de la DGAIA.

Activitats de difusió, formació i
recerca
L'equip ha publicat el llibre: ‘Adolescencia y
transgresión' de l'Editorial Octaedro. El llibre recull
l'experiència de més de vint anys d’atenció en salut
mental pública a l’adolescent en el àmbit de la
col·laboració interdisciplinar amb Justícia Juvenil.
La descripció del desenvolupament del subjecte, de
les motivacions de la conducta transgressora, de
la importància del entorn, del model d’intervenció
terapèutica sobre l’adolescent des de un abordatge multi
e interdisciplinar, són els seus principals eixos. El llibre
s’adreça al conjunt de la xarxa de professionals, tant des
de contextos educatius, socials, sanitaris com judicials,
en contacte amb adolescents als que pretenen ajudar a
construir un procés de maduració personal. Descarrega’t
un capítol / adquireix un exemplar.
Fruit de l’experiència del tractament de casos denunciats
per violència filio parental, l’equip ha presentat una
ponència:“Intervenció psicoterapèutica en agressions de
fills a pares” al II Congrés Nacional de Psicoteràpia de la
Federació Espanyola d’Associacions de Psicoteràpia: La
psicoteràpia en el segle XXI.
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L’EAM col·labora en el
pràcticum d’alumnes de
4 grau de psicologia de
la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB), en
les pràctiques del màster
“Avenços en la clínica
psicoanalítica de la infància
i l’adolescència” de la
Universitat de Barcelona (UB)
i en el màster de Psicoteràpia
de la Fundació Vidal i
Barraquer.

El servei en xifres
L’Equip d’Atenció al Menor ha visitat durant el 2014 un
total de 303 pacients derivats de Justícia Juvenil, dels
quals 163 són pacients nous. Això ha comportat un total
de 2.652 visites realitzades. Respecte l’any anterior
l’activitat assistencial ha augmentat lleugerament a
causa d’un increment de les derivacions rebudes (un 6%
més) i el major nombre de pacients en curs (16% més).
A nivell diagnòstic el perfil es manté sense variacions
significatives al voltant dels tres grups principals de

Trastorns d’adaptació, Trastorns del comportament i les
emocions i els Trastorns de personalitat.
Una part important de l’activitat té lloc a la Ciutat de la
Justícia; al Servei de Mediació i Assessorament Tècnic
(SMAT) on es van atendre 64 nous pacients per un total
de 112 pacients al llarg del tot l’any.
Des del servei ambulatori s’han atès 235 pacients al llarg
de tot l’any dels quals 72 van ser noves derivacions. Un
52% d’aquestes van ser derivades des dels Equips de
Medi Obert i la resta de Centres Educatius i la Unitat
Terapèutica de Til·lers.

Visites

Durant el 2014, s’observa que els casos derivats amb
denúncies per agressions i amenaces a pares han
continuat augmentat, mantenint-se les proporcions dels
altres grans grups de categories delictives robatoris amb
violència i lesions.

Primeres visites

Pacients atesos

V. successives

La intervenció de l’equip segueix apostant per oferir
atenció integral als menors, suport a les famílies i la
col·laboració interdisciplinària amb els professionals de
Justícia Juvenil i EMI-14.
L’EAM ha renovat durant el 2014, el conveni de la
col·laboració amb la DGAIA per a l’atenció en salut
mental de menors de 14 anys en conflicte social, derivats
de la Fiscalia de Menors amb l’objectiu d’avançar en
intervencions més preventives. La derivació de nous
pacients afegits als que ja s’estaven atenent, ha suposat
un total de 300 visites
programades.
Evolució global interanual
La majoria dels pacients
atesos a l’EAM són
nascuts a l’Estat
espanyol (65%), els
d’origen estranger
provenen de centre i
el sud d’Amèrica en
un 24%, del magreb i
l’Àfrica Subsahariana en
un 6% i la resta d’altres
procedències.

Pacients

L’Equip d’Atenció al Menor ha visitat
durant el 2014 un total de 303 pacients
derivats de Justícia Juvenil, dels quals
163 són pacients nous. Això ha comportat
un total de 2.815 visites realitzades.

Visites

Evolució global interanual Pacients

Breu valoració d’aquest
projecte:
Tractaments de Grup.
L’EAM porta des de finals
de 2011, realitzant grups
de pares d’adolescents
procedents de l’àmbit de Justícia Juvenil. Aquesta
modalitat d’intervenció, oberta i continuada permet, tot
i la baixa expectativa de motivació dels pares després
d’una llarga trajectòria de conflictes i de disfuncionalitats
de les dinàmiques de relació a la família, un espai per
revisar el funcionament familiar i de cerca de noves vies
de comprendre i contenir les conductes conflictives dels
seus fills.

Contacte
Cal Muns
C. Gavà, 70-72
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
eam@fhspereclaver.org
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Servei de Salut Mental - Adults
El Centre de Salut Mental d’Adults de Montjuïc (CSMA Montjuïc)

El Centre de Salut Mental d’Adults de Montjuïc
(CSMAM) de Sant Pere Claver – Fundació
Sanitària, constitueix per encàrrec del Pla
director de salut mental i addiccions (PDSMA)
del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya l’equipament assistencial
ambulatori encarregat de coordinar la
assistència en salut mental dirigida a
persones majors de 18 anys dels barris de
Poble Sec, Font de la Guatlla i Zona Franca (La
Marina).

Són principals a part dels Programes de suport a
l’atenció primària i d’atenció específica als trastorns
psicòtics incipients, i del Programa d’atenció específica
als trastorns mentals severs, aquests dos últims
encaminats al tractament d’aquells trastorns mentals
que impliquen més discapacitat, de llarga evolució i que
necessiten un abordatge més complex i multidisciplinari.
Actualment, la proporció de pacients amb algun trastorn
mental greu atesos al dos centre se situa al voltant del
30% del total. També oferim tractament especialitzat
en psicoteràpia grupal a diferents problemàtiques de
pacients.

Programa d’Atenció Específica als
Trastorns Psicòtics Incipients
En el centre s’han atès al voltant de 100 pacients. Durant
el 2014, s’han incorporat 20 pacients al programa,
coincidint amb els 5 anys de desenvolupament i amb el
període en què es preveu arribar al màxim de pacients.
S’han realitzat 29 altes.
El programa s’orienta en bona part dels casos a atendre
als pacients i les seves famílies en uns moments de
crisi important o de molta preocupació per les dificultats
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evolutives de l’adolescent. Aquest abordatge intensiu
millora el pronòstic evolutiu a partir de una millora de
la vinculació dels pacients al Programa, la detecció de
situacions de risc i poder oferir una atenció adaptada
a les necessitats del pacient i la família i d’intensitat
suficient.
Un aspecte que hem millorat són els registres de
seguiment del programa que ens permet millorar la
gestió del mateix. Els resultats clínics continuen sent
esperançadors, les taxes de transició a psicosi dels
pacients amb estats mentals d’alt risc són molt baixes
així com l’ús de recursos hospitalaris dels pacients amb
primers episodis o en període crític.
A nivell assistencial, podem remarcar la importància
progressiva i creixent en els processos psicoterapèutics
dels grups multi-familiars on participen usuaris i els seus
parents més propers constituint trobades de fins a 25-30
persones.
Els equips participen en diversos estudis de recerca
relacionats amb aquesta població en col·laboració amb
la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona

Programa d’atenció específic del trastorn psicòtic incipient (PAE-TPI). Els equips del PAE-TPI de Sant Pere Claver
van participar a la Jornada Anual del Programa.

Programa de Suport a l’Atenció Primària de Salut
Actualment, l’activitat que realitzen psiquiatres i psicòlegs a les àrees bàsiques de salut del sector representen
unes 2.500 visites i uns 1.000 usuaris aproximadament. Aquestes xifres representen el 25% de les visites i
aproximadament la meitat dels pacients atesos en un any.
La tasca principal del programa es el treball conjunt amb els equips d’atenció primària per millorar la detecció
i el tractament de la problemàtica relacionada amb Salut Mental de cada una de les Àrees bàsiques de Salut
(ambulatoris) del barri de Sants-Montjuïc.
Una part important de la tasca es fa en forma de suport als professionals de l’atenció primària de salut mitjançant
espais d’interconsulta, formació i assessorament. En el marc d’aquest Programa, també s’utilitzen tècniques grupals
tant en l’atenció a la vellesa com en els grups d’anàlisi de la demanda.
Ja fa uns anys que venim desenvolupant un programa d’atenció a la gent gran per abordar les complicacions
psicològiques del fet d’envellir i sovint les seves repercussions en la Salut Mental de la població. Una gran part de
l’activitat assistencial d’aquest programa es fa a les mateixes instal·lacions de primària facilitant l’accessibilitat a un
col·lectiu amb dificultats afegides de mobilitat.
També destaca la realització dels grups d’atenció a demanda (diagnòstic, avaluació i psicoteràpia breu de vuit
sessions) i els grups per l’elaboració de situacions d’estrès laboral.
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Alguns dels grups realitzats són:

Visites

· Grups de psicoteràpia anuals
· Grups Multifamilars
· Grups per pacients amb psicosi i amb risc de

Pacients

psicosi

· Grup de relaxació
· Grup mare-nadó
· Grups de pacients d’alta de l’Hospital
Un altre 20% de les visites s’han realitzat amb les
famílies, una xifra que demostra la importància que
donem al treball amb les famílies dins del procés
terapèutic.
Aquest any s’ha integrat un grup de psicoteràpia
cognitiva per pacients amb trastorns depressius i
distímia en el marc d’una col·laboració en recerca i
tractament amb el grup del doctor Guillem Feixas,
catedràtic de la Universitat de Barcelona.

Primeres visites
V. successives

El servei en xifres
El CSMA ha augmentat en un 10% el nombre de
persones ateses respecte l’any 2013. La crisi econòmica
i social a què són sotmesos els ciutadans del nostre
país ha afectat de manera important el nostre entorn i de
retruc als equips assistencials de primera línia. El nostre
centre ha de gestionar un
increment de la demanda
relacionada amb el
Evolució global interanual
deteriorament de les
condicions socials.
El percentatge elevat
d’activitat realitzada
mitjançant la tècnica de
la psicoteràpia grupal
es manté i representa
un 20% del total de les
visites. Aquest mètode
continua essent una
de les estratègies
fonamentals per vetllar
per una assistència
de qualitat centrada
en un abordatge
psicoterapèutic com a
eina de canvi i millora
de la salut mental dels
pacients atesos.

Durant el 2014, el CSMA de Montjuïc
ha visitat un total 2.939 pacients i
ha realitzat un total de 1327 primeres
visites i 17.086 visites successives

Visites

Evolució global interanual Pacients

Contacte
C. Vila i Vilà 16
08004 Barcelona.
Tel. 93 442 30 00
csmapsm@fhspereclaver.org
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Pacients atesos

Servei de Salut Mental - Adults
El Centre de Salut Mental d’Adults de Sants (CSMA Sants)

El Centre de Salut Mental d’Adults de Sants te
una atenció universal a tots els pacients del
districte, derivats de les Àrees Bàsiques de
Salut de Bordeta-Magoria, Numancia , Sants
i Carreres Candi. Tots aquets ambulatoris
deriven pacients amb dificultats de Salut
Mental al nostre centre. D’acord amb el Pla
Director de Salut Mental i Addiccions donem
un recolzament a les Àrees Bàsiques de Salut
anant a visitar allí i tractant els trastorns
lleus en un temps breu a l’ambulatori, mentre
derivem els trastorns de major gravetat clínica
i que requereixen un tractament mes llarg al
CSMA.

La qualitat i reconeixement assistencial del nostre
equipament s’explica gràcies a les teràpies grupals, on
l’equip inverteix un gran esforç. Durant el 2014, s’han
organitzat un total de 10 grups que detallem breument a
continuació:

· Multi familiar PAE-TMS: es fa conjuntament amb

CSMA-Montjuïc, en un espai no sanitari (Centre
Cívic) amb la participació de pacients i familiars del
PAE-TMS. La freqüència es setmanal i la durada
indefinida, amb altes i incorporacions. L’objectiu
d’aquest grup ha estat prendre consciència i ser
capaços d’afrontar les conseqüències del seu
trastorn així com elaborar relacions i millorar
l’estabilitat

· Multi familiar PAE-TPI: s’organitza conjuntament
amb CSMA-Montjuïc, en un espai no sanitari
(Centre Cívic) amb la participació de pacients
i familiars del PAE-TPI. La freqüència es
setmanal i la durada indefinida, amb altes i
incorporacions. L’objectiu d’aquest grup ha estat
prendre consciència i ser capaços d’afrontar les
conseqüències del seu trastorn així com elaborar
relacions i millorar l’estabilitat

· Musico teràpia: Grup adreçat a pacients amb TMS

amb l’objectiu d’augmentar capacitats d’interacció,
insight i identificació d’emocions i estats interns.
Freqüència setmanal amb una durada d’un any

· Vellesa acompanyada: grup dirigit a pacients

majors de 65 a acompanyats del seu/s cuidador/s
principals. El principal objectiu és afrontar ansietats
i treballar entre ells. La freqüència és setmanal i la
durada és d’un any

· Salut per pacients amb processos Crònics:

Grup adreçat a pacients TMS liderat per una
infermeria, organitzat conjuntament amb el CSMAMontjuïc. L’objectiu és de curar de la salut física i
mental amb una freqüència setmanal i la durada
d’un any

· EMAR: Grup dirigit als pacients EMAR del PAETPI amb l’objectiu d’evitar transició a psicosi i
millora clínica. Aquest grup s’organitza amb una
freqüència setmanal i una durada d’un any

· Psicòtics: Grup adreçat a pacients amb trastorns
de l’espectre psicòtic del PAE-TPI amb l’objectiu
de comprendre la crisi per mantenir les seves
capacitats. La freqüència és setmanal i amb una
durada d’un any
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· Familiars de Malalts amb processos Crònics:

Grup adreçat a familiars de pacients TMS, amb
llarga evolució. L’objectiu és millorar la relació
entre familiars i malalts, per comprendre i curar la
seva pròpia salut. La freqüència és setmanal i la
durada és d’un any

· Grup de pacients de 30 a 60 anys amb ansietat/
depressió: És un grup que té com a objectiu la
millora sintomàtica per reestructuració d’ansietats
i defenses. La freqüència és setmanal i la durada
d’un any

· Stress Laboral: Grup adreçat a pacients en baixa

laboral per situacions conflictives a la feina amb
l’ojectiu de restituir anímicament les persones
afectades per mobbing, assetjament amb la finalitat
d’oferir-los assessorament. (psicoeducatiu)

· Grup de Gent gran: Grup que s’organitza a

l’ABS adreçat a persones de mes de 65 anys
amb l’objectiu de millorar la seva socialització i
integració en una nova etapa de la vida a nivell
relacionals i gestió i elaboració de por i ansietats.
La freqüència és setmanal i la durada d’un any

· Trastorns Adaptatius: Grup que s’organitza

a l’ABS amb una freqüència setmanal i té una
durada de sis mesos

La ràtio de visites successives per primera és de 13, és a
dir, que fem més d’una visita mensual com a assistència
normal, podent incrementar fins a una a la setmana en
els pacients que fan Teràpia de Grup.
Un dels principals grups del nostre equipament és el grup
d’estres laboral, arrel d’observar una demanda creixent
en el volum de pacients que ens consultaven aquest
problema. És un grup amb una vessant psico-educativa i
de desbloqueig de situacions complicades a la feina.

Programa de suport a l’atenció
primària
Com ja hem explicat, a les Àrees Bàsiques de Salut és
allà on fem la major part de les primeres visites. El servei
que prestem inclou interconsulta i sessions clíniques
amb els metges de família. Durant el 2014, ha visitat
1.300 pacients fent un total de 2.500 visites (primeres i
successives). Sovint, realitzem una exploració al pacient
i posteriorment se’l deriva amb una valoració al metge
de família o a algun recurs comunitari perquè pugui
realitzar un tractament, si cal. Des del servei es valora
positivament l’accessibilitat per poder donar cobertura i
atendre el pacients dels principals 4 ambulatoris del barri
del barri de Sants i que des del metge de família es pugui
fer el seguiment mèdic o farmacològic que correspongui.
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Programa d’atenció als Joves
Un aspecte que hem millorat són els registres d’aquest
programa va adreçat a joves d’entre 14 i 30 anys, que
pateixen situacions de forta vulnerabilitat i risc de tenir
una crisi o que han tingut una forta crisi i necessiten
recolzament des d’un punt de vista biopsicosocial. Durant
el 2014 s’han incorporat 34 pacients nous i per primera
vegada hem superat els 100 pacients dins del programa.
La durada màxima d’estància en el programa es de 5
anys. Per l’equip és molt important l’atenció a la família,
la teràpia de grup i el grup multi familiar on els pares/
mares i pacients es troben per parlar com a afectats i
tracten d’entendre i millor la seva situació.
Una tasca important del programa consisteixen
donar suport als professionals de l’atenció primària
de salut mitjançant espais d’interconsulta, formació i
assessorament. En el marc d’aquest Programa, també
s’utilitzen tècniques grupals tant en l’atenció a la vellesa
com en els grups d’anàlisi de la demanda.
Ja fa uns anys que venim desenvolupant un programa
d’atenció a la gent gran, a abordar les complicacions
psicològiques del fet d’envellir i sovint les seves
repercussions en la Salut Mental de la població. Una
gran part de l’activitat assistencial d’aquest programa
es fa a les mateixes instal·lacions de primària facilitant
l’accessibilitat a un col·lectiu amb dificultats afegides de
mobilitat.
També destaca la realització dels grups d’atenció a
demanda (diagnòstic, avaluació i psicoteràpia breu de
vuit sessions) i els grups per l’elaboració de situacions
d’estrès laboral.

Programa d’atenció als trastorns
mentals severs
El Programa inclou la intervenció de la treballadora social
i de la infermera, conjuntament amb el psiquiatre. Durant
el 2014, el programa ha atès 650 pacients amb trastorn
mental sever, prioritzant la intervenció en 140 pacients
amb situació d’alta vulnerabilitat. El programa inclou
també el benestar i la higiene de la seva salut física així
com recursos socials i de teràpia individual i grupal. el
tractament de la problemàtica relacionada amb Salut
Mental de cada una de les Àrees bàsiques de Salut
(ambulatoris) del barri de Sants-Montjuïc.

El servei en xifres
Evolució global interanual Visites

Evolució global interanual Pacients

Visites

Primeres visites

Pacients

Pacients atesos

V. successives

Durant el 2014, el CSMA de Sants ha
visitat un total 4.168 pacients i ha
realitzat un total de 1.787 primeres
visites i 20.427 visites successives

Contacte
C. Gavà, 70-72
08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
csmas@fhspereclaver.org
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Servei de Salut Mental - Adults
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica per Adults (UPPA)

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica
d’Adults és un dels 9 equips assistencials que
constitueixen el Departament de Salut Mental
de Sant Pere Claver Fundació Sanitària. És
una Unitat especialitzada en la realització
de psicoteràpia psicoanalítica focal. L’equip
assistencial està format per 1 psiquiatre i 8
psicòlegs clínics, tots ells psicoterapeutes i
especialitzats en aquest tipus de tractament
psicoterapèutic.

La seva activitat assistencial es desenvolupa mitjançant
dos Programes:

Programa de Psicoteràpia Focal
Dóna suport a la Xarxa d’Assistència Primària en Salut
Mental per a la realització de psicoteràpies d’orientació
psicoanalítica focal, en règim ambulatori, en les
seves diverses variants. Aquesta activitat assistencial
és d’àmbit suprasectorial, de referència per tots els
dispositius de salut mental i d’assistència primària de la
xarxa pública. L’objectiu assistencial d’aquest Programa
és, per tant, l’aplicació de tractaments psicoterapèutics
a aquells pacients individuals o grups familiars que ho
necessitin, que compleixin criteris d’indicació i en els que
es pugui fer un pronòstic de milloria clínica.
Un dels objectius de la unitat és aportar la nostra
experiència en psicoteràpia focal al debat científic sobre
l’aplicació, efectivitat i eficiència de la psicoteràpia
individual com a eina d’intervenció en el marc de
l’assistència pública a la salut mental. Per aquest motiu
l’equip continua treballant en la línia de l’avaluació de
resultats dels tractaments que es porten a terme en
aquest programa.
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Xifres del programa
Durant l’any 2014, la UPPA ha atès 354 pacients
(s’inclouen també els grups familiars). Si comparem
aquestes dades amb 2013, veiem que la quantitat de
pacients individuals és pràcticament la mateixa però s’ha
produït un important increment d’atenció a famílies dins
d’aquest programa, en part degut a la consolidació de
la col·laboració amb el SATAF iniciada a finals de 2013.
Enguany hem realitzat 144 primeres visites individuals i
familiars.

Observacions
Es pot observar una consolidació de la tendència
observada durant el 2013 en el sentit de reduir la
proporció de pacients menors de 35 anys, que segueixen
representant un 48% del total de pacients atesos
(en el 2012 arribaven al 54%). De tota manera, ens
movem en uns intervals d’edat en què la intervenció
psicoterapèutica encara pot promoure canvis que tinguin
una incidència en el recorregut vital dels pacients.
També coincideix amb la franja d’edat i gènere en la qual
observem una major demanda d’atenció psicoterapèutica
als dispositius assistencials de la xarxa de salut
pública: CSMA i Centres d’Atenció Primària. També es
pot constatar respecte l’any anterior un increment del
predomini del gènere femení entre els pacients atesos

en primera visita, un 85% en front del 15% de consulta
masculina. L’any 2013 la proporció era de 73% i 27%,
més equilibrada. Caldrà esperar als propers anys per
veure si aquest canvi esdevé tendència o és només una
oscil·lació aleatòria. En relació al 2013 observem que en
el 2014 la consulta masculina es concentra sobretot entre
els 18 i 45 anys i ha disminuït molt a partir d’aquesta
edat.
El 53% dels pacients derivats provenen directament
dels Centres de Salut Mental d’Adults, dels Centres de
Salut Mental Infanto-Juvenil i dels Hospitals de Dia per
Adolescents. Altres serveis especialitzats en salut mental
també deriven cada cop més pacients a la UPPA per
a tractaments psicoterapèutics, aquesta procedència
diversa s’ha incrementat el 2014 fins el 13%.
La distribució diagnòstica dels anys precedents es manté
a grans trets. S’aprecia una consolidació de la disminució
de Trastorns Adaptatius i de l’increment de Trastorns
d’Ansietat que es va observar al 2013. D’altra banda, al
2014 augmenten molt clarament els Trastorns Afectius,
que es situen al nivell dels Trastorns d’Ansietat. Els
Trastorns de Personalitat disminueixen moderadament.
És a dir, en les derivacions guanyen terreny les persones
amb patologies amb una elevada repercussió clínica i
simptomàtica, front les que es troben predominantment
amb dificultats adaptatives o conflictes relacionals, de tal
manera que actualment dues terceres parts dels pacients
que hem vist per primera vegada al 2014 pateixen un
Trastorn Afectiu o un Trastorn d’Ansietat.

Docència i comunicació
Durant el 2014, la UPPA ha participat en:

· Màster en Psicopatologia Clínica FVB Universitat
Ramon Llull (des de 1986)

· Màster de Terapeutes FVB Universitat Ramon Llull

d’aquelles famílies ateses per aquest estament i que
es consideri es poden beneficiar d’un tractament
psicoterapèutic familiar. L’àmbit assistencial es
circumscriu a la ciutat de Barcelona. Per tal d’aconseguir
una major claredat en la exposició, presentarem els dos
programes per separat.
El Programa de Tractament de Famílies derivades
pels Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència
(EAIA) de l’Ajuntament de Barcelona es va iniciar el
mes de febrer de 2007. És un Programa assistencial
en col·laboració entre la Unitat de Psicoteràpia
Psicoanalítica d’adults (UPPA) del Departament de Salut
Mental de Sant Pere Claver –Fundació Sanitària i els
EAIA de l’Ajuntament de Barcelona. Des del seu inici
s’ha constituït com a recurs assistencial dels EAIA, dirigit
a l’assistència d’aquelles famílies que es considera es
poden beneficiar d’un tractament psicoterapèutic familiar.
El criteri de derivació comú a totes les famílies ateses
és que hi hagi un menor en situació de risc psicològic i
alguna possibilitat de canvi en la família.

El programa en xifres
Durant l’any 2013 s’han programat 277 visites en la
modalitat de coteràpia, el que dóna un total de 1151
intervencions programades per l’equip. Al llarg del
2014 s’han atès uns 168 pacients, que corresponen a
68 famílies. D’aquestes, 26 són primeres visites més
retorns i les 42 restants són famílies en tractament iniciat
els anys anteriors. Un 27% dels casos s’han atès en
coteràpia, el que suposa un descens important respecte
anys anteriors, que se situava al voltant del 40%.

Observacions
Si mirem l’activitat comparada des del 2011 fins el 2014
podem apreciar alguns canvis:

(des de 1995)

· Màster/Postgrau en Psicologia Dinàmica:

Psicodiagnòstic, Intervenció i Investigació
Universitat de Barcelona (des de 2005)

· Màster de Psicoteràpia en la Xarxa Pública
Universitat de Barcelona (des de 2007)

· Pràctiques clíniques de l’assignatura de Trastorns
de la Personalitat del Grau de Psicologia de la
Universitat Autònoma de Barcelona (des de 2011)
Universitat de Barcelona (des de 2005)

· Rotació lliure d’un MIR de l’Hospital de Sant Pau
de Barcelona (2013)

Programa de tractament de famílies
derivades pels EAIA de l’Ajuntament
de Barcelona
Aquest Programa s’ha organitzat com a recurs
assistencial dels EAIA, i està orientat a l’assistència
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El primer és una disminució del nombre de primeres
visites realitzades, concordant amb una reducció de
les derivacions rebudes des del conjunt dels EAIA,
després de molts anys d’increments acumulats. Malgrat
això s’han mantingut les visites de tractament, la qual
cosa és un indicador d’una major adherència de les
famílies a la psicoteràpia, implicant tractaments més
llargs. Conseqüentment a la reducció de derivacions i
primeres visites, s’ha produït també una disminució de
finalitzacions i d’actes no assistencials de coordinació.
De les 68 famílies ateses en el 2014, un primer aspecte
a destacar és que les que responen al model pares-fills
no sobrepassen el 12%, una proporció fins i tot inferior a
l’any 2013.
És destacable també el nombre de tractaments en els
quals l’assistència es centra en un dels pares, sol o amb
fills, que arriba al 55% de les famílies ateses. En un petit
percentatge és perquè un dels pares no pot acudir a la
teràpia, però la majoria dels casos indiquen que aquestes
famílies funcionen com a monoparentals, o bé perquè ja
ho eren des de l’inici o, més freqüentment, un dels pares
s’ha desvinculat de la família.
També és remarcable
la presència dels avis
en els tractaments de
les famílies. A vegades
perquè són ells qui fan
les funcions paternes
en absència dels pares.
Altres cops degut a
que apareixen rivalitats
entre pares i avis,
freqüentment arrel de
la millora en la situació
emocional de la família.

Visites

Primeres visites

Pacients

Pacients atesos

V. successives

Durant el 2014, l’UPPA ha visitat un total
de 354 pacients i ha realitzat un total
de 144 primeres visites i 4.477 visites
successives

Evolució global interanual Visites

Evolució global interanual Pacients

En aquestes famílies
podem observar com
els esdeveniments
vitals negatius en la
infància, com ara la
pèrdua de relacions
afectives, relacions
familiars alterades,
fets traumàtics, etc.,
incideixen en problemàtiques posteriors. Així mateix, es
posa de manifest com en un nombre elevat de casos la
fallida dels referents parentals primaris està en la base
de la conflictiva familiar i posa en risc la salut psíquica
dels menors. Això demostra la importància d’incidir, a
través d’un tractament psicoterapèutic, en la dinàmica
familiar per ajudar a restituir les funcions parentals
perdudes.
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El servei en xifres

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

Servei de Salut Mental - Comunitària i en risc d’exclusió
Servei d’Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats (SAPPIR)

L’any 2014 s’ha caracteritzat pel retorn de
l’atenció als refugiats, procedents
ara de Síria, Orient mitjà i l’Afganistan, més
d’una dècada després dels que vam atendre
com a conseqüència de les guerres dels
Balcans. La situació en què es troba gran part
de l’Orient Mitjà i l’Àsia Central ha donat lloc
a aquesta arribada de refugiats. Segons dades
oficials de les Nacions Unides només Síria té
dos milions i mig de refugiats.

Una altra dada a destacar és l’increment del percentatge
d’homes atesos en relació al de dones, que és gairebé 3
vegades més gran que el de dones, decantant la situació
de gairebé equilibri, en totes les memòries i estudis
realitzats en els més de 20 anys del SAPPIR.
Considerem que aquestes dades mostren; d’una banda
els homes estan patint amb major intensitat la crisi
econòmica del nostre entorn que les dones, i per un altre
que moltes dones han tornat als seus països d’origen,
especialment les dones llatinoamericanes.
També cal destacar, a diferència de fa uns anys,
l’envelliment de la població immigrant atesa, ja que
gairebé la meitat dels pacients tenen més de 30 anys,
cosa que mostra l’estabilització de la migració des de
finals del segle passat i inicis d’aquest.
S’ha mantingut també l’increment de percentatge de
menors, gairebé tots ells amb greus problemàtiques
vinculades a la reagrupació familiar, i que constitueixen
actualment una de les nostres línies de recerca i
d’acció en salut mental comunitària, tractant d’implicar
les administracions locals, nacionals i internacionals.
Així mateix, igual que en els últims anys es continua
observant el deteriorament en les condicions de vida
de la població immigrant, i no s’entreveu en aquesta
població cap tipus de millora en aquesta situació en els
propers anys.

Perfil de persones ateses
S’observa un increment dels menors atesos. La població
immigrant ha anat reagrupant els seus fills/es, el fet que
ha genera que aquest col·lectiu de menors reagrupats
sigui un nou grup d’alt risc en salut mental, donades
les ruptures de la vinculació que han viscut en una
etapa fonamental en l’estructuració de la personalitat.
En aquest sentit, els experts en psiquiatria transcultural
consideren que els fills dels immigrants tenen un major
risc psicopatològic a causa d’haver viscut un fet migratori
durant la infància i molt sovint de haver-ho fet en
condicions molt difícils, fet que incrementa el risc en salut
mental.
Per altra banda, també ha augmentat de manera notable
la proporció d’homes atesos, mostrant que l’atur i les
situacions d’exclusió social afecten molt més als homes
immigrants que treballaven en la construcció, indústria,
etc.
S’observa que, el retorn dels immigrants s’ha centrat
més en les dones especialment en la població
llatinoamericana que té un alt component femení per
raons culturals.
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També s’ha detectat un clar descens de la població
llatinoamericana que s’acosta ja als últims llocs de
la llista. Diversos factors explicarien aquest canvi: el
retorn als seus països d’origen per la crisi de la societat
d’acollida, el fort creixement econòmic que han viscut els
seus països d’origen, les polítiques d’invitació al retorn
dels immigrants que fan països com Equador, Colòmbia,
etc. i així mateix un altre factor important és que molts
llatinoamericans han aprofitat el tenir ja la ciutadania
europea per emigrar a altres països de l’eurozona,
especialment Anglaterra, Alemanya i Holanda.
És rellevant l’increment dels pacients amb Trastorn per
estrès post-traumàtic, en relació a la problemàtica dels
refugiats atesos aquest any com a conseqüència de les
guerres a l’Orient mitjà i l’Àsia central.
Es pot veure que es manté el nombre d’immigrants
amb Síndrome d’Ulisses en part pel manteniment de
la situació extrema que viuen i també perquè hi ha
immigrants que com a conseqüència de la crisi han
perdut el permís de residència, per no poder renovar-ho.

· Direcció De la “Xarxa Atenea”, una xarxa global

codirigida amb la Universitat de Berkeley de
California i el Centre Minkowska de París. La
Xarxa Atenea de la qual formen part més de 200
professionals, especialment d’Europa i Amèrica,
actua com un observatori global de la salut mental
dels immigrants, especialment dels indocumentats
que pateixen més estrès psicosocial. Així mateix
s’ha d’assenyalar que durant l’any 2014 el Dr.
Achotegui, director del SAPPIR, ha estat reelegit
pel càrrec de Secretari general de la Secció
de Psiquiatria Transcultural de l’Associació
Mundial de Psiquiatria (WPA). La reelecció va
tenir lloc al XVI Congrés mundial de Psiquiatria
celebrat a Madrid el setembre del 2014

El programa en xifres
Durant el 2014 el programa ha atès a 119 pacients,
realitzant un total de 226 visites i 91 a la comunitat.
També s’han realitzat 187 intervencions psicosocials a
diverses institucions.

Activitats de difusió i comunicació
· Organització,

direcció i participació
dels congressos
internacionals
“Emigrar en situación
extrema i salud
mental” celebrada a la
Universitat de Comillas, i
“Cultura, espiritualidad
y salud mental”
celebrats al mes de
setembre de 2014 a la
Universitat d’Àvila amb
la participació de més
de 100 ponents d’Àfrica,
Amèrica, Àsia i Europa
experts en la matèria

Evolució global interanual Visites

Evolució global interanual Pacients

· Assessorament i

supervisió a institucions
sanitàries, centres
de salut, col·legis i
instituts, associacions
d’immigrants, serveis
socials i ONGs.
Contactes amb
institucions públiques vinculades a la migració
a nivell de Catalunya, Espanya i a nivell
internacional. Creació i execució de programes
d’atenció primària en promoció i prevenció de la
salut i evitar la medicalització i iatrogenització del
dol migratori

· Investigació del material recollit i preparació
d’articles
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Contacte
C. Vila i vilà 16,
08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 94 / 93 312 52 28
sappir@fhspereclaver.org

Servei de Salut Mental - Comunitària i en risc d’exclusió
Programa de Seguiment Individualitzat per Persones Sense Sostre (PSI-SS)
El Programa de Seguiment Individualitzat per
Persones Sense Sostre és un dels 9 equips
del Departament de Salut Mental de la Sant
Pere Claver Fundació Sanitària. Funcionalment
s’integra a l’Equip de Salut Mental per
Persones Sense Sostre (ESMESS) conjunt,
entre el Departament de Salut Mental de Sant
Pere Claver Fundació Sanitària i els Serveis
de Salut Mental de Parc Sanitari Sant Joan
de Déu. L’equip realitza atenció integral en
salut mental a les persones sense sostre amb
trastorns mentals greus que són atesos pels
Serveis Socials específics de l’Administració
municipal per aquesta població a la ciutat de
Barcelona.

El Programa de Seguiment Individualitzat facilita l’accés
i la continuïtat de cures de l’usuari com una de les
funcions claus del Gestor de Casos. Implica la presència
d’un professional estable, referent per l’usuari, família
(en el cas que sigui accessible), professionals i serveis,
essent el nexe central per tota la xarxa.

Els objectius del programa
· Establir i mantindre l’aliança terapèutica (vincle)
· Estimular l’adherència i implicació en el tractament
· Monitoritzar el procés terapèutic i de rehabilitació
·

del pacient

Incrementar la comprensió del trastorn i les seves
conseqüències

· Reduir les reaguditzacions simptomàtiques i les
necessitats d’ingrés hospitalari

· Millorar l’accessibilitat als serveis que precisi en el
marc del seu Pla de

Cada professional gestor de casos treballa amb un
màxim de 12 casos simultàniament, per tal d’assegurar
que es realitza un tractament suficientment intensiu
i efectiu. Es manté l’esquema d’una visita setmanal
per pacient, però en les situacions de crisis i per tal
de prevenir el risc de descompensació, un ingrés
hospitalari, empitjorament de malalties orgàniques o un
abandonament del tractament, s’amplia el número de
visites, arribant en casos puntuals a realitzar-se visites
diàries, dins de les possibilitats de l’equip.
L’equip realitza atenció integral en salut mental a les
persones sense sostre amb trastorns mentals greus que
són atesos pels Serveis Socials específics de
l’Administració municipal per aquesta població a la ciutat
de Barcelona. Per a realitzar la seva activitat es desplaça
als centres de residència i acollida de les
persones sense sostre i també directament al carrer a
demanda dels equips socials que detecten la presència o
sospita d’un trastorn mental greu en les persones sense
sostre.

· Tractament Individual
· Coordinar recursos i professionals implicats en el cas
· Vetllar pels drets dels pacients
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Principals funcions
Detecció
Diagnòstic
Tractament
Vinculació a la xarxa de
Salut Mental normalitzada

Característiques del servei
· Procura el consens en l’establiment de Plans

d’Intervenció Individualitzats per cada pacient dels
diferents referents

· Vetlla per la participació, en la mesura de les seves

possibilitats, de l’establiment dels objectius per part
del propi usuari

· Es manté estable independentment del moment

del recurs en el qual en cada moment es trobi la
persona

Amb aquesta estratègia d’intervenció es pretén
garantir la cobertura de les necessitats bàsiques dels
pacients d’allotjament, alimentació, oci, convivència,
presa de medicació i compliment de les cites amb els
professionals psiquiàtrics i sanitaris integrant la gran
quantitat de recursos i equipaments socials i sanitaris, a
més d’informar-los, i no professionals implicats cada un
d’ells de manera parcial en el conjunt de les necessitats
del pacient.

Perfil dels pacients atesos
La mitjana d’edat dels pacients atesos ha estat de 48,8
anys, essent de 46,3 anys, si comptem la data en que
van iniciar el Programa de Seguiment Individualitzat,
el qual representa un lleuger augment de l’edat dels
pacients atesos respecte l’any anterior.
Seguint la distribució habitual del programa els homes
són àmpliament majoritaris i representen el 77% de totes
les persones ateses, 78% tenen entre 35 i 60 anys. S’ha
incrementat la precarització de les condicions socials
dels pacients atesos degut a la major dificultat per poder
accedir a prestacions socials, actualment minvades per
diverses condicions lligades a la crisi econòmica, i també
a la saturació de molts dels serveis assistencials de
l’àmbit sanitari, el qual ha dificultat la tasca encarregada
a l’equip.
Els pacients atesos en el subprograma PSI són tots
pacients amb un diagnòstic psiquiàtric de Trastorn
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Mental Sever i dintre d’aquest s, el grup de les psicosis,
essent el diagnòstic més freqüent Esquizofrènia o altres
Trastorns psicòtics concomitants amb un 88% dels
casos.
El consum patològic de tòxics és altament prevalent
entre els pacients atesos: s’han registrat un consum
problemàtic en més del 60% dels casos, sobretot es
tracta del consum abusiu o la dependència a l’alcohol. Es
registra una proporció de 55% de pacients amb malalties
orgàniques greus: bàsicament hepatopaties, trastorns
cardíacs, obesitat, MPOC i diabetis. Durant l’any 2014
s’han registrat 7 altes.
La mitjana d’edat dels pacients atesos ha estat de 47
anys, una edat que representa un lleuger augment de
l’edat dels pacients atesos respecte l’any anterior. Pel
que fa al gènere, hem detectat un lleuger increment en el
percentatge de dones ateses, els homes representen el
76% de totes les persones ateses (73% l’any anterior) i,
entre aquests el 86% tenen entre 35 i 60 anys.

Fets destacats
Durant l’any 2014 s’ha continuat treballant amb alta

intensitat i en condicions adverses per la precarització
que han patit els usuaris tractats a diversos nivells.
És un servei consolidat en la xarxa d’atenció a les
persones sense sostre de la ciutat de Barcelona, en
particular per aquells que tracten a persones amb
trastorns mentals severs.
El programa ha acomplert amb alguns dels seus
objectius, clarament ha millorat la qualitat de l’atenció
que reben la majoria dels usuaris, i de retruc ha millorat
la seva salut mental i física.

En canvi l’objectiu de revincular a la xarxa normalitzada
de salut mental s’està assolint en menor grau, només
s’ha assolit en 3 altes aquest any.
Detectem una major dificultat per trobar recursos
residencials, que han de ser per força adaptats a les
seves característiques de persones amb trastorns
mentals greus i resistent al tractament convencional.
Només en un cas s’ha aconseguit que s’acceptés l’ingrés
d’una pacient en una Residència de Benestar Social
per persones amb TMS, la resta ho han fet en recursos
d’entitats no lucratives, en hospitals psiquiàtric de llarga
estada o en residència per persones de tercera edat.

El programa en xifres
Durant l’any 2014 s’han atès 53 persones, i s’han
realitzat 11 incorporacions al programa, això representa
una lleugera disminució respecte els casos atesos l’any
2013, s’han produït menys altes, ha resultat més difícil
vincular els pacients a la xarxa de salut mental. Amb
tots els pacients s’han elaborat Plans de Tractament

En aquesta línia, també s’ha observat que tenim un
Individualitzats consensuats amb els professionals
conjunt de pacients que s’han quedat vinculats al nostre
sanitaris, de serveis socials i sempre que ha estat
equip des de fa més de 4 anys i que tenen molta dificultat possible, amb el propi pacient. En aquest any s’han
a ser derivats a la xarxa de salut mental i addiccions
realitzat un total de 1.872 visites (veure gràfiques 2014),
normalitzada. Aquests pacients que requereixen d’una
el qual representa una mitjana de més de 30 visites per
atenció continuada i especialitzada romanen a la xarxa
pacient, assolint l’objectiu que la ràtio sigui una visita per
de persones sense sostre i són sovint derivats d’un
setmana, el qual permet obtenir una vinculació estreta
recurs a altre, pensions, albergs, habitacions, ingressos
i un treball intensiu; tot i haver de cobrir l’extens territori
hospitalaris... Tot sovint la intervenció es duplica o triplica, geogràfic de la ciutat de Barcelona.
no s’aconsegueix una mínima coordinació i condueix a
una pèrdua d’efectivitat
i estabilització del
Evolució global interanual Visites
pacient. És de
preveure que aquests
pacients no podran ser
derivats en un futur a
la xarxa normalitzada
de salut mental i
que potser serà
necessari mantenirlos vinculat a l’equip
especialitzat ESMESS
permanentment.
L’equip ha continuat
formant-se davant
la possibilitat
que s’implementi
l’estratègia de Housing
first a la ciutat de
Barcelona que
esperem esperançats
que pugui implementarse l’any 2015.

Evolució global interanual Pacients

Contacte
C. Vila i Vilà 16,
08004 Barcelona
Tel. 93 442 30 00
psi@fhspereclaver.org
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Servei d’Al·lèrgia

El Servei d’Al·lèrgia, amb gairebé 30 anys
d’història en la seva etapa moderna, es
caracteritza per oferir al Servei Català de la
Salut un servei de qualitat assistencial.
El Servei prima l’atenció personalitzada
del pacient i el tracte humà, basat en el
compliment dels valors que té des de fa
més de 60 anys Sant Pere Claver - Fundació
Sanitària, entitat sense ànim de lucre.

Fets destacats del Servei
Noves aliances
La Dra. Paniagua entra a formar part de la Junta de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC).
La DIU Laura López segueix a la Junta de l’Associació Catalana d’Al·lèrgia de Diplomats en Infermeria (ACADI).

2.160 infants participen a les colònies d’Educació
Sanitària des de l’any 1990
El Programa d’Educació Sanitària: Colònies d’estiu per saber-ho
tot de l’asma i l’al·lèrgia celebra el seu 25è aniversari. Una activitat
educativa i de lleure dedicada a nois i noies entre 8 i 14 anys. Aquest
programa és pioner a tot l’Estat des de l’any 1990 i ha estat reconegut
amb el Premi “Jaume Sunyol i Blanchart 2009” de l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, destinat a
activitats que millorin la informació als pacients. Fins ara uns 2.160
infants de tot Catalunya hi han participat. Aquesta activitat ha estat
inclosa al catàleg “Tria el teu estiu” de la Generalitat de Catalunya i a
la “Campanya de vacances” de l’Ajuntament de Barcelona.

Nou acord de col·laboració per realitzar proves de reaccions adverses per fàrmacs
S’inicia l’acord amb el Parc de Salut Mar per realitzar les proves de reaccions adverses per fàrmacs i per verí
d’himenòpters a fi de completar la cartera de serveis. Aquesta activitat es posarà en marxa el mes de març de 2015.
Igualment s’atendrà els pacients amb reaccions per fàrmacs de l’Hospital del Mar. Es fa un acord amb UDACEBA
Unitat Docent d’Infermeria, l’Institut Docent i el Servei d’Al·lèrgia perquè els residents d’infermeria puguin fer una
rotació pel nostre Servei.
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Activitat científica del Servei
Docència i divulgació de l’equip d’al·lèrgia

· El Servei d’Al·lèrgia organitza conjuntament amb la Clínica Plató la 1a Jornada d’atenció compartida en
al·lèrgia: Grup clínic d’Al·lèrgia de l’AIS-BE. Actuen com a Ponents la DIU Laura López i el Dr. Carles
Lucas

· El

Programa d’Educació Sanitària: Colònies d’estiu per saber-ho tot de l’asma i l’al·lèrgia celebra el
seu 25 aniversari. Una activitat educativa i de lleure dedicada a nois i noies entre 8 i 14 anys. Aquest
programa és pioner a tot l’Estat des de l’any 1990 i ha estat reconegut amb el Premi “Jaume Sunyol
i Blanchart 2009” de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, destinat
a activitats que millorin la informació als pacients. Fins ara uns 2160 infants de tot Catalunya hi han
participat

· La Dra. Paniagua rep el Premi a millor comunicació al Matí Al·lergològic de la SCAIC. Manresa, “La
solució està als llibres”

· Es presenta una comunicació al Congrés European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI),
Copenhaguen 7-11 de juny. “Recurrent angioedema induced by a pacemake.” (Dra. Dordal)

· Es presenten tres comunicacions al XXIX Congreso Nacional de la SEAIC. Salamanca, 22-25 d’octubre.
“Satisfacción del paciente tratado con inmunoterapia específica con alergenos mediante el cuestionario
ESPI “ (Dr. Lucas), “Valoración del servicio de correo electrónico en una Unidad de Alergia” (Laura
Lopez) i “Angioedema adquirido secundario a linfoma esplénico de la zona marginal. Importancia de la
determinación seriada del complemento para identificar recidivas” (Dra. Dordal)

· La DIU Laura Lopez actua com a ponent

al Taller d’emergències en pacients
al·lèrgics a aliments aI làtex organitzat per
Imunitas Vera (Associació de pacients)
i l’IES 15 de març i als tallers sobre
Anafilaxia a CAPs de AIS-BE els dies 9 I
16 de juliol

· La Dra. Dordal fa de ponent a la Jornada
sobre Immunoteràpia sublingual: del
mecanisme d’acció a l’evidència clínica.
Barcelona, 2 de desembre

· S’han realitzat 15 sessions clíniques

internes del servei amb participació de
ponents externs en 6 sessions

Presència a comitès científics

· Membre del Comitè Científic de la Societat
Catalana d’Al·lèrgia (SCAIC)

· Organització de la Jornada de Cloenda del
Curs Acadèmic 2012-13 de la SCAIC Dra. Dordal i Acadi DIU Laura Lopez

· Secretària del Comitè de Rinoconjuntivitis de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica
(SEAIC) Dra. Dordal

Treballs i estudis

· Prospective Adherence to Specific ImmunoTherapy in Europe (PASTE) survey (Estudi prospectiu
d’adherència a la immunoteràpia específica a Europa) European Academy of Allergy and Clinical
Immunology. Dra. Paniagua Investigadora principal

· Estudio FAST-IR: Estudio epidemiológico retrospectivo para evaluar los patrones de uso de regímenes
no convencionales de inicio de inmunoterapia específica con alérgenos /estandarizada en IR/ml) en
pacientes alérgicos en España. (Dr. Lucas, investigador principal)
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El servei en xifres

· El servei el composen 9 metges i 6 infermeres especialistes en al·lergologia
· Durant l’any 2014, al Servei d’Al·lèrgia, es varen realitzar: 6.748 primeres visites i 17.013 segones visites, fent

un total de 22.852 visites (aquestes visites estan distribuïdes en diferents centres: a la seu de Sant Pere Claver
- Fundació Sanitària, a l’Hospital de Mataró, el Cap de la Salut i Llefià de Badalona, Cap Santa Coloma Gramenet)

· A la seu central de Vila Vilà s’han realitzat 17.109 visites

Durant l’any 2014, al Servei d’Al·lèrgia,
es varen realitzar: 6.748 primeres visites
i 17.013 segones visites, fent un total de
23.761 visites.

Evolució global interanual del Servei d’Al·lèrgia

Evolució Primeres
Evolució Successives

Contacte
C. Vila i Vilà, 16
08004 Barcelona

Programació de visites

Tel. 93 442 39 02
Dilluns a divendres de 8h a 16h
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Atenció telefònica assistencial

Tel. 93 324 88 92
Dilluns a divendres de 12.30h a 13.30h
alergia@fhspereclaver.org
Disposem d’un servei d’atenció telefònica 93 324 88
92 operatiu de dilluns a divendres de 9h a 13.30h,
i dimarts i dijous de 15.30h a 19h.

Servei de Cardiologia i Neurofisiologia Clínica

Des de fa 20 anys, el Servei de Proves
Complementàries de Sant Pere Claver Fundació Sanitària s’ha compromès amb la
realització d’Electromiografies, Proves d’Esforç
(Ergos), Holters i Campimetries de forma
eficaç, ràpida i de qualitat.
Aquestes unitats diagnòstiques han anat
creixent de forma lineal, i han experimentat
un important creixement tan pel que fa al
nombre de malalts explorats com pel nombre
de metges i aparells tècnics que disposem.

En els darrers anys, hem anat incorporant noves
tecnologies digitals i informàtiques en els seus
equipaments per tal d’adaptar les noves demandes
al millor servei, oferint el màxim rendiment clínic en
l’exploració realitzada. Gràcies a aquesta inversió en
equipaments, les llistes d’espera s’han reduït i el servei
funciona de forma automatitzada i àgil.
Cal destacar que fruit als avenços tecnològics els
resultats de les proves s’envien diàriament en suport
digitalitzat als metges de capçalera que les havien
sol·licitat. També gràcies a la tecnologia actual d’aquests
serveis, en molt casos, els pacients poden ser explorats
en la seva àrea bàsica o en l’hospital de referència,
evitant d’aquesta manera, desplaçaments innecessaris.

Fets destacats

· Aquest any, el servei ha mantingut el seu equip de

professionals amb 6 metges i 2 auxiliars d’infermeria.

· Durant el maig el servei va realitzar una conferència

sobre el “dolor” per sensibilització central a l’equip
mèdic del Futbol Club Barcelona a la Ciutat Esportiva
Sant Joan d’Espí el mes de maig per formar als
metges de medicina esportiva del Barça en el
concepte del dolor des del punt de vista neurològic.
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El servei en xifres
Durant el 2014, el servei d’EMG de Sant Pere Claver va realitzar 11.098 proves, distribuïdes entre els centres de
l’Hospital de Vilafranca del Penedès, Hospital General de Terrassa i la seu central de Sant Pere Claver - Fundació
Sanitària.

El servei de cardiologia va
realitzar 1.832 Holters. També
es van realitzar un total de
1.756 Ergometries

Evolució global interanual del Servei de Cardiologia i Neurofisiologia Clínica

Electromiografia
Holter
Ergometries

Contacte
C. Vila i Vilà 16
08004 Barcelona.
Tel: 93 443 12 00
Fax: 93 329 76 36
info@spcsalut.org

44 Memòria 2014

Servei d’Odontologia

La Clínica Dental privada de Sant Pere Claver
es va crear l’any 1998 amb l’objectiu de donar
cobertura odontològica als veïns/es del barri
del Poble Sec. Des de fa un parell d’anys,
la Clínica va experimentar una profunda
transformació que ha permès modernitzar,
renovar i ampliar les nostres instal·lacions
per oferir, als nostres pacients, un millor
servei.

Fets destacats

· La clínica ha treballat durant el 2014 per convertir-se

en un servei de proximitat al barri amb un increment
del 20% en el nombre de visites

· Durant el 2014, el servei ha incorporat un nou

box tècnicament adaptat per a persones amb
discapacitat física i intel·lectual per donar cobertura
mèdica odontològica en funció de les seves
necessitats

· També s’han iniciat els tràmits per acreditar la

clínica per poder fer sedacions a pacients amb
problemes de salut mental i/o amb algun tipus de
discapacitat

· Aquesta nova demanda ha permès disposar d’una

plantilla de professionals que consta de: 4 doctors (1
cirurgià maxilofacial, 1 ortodoncista, 1 prostodoncista
i 1 endodoncista) més 1 higienista, 1 auxiliar
d’infermeria, 1 auxiliar de clínica i 1 infermera. També
s’han incorporat a l’equip aquest any 2 alumnes en
pràctiques sumant un total de 10 professionals

· Durant el 2014, seguim prestant activitat odontològica
al centre perifèric de Sant Boi i a la Residència
Mossèn Vidal Aunós i a la Residència Tres Pins per
a persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn
de conducta. En el 2014, l’activitat s’ha ampliat a la
Residència Pare Batllori i la Residència per a gent
gran Les Corts del Grup Bellaterra

· La Clínica segueix prestant un servei d’atenció

gratuïta a 118 pacients dins del context de la
vessant social per a usuaris en risc d’exclusió social
derivats d’entitats sense ànim de lucre a través de les
assistents socials

· El nostre servei ha desenvolupat, a partir de mètodes
i tècniques cada vegada més avançats, un servei
odontològic integral que es caracteritza per la seva
vessant social i de proximitat al territori

· S’han realitzat 15 sessions clíniques internes del
servei amb participació de ponents externs en 6
sessions

· Un altre fet destacat ha estat la digitalització de la

radiologia millorant la qualitat d’imatge dels scans
i reduint el temps d’exposició a la radicació a una
desena part. D’acord amb la nova política de medi
ambient hem aconseguit reduït els residus del revelat

· També hem incorporat nous utillatges, concretament
un dispositiu tecnològic mòbil que ens permet fer
fotografies intraorals per mostrar i conscienciar als
nostres pacients de les seves patologies bucals

· Un any més, el Servei d’Odontologia ha superat
l’Auditoria de la ISO 9001:2008
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Nous tractaments. La clínica ofereix serveis d’ortodòncia invisible, implantologia, cirurgia maxilofacial, pròtesis,
estètica dental, endodòncia i higiene dental. També destaca la seva cobertura adreçada a entitats sense ànim de
lucre amb dos programes pioners a Catalunya: el Servei d’Atenció a Persones amb Discapacitat (APD) i el Servei
d’Atenció a Persones Immigrants (API).

El servei en xifres
Durant el 2014, la clínica experimenta un important creixement que ha permès oferir cobertura odontològica a 2.847
pacients, realitzant un total de 5.056 visites, tenint en compte les del centre perifèric del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Durant el 2014, la clínica experimenta un
important creixement que ha permès oferir
cobertura odontològica a 2.847 pacients,
realitzant un total de 5.056 visites

Evolució global interanual del Servei d’Odontologia

Visites
Pacients

Contacte
C. Vila i Vilà 16
08004 Barcelona.
Tel. 93 443 12 00
Fax 93 329 76 36
info@spcsalut.org
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Si desitges posar-te en contacte amb l’equip de la
Fundació Sanitària, a continuació et facilitem les nostres
dades de contacte.

C. Gavà, 70-72 Barcelona
Tel. 93 490 46 22
info@santpereclaver.org
www.calmuns.org

Sant Pere Claver - Fundació Sanitària
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 442 39 03
Fax 93 442 74 31
info@spcsalut.org
www.spcsalut.org

Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults
Tel. 93 490 46 22
uppa@fhspereclaver.org

Serveis i equipaments

Centre Salut Mental Adults Sants
Tel. 93 490 46 22
csmas@fhspereclaver.org

Centre de Salut Mental d’Adults de Montjuïc
Tel. 93 442 30 00
csmapsm@fhspereclaver.org

Centre Salut Mental Infantil i Juvenil
Tel. 93 490 46 22
csmij@fhspereclaver.org

Servei d’Al·lèrgia
Tel. 93 442 39 02
alergia@fhspereclaver.org

Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica Infantil i Juvenil
Tel. 93 490 46 22
uppij@fhspereclaver.org

Proves Complementaries
Tel. 93 442 39 03

Equip d’Atenció al Menor
Tel. 93 490 46 22
eam@fhspereclaver.org

Com arribar?
Metro Paral·lel
Autobús 20, 21, 36, 57, 64, 91, 121 i D20, H14

L3 L2

Altres centres
Hospital de Dia per a Adolescents
C. Mare de Deu de Port, 344 Barcelona
Tel. 93 431 71 62
hddia@fhspereclaver.org

Com arribar?
Ferrocarril Magoria - La Campana
Autobús 9, 13, 37, 46, 65, 79, 91, 109, 115, 125 i 165
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Moltes gràcies
Volem aprofitar per expressar el nostre agraïment als usuaris, familiars, professionals, voluntaris
i amics, i també a totes les institucions i empreses, que amb el seu suport i acompanyament, han
contribuït a fer realitat els nostres objectius.

® 2014 Sant Pere Claver - Fundació Sanitària

www.spcsalut.org

Sant Pere Claver
F U N DAC I Ó S E R V E I S S O C I A L S

Sant Pere Claver
F U N DAC I Ó S A N I TÀ R I A

