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Benvinguda

Carles Descalzi
Gerent

Pere Benito
President

Ens plau presentar-te els aspectes més rellevants de la tasca
que durant l’any 2016 hem dut a terme tot l’equip humà de la
institució al servei dels col·lectius més vulnerables de la nostra societat. La nostra és una institució, privada i sense afany
de lucre amb 70 anys de trajectòria històrica i, molt arrelada
les necessitats del territori on som presents treballant en col·
laboració i aliances amb tot el teixit associatiu.
Durant el 2016, hem continuat consolidant, fent créixer i impulsant nous programes adreçats especialment a la infància
en risc, programes per a persones que pateixen problemes de
salut mental i/o discapacitat intel·lectual així com per persones sense llar de la ciutat de Barcelona.
Hem seguit contrastant la nostra tasca amb models de referència , especialment pel que fa a la Qualitat dels nostres serveis. L’any 2016 la institució ha obtingut el Segell EFQM+400
al sistema i model de gestió de la institució posant en valor el
compromís de millora continua dels nostres processos envers
l’excel·lència.

Ens hem dotat d’un nou Pla Estratègic 2016-19 identificant
com a prioritat estratègica dels propers anys, el creixement
sostenible, des de les aliances i la innovació al servei del col·
lectius més vulnerables. La sostenibilitat suposarà també
avançar en aspectes de participació interna, com aspectes
claus pel compromís institucional i sentit de pertinença en
una fundació, com la nostra, que ha experimentat un creixement significatiu en els darrers anys.
Confiem que aquesta memòria sigui del teu interès, restem
oberts a les teves consideracions i comentaris a la vegada que
t’animem a col·laborar amb nosaltres compartint i difonent
allò que fem.
Moltes gràcies!
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Qui som

El Grup Sant Pere Claver som entitats amb compromís social, sense ànim
de lucre, vocació de servei públic i 70 anys de trajectòria històrica.
L'integrem tres fundacions, la Fundació Hospital Sant Pere Claver (Fundació
Sanitària), Fundació Privada Lluís Artigues (Fundació Tutelar) i Sant Pere Claver
Fundació Serveis Socials (Fundació de Serveis Socials).
Tres entitats privades independents amb vocació i finançament bàsicament
públic, amb origen fundacional comú que comparteixen Missió, Vissió i Valors.
El Grup SPC treballa amb la voluntat de ser una institució oberta al territori
amb més de sis equipaments, 300 professionals multidisciplinars i 65 voluntaris
que presten atenció integral als nostres pacients, usuaris i familiars, compaginant
la vessant científica i humana de l'assistència amb el compromís i els valors que
acompanyen la salut i el benestar.

Professionals

Equipaments

Fundació
Sanitària
1948

4

300
6
Fundació
Lluís Artigues
2008

65
44

Voluntaris

Habitatges

Fundació
Serveis Socials
2011

Institut
Docent
2009
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Què fem?

Treballem amb més de 30 programes, realitzant més de 100.000 visites anuals,
prestant una àmplia cartera de serveis que s'ha diversificat per prioritzar
l’atenció de les persones en risc d'exclusió social, amb especial atenció a la salut
mental de la infància i l’adolescència, la discapacitat intel·lectual i les persones
en situació de sensellarisme.
En el Pla Estratègic 2016-2019 prioritzem l’atenció integral a les persones
vulnerables per oferir i cobrir les seves necessitats bàsiques i socials,
un bon estat de salut i garantir els seus drets.

A qui atenem

Persones amb problemes
de Salut Mental

Persones en situació
de sense llar

Persones amb Discapacitat
Intel·lectual

Infància i Adolescència
en risc

Persones en risc
d'Exclusió Social
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Persones
ateses

42.979

Total
2016

Evolució
2012-2016

40.557
39.078

Salut

42.979

41.287
39.333

Salut

36.606

Salut

239

Tuteles
Tuteles

219

Docència
Docència
2012

6

213

Tuteles

255

Social

926

689

2013

36.744

Salut

263
1.087

Social

Docència
Docència
2014

40.907

Salut

Tuteles

1.026

Social

1.047

Social

38.688

38.013

Tuteles

276

Social

936

Docència

860

594

226
2015

2016
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Patronat i
equip directiu

Fundació Sanitària
PATRONAT

Fundació Serveis Socials
EQUIP DIRECTIU

PATRONAT

President
Pere Benito

Director Mèdic
Alfred Moreno

President
Alfred Moreno

Vice-Presidenta
Pepa Picas

Direcció d’Infermeria
Laudina Tranche

Vice-President
Jordi Romeu

Secretari
Alfred Moreno

Cap del Departament
de Salut Mental
David Clusa

Secretaria
Montserrat Fernández

Vocal 1
Juan Carlos Frias
Vocal 2
Carlos F. Gutiérrez

Cap del Servei
d’Al·lèrgia
Carles Lucas

Vocal 3
Joan Torres i Carol

Coordinador
de la Clínica Dental
Albert Martínez

Vocal 4
Anna Veiga i Lluch

Direcció Tècnica
Elisabet Juan

GERÈNCIA

Direcció Financera
Elisenda Codina

Gerent
Carles Descalzi

Fundació Tutelar

Institut Docent

EQUIP DIRECTIU

PATRONAT

Director Fundació
Serveis Socials
Joaquim Corral

President
Pere Benito

COMITÈ SEGUIMENT
I PL ANIFICACIÓ
INSTITUT DOCENT
I RECERCA

Coordinació
Serveis Socials
Marisa Garcia-Duran

Vocal 1
Isabel Montraveta

Coordinació
Recursos Residencials
Raúl Alcázar

Vocal 2
Serge L. Burgeois

Coordinació Centre
Capacitació MyLIFE
Eshel Herzog

GERÈNCIA

Gerent
Carles Descalzi

Vice-President
David Clusa
Secretari
Joaquim Corral
Vocal 1
Antoni Rodríguez
GERÈNCIA

Gerent
Carles Descalzi
EQUIP DIRECTIU

Directora Fundació
Tutelar Lluís Artigues
Pepa Picas
Coordinació Àrea
Econòmica
José Angel Ganado
Coordinació Àrea
Jurídica
Josep Barroso

Director Institut
Docent i Recerca
Lluís Mauri
Gerent
Carles Descalzi
Director Fundació
Sanitària
Alfred Moreno
Director Fundació
Serveis Socials
Joaquim Corral
Cap del Servei
de Salut Mental
David Clusa
Coordinació Àrea
Social Fundació Tutelar
Betina Seoane
Secretaria
Institut Docent
Elisabet López

Coordinació
Àrea Social Bettina
Seoane

Equip directiu
GERENT

EQUIP ASSISTENCIAL

Gerent
Carles Descalzi

Cap Departament
de Salut Mental
David Clusa

DIRECTORS

Director
Fundació Sanitària
Alfred Moreno
Directora
Fundació Tutelar
Pepa Picas
Director Fundació
Serveis Socials
Joaquim Corral
Director Institut
Docent Recerca
Lluís Mauri

Coordinació
Unitat Psicoteràpia
Psico-analítica
Infantil i Juvenil
Abdon Montserrat
Coordinació
Centre Salut Mental
Infantil i Juvenil
Dèlia Escarmis
Coordinador
Unitat Psicoteràpia
Psicoanalítica Adults
Francesc Martínez
Coordinació Centre
Salut Mental Sants
Jordi Codina
Coordinació Centre
Salut Mental Montjuïc
Víctor Guasch

Coordinació Equip
d’Atenció Menor
Juan Antonio Pla

Cap Servei Proves
Complementàries
Alfred Moreno

Coordinació
Hospital de Dia
per a Adolescents
Sònia Soriano

Direcció d’Infermeria
Laudina Tranche

Coordinació
Servei Atenció
Psicopatològica i
Psicosocial
a Immigrants i
Refugiats
Joseba Achotegui
Coordinació
Programa Seguiment
Individualitzat per a
persones Sense Sostre
David Clusa
Secretaria Departament Salut Mental
Jordi Allué

Coordinació Àrea
Econòmica FLA
José Angel Ganado
Coordinació Àrea
Jurídica FLA
Josep Barroso
Coordinació
Àrea Social FLA
Betina Seoane
Coordinació
Recursos Residencials
Raúl Alcázar

SERVEIS CENTRALS

Direcció
de Recursos Humans
Jose Manuel Barbero
Direcció Jurídica
Elena Rodríguez

Direcció
Màrqueting Social
Jordi Burgarolas
Direcció de
Comunicació
Júlia Ribó

Direcció Financera
Elisenda Codina

Coordinació
Assistencial
David Llongueres

Direcció Tècnica
Elisabet Juan

Secretaria de Direcció
Irene López

Direcció d’Informàtica
Mariona Amorós
Direcció
de Serveis Generals
i Manteniment
Marta Garcia

Coordinació
Serveis Socials
Marisa Garcia-Duran

Cap Servei d’Al·lèrgia
Carles Lucas
Coordinació
Clínica Dental
Albert Martínez
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Staff
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Fundació
Sanitària
Afred Moreno
Director
L’any 2016 ha estat per Sant Pere Claver – Fundació Sanitària,
un any intens pel que fa als aspectes relacionats amb l’assoliment dels objectius fixats així com per l’orientació cap el futur
de la nostra entitat. Hem definit, i simultàniament iniciat, el Pla
Estratègic 2016-2019 sota el lema “Creixement sostenible al servei de les persones”.
També ha estat un any de molta participació i esforç que vull
agrair a tots i cadascun dels professionals per haver participat
en el procés d’acreditació del Model EFQM en l’excel·lència de
la gestió com a via d’autoavaluació i determinació en els processos de millora continua de la nostra institució. A finals de 2016,
ens van confirmar l’obtenció del segell de l’Excel·lència Europea 400+ que reconeix i consolida la capacitat de treball constant de tots els equips que formem el Grup Sant Pere Claver.
A nivell transversal, també agraïr l’esforç dels serveis centrals
de la institució que amb la seva tasca fan possible la complexitat del di a dia i els reptes que comporten els nous projectes.
En l’àmbit assistencial voldria posar en valor la consolidació del
Servei d’Al·lèrgia Medicamentosa que realitzem, mitjançant
un acord, a l’Hospital del Mar i l’ampliació del Servei d’Al·lèrgia a
l’Hospital de Mataró. Dos grans reptes assolits amb molta satisfacció.
La Clínica Dental ha demostrat durant aquest 2016, el rècord de
visites i pacients atesos més alt de la història, fet que ens ha exigit
poder ampliar un box i assolir nous objectius en la vessant social.
El Servei de Proves Complementàries també ha arribat als
objectius prefixats visitant 15.774 pacents d’ergometries,
holters i electromiogrames.

Pel que fa a la Salut Mental voldria també destacar l’impuls
i la promoció de diversos projectes que s’estan consolidant i dels
quals tots ens sentim molt orgullosos perquè prioritzen l’estat de
salut de les persones més vulnerables, especialment, la infància i l’adolescència. Hem estat capaços de respondre a aquesta
demanda de forma conjunta, solidària i compromesa apostant
per la creació i desplegament nous programes d’intervenció,
entre els quals destacaríem: SportJove que ha aconseguit que
més de 30 nois i noies es vinculin a l’esport com a mecanisme
terapèutic, Consulta Jove, el programa d’Arteràpia, el suport
en el mòdul de salut mental a l’UTE Primer la Llar conjuntament
amb SUARA, on gestionem 25 pisos per a persones en situació
de carrer. El programa Vellesa, adreçat al nou col·lectiu de persones grans vulnerables que tenen necessitats en salut mental
i,finalment, el programa pioner d’atenció a les famílies Kidstime
que s’ha iniciat amb èxit aquest 2016 amb una sessió mensual.
Aquest 2016 també hem participat i coorganitzat amb l’Institut
Docent i de Recerca de Sant Pere Claver en el VII Congrés Internacional de Bioètica a la Universitat de Barcelona i la I Jornada
d’Atenció a la Salut Mental dels Refugiats, ambdós amb gran èxit
d’assistents.
També voldria posar en valor el compromís i la solidaritat dels
professionals els quals en circumstàncies, a vegades, difícils
han estat l’element clau per oferir la millor qualitat assistencial.
Així com amb la Coordinadora d’Entitats del Poble Sec per seguir donant suport en el territori a través de l’Espai Infància que
fomenta la intervenció psicosocial. Finalment, vull expressar
el meu reconeixement als professionals que durant el 2016 s’han
jubilat després d’un llarg període de dedicació a la institució.
Sense elles i ells, no entendríem el que ara som.
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Serveis
de Salut

Usuaris
per servei

Salut Mental

9.458

Centre de Salut
Mental d'Adults Montjuïc
– CSMAm

2.992

Centre de Salut
Mental d'Adults
Sants – CSMAs
Hospital de Dia
d'Adolescents
– HdDA

68
Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica
Infantil – UPPIJ

183

Servei d'Atenció
Psicològica al
Refugiat– SAPPIR

Equip d'Atenció
al Menor – EAM

3.907

Centre de Salut Mental
Intatil-Juvenil – CSMIJ

1.513

266

Unitat de
Psicoteràpia
Psicoanalítica
d'Adults – UPPA

353

121
Al·lèrgia

12.169

Programa de
Seguiment
Individualitzat
– PSI

55

Proves Complementàries

15.774
Odontologia

3.479

Total pacients

Total professionals

Evolució nº pacients

Direcció

18

Administració

30

Psicòleg

35

Metge especialista

Integr. Social i Familiar

10

6
1

40.907

Educador social

36.744

11

Treballador Social

36.606

18

39.333

41

Infermeria i Aux. Inf.

39.078

160

40.907

2012

2013

2014

2015

2016
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Rendició
de Comptes

Ingressos
per servei

Al·lèrgia

Ingressos

4%

Altres
serveis

96%
Prestació
serveis
8.766.341,98€

3,9%

Institut
Docent

Especialitats
Mèdiques

Odontologia

0,1%
0,4%

6,5%

3,8%

Altres ingressos
394.080,40€

Proves Complementàries

5,9%

Serveis
Assistencials

79,4%

Salut
Mental

Balanç

Ingressos

Pèrdues i guanys
48%
52%

Actiu corrent
7.026.646,45€

Privat

11%

Actiu no corrent
7.579.072,82€

9.160.422,38€
5%
9%
8%

Amort.
Altres
Aprov.

Patrimoni net
11.594.801,78€

9%
12%

Passiu corrent
1.245.857,46€

8.874.757,06€

Marge d'explotació

Passiu no corrent
1.765.060,03€
79%

Despeses

Públic

89%

75%

Personal

285.665,32€
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Salut
Mental

El Departament de Salut Mental de Sant Pere Claver està integrat
per 8 equips de constitució pluridisciplinar amb una llarga tradició
d’intervenció comunitària i orientació biopsicosocial. Durant l’any
2016 s’ha mantingut una intensa tasca assistencial tant per part dels
equipaments adreçats a la població infantojuvenil i adulta del districte
de Sants-Montjuïc com pels d’àmbit supraterritorial especialitzats.
El Departament de Salut Mental desenvolupa també una extensa
tasca de formació, docència, avaluació i recerca aplicada.

Contacte
Centre Salut Mental Infantil i Juvenil
C. Gavà, 70-72. 08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22 / csmij@fhspereclaver.org

Centre de Salut Mental d’Adults de Montjuïc
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 442 30 00 / csmapsm@fhspereclaver.org

Equip d’Atenció al Menor
C. Gavà, 70-72. 08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22 / eam@fhspereclaver.org

Centre Salut Mental Adults Sants
C. Gavà, 70-72. 08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22 / csmas@fhspereclaver.org

Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica
Infantil i Juvenil
C. Gavà, 70-72. 08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22 / uppij@fhspereclaver.org

Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults
C. Gavà, 70-72. 08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22 / uppa@fhspereclaver.org
Programa de seguiment individualitzat
per a persones sense sostre
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 442 30 00 / psi@fhspereclaver.org

Hospital de Dia per a Adolescents
C. Mare de Deu de Port, 344 Barcelona
Tel. 93 431 71 62 / hddia@fhspereclaver.org
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Servei d’Atenció Psicològica i Psicosocial
per Immigrants i Refugiats
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 94 / 93 312 52 28
sappir@fhspereclaver.org
SportJove i Consulta Jove
C. Mare de Deu de Port, 344 Barcelona
Tel. 93 431 71 62 / sportjove@fhspereclaver.org
consultajove@fhspereclaver.org
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Memòria 2016

Valoracions

Objectius

Entre els nous projectes que hem impulsat destaquem el
desenvolupament d’un projecte assistencial que implica als
equips d’infants i adults adreçats a les persones diagnosticades
amb un Trastorn Límit de Personalitat incloent una vessant
preventiva en menors i joves.

Participar en el disseny i desplegament de la nova estratègia d’intervenció comunitària en salut mental liderada des
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona.

S’ha prioritzat el disseny d’intervencions adreçades a la població
jove en risc, facilitant la detecció precoç – a través del programa Consulta Jove- i la intervenció primerenca, incloent el Programa d’Atenció Específica als Trastorns Psicòtics Incipients.
Durant el 2016 s’ha acabat de desplegar en el districte de SantsMontjuïc el projecte d’intervenció psicològica pels processos
d’envelliment.
El servei de Salut Mental compta amb el suport de 10 administratius/ves que ajuden a fer possible i complementen la tasca
assistencial.

Destacats

Incorporar instruments d’avaluació de les intervencions terapèutiques realitzades als actualment utilitzats, conjuntament
amb altres dispositius de la xarxa de salut mental, per millorar
l’anàlisi dels seus resultats clínics i dels tractaments realitzats
amb l’objectiu d’adaptar les intervencions.
Donar suport especialitzat a la Residència Cal Muns per a persones sense llar i ampliar l’equip de gestor de casos integrat a
l’ESMES per incrementar la població atesa, incloent el projecte
de Primer la Llar.

Total pacients

En el conjunt del Departament de Salut Mental s’han atès
aproximadament 2.500 menors d’edat i 7.000 adults en aquest
període, tant als dispositius ambulatoris propis com als diversos
centres on es realitzen intervencions en antena: ambulatoris de
metges de família i pediatria, Servei de Mediació i Assessorament Tècnic, Instituts d’Educació Secundària i Centres Socials,
entre altres.
Durant el 2016 destaca també l’increment d’adolescents vinculats
i tractats en els serveis del Departament, així com les intervencions grupals adreçades a la població infantojuvenil i adulta.
D’altra banda, l’activitat psicoterapèutica realitzada per les dues
unitats específiques de psicoteràpia psicoanalítica i la de l’equip
de col·laboració amb Justícia Juvenil estan plenament consolidades com equips especialitzats suprasectorials.

8.887

9.639

9.979

9.458

Els darrers anys s’ha detectat un augment de la complexitat dels
casos tractats en el conjunt del Departament de Salut Mental,
el qual ha impulsat a iniciar un estudi en col·laboració amb
la Fundació Pere Tarrés per analitzar les característiques i les
conseqüències i necessitats d’adaptació de les intervencions
proposades.

8.517

Es considera rellevant també l’increment de les persones ateses
en la població immigrant i refugiada, tant des de l’equip específic com des de l’equip de persones en situació de sensellarisme.

2012

2013

2014

2015

2016
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CSMIJ

Centre de Salut Mental Infantil
i Juvenil de Sants-Montjuïc
Any creació: 1991
Professionals: 10

El Centre de Salut Mental Infantil Juvenil de Sants-Montjuïc (CSMIJ)
dóna atenció especialitzada en la salut mental per a infants i joves
de 3 a 18 anys i les seves famílies des d’un model pluridisciplinar psiquiàtric, psicològic i sòcio-familiar que es concreta en les següents
actuacions: diagnòstic i tractament, suport a l’Atenció Primària de
Salut, desenvolupament d’un programa específic per a infants i adolescents amb problemes de salut mental greus i les seves famílies, i
treball en xarxa amb altres serveis sanitaris, educatius i socials.
El seu equip assistencial està integrat per 2 psiquiàtres, 7 psicòlegs
i 1 treballador social.
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Programes
Programa d'Atenció Específica al Trastorn Mental Greu
– PAE-TMG
- Té per objectiu millorar la detecció i l’atenció de la població
infantil i juvenil amb trastorns mentals greus.
- Realitza una assistència integradora a través d’un Pla
Terapèutic Individualitzat i/o un Programa d’Atenció Individual
amb la resta de la xarxa.
- S’inicien Intervencions Grupals de manera pilot per augmentar
l’oferta psicoterapèutica.
- Es detecta la necessitat de programes d’atenció específica
als infants que pateixen Trastorns del Desenvolupament i es
treballa en estructurar un sub-programa d’atenció al Trastorn
de l’Espectre Autista per promoure una major detecció i una
millor intervenció.
- S’inicia un Grup de Treball CSMIJ-HdDA per coordinar
els pacients derivats a HdDA o CSMIJ i per vetllar per la
continuïtat assistencial.
Programa Salut i Escola
- Té per finalitat millorar la salut dels adolescents amb accions
de promoció de la salut, de prevenció de les situacions de risc
i d’atenció precoç facilitant el seu accés a l’assistència en el
CSMIJ.
- S’inicien tallers i formació dirigits a IES i es reprenen les
reunions amb les infermeres.
Programa Atenció a l’Adolescent en Risc – PAAR
- Es desplega i consolida aquest programa que es va iniciar en
el 2015 per garantir la vinculació al CSMIJ o altres dispositius
de la xarxa i la continuïtat assistencial dels adolescents que
presenten una situació de risc i/o crisi.
- Es realitzen tasques de prevenció i detecció precoç a
nivell comunitari, s’incrementa l’atenció domiciliària i es fa
coordinació amb els Serveis Educatius, Socials i de Salut del
territori.

Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient
– PAE-TPI. Permet una atenció psicoterapèutica intensiva i
precoç dels pacients que manifesten els primers símptomes
psicòtics o estan en risc de patir-lo.
Codi Risc Suïcidi. Té per objectiu augmentar la supervivència
d’adolescents atesos per conductes suïcides i prevenir la
repetició de temptatives en pacients de risc alt. Durant el 2016
s’han activat 4 casos.
Programa de Suport a l’Atenció Primària – PSAP
- Té per finalitat millorar la prevenció, detecció i el tractament
dels trastorns mentals més prevalents a l’àmbit de l’atenció
primària de salut.
- Setmanalment un psicòleg del CSMIJ es desplaça a l’Àrea
Bàsica de Salut (ABS) on realitza activitat assistencial, reunions
de coordinació amb els pediatres i sessions formatives sobre
temes de Salut Mental Infantil i Juvenil.
- Es registra un augment de les primeres visites mantenint-se les
successives i les derivacions.
- El 44% dels pacients s’atenen en l’Àrea Bàsica de Salut i el 56%
es deriven al CSMIJ.
Kidstime
- Es defineix aquest programa per fomentar la prevenció de
problemes de salut mental en infants entre 5 i 12 anys amb
pare o mare amb una problemàtica de salut mental.
- És un model pioner a l’Estat i neix de la tasca integradora dins
de la xarxa de salut mental.
- L’activitat assistencial s’inicia al gener de 2017 amb sessions
mensuals que creen un espai perquè pares i fills/es parlin
d’emocions i problemes de salut mental amb naturalitat a
través del joc.

Valoracions

Objectius

S’observa un gran nombre de pacients entre 16 i 18 anys que
requereixen d’una intervenció intensiva i específica per ser derivats a la xarxa d’adults (CSMA), es treballa la coordinació entre
serveis per evitar la desvinculació de pacients amb TMG o PCC
a la majoria d’edat i afavorir la seva continuïtat assistencial.

Millorar els canals de derivació a la xarxa de Salut Mental
d’Adults per evitar la desvinculació de pacients amb TMG o
PCC a la majoria d’edat i afavorir la continuïtat assistencial.

Es detecta la necessitat d’ampliar els programes d’atenció específica als adolescents que permetin una intervenció psicoterapèutica preventiva de trastorns a l’edat adulta de manera àgil,
intensiva, interdisciplinar i comunitària.

Estructurar programes d’atenció específica a infants que pateixen Trastorns Mentals Greus.
Continuar fomentant l’activitat grupal per oferir una atenció
més intensiva als pacients.

És necessària una major detecció en edats primerenques per
realitzar intervencions preventives o precoces en casos greus.
Es participa en línies de recerca amb altres equips del Departament de Salut Mental: “Factors i Risc Psicosocial en població
atesa” en col·laboració amb la Fundació Pere Tarrés, “Recerca
i Avaluació en PAE-TPI” en col·laboració amb la UAB i “Estudi
sobre el Diagnòstic i la Intervenció en infants i adolescents amb
TDAH en els CSMIJ’s de Catalunya” en col·laboració amb la UB i
la URL..
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EAM

Equip d’Atenció
al Menor
Any creació: 1994
Professionals: 7

L’Equip d’Atenció al Menor (EAM) dóna assistència a la salut
mental dels menors i joves a partir dels 14 anys afectats per alguna
intervenció judicial a través d’un model d’intervenció interdisciplinar.
Paral·lelament també ofereix assessorament especialitzat als tècnics
de Justícia Juvenil en relació a aquest tipus de problemàtica.
L’equip assistencial de l’EAM està integrat per 5 psicòlegs clínics i 2
psiquiatres, tots terapeutes i 1 dels quals és el coordinador de l’Equip.
Per quart any consecutiu, seguim col·laborant amb l'Equip de Menors
Inimputables (EMI-14).
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Programes

Valoracions

Programa de col·laboració amb Justícia Juvenil. Programa
d’àmbit ambulatori que es desenvolupa a l’Equip d’Atenció al
Menor des de 1994. Dóna resposta a la tasca encomanada pels
Departaments de Justícia i Salut de la Generalitat de Catalunya
d’assistir en salut mental als menors i joves a partir dels 14
anys afectats per alguna intervenció judicial. Les funcions
específiques del programa són de diagnòstic, orientació i
tractament individual així com d’orientació i recolzament
familiar.

S’ha gestionat adequadament els canvis interns de professionals
per jubilacions amb la incorporació a l’equip assistencial de
l’EAM de dues professionals psiquiatres amb la doble funció
psiquiatre-terapeuta, que facilita una adequada interrelació de
la intervenció farmacològica amb el tractament psicoterapèutic.

Des del programa també s’assessora en salut mental als tècnics
de Justícia amb l’objectiu és contribuir a la millor coordinació
i coherència de la intervenció interdisciplinar a través de la
comprensió psicològica i de la dinàmica relacional així com
millorar la capacitat de detecció precoç i prevenció dels tècnics
i donar suport a la capacitat de contenció emocional dels
professionals.
Programa de col·laboració amb l’Equip de Menors
Inimputables. Des de 2013 l’Equip d’Atenció al Menor inicia
com a proba pilot un nou programa de col·laboració assistencial
amb l’Equip d’Atenció a Menors Inimputables (EMI-14) de
la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència
(DGAIA). L’objectiu és donar atenció en salut mental als
menors d’entre 10 i 14 anys que han estat denunciats per
alguna infracció. Les funcions específiques del programa
són de diagnòstic, orientació i tractament individual així com
d’orientació i recolzament familiar.
En el 2016 l’activitat total del programa va augmentar un 28%
respecte l’any anterior. Els casos atesos van continuar tenint
les mateixes característiques en quan a edat (13,8 anys de
mitjana) i es va registrar un augment dels atesos de nacionalitat
espanyola.

Programa de col·laboració amb Justícia Juvenil. En el
Programa de col·laboració amb Justícia Juvenil l’activitat
assistencial global durant l’any 2016 ha disminuït un 10% en
relació a l’any 2015 situant-se en els valors habituals d’altres
anys.
Al Servei de Mediació i Assessorament Tècnic (SMAT) es
manté la mateixa activitat assistencial que el 2015, any en el que
va representar un increment significatiu.
Es valora molt positivament tant la reunió de tancament i
elaboració del contingut del programa de col·laboració amb
els equips tècnics de l’SMAT com la trobada mantinguda amb
la nova Directora General d’Execució Penal a la Comunitat
i de Justícia Juvenil per presentar-li els dos programes de
col·laboració de l’EAM.
Programa de col·laboració amb l’Equip de Menors
Inimputables. El Programa de col·laboració amb l’Equip de
Menors Inimputables (EMI-14) s’ha renovat per quart any
consecutiu, fet que ha permès delimitar la franja de menors
que poden beneficiar-se d’un model d’atenció en salut mental a
menors en l’inici de la pubertat.
S’observa com el programa amb l’EMI-14 es va definint amb
una important funció preventiva dels menors de 14 anys que
són denunciats per transgressió de la Llei des d’una intervenció
prèvia a la judicial. La seva activitat assistencial respecte el 2015
ha augmentat un 28%.

Objectius
Celebrar reunions amb els Equips de Medi Obert i amb els
Equips de Centres Educatius de Justícia Juvenil per continuar
amb la revisió de la col·laboració establerta i dels aspectes
metodològics que l’acompanyen.
Donar resposta per part de l’EAM a les demandes cada vegada
més freqüents de formació i assessorament per part de la xarxa
professional que intervé amb adolescència i que és fruit de la
conceptualització i maduració dels seus models d’intervenció

interdisciplinar amb adolescents oferint tractament
psicoterapèutic complex.
Per consolidar el Programa de Col·laboració amb l’Equip de
Menors Inimputables es considera necessari un finançament
assumit pel Departament de Salut que garanteixi el temps
assistencial necessari d’intervenció amb els menors.
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UPPIJ

Unitat de Psicoteràpia
Psicoanalítica d’Infants i Joves
Any creació: 1989
Professionals: 6

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Infants i Joves (UPPIJ)
ofereix assistència psicoterapèutica d’orientació dinàmica a pacients
de 0 a 18 anys i les seves famílies derivats principalment pels seus
Centres de Salut Mental Infanto-Juvenil (CSMIJ) de referència.
El tractament és complementari i simultani a la resta d’activitats
assistencials realitzades mitjançant la xarxa d’assistència primària
de salut mental pública.
La Unitat està constituïda per 6 professionals clínics -5 psicòlegs
i 1 psiquiatre- especialitzats en aquest tipus de psicoteràpia.
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Programes

Valoracions

Programa de Psicoteràpia Psicoanalítica focal
- Tractaments psicoterapèutics individuals d’infants
amb conflictes, majoritàriament de naturalesa neuròtica,
que dificulten el seu desenvolupament psicològic.

En els darrers anys es detecta una tendència d’atenció
d’infants en edats més precoces i la majoria dels casos
atesos són nens. En arribar a l’adolescència es fa més
prevalent l’atenció a les noies.

- També es pot realitzar un abordatge familiar, de vegades
en la modalitat psicoterapèutica mare-infant.

Es col·labora amb l’equip EATAF del Departament de
Justícia per estudiar la possibilitat d’obtenir un conveni
en la col·laboració que es realitza en parelles amb divorci
contenciós a les quals s’indica la necessitat de fer un
tractament psicològic.

Programa de Psicoteràpia Psicoanalítica en grup
- Tractament en grup d’infants 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 personalitat.

Es consolida el projecte col·laboratiu amb Càrites per
oferir assistència psicològica en el seu centre obert de la
Barceloneta.

- Tractament de grup de pares, sense que els seus fills rebin
tractament individual simultàniament.
Programa de Pensament i Comunicació (PiC)
Tractament individuals o grupals per a infants entre 5 i 11 anys
que presenten bloqueig de les seves funcions d’aprenentatge,
degut a un conflicte emocional de base.

Objectius
Desenvolupar el recentment iniciat programa d’Unitat del
Trastorn Vincular (UTEVI), en el qual s’aborden patologies
precoces mitjançant un abordatge simultani dels diferents
membres de la família.
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HdDA

Hospital de Dia
per a Adolescents
Any creació: 2002
Professionals: 14

L’Hospital de Dia (HdDA) dóna cobertura a adolescents de 12 a 18 anys
amb trastorns psicològics, psiquiàtrics o relacionals que requereixen
d’ajuda terapèutica intensiva. És un recurs intermedi entre l’atenció al
CSMIJ i l’ingrés complert. La intervenció terapèutica s’articula a través
d’una varietat de tractaments multimodals adaptats a la problemàtica
que presenti l’adolescent i amb un horari individualitzat per mantenir el
màxim possible la seva vinculació amb la xarxa social, familiar i escolar.
L’equipament compta amb 30 places per a adolescents dels CSMIJ
de Sants-Montjuïc, Ciutat Vella i Sant Martí Sud. El seu equip assistencial
està integrat per 2 psicòlegs, 3 psiquiatres, 5 educadors socials,
1 infermera, 1 treballadora social i 1 docent d’Ensenyament.
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Terapèutiques multimodals
Psicoteràpia
- Individual: Adaptació de la psicoteràpia d’orientació
psicoanalítica que vertebra la resta d’intervencions, molt
adaptada a les capacitats d’expressió i mentalització dels
adolescents on el terapeuta activament estimula aspectes com
l’interès, la capacitat reflexiva, l’auto observació, l’empatia i les
habilitats socials.
- Grupals: Es considera que tot el que succeeix durant el
transcurs del dia a l’HdDA forma part del treball terapèutic
i molt especialment la convivència grupal sobre la que
incideixen els diferents professionals. Dins d’aquest marc de
psicoteràpia institucional continuada també es desenvolupen
grups específics. S’ha realitzat un grup d’escola on abordar les
dificultats de relació amb els iguals, l’aprenentatge, l’autoritat
dels mestres, les emocions que hi estan implicades i les
resistències que poden aparèixer.
Psicofarmacologia. Un dels àmbits del tractament integral és
el psicofarmacològic. Consisteix en la prescripció i seguiment
del tractament farmacològic dels pacients que ho requereixin,
sota la premissa d’utilitzar les mínimes dosis terapèutiques.
Atenció a les famílies
- El treball i la comunicació amb la família són cabdals per
al desenvolupament de la tasca terapèutica. Es manté un
contacte periòdic i fluid amb la família per informar del “dia
a dia” i modificar i fer un bon seguiment del tractament
farmacològic.
- Es realitza en tres espais: tractament d’atenció individualitzada
als pares, tractament d’atenció a la totalitat de la família i grup
multifamiliar.
Activitat mixtes educatives i terapèutiques
- Terapeuta i educador elaboren el Pla Terapèutic Individual
(PTI) de cada noi/a en funció de la teràpia més adient. Es revisa
segons l’evolució.
- A l’HdDA s’acostumen a repetir els conflictes intrapsíquics
i relacionals previs, moment en el que es poden realitzar
mediacions educador-terapeuta per donar una resposta
diferent i facilitar la convivència al servei.

Intervencions d’infermeria
- Espai d’infermeria: Monitorització dels possibles efectes
secundaris, de l’acompliment de la pauta i/o al·lèrgies de la
medicació. Dubtes individuals relacionats amb salut, aspectes
psicològics expressats a través del cos, imatge corporal...
- Espai educatiu amb tallers de poliesportiu i salut per treballar
els hàbits saludables.
- Espai alimentari per vetllar que els àpats fets a l’HdDA
segueixin una dieta variada i saludable.
Activitats educatives
Intervenció terapèutica articulada en diferents tallers i espais
de convivència per estimular i treballar habilitats socials, la
gestió de les emocions i la creativitat...
Aula hospitalària
- Atenció psicopedagògica i escolar integrada a la resta
d’activitats de l’HdDA i coordinada amb les necessitats
educatives i psicològiques de cada pacient.
- Es treballa perquè a l’alta l’adolescent tingui un projecte
escolar o pre-laboral.
- Trobades anuals amb els EAP’s de zona per millorar el flux
d’informació i els processos als IES en les adaptacions
curriculars dels adolescents.
Tasques no assistencials
- Reunions d’equip, de casos i clíniques setmanals per compartir
abordatges i consensuar enfocaments.
- Treball en xarxa i coordinacions amb els serveis de zona.
- Supervisions individuals i grupals amb professional extern.
- Sessions clíniques setmanals del Departament de Salut Mental
per compartir i aprofundir en coneixements clínics.
- Organització i inici d’una supervisió farmacològica per part
d’equips de BCN-Salut Mental per debatre casos clínics.
- Tasques docents de formació de residents del PIR-MIR.

Valoracions

Objectius

• En la gestió de la llista d’espera s’organitzen grups quinzenals
quan la demanda sobrepassa les places concertades per facilitar
l’espera i valorar la preferència i/o urgència d’ingrés.

• Continuar externalitzant quan sigui possible alguns
tallers a espais de la comunitat, per treballar l’autonomia
i promocionar activitats culturals en col·laboració amb
l’Associació Apropa Cultura.

• Obertura a la comunitat: Jornades de portes obertes per a
famílies i usuaris al Nadal, presència a la Fira d’Entitats i parada
per Sant Jordi on els adolescents venen les seves manualitats.
Rodatge del taller de curtmetratges a entorns del barri.
• Augment de la presència en les taules d’infància, adolescència
i famílies del barri de La Marina(TIAF) per fer una anàlisi de la
situació al districte.

• Realitzar reunions mensuals entre CSMIJ i HdDA per facilitar
la continuïtat assistencial entre serveis.
• Remodelar els espais de l’HdDA per fer-los més atractius als
adolescents.

• Elaboració de dos curtmetratges.
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SportJove

Programa esportiu per a adolescents
i joves vulnerables
Any creació: 2012
Professionals: 5

SportJove és un programa que aposta per l’esport com una eina per
a la prevenció i suport d’adolescents i joves entre 14 i 21 anys que
pateixen problemes de salut mental i/o que es troben en situació
de vulnerabilitat afavorint la seva millora psicopatològica i el seu
desenvolupament maduratiu.
Es desenvolupa mitjançant activitats setmanals de futbol, bàsquet
i pàdel conduïdes per 1 tècnic esportiu -especialitzat i sensible a les
diferents problemàtiques i necessitats- i 1 terapeuta ocupacional que
afavoreix la socialització i les dinàmiques relacionals que sorgeixen
durant l’activitat. L’equip professional es completa amb
1 psicòloga i 2 educadors.
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Programes
SportJove és una iniciativa integrada i promoguda des de
l’Hospital de Dia per a Adolescents de Sant Pere Claver. El programa identifica en la pràctica esportiva una fórmula terapèutica
de benestar físic i emocional, de motivació i de superació
personal per als joves i els adolescents en situació de vulnerabilitat. Paral·lelament, també permet reforçar entre ells aspectes
interns com l’autoestima i la confiança en un mateix.
Els principals objectius del programa són:
- Conèixer el propi cos i les capacitats motrius.
- Estimular la capacitat relacional i ajudar a establir
un vincle grupal.
- Promocionar la cooperació i fomentar el treball en equip.
- Ajudar a respectar les regles del joc.
- Acceptar la diversitat física.
- Afavorir l’autonomia dels participants i millorar la seva
autoestima.
- Promocionar hàbits de vida saludables.

Memòria 2016

Valoracions
SportJove és reconegut per Sants3Ràdio amb el Premi a la
Millor Iniciativa Esportiva Solidària 2015-16.
El programa amplia l’àmbit d’influència per a tota la ciutat de
Barcelona. S’augmenten el nombre de places per activitat i
s’amplia d’una a dues tardes la pràctica esportiva setmanal.

Objectius
• Treballar per garantir la continuïtat i la viabilitat d’SportJove
per donar resposta a l’increment de joves interessats en
millorar la seva salut a través de la pràctica esportiva.
• Guanyar visibilitat en l’àrea metropolitana de Barcelona i
consolidar Sportjove com a programa esportiu de referència
per als serveis derivants de Salut Mental, Educació, Justícia i
Serveis Socials de la ciutat de Barcelona.
• Ampliar l’oferta de places i diversificar les activitats
esportives per a joves i adolescents.

23

Fundació Sanitària

Sant Pere Claver

Consulta Jove

Consulta oberta a l’adolescent
i jove i al seu entorn
Any creació: 2015
Professionals: 3

Consulta Jove és un servei que s’inicia i està integrat dins de l'Hospital
de Dia per a Adolescents adreçat a qualsevol adolescent i jove entre
els 12 i els 21 anys, tot i prioritzant als del districte de Sants-Montjuïc.
Ofereix un servei públic, gratuït i confidencial sobre temes relacionats
amb el seu moment evolutiu a l’àmbit de la salut mental.
Paral·lelament, és també un projecte per atendre l’entorn de l’adolescent, les famílies i els professionals amb l’objectiu de proporcionar-los
una xarxa de suport i atenció especialitzada i de crear un espai per
compartir les seves experiències.
L’equip del servei és interdisciplinar i està integrat per 1 psiquiatra,
1 treballadora social i 1 educador social.
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Salut Mental infantil i juvenil

Memòria 2016

Programes

Reptes de futur

Consulta Jove és una porta oberta d’accés fàcil i àgil per a
tot aquell jove que vulgui expressar, preguntar, compartir
o plantejar dubtes per tal d’evitar o minimitzar alteracions
psíquiques o de convivència dins del nucli familiar, educatiu o
social. El servei s’ofereix els dimecres a la tarda amb cita prèvia
o espontàniament.

• Aprofundir l’atenció comunitària començant per la
col·laboració estreta de Consulta Jove amb l’entorn
escolar, en la línia de fer més propera i efectiva l’atenció als
adolescents i als docents que dia a dia els atenen des de la
vessant educativa. Diversos estudis corroboren com una de
les principals “bones pràctiques” aquests tipus d’intervenció.
Iniciar durant el 2017 projectes en dos centres educatius del
districte: IES Montjuïc i IES Domènech i Muntaner.

Valoracions
Es superen les expectatives en quant a la demanda dels
adolescents, les seves famílies i els professionals. Des de l’inici,
el projecte ha tingut molt bona acollida en el districte.
Malgrat que el servei té objectius preventius, arriben consultes
d’adolescents i joves amb una problemàtica greu que no han
estat detectats o que s’han desvinculat dels serveis. La ràpida
possibilitat d’accés i la vinculació comunitària del programa
Consulta Jove facilita l’atenció d’aquests casos.

• Mantenir una activitat formativa mensual “intervisió” oberta
a diferents professionals de l’àmbit educatiu i social de la
zona, en la que a través de la discussió conjunta de casos
s’aprofundeixi i es trobin noves vies de sortida a situacions
sovint complexes.
• Incrementar l’atenció directa als adolescents i les seves
famílies. Aquest punt estarà subjecte a l’increment d’hores
de dedicació dels professionals.
• Crear i desenvolupar un espai especialitzat amb diferents
recursos específics adreçats als adolescents.
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CSMAM

Centre de Salut Mental
d’Adults de Montjuïc
Any creació: 1997
Professionals: 12

El Centre de Salut Mental d’Adults Montjuïc (CSMAM) realitza
l´assistència comunitària dins de la Xarxa Pública de Salut de la
població adulta de la Marina del Port, la Marina del Prat Vermell,
Poble Sec i la Font de la Guatlla.
Els professionals del Centre ofereixen assistència directa ambulatòria
a les persones afectades, coordinen i donen suport a la xarxa de salut
i de serveis socials per a les necessitats assistencials i promouen
accions preventives als barris. El seu equip professional assistencial
està integrat per 5 psiquiatres, 4 psicòlegs, 1 treballador social,
1 infermer i 1 PSI del programa PAE-TPI.
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Programes

Valoracions

Programa d’Atenció Específica als Trastorns Mentals Severs
– PAE-TMS. El programa realitza el seguiment i tractament
dels pacients amb Trastorn Mental Sever que precisen d’una
atenció intensa i adaptada a les seves necessitats que cobreixi
els aspectes personals, mèdics, socials, laborals i psicològics
de manera més acurada i contenidora. A través del PAE-TMS
també es facilita la vinculació i l’atenció en salut mental del
pacient i la seva família.

El CSMAM dóna assistència en l’atenció directa i la prevenció de problemes de salut mental a una població vulnerable
amb greus mancances socioeconòmiques que repercuteixen
directament en l’estat de salut i amb implicacions importants en
l’abordatge clínic i social dels pacients.

Programa de Suport a l’Assistència Primària – PSAP. Els
professionals atenen en els ambulatoris d’assistència primària
en col·laboració amb els equips de salut primària. Durant 2016
s’introdueixen diferents novetats entre les que destaquen el
retorn a l’ABS de Les Hortes i el treball de millora de la qualitat
dels registres d’activitat que proporciona l’ICS. Es mantenen les
activitats de suport -visites, interconsultes, grups d’atenció a la
demanda, grups de vellesa i activitats de formació-.
Programa d´Atenció Específica als Trastorns Psicòtics
Incipients – PAE-TPI. Programa multidisciplinar que emana del
Pla Director de Salut Mental i Adiccions de la Generalitat de
Catalunya amb l´objectiu de millorar l´atenció dels pacients en
risc de psicosis o amb un primer episodi psicòtic en els primers
5 anys d’evolució. És una intervenció precoç amb un enfocament psicobiosocial per millorar el pronòstic.
Codi Risc Suïcidi – CRS. Conjunt protocol·litzat d´actuacions
assistencials adequades a aquelles persones que, quan entren
en contacte amb sistema d´urgències mèdiques, es detecta un
risc important de suïcidi. La funció del CSMA es assegurar el
seguiment proactiu i la vinculació per prevenir-ne la repetició.
Grups. Es manté l’activitat grupal amb la intensitat d’altres anys
amb la continuïtat de grups ja creats i amb l’inici de nous grups.
En total hi han 15 grups en actiu.
L’abordatge grupal esdevé una modalitat terapèutica de primer
ordre en el CSMAM. Es valora el seu interès en base a que:
és un espai assistencial prou flexible com per ser aplicat a
diferents problemàtiques, permet un ventall de intervencions
psicoterapèutiques i psicoeducatives, aporta un potencial específic de treball psicològic de l’individu que promou el canvi,
s’estableixen corrents solidàries com a elements terapèutics,
que permeten el tractament psicològic de pacients de manera
més freqüent i, em alguns casos, pot suportar i/o contenir les
ansietats dels participants de manera més intensa i efectiva que
en la relació individual.

S’amplia l’àrea de treball del CSMAM dins de diferents xarxes
assistencials. Entre els indicadors del servei destaquen les altes
mèdiques que registren un 34% mantenint la seva tendència de
millora en el temps.
En el programa PAE-TMS s’ha continuat el procés de consolidació de la definició, posada en pràctica, avaluació i revisió dels
seus procediments.
Es manté la combinació de la tasca assistencial amb la
docència d'alumnes de diferents màsters interessats en grups
i col·laboradors que demanen específicament fer pràctiques
en observació i conducció de grups.
Es presenten els resultats preliminars de la recerca de grups
de psicoteràpia psicoanalítica grupal.

Reptes de futur
Definir i promoure un lideratge clar pel programa PAE-TMS,
augmentar els seus recursos de personal –especialment TS
i DUI- per universalitzar la intervenció des d’aquests àmbits i
incrementar l’activitat psicoterapèutica i rehabilitadora.
Aprofundir en l’atenció als familiars i millorar el registre
d’assistència a famílies i de les visites domiciliàries del programa
PAE-TMS.
Continuar treballant en un procés d’Atenció Integral pel PAETMS que garanteixi la detecció de necessitats .
Implantar un equip de gestió i supervisió específica pel programa PSAP a més de revisar l’amplitud de la llista d’espera i
realitzar-ne una gestió conjunta amb els EAP.
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CSMAS

Centre de Salut Mental
d’Adults de Sants
Any creació: 1997
Professionals: 13

El Centre de Salut Mental d’Adults de Sants (CSMAS) dóna assistència especialitzada a la salut mental del districte de Sants que inclou
les àrees bàsiques de salut de Numància, Bordeta-Magòria, Sants
i Carreres-Candi. La majoria dels pacients són derivats per la seva
atenció al servei pels metges de família d’aquests ambulatoris.
L’equip assistencial està integrat per 5 psiquiatres, 5 psicòlegs,
1 treballador social, 1 PSI del programa PAE-TPI i 1 infermer que
realitza assistència directa ambulatòria a les persones afectades,
impulsa accions preventives als barris i també coordina i dóna suport
a la xarxa de salut i de serveis socials per a les necessitats
assistencials.
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Programes

Valoracions

Programa d’Atenció Específica als Trastorns Mentals Severs
– PAE-TMS
Programa adreçat als pacients més greus amb la finalitat
d’elaborar un Pla Terapèutic Individualitzat (PTI) i millorar la vinculació dels pacients amb els recursos de la comunitat (inserció
laboral, habitatge, formació, oci...). El programa també inclou
grups de musicoteràpia, valoració d’infermeria i atenció a
famílies. La principal fita assolida és l’avaluació anual del Pla Terapèutic Individualitzat en curs i l’elaboració de nous objectius
per part de tots els professionals que intervenen en cada cas.

Durant el 2016 -segon any en el que el Centre s’ubica en
l’equipament Cal Muns- el CSMAS ha continuat la seva adaptació al nou funcionament i ha consolidat el seu equip.

Programa de Suport a l’Atenció Primària – PSAP
Els professionals del CSMAS es desplacen als ambulatoris del
districte de Sants per visitar pacients diferenciant la patologia
lleu, -que s’atén a l’àrea bàsica de salut- de la més complexa,
que després de la seva valoració es deriva al CSMAS. També es
realitzen sessions formatives i interconsulta sobre salut mental
per a metges i infermeria amb l’objectiu de millorar la detecció
i l’abordatge de la patologia lleu. A finals del 2016 s’incorporen
les visites virtuals que permeten consultes online amb els
capçaleres.
Programa d’Atenció Específica per als Trastorns Psicòtics
Incipients – PAE-TPI. Programa adreçat als pacients joves que
es troben en una situació de risc o amb presentació inicial de
símptomes psicòtics. Inclou atenció individual, de grup, familiar
i multifamiliar i el Pla de Serveis Individualitzat (PSI). S’observa
la necessitat d’accions de millora per incrementar el tractament
grupal i per augmentar la detecció precoç.
Grups
En total es realitzen 10 grups: 3 als ABS, un a un Centre Cívic i
6 al CSMA. Com a novetat es fan grups de Gent Gran als ABS
de Bordeta-Magòria i Numància i un grup de salut per pacients
amb TMS per promoure consciència i autocura.

Es registra un lleuger augment de les visites totals i dels pacients
atesos i un manteniment de la ràtio de visites pacient per any.
L’entrada principal de pacients al CSMAS és a través de
l’atenció primària, els quals constitueixen el 87% dels pacients
atesos. Aquest alt percentatge reflexa el bon arrelament del
CSMA en el territori.
Es registra un 26% de visites de diagnòstic i tractament no presentades, sent un percentatge elevat que precisa de millores
per aconseguir reduir-lo.
En primeres visites destaquen els trastorns neuròtics, els trastorns adaptatius i les psicosis afectives com els tres grans grups
de diagnòstics.

Objectius
Millorar la derivació des del Programa de Suport a l’Atenció
Primària per reduir el percentatge de primeres visites no
presentades.
Millorar la recopilació de dades dels pacients diagnosticats
de psicosi amb registre de risc cardiovascular en els ambulatoris
que deriven casos al CSMAS.

Codi Risc Suïcidi – CRS
Es destaca la gran millora en la coordinació amb les administracions i el correcte acompliment del protocol.
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UPPA

Unitat de Psicoteràpia
Psicoanalítica d’Adults
Any creació: 1980
Professionals: 8

La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults (UPPA) està
especialitzada en psicoteràpia psicoanalítica focal individual per
a persones majors de 18 anys i en psicoteràpia familiar. La unitat
es complementa amb una avaluació metodològica de qualitat,
investigació i docència. El seu equip assistencial està integrat per
un psiquiatre i set psicòlegs clínics especialitzats en tractaments
psicoterapèutics.
La UPPA és un referent en la docència de la Psicoteràpia
Psicoanalítica, des de l’aproximació al model a través de l’observació
fins a la especialització mitjançant la realització de psicoteràpies
supervisades per l’equip.
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Valoracions

Programa de Psicoteràpia Focal. Aquest programa 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.
El seu objectiu assistencial és l’aplicació de tractaments
psicoterapèutics a pacients majors d’edat o grups familiars
que ho necessitin, que compleixin criteris d’indicació i en
els que es pugui realitzar un pronòstic de millora clínica
mitjançant psicoteràpia a temps delimitat. Són pacients
amb un patiment mental important que requereix una
intervenció psicoterapèutica intensiva. Paral·lelament aquests
pacients tenen una motivació i capacitat per fer un treball
d’autoobservació i mantenen àrees sanes de la personalitat
conservades.

Programa de Psicoteràpia Focal
- En el Programa de Psicoteràpia Focal s’observa durant el 2016
que continua augmentant la proporció de les persones amb
trastorns amb una clara repercussió clínica i simptomàtica,
sovint de més llarga evolució, front les que es troben
predominantment amb dificultats adaptatives que podrien ser
més transitòries.

El Programa de Psicoteràpia Focal és d’àmbit públic i no
sectoritzat. Dóna suport a tots els dispositius de salut mental i
d’assistència primària de la xarxa pública.

- S’atura la tendència observada des d’anys anteriors
d’augmentar progressivament la durada dels tractaments,
doncs per primera vegada en molts anys es realitzen més
finalitzacions que primeres visites.

Programa de tractament a famílies EAIA. Programa que dóna
assistència a aquelles famílies derivades pels Equips d’Atenció
a la Infància i Adolescència (EAIA) en les que s’ha detectat un o
més menors en situació de risc i que es considera que es poden
beneficiar d’un tractament psicoterapèutic familiar. L’àmbit
assistencial es circumscriu a la ciutat de Barcelona i els seus
EAIA corresponents.
Una de les principals característiques específiques del programa
és la realització de primeres visites i tractaments en coteràpia
–dos terapeutes simultàniament-quan clínicament es considera
necessari.

Objectius
• Reducció de la llista d’espera en el Programa de Psicoteràpia
Focal i integració de l’avaluació empírica a la Història Clínica
del pacient.
• Fomentar en el Programa de tractament de famílies EAIA
un increment de les derivacions per part dels EAIA, sense
que impliqui un retrocés a nivell del grau d’adherència de les
famílies al tractament.

- L’activitat assistencial global d’aquest programa assoleix els
objectius assistencials establerts en quant a primeres visites.
També destaca la consolidació de la reducció de visites no
presentades experimentada respecte d’anys anteriors com a
conseqüència de les diferents accions de millora que es van
implementant al llarg dels anys.

- Durant el 2016 els professionals de la UPPA continuen la
seva participació en pràctiques clíniques i supervisió de
psicoteràpies, a més de la realització de classes teòriques de
diferents programes docents.
Programa de tractament a famílies EAIA
- Com en anys anteriors, es manté un registre elevat de
derivacions des dels districtes d’Horta-Guinardó, SantsMontjuïc i Nou Barris. Destaca també l’absència de
derivacions d’alguns EAIAs que sí havien realitzat derivacions
en anys anteriors.
- La millor selecció per part dels EAIAs de les famílies derivades
ha reduït el nombre de derivacions i l’activitat assistencial
quantitativa. Aquesta selecció més acurada també ha fet
disminuir el percentatge de visites anul·lades (14%) o no
presentades (10%), notablement inferiors als anys anteriors.
- Es produeix una disminució del percentatge d’interrupcions
unilaterals de la psicoteràpia però un increment de la
freqüència de finalitzacions a iniciativa de la família, que s’ha
d’observar si es consolida en els propers anys.
- A nivell docent s’ha organitzat en col·laboració amb l’Institut
Docent i de Recerca de Sant Pere Claver un seminari titulat:
Psicoteràpia de famílies en risc: Desafiaments i oportunitats.
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PSI de l’ESMES

Programa de Seguiment Individualitzat (PSI) per
Persones Sense Llar amb Trastorns Mentals Severs
Any creació: 2007
Professionals: 5

El Programa de Seguiment Individualitzat (PSI) per Persones Sense
Sostre amb Trastorns Mentals Severs s’integra en l’Equip de Salut
Mental per Persones Sense Llar (ESMES), un equip gestionat de
manera conjunta 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.
El PSI està coordinat per Sant Pere Claver i el seu equip assistencial
està constituït per 4 gestors de casos amb formació d’Educació Social
i 1 coordinador de l’equip psiquiatre que en fa suport.
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Programes

Valoracions

Des del PSI es realitza assistència integral en salut mental
a lespersones en situació de sensellarisme amb trastorns
mentals greus que són ateses pels serveis socials específics
de l’administració municipal per aquest col·lectiu a la ciutat de
Barcelona.

El programa ha millorat el suport que reben la majoria dels
usuaris permetent també millorar la seva salut mental i física
i, en molts casos, de manera prioritària la qualitat de vida.

Les funcions d’aquest programa assistencial són la detecció,
el diagnòstic, el tractament i la vinculació a la xarxa de Salut
Mental territorialitzada.
L’equip realitza la seva tasca desplaçant-se als centres de
residència i acollida de les persones sense llar o directament al
carrer a demanda dels equips socials que detecten la presència
o sospita d’un trastorn mental greu en les persones en situació
de sensellarisme que atenen.

Es detecta un increment del preu de l’habitatge a la ciutat de
Barcelona que dificulta trobar allotjaments dignes i assequibles
econòmicament pels usuaris del programa.
També es troben greus dificultats en el suport requerit per
part d’alguns Consulats per aquelles persones que necessiten
realitzar tràmits de documentació.
Els gestors de casos identifiquen en els metges de capçalera
–que han anat coneixent el programa- uns eficaços
col·laboradors en molts casos.

Objectius
• Continuar col·laborant en el projecte Primer la Llar i iniciar
la col·laboració amb la residència Cal Muns per persones en
situació de sensellarisme amb problemes de salut mental i/o
discapacitat.
• Incrementar el nombre de persones ateses en el programa.
• Participar en el desenvolupament del projecte d’assistència
en salut mental de les persones sense llar impulsat per
l’Ajuntament de Barcelona i el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya.
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SAPPIR

Servei d’Atenció Psicopatològica
i Psicosocial per Immigrants i Refugiats
Any creació: 1994
Professionals: 3

El Servei d’Atenció Psicopatològica i Psicosocial per Immigrants
i Refugiats (SAPPIR) és un programa especialitzat en investigació
i atenció a persones immigrants extracomunitaris i refugiats.
L'equip està especialitzat en l’atenció a les persones que han viscut
un procés migratori.
La intervenció realitzada es basa en una tècnica pròpia dissenyada
des de la perspectiva de la psiquiatria transcultural que combina
elements psicodinàmics i cognitius. El treball psicològic se centra en
el conjunt d’interaccions que es mobilitzen en la relació terapèutica
en les situacions d’exclusió social i d’estrès crònic. El SAPPIR s’orienta
cap un treball psicosocial, comunitari i psicoeducatiu evitant la
medicalització i psiquiatrització de l’estrès i el dol migratori.
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Programes

Valoracions

Assessorament i supervisió a institucions sanitàries, centres
de salut, centres educatius, serveis socials, associacions
d’immigrants i ONG.

El context socioeconòmic continua impactant i afectant
durament al conjunt de la població, però en especial a la salut
mental dels immigrants i refugiats, un dels col·lectius més
vulnerables de la nostra societat.

Contacte amb institucions públiques de Catalunya, Espanya
i a nivell internacional vinculades a la migració.
Creació i execució de diferents programes d’atenció primària en
promoció i prevenció de la salut i evitació de la medicalització i
iatrogenització del dol migratori.
Organització de diferents activitats formatives i de divulgació
com la I Jornada d’Atenció a la Salut Mental dels Refugiats
a Barcelona, organitzada amb l’Institut Docent i Recerca de
Sant Pere Claver amb l’objectiu de crear un espai de reflexió
i d’intercanvi sobre les dificultats i els reptes que planteja
l’atenció a les persones refugiades a l’actualitat.
Durant l’any 2016 el SAPPIR ha participat en l’elaboració
del Protocol de la Generalitat de Catalunya per l’atenció a
immigrants i refugiats.

S’observa l’arribada d’un nou tipus de migració de persones
grans que arriben majoritàriament des de Llatinoamèrica per
retrobar-se amb els seus fills que van emigrar fa uns anys.
Es detecta un increment notable del nombre de persones
indocumentades ateses –xifra que s’apropa al 40%– que mostra
que a la societat continua existint una forta taxa d’immigració
indocumentada que pateix un intens estrès.

Objectius
• Desenvolupar un estudi en profunditat que permeti realitzar
un adequat diagnòstic diferencial dels immigrants i refugiats
atesos a més d’evitar la psiquiatrització de les vivències
migratòries.
• Continuar participant en el debat públic, la formació i la
difusió de l’assistència en salut mental a la població immigrant
i refugiada amb l’objectiu de sensibilitzar la societat sobre la
importància d’ajudar a resoldre aquesta problemàtica.
• Publicació de l’article científic sobre l’estudi i fiabilitat de
l’escala d’avaluació de l’estrès i el dol migratori desenvolupada
en el SAPPIR.
• Implementar estratègies d’intervenció pel suport i atenció
psicològica als nous immigrants i refugiats que hauran de ser
acollits al nostre pais.
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Servei
d'Al·lèrgia
Any creació: 1990
Professionals: 16

El Servei d’Al·lèrgia atén els pacients susceptibles de patir una
malaltia al·lèrgica (respiratòria, cutània, alimentària, làtex i reaccions
adverses per fàrmacs, al·lèrgia de contacte) oferint un diagnòstic amb
un tractament específic (Unitat d’immunoteràpia) i control evolutiu
del procés. A més, de l’activitat a la seu de l’entitat, també estem
desplegant la nostra activitat d’atenció al·lergològica a l’Hospital
de Mataró i a Santa Coloma de Gramenet.
Som, des de fa 27 anys, el servei pioner en el programa d’educació en
el lleure per a nens i nenes que tenen asma o al·lèrgia. Fins enguany,
més de 2.000 infants han pogut gaudir d’aquesta experiència que
promou, a través del joc, l’adquisició d’hàbits de vida saludables per
viure amb normalitat la seva malaltia.

12.169

Pacients
2016

Gènere

Evolució nº pacients

41%

Visites
2016

19.673

Tipologia
visites

59%

32%

12.169

13%

9.641

43%
39%

9.434

5%

10.351

0-15
16-40
41-65
+65

10.825

Edat

2012

2013

2014

2015

2016

Visites

68%
Primeres
Successives

Contacte
Contacte C. Vila i Vilà, 16.
08004 Barcelona.
alergia@fhspereclaver.org
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Programació de visites
Tel. 93 442 39 02

Atenció assitencial
Tel. 93 324 88 92 (dill.– div. de 12:30h a 13:30h)

Servei d'Al·lèrgia

Memòria 2016

Destacat

Qualitat

Compromís i representació del servei en el sector. La Dra.
Dordal és la presidenta i la Dra Paniagua una vocal de la
Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica (SCAIC).
Les DIU Laura López i Núria Martinez pertanyen a la Junta de
l’Associació Catalana d’Al·lèrgia de Diplomats en Infermeria
(ACADI)

La llista d’espera d’un pacient derivat des del seu CAP acostuma
a oscil·lar entre 30 i 50 dies de mitjana.

Programa d’Educació Sanitària. Organitzem les colònies
d’estiu per saber-ho tot de l’asma i l’al·lèrgia des de fa 27anys.
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, 2.260 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.

El nombre de visites necessàries per arribar al diagnòstic oscil·la
entre 1 i/o 2 visites. Les proves de funcionalisme pulmonar es
fan el mateix dia de la visita. El temps d’espera per un test
d’esforç o una rinometria (proves no urgents) no supera el mes
d’espera.

Atenció al·lergològica integral en règim de consultes
externes. El Servei s’organitza oferint atenció al·lergològica
integral en règim de consultes externes. La Unitat
d’immunoteràpia s’ocupa d’aquest tipus de tractament,
administrant totes les dosis d’inici, i en alguns casos – segons
necessitats del pacient - totes les dosis del tractament.
Tanmateix, s’ocupa de les incidències que es puguin presentar.
El servei de consultes per correu electrònic permet un contacte
directe i ràpid amb el pacient. El servei d’atenció telefònica
– metge i infermera – funciona paral·lelament a la Unitat
d’immunoteràpia.

Mensualment valorem l’estat de la llista d’espera de les primeres
visites per valorar si cal emprendre accions de canvi o millora en
la programació.

Hem identificat un absentisme de primeres visites del 20%,
per això el servei valora adient i necessari incrementar el
percentatge de visites programades per compensar el
percentatge d’absentisme.
Es valora clau la informació mèdica que proporcionem al
pacient sobre el tractament de la seva malaltia durant i després
de la visita. El servei de correu electrònic a disposició dels
pacients i familiars està molt ben valorat en la mesura que resolt
qüestions en un curt període de temps.
En el 2016, el servei d’al·lèrgia ha realitzat 15 sessions clíniques
amb 7 amb ponents externs.

Estudis i Publicacions

Valoracions

Paniagua. M.J. Investigadora col·laboradora coordinadora en
l’Estudi: Proyecto PASTE:Prospective Adherence to Specific
Immunotherapy in Europe

El Servei d’Al·lèrgia ofereix atenció als pacients que, derivats
des del seu CAP, són susceptibles de patir alguns tipus
d’al·lèrgia. El centre situat a la zona de Barcelona- Esquerra,
atén també, pacients d’altres llocs de la província que ho
requereixen. Un equip de 2 metges i 1 infermera realitza
l’atenció que correspon a l’Hospital de Mataró i 1 metge i 1
infermera realitzen l’atenció al CAP del Carrer Major a Santa
Coloma de Gramenet.

Relationship between respiratory and food allergy and evaluation
of preventive measures. Vega F, Panizo C, Dordal MT, González
ML, Velázquez E, Valero A, Sanchez MC, Rondon C, Montoro J,
Matheu V, Lluch-Bernal M, González R, Fernández-Parra B, Del
Cuvillo A, Dávila I, Colás C, Campo P, Anton E, Navarro A. Allergol
Immunopathol (Madrid) 2016; 44(3): 263-75.
Estimate of the total costs of allergic rhinitis in specialized care
base on real-world data: the FERIN Study. Colás C, Brosa M,
Antón E, Montoro J, Navarro A, Dordal MT, Dávila I, Fernández-Parra B, Ibáñez MD, LLuch-Bernal M, Matheu V, Rondón C,
Sánchez MC, Valero A: Rhinoconjunctivitis Committee of the
Spanish Society of Allergy Clinical Immunology. Allergy 2016
Nov 25. Doi: 10.1111/all.13099. [Epub ahead of print].

Objectius
• Facilitar les derivacions d’estudis de fàrmacs, reduint els dies
d’espera per fer proves a l’Hospital del Mar, podent doblar l’equip
de professionals que les fan.
		
• Implementar recordatori per SMS de les primeres visites.
• Xerrades a pediatria per explicar el programa educatiu sobre asma
i al·lèrgia a aliments, que duem a terme a les colònies d’estiu.
• Divulgació i formació als CAPs desplegar noves vies de derivació.
• Iniciar assistència al·lergològica a l’Hospital de Calella durant el 2017.
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Proves
Complementàries
Any creació: 1991
Professionals: 4

Des de fa 26 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 pacients explorats com pel
nombre de metges i aparells tècnics que disposem.

12.625

EMG
Pacients
Gènere

Gènere

39%
Edat
0-25
26-45
46-65
+65

1.906

Holter
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Gènere

61%

45%
Edat

1%
23%
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31%

0-25
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1.243

Ergo
Pacients

55%

50%

50%

Edat
5%
14%
27%
55%

0-25
26-45
46-65
+65

2%
15%
43%
40%

Contacte
Contacte C. Vila i Vilà, 16.
08004 Barcelona.
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Programació de visites
Tel. 93 442 39 02

Atenció assitencial (de dilluns a divendres
de 12:30h a 13:30h) Tel. 93 324 88 92

Proves Complementàries

Memòria 2016

Destaquem

Reptes de futur

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.

De cara als propers anys, el servei té com a objectiu l’elaboració
d’un sistema de mapeig de tot el territori per detectar totes les
direccions assistencials de primària i acostar-nos al territori així
com la mobilitat del nostre equip de professionals.

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.
Durant el 2016, el servei ha guanyat el concurs de l’ICS de
proves complementàries fet que ha suposat la consolidació
del servei tot i que s’ha produït una disminució de l’activitat
assistencial contractada.

18.150

17.921

14.686

14.104

15.774

Evolució total pacients

2012

2013

2014

2015

2016
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Servei
d'Odontologia
Any creació: 1998
Professionals: 13

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 temps, la Clínica ha experimentat una profunda
transformació que ha permès modernitzar, renovar i ampliar les nostres
instal·lacions per oferir, als nostres pacients, un millor servei.

3.479

Pacients
2016

Evolució nº pacients

Visites
2016

8.222

Tipologia
visites
10%

1.586

2.174

2.847

3.020

3.479

Visites

2012

2013

2014

2015

2016

Contacte
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 443 12 00 / Fax. 93 329 76 36
info@spcdental.org
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Primeres
Successives

90%

Servei d'Odontologia

Memòria 2016

Destacats
• La Clínica Dental ha apostat aquest 2016 per firmar un nou
acord de col·laboració amb Creu Roja per poder oferir
assistència odontològica a infants i famílies en situació
de vulnerabilitat que no poden assumir tractaments com
higienes bucals, endodòncies amb dents de llet, càries i
mantenidors d’espai, tractaments bàsics d’ortodòncia.

• El nostre servei ha desenvolupat, a partir de mètodes
i tècniques cada vegada més avançats, un servei
odontològic integral oferint també cobertura a pacients
derivats per la xarxa d’atenció als col·lectius en risc
d’exclusió social,en les quals, es tanca un acord per
garantir el millor preu social.

• Aquesta col·laboració institucional s’ha concretat, també,
amb una campanya de captació de fons privats “Ajuda’ls a
somriure” amb l’objectiu d’oferir assistència odontològica
bàsica de qualitat gratuïta a infants pacients que, arran de
la situació socioeconòmica familiar, no hi tenen accés per
cap altra via.

• Aquest any hem aconseguit equiparar les visites de preu
social amb les privades.

• Durant el 2016, s’ha posat en marxa un nou dispositiu
tecnològic que permet comunicar-nos amb els pacients
per poder fer recordatoris de visita i garantir l’assistència
dels pacients.

• Fa dos any es va posar en marxar el servei per incorporar
un nou box tècnicament adaptat per a persones amb
discapacitat física i intel·lectual i donar cobertura
odontològica en funció de les seves necessitats. Durant
el 2016, es va començar a atendre alguns pacients amb
mobilitat reduïda i/o problemes de salut mental, aquest any
hem consolidat aquest nou servei.

• La Clínica Dental aquest 2016 també ha passat la
certificació EMAS i l’ISO 9001: 2015 que posen en valor la
professionalitat, la gestió i qualitat del servei que prestem.

• La Clínica ha aconseguit l’acreditació i un nou conveni de
col·laboració per oferir sedació conscient a pacients que
requereixen tractaments complexos com per exemple;
grans cirurgies bucals, pacients amb discapacitats o amb
grans fòbies.

• Durant el 2016, la plantilla de professionals consta de:
6 doctors (2 cirurgians: un maxil·lofacial i 1 bucal, 1
ortodontista, 2 prostodoncistes i 1 endodoncista) més 2
higienista, 4 auxiliar de clínica i 1 auxiliar administrativa.
També s’han incorporat a l’equip aquest any 3 alumnes en
pràctiques sumant un total de 13 professionals.

• Comencem a buscar col·laboracions amb hospitals
generals per poder realitzar anestesia general per
tractar problemes bucals amb pacients que tenen alguna
patologia greu.

• La clínica ha treballat durant el 2016 per convertir-se en
espai de referència en l’àmbit social, oferint cobertura
odontològica de proximitat al barri. Aquesta nova aposta
ha permès incrementar el nombre de visites un 8%.

• En els darrers anys, es posa en valor una estratègia per a 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.

Objectius
Durant aquest any, la Clínica Dental es proposa seguir
ampliant nous acords de col·laboració per donar atenció
professional a usuaris i professionals de BCN Salut Mental i
Suara cooperativa. Seguim prestant activitat odontològica
al centre perifèric de Sant Boi i a la Residència Mossèn
Vidal Aonós i a la Residència Tres Pins per a persones amb
discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta. En el 2016,
s’ha mantingut l’activitat a la Residència Pare Batllori i la
Residència per a gent gran Les Corts del Grup Vellaterra.

dos programes pioners a Catalunya: el Servei d’Atenció a
Persones amb Discapacitat (APD) i el Servei d’Atenció a
Persones Immigrants (API).

La clínica apostarà per oferir una cartera integral de serveis
d’ortodòncia invisible, implantologia, cirurgia maxilofacial,
pròtesis, estètica dental, endodòncia, higiene dental i
avenços en tècniques quirúrgiques. També destaca la seva
cobertura adreçada a entitats sense ànim de lucre amb

• Ampliar la vessant social també en l’àmbit internacional
establint algun nou acord de col·laboració amb algun
centre especialitzat per atendre les persones amb
necessitats odontològiques que no tenen accés o recursos
per cobrir les seves necessitats bucodentals bàsiques.

• Incorporar l’especialitat d’odontopediatria amb la
incorporació d’un nou professional.
• Consolidar el projecte d’assistència odontològica a la
infància vulnerables que atén Creu Roja.
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Reptes de futur

Cal Muns

Nou Pla Estratègic 2016-2019

Ha estat una prioritat institucional durant el 2016, a nivell del
Grup Sant Pere Claver, però també per la Fundació Sanitària,
l’entrada en funcionament i la integració de les 4 noves
plantes residencials de Cal Muns. Esperem poder treballar
per donar resposta a totes les necessitats i reptes que
sorgeixin amb la incorporació de nous professionals i usuaris.

Durant el 2016 implementarem el nou Pla Estratègic 2016-19
resultat d’un intens treball i en el qual hi han intervingut més de
40 professionals. Sota el lema “Creixement sostenible al servei
de les persones” volem posar al centre de les nostres accions els
usuaris i els seus familiars, perquè ells són la nostra raó de ser i
amb qui volem seguir construint aquest projecte.

Innovació en Salut Mental

Sentit de pertinença i participació

Volem seguir generant i facilitant espais que permetin
impulsar nous models de treball i d’intervenció clínica amb la
voluntat de donar resposta a necessitats socials emergents
que pateixen els col·lectius més vulnerables de la societat.

El creixement institucional dels darrers anys genera la necessitat
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.

Difusió, incidència i sensibilització

Aliances

Un dels nostres objectius consistirà en desplegar accions de
sensibilització i difusió de les activitats que realitza la fundació
per potenciar la seva presència, visibilitat i aportació en àmbits
tècnics i especialitzats (congressos, converses, jornades, taules
de treball) dins del sector i de cara a la societat.

Identificar entitats i universitats amb qui poder treballar
en xarxa per complementar àmbits de treball, fortaleses i
oportunitats per desplegar accions conjuntament que aportin
major valor als nostres usuaris.

Aniversari de la institució
A les portes del 70è aniversari de Sant Pere Claver, una
comissió de professionals començarà a treballar per definir la
programació d’actes i celebracions previstes en clau de Grup
per seguir posant en valor els orígens de la nostra institució.
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Model de gestió

Model
de gestió
Missió

Visió

Valors

Atendre les necessitats integrals de
salut de persones en situació de vulnerabilitat, des del vincle emocional amb
l’usuari, amb vocació comunitària
i sense afany de lucre.

Ser una Institució referent, consolidada en el territori, compromesa amb
la comunitat i amb una cartera de
qualitat i diversificada de serveis
assistencials

• Il·lusió
Sentit de l’entusiasme, la proactivitat,
el dinamisme, la creativitat i la passió

• Serveis de Salut. Treballem per
oferir serveis que no només previnguin el desencadenament de malalties, sinó que promoguin la salut
i un estil de vida saludable.

• Creixement Sostenible a través
de les Aliances i la Innovació

• Serveis Tutelars. Vetllem pel benestar de les persones incapacitades
que estan afectades per un trastorn
mental, disminucions psíquiques o
malalties associades a l'envelliment.
• Serveis Socials. Donem resposta
i cobrim les necessitats bàsiques
de la població amb l’objectiu
de crear, gestionar i desplegar
programes adreçats a persones
en risc d'exclusió social.

• Governança
• Transversalitat
• Noves Necessitats, Noves
Oportunitats i Retorn als Orígens
• Relleu Generacional

• Flexibilitat
capacitat de seguir innovant
i adaptant-nos als reptes
• Compromís Solidari
responsabilitat envers les persones,
el territori i l’entorn pròxim i llunyà
• Eficiència
Capacitat d’aconseguir l’excel·lència
fent un ús racional dels mitjans
• Sostenibilitat
Confluència de l’activitat econòmica,
ambiental i social
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Com treballem

Contribuir a la
millora de la qualitat
de vida i promoure
una bona salut
Detectar les necessitats dels
nostres pacients per proporcionar
un servei socio sanitari amb un
acompanyament multidisciplinar
i especialitzat.
Generar i compartir el coneixement
dels nostres experts per acostarlo a la societat a fi de millorar la
informació sobre la seva malaltia.
Integrar les noves tecnologies en
l’activitat assistencial
per afavorir la recerca de nous estudis
a nivell internacional.
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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 psicològics,
famílies desestructurades sense
recursos ni ajudes socials.
Crear i gestionar els recursos que
són més deficitaris pels col·lectius en
risc d’exclusió. Buscar respostes als
reptes que els canvis socials i l’entorn
plantegen afavorint noves pràctiques
i models d’atenció des del treball
en xarxa amb diferents proveïdors i
potenciant al màxim el vincle i treball
amb la comunitat i el territori.

Model de gestió

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.

Memòria 2016

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.

Recerca i Innovació
aplicada al benestar
social
Analitzar les futures expectatives
dels nostres pacients i usuaris per
ser capaços de provar noves fórmules
assistencials que complementin el
model actual, sobretot de cara a la
població jove.
Adaptar la nostra organització a una
nova cultura inspirada en la identitat
del passat però amb la capacitat per
ser competitius en el futur, i poder
seguir atenent i sent útils als usuaris
del futur.
Desplegar aliances estratègiques
amb universitats, empreses i
institucions per anar incorporant i
incentivant les noves tecnologies a la
salut. Apostar pel lideratge
i la transmissió del coneixement.
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Reptes

Decisió, participació i informació

El nostre repte institucional és seguir
treballant per atendre i consolidar el
creixement present i futur, potenciant
les capacitats dels professionals i combinar
equilibradament la capacitat de decisió,
la participació i la informació.
Ser una Institució referent, consolidada en
el territori, compromesa amb la comunitat
i amb una cartera de qualitat i diversificada
de serveis assistencials. Per aquest motiu
el Grup Sant Pere Claver ha definit en
el seu Pla Estratègic la visió en forma
de reptes estratègics pels propers 4 anys.

Creixement Sostenible a través
de les Aliances i la Innovació
Seguir creixent identificant noves oportunitats, a través d’aliances (del competir
al cooperar) i des de la innovació social (viable, sostenible i escalable).

Governança
Enfortir i adequar la governança institucional per atendre i consolidar el creixement present i futur. Incorporar talent i potenciar el lideratge i les capacitats
de tots els professionals de la Institució. Combinar equilibradament la capacitat
de decisió, amb la participació i la informació.

Transversalitat
Seguir desplegant i potenciant internament la transversalitat i una cartera de
serveis el més amplia i extensa possible, al centre de la qual hi hagi la persona
(malaltia mental i discapacitat intel·lectual com a col·lectius diana prioritaris) i
al seu voltant desplegar els serveis de salut, tutela, recursos residencials, vida
independent, oci, esport, centres especials de treball, etc.

Noves Necessitats, Noves Oportunitats
i Retorn als Orígens
Els estralls de la crisi econòmica i l’esgotament de l’estat del benestar fa que sorgeixi un conjunt de noves necessitats associades a la pobresa, com per exemple
els sense llar, infància vulnerable, immigrants, refugiats, etc. De fet, centrar-nos
en aquests col·lectius és recuperar els orígens quan el 1940 s’atenien els veïns
de les barraques de Montjuïc. Retornar als orígens, tot posant en valor els valors
fundacionals.

Relleu Generacional
Planificar el tipus de perfil professional de futur en clau de competències tècniques i transversals, gestionant a la vegada un relleu i traspàs sòlid i reeixit de
manera que permeti traspassar l’essència del model i de la cultura institucional.
Treballar a fons la socialització i sentit de pertinença dels nous professionals per
tal de preservar els valors i coneixement dels nostres orígens.
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Estratègia

Creixement sostenible al servei de les persones

Potenciar la innovació i les aliances, per aconseguir un creixement sostenible
dels serveis socials i de salut mental prioritàriament en persones en situació de
vulnerabilitat, que es resumeix amb el lema: 'Creixement Sostenible al Servei
de les Persones'. Aquesta estratègia es concreta en 7 línies claus d'intervenció:

1

Ampliar i millorar l’oferta assistencial i de prevenció

2

Ampliar l’oferta docent i integrar la recerca

3

Disposar de personal competent i motivat

4

Promoure la Responsabilitat Social Corporativa

5

Potenciar la projecció externa

6

Millorar el servei aplicant tecnologia

7

Informatitzar i digitalitzar la gestió
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Persones al servei
de persones

En tant que organització prestadora
de serveis, el nostre principal actiu són
les persones i en aquest sentit la massa
salarial suposa amb diferència la partida
pressupostària més gran. El creixement
d’aquests anys ha permès incorporar
nous perfils professionals, guanyant en
interdisciplinarietat i enfocament global
de l’assistència, revertint en un millor
servei.
La Institució, en tots els seus nivells i àmbits, és conscient del desgast i exposició
emocional que suposa pels professionals els serveis que gestionen i és en
aquest sentit que es disposa d’un Pla de
Formació que facilita l’acompanyament i
formació continua dels professionals.
En aquest sentit el GSPC s’ha dotat d’un
model de Gestió per Competències pel
desenvolupament personal i professional
i s’han creat nous canals formals de comunicació i gestió per garantir la cohesió
i el sentiment de pertinença.

Professionals*
Salut

Direcció

30

Psicòleg

35

Metge especialista

41

Infermeria i Aux. Inf.

160
Professionals*
Serveis Socials

18
11

Treballador Social
Educador social
Integr. Social i Familiar

6
1

Administració

5

Monitor

31

Educador Social

4

Treballador Social

56
Professionals*
Serveis Tutelars

25

6

Treballador Familiar

4

Metge

4

Psicòleg

1

Infermer

1

Direcció

4

Administració

4

Treballadors Socials

8

Auxiliars Tuteles

8

Advocats

*No s'inclouen els professionals externs.
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Gestió del
coneixement

Institut
Docent

L’Institut Docent i de Recerca (IDR) és l’òrgan transversal del GSPC que va renovar la seva direcció l’any 2014
i des de llavors té la missió de difondre el coneixement i
l'expertesa dels equips de professionals de la Institució,
i de generar noves propostes per compartir des d'una
visió interdisciplinària, un espai de formació propi.
A través del sistema de gestió de competències
s’identifiquen referents interns de coneixement i
s’estructuren les activitats formatives i informatives adients
per compartir el coneixement. En els darrers dos anys,
l’IDR ha consolidat la seva etapa com a òrgan de docència
especialitzat gestionant, també els convenis amb els alumnes en pràctiques de tot el GSPC així com l’organització
dels converses com espais trimestrals de debat i actualitat enfocats i molt dirigits a la comunitat. En l’àmbit de la
recerca es segueixen desplegant diverses línies de treball
molt vinculades a l’activitat assistencial.

Alumnes

Convenis de
pràctiques

Cursos i seminaris

860
56
6

Jornades

Conferències

Publicacions

2
5
1
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Formació i
desenvolupament
professional
Tal com estableix el Pla Estratègic 2016-2019, des de l’àrea de direcció tècnica
s’està treballant per impulsar i desplegar un pla de formació per a tots els professionals amb l’objectiu de millorar habilitats, competències, coneixements tècnics
i requeriments normatius per garantir l’excel·lència transversal i especialitzada al
servei de les persones. A la nostra institució, entenem per acció formativa el conjunt d’activitats, cursos, tallers, xerrades, conferències, congressos que tinguin la
finalitat de transmissió i intercanvi de coneixement.
A continuació es mostren gràficament el conjunt d’accions formatives que s’han
desplegat durant el 2016:

Accions formatives
Atenció a l'usuari
Competències

17
4

Formació tècnica

185

Formació normativa
Formació comandaments
Vitamines

Fundació Sanitària

Assistents

Hores

50

234

Total
Assistents

142
3
6

3.859

5.874

13

Fundació Tutelar

152

Total
Hores

Assistents

Hores

Fundació Serveis Socials

26
1.024

Assistents

Hores

56
991
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Vitamines

Valoració

Durant el 2016, la institució ha posat en marxa un nou espai de
formació intern als migdies que anomenem “Vitamines” per
compartir coneixement entre els propis professionals. Tenen
una durada d’una hora i el seu objectiu és apropar i intercanviar
coneixements especialitzats en alguna matèria que es considera
d’interès general. Durant aquest any, s’han realitzat 5 vitamines
amb la participació de 111 professionals.

El 2016 ha estat el primer d’implementació del nou Pla de Formació. De les 787 accions formatives realitzades pels professionals s’han pogut avaluar el 31% i el nivell de satisfacció ha estat
molt positiu com es demostra en el quadre a continuació.

Assistents:

7

F. Sanitària
F. S. Socials
F. Tutelar

35
69

Ens plantegem com a repte de futur seguir oferint formacions
interessants en aquest format de càpsula els migdies per
promoure i fomentar l’adquisició de nous coneixements entre
els professionals. Les vitamines han servit també per compartir
coneixements transversals sobre matèries molt diverses amb
un alt nivell de participació, motivació i assistència. Un espai de
socialització entre professionals que sovint no coincideixen en
el seu dia a dia.
Per altra banda, també volem desplegar un pla de carrera per
adequar i oferir formació segons les necessitats individuals de
cada professional per fer realitat els compromisos de formació
derivats de les entrevistes de desenvolupament i potenciar
la creació de plans de formació d’equip anual per diversificar
l’oferta formativa.
Impacte global de les accions formatives durant el 2016:

3,5
A.

4,0
B.

4,0
C.

4,0
D.

3,9
E.

3,9
F.

A. Formació ha complert les expectatives
B. Valoració del contingut
C. Valoració de l'exposició
D. Recomanaria als companys la formació
E. Millora els coneixements
F. Satisfacció global
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Gestió de
la Qualitat

L'any 2016 ha estat un any clau per impulsar i consolidar el nostre model de gestió de la qualitat. A continuació es detallen totes les accions que hem desplegat
i amb les que seguim treballant:

• Seguiment del Pla Estratègic del
Grup Sant Pere Claver 2016-2019
mitjançant les línies estratègiques
i definint i avaluant els Plans Anuals
Operatius (PAO) dels responsables de
serveis assistencials i serveis centrals.
• Obtenció del segell +400 del Model
EFQM
• 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. Aquest és 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 dos cursos de
d’Introducció a la Bioètica per a tots
els professionals de la institució.

Pla Estratègic
2016-2019
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Responsabilitat
Social Corporativa

La política de RSC a Sant Pere Claver està liderada per una comissió
multidisciplinar que integra professionals de diferents disciplines
i s'estructura en tres àmbits: Corporatiu, Social i Mediambiental.
Tots aquests àmbits comprenen accions tant a nivell intern com
a extern pensades i dirigides als diferents grups d'interès.

Corporatiu

Social

Durant el 2016, dins de l'àmbit Corporatiu hem desplegat
millores socials per a tots els professionals del GRUP, així com
noves aliances de col·laboració i acords amb entitats per oferir
als professionals, usuaris i familiars avantatges socials.

Dins de l'àmbit Social hem participat activament en diversos
espais de trobada en el barri.

- Dies de lliure disposició si tens fills menors de 12 anys quan
tenen festa a l'escola.

- Suport i col·laboració en l’Espai Infància, el Pla Comunitari, els
sopars d’opinió, l’Assemblea General i els sopars de Nadal de
la Coordinadora.

- Professionals majors de 60 anys i amb més de 10 anys de trajectòria a l'entitat podran gaudir d'un dia de lliure disposició.
- Dia de lliure disposició en motiu de l'aniversari del professional.
- Ajudes a la conciliació familiar allargant el permís de maternitat
a 16 setmanes i 20 dies naturals per a permisos de paternitat.
- Possibilitat de col·laborar amb el projecte Nòmina Solidària
destinant una part del salari a un projecte social de proximitat.
- Permisos per a fer acompanyaments mèdics a familiars fins a
segon grau
- Preus subvencionats pels tíquets-menjador.
- Descomptes en activitats d'oci, benestar, salut, cosmètica,
farmàcia clínica dental.

Col·laboració amb la Coordinadora d’Entitats del Poble- Séc:

- Organització del cicle de Conferències d'Actualitat
(Converses), xerrades divulgatives i gratuïtes adreçades
als veïns/es del Poble-Sec (es pot ampliar aquest apartat
consultant la memòria d’Institut Docent).
- També hem organitzat i col·laborat en fer realitat per tercer
any consecutiu el Conciertem (19 de març), un concert d’oci
inclusiu organitzat al Centre Cultural Albareda amb el lideratge del Centre de Dia Tres Pins
- Des de la fundació donem també suport a les Jornades Cooperasec (30 abril) per impulsar l’Economia Social i Solidària al
Poble Sec.
- Mostra d’Entitats Poble-Séc (4 juny). Estand corporatiu a Av.
Paral·lel amb la “Campanya bufa i fes bombolles per la salut
mental”. També es venen productes fets a mà pels usuaris de
l’Hospital de Dia per a Adolescents i del Centre de Dia i Residència Tres Pins (Cal Muns). Es regalen Juanoles, productes
Santiveri… i es pren la tensió arterial gratuïtament. Hi participen 15 professionals, 6 usuari i 4 voluntaris.
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Responsabilitat
Social Corporativa

Social
Implicació i participació en el Barri Sants- La Bordeta:
- Els Vermut Coop (abril a juliol) i hem col·laborat amb Impuls
Coop perquè es celebrin aquests vermuts de cooperatives a la
Plaça de Cal Muns.

- Mentalitza’t - Dia Mundial de la Salut Mental (7 octubre)
Sant Pere Claver prepara diverses activitats a Cal Muns i Can
Batlló dedicades a la salut mental de la família.
Hi participen 15 professionals activament.

-Ens reunim periòdicament i en col·laboració amb els agents
socials del barri amb l’objectiu d’informar i traslladar com
avança la posada en marxa de la nova Residència Cal Muns
per a persones vulnerables. Aquestes trobades també es complementen amb reunions més formals a nivell de barri.
-Col·laborem amb Farmàcia Cormanas, un nou proveïdor de
proximitat amb l’equipament de Cal Muns.
Accions de màrqueting i proximitat en el territori:
- Estand de Sant Jordi a Cal Muns i la seu de la Fundació
(22 abril). Acció de visibilitat i captació de fons a partir de
l’elaboració de regals solidaris handmade fets pels usuaris de
l’Hospital de Dia per a Adolescents. Aquesta acció va comptar
amb la participació de diversos professionals, usuaris i voluntaris implicats amb una mateixa causa: lluitar contra l’estigma.
-Dia Mundial Discapacitat Intel·lectual (25 novembre)
En motiu d’aquest dia, 15 usuaris/es de la Residència i Centre de
Dia Tres Pins col·laboren com a voluntaris en el “Gran Recapte
del Banc dels Aliments” a un supermercat del Centre Comercial
Arenas de Barcelona.
Campanyes internes de sensibilització a favor de les persones vulnerables que atén la fundació:
- Canvi d’Armari: Campanya interna de captació de roba en
bonestat per poder cobrir les necessitats de vestuari dels
usuaris/es de la Residència Cal Muns (Oct-Des 2016). En
aquestes mesos, els professionals del Grup Sant Pere Claver
han aconseguit recollir i distribuir entre els usuaris/es més de
100 kg de roba.

- FirEntitats de Sants (28 maig). Estand corporatiu al carrer de
Sants amb la “Campanya bufa i fes bombolles” per la salut mental” per fer sensibilització sobre la detecció precoç dels trastorns
mentals que apareixen durant la infància i l’adolescència. L’estand
està patrocinat per Juanoles, Santiveri.
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- Nòmina Solidària: Projecte de comunicació de teaming on els
professionals donen voluntàriament una part del seu salari a
un projecte social. En aquest cas fou a la Campanya #AjudalsaSomriure de Creu Roja i Sant Pere Claver.
- Conferència Diada Sant Pere Claver (9 setembre). Aprofitant
la diada de Sant Pere Claver s’organitza un acte intern de memòria i commemoració als orígens de la Fundació a la Casa del
Mar amb en Jordi Font i el Director Mèdic, Alfred Moreno.
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Medioambiental

Patrocini i mecenatge

L'any 2011 es va constituir el Comitè Ambiental i es va fer
l’avaluació inicial del sistema de gestió ambiental (SGA) dins
de l’estratègia de “Responsabilitat social corporativa i de
gestió sostenible”. Un any més tard es va implantar i certificar
un SGA basat en ISO 14001 i Reglament EMAS a l’edifici de
la seu central. Es compta amb l’assessorament extern d’una
consultoria especialitzada en gestió ambiental.
Hem aconseguit:

Des de fa alguns anys, la fundació compta amb el suport i al
col·laboració de cada vegada més empreses que per la seva política de RSC ens ajuden a fer possible els projectes socials que
impulsem des de la nostra entitat. Les més significatives durant
el 2016 han estat: Juanola (Angelini Farma) amb la donació de
materials, productes i el patrocini dels 4 converses que organitza l’Institut Docent.

- 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 2016, s'ha obtingut la Certificació de medi
ambient EMAS de l'equipament de Vila i Vilà 16, seu central
de les tres fundacions.
- Obtenció de la Certificació ISO 14001:2008.
- S'ha presentat la segona Declaració Ambiental de l'any 2015.
- Campanya de sensibilització en els espais interns del centre
per fomentar l’ús de les escales i promoure una bona salut.
- Plantada simbòlica d’arbres (8 abril) a la Residència Tres Pins
per compensar les emissions de CO2.

Santiveri, una empresa que ens ofereix materials de forma
puntual en actes i esdeveniments institucionals i, finalment,
moltes persones que, de forma anònima, fan possible amb
els seus donatius mensuals o puntuals siguin un suport vital en
el desenvolupament dels projectes que s’impulsen des de la
nostraorganització.
En aquest sentint, a nivell extern, s’han impulsat diverses
accions online des de plataformes de crowdfunding orientades
a la cerca de la solidaritat i la col·laboració a nivell individual
i de la xarxa. Com es pot ampliar en aquesta memòria, la
recaptació del total de donacions durant el 2016 ha estat de
10.568€ (veure pàg. Rendició de comptes). Campanyes de
crowdfunding des del portal migranodearena:
- Campanya #UnaVidaIndependent (març a juny, 2016).
Acció a favor de millorar i promoure suport en els habitatges
de persones vulnerables.
- Campanya #AjudalsaSomriure (juliol 2016- 2017). Campanya
de la Clínica dental Sant Pere Claver i Creu Roja amb l’objectiu
de recaptar fons per a nens i nenes que es troben en situació
de vulnerabilitat econòmica i exclusió social i que necessiten
un tractament dental. Juntament amb l’acció de la jornada del
#GivingTuesday (dia Mundial per a donar - 29 novembre).
- Campanya de recollida de material. La Fundació Lluís Artigues
ha realitzat demandes de material en aquest portal per als
seus usuaris/es: ulleres, coixí per a cadira de rodes, colònies i
productes d’higiene.
Finalment, a nivell de publicat la fundació ha apostat per ampliar l’abast de la seva difusió amb accions puntuals de publicitat en diversos mitjans, especialment locals, i molt propers
a la zona i territori de referència. Entre ells, destaquem:
el Diari Zona Séc i diverses falques radiofòniques a Sants3Radio. També aprofitant espais presencials i punt d’informació
corporativa com són les sales d’espera dels equipaments i les
pantalles d’informació a Cal Muns per compartir i difondre
novetats i activitats.
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Aliances, Col·laboracions
i Patrocinis

El Grup SPC estableix els acords amb els seus col·laboradors amb el
propòsit què l’ajudin a acomplir la seva missió per a desenvolupar la
seva estratègia. A continuació es detallen les principals.
Aliances

Col·laboracions

Plataformes

Patrocini
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Mirant el futur,
70 anys al teu costat
El desplegament del recentment aprovat Pla Estratègic 201619, ens ha de permetre garantir serveis de qualitat, i una cartera
amplia i creixent de serveis pels nostres usuaris i familiars.
Les desigualtats econòmiques creixents a la nostra societat
impacten directament en el nostre territori principal de
referència fent necessari que prioritzem els recursos
assistencials envers aquests barris i col·lectius més desafavorits,
potenciant a la vegada la prevenció, detecció i l’atenció
precoç. Per aquest repte ens caldrà articular noves aliances
i col·laboracions amb d’altres proveïdors i agents del territori,
potenciant el treball en xarxa i multidisciplinar.
En clau interna, serà cabdal seguir apostant per un model
de gestió i funcionament en el que els professionals disposin

dels màxims instruments possibles per sentir-se acompanyats
en la seva tasca diària sotmesa a grans tensions i dificultats.
Tenir cura del cuidador és la clau de la qualitat dels serveis
que oferim.
Els actes de celebració dels 70è aniversari ens oferiran una
possibilitat magnífica per revisar i, actualitzar i difondre els
nostres valors institucionals, recordant els orígens, i a la
vegada vertebrar i potenciar el compromís institucional.
També serà una celebració per retornar i agrair a la societat
(usuaris, familiars, administració pública….) la confiança que
ens ha dipositat durant tots aquests anys.
Encarem, doncs, els propers anys amb grans reptes que
confiem compartir amb tots vosaltres!

57

El Grup

Sant Pere Claver

Canals de Comunicació
Ens acompanyes?

Grup Sant Pere Claver

Fundació Sanitària

www.spcsalut.org

Fundació Serveis Socials

www.santpereclaver.org
Espai de comunicació interna dirigida a tots
els professionals que formen part del Grup
Sant Pere Claver. Aquesta eina té com a
finalitat facilitar informació interna amb un
calendari d’activitats i actes.

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.

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.

Fundació Tutelar

Web de Notícies del Grup SPC

www.santpereclaver.org/noticies

Cal Muns

www.fla.cat
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.

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

Web informativa dels serveis de l’edifici
de Cal Muns.

Butlletí Sentits

Web Museu d’Art Brut

www.museuartbrut.com

Mi grano de arena

www.santpereclaver.org/butlleti
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 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.

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.
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www.spcsocial.org

www.calmuns.org

www.migranodearena.org
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Sant Pere Claver

Sant Pere Claver

El Grup Sant Pere Claver 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.

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.

Sant Pere Claver

Sant Pere Claver

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.

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.

Sant Pere Claver

Sant Pere Claver

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.

Instagram és una xarxa social que serveix
per editar i publicar fotos i vídeos. Els usuaris
d’aquesta xarxa poden editar i introduir
efectes fotogràfics com filtres, tons i marcs.

Linkedin

Facebook

Twitter

Flickr

Youtube

Instagram
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El Grup

Sant Pere Claver

On estem
1. Seu central

2. Cal Muns

3. Hospital de Dia

SPC. 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

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

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

Lluís Artigues Fundació Tutelar
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 91 / Fax 93 442 74 31
fla@fla.cat / www.fla.cat

4. Tres Pins

5. MyLife

Residència i Centre de Dia Tres Pins
C. Dr. Font Quer, 9-11 Barcelona
Tel. 93 423 57 93
residencia3p@fhspereclaver.org
www.spcsocial.org

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

SPC. Fundació Serveis Socials
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 324 88 91 / Fax 93 442 74 31
info@spcsocial.org / www.spcsocial.org

SPC. Institut Docent i Recerca
C. Vila i Vilà 16, 08004 Barcelona
Tel. 93 443 39 50
info@spcdocent.org / www.spcdocent.com
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Moltes gràcies!

www.spcsalut.org

També a totes les institucions i empreses, que amb
el seu suport i acompanyament, han contribuït a fer
realitat els nostres projectes.

Ens acompanyes?

Volem aprofitar per expressar el nostre agraïment als
usuaris, familiars, professionals, voluntaris i amics.

