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Des de les diverses entitats que integren el Grup Sant Pere Claver em plau presentar-te els
aspectes més rellevant de la nostra tasca l’any 2015, al servei dels col·lectius més vulnerables
de la nostra societat, especialment infants i adolescents en risc d’exclusió social, les persones
que pateixen problemes de salut mental i/o discapacitat intel·lectual així com les persones
sense llar.
La nostra és una institució, privada i sense afany de lucre amb 70 anys de trajectòria històrica
i molt arrelada i compromesa amb les necessitats del territori. És en aquest sentit, que el 2015
la institució ha posat en funcionament l’equipament de Cal Muns que ens ha permès ampliar
i millorar l’accessibilitat dels nostres usuaris i familiars.
Aquest 2015 hem continuat desplegant també, malgrat les dificultats econòmiques de l’entorn,
nous programes i serveis amb l’objectiu de consolidar una oferta amplia i diversificada
de serveis pels nostres col·lectius prioritaris d’acció. Considerem que la innovació ja no és
una opció i valorem positivament dues experiències innovadores que hem iniciat durant aquest
any: MY LIFE, projecte de capacitació per una vida amb major autonomia i el projecte Primer
La Llar, en aliança estratègica amb d’altres entitats, per resoldre necessitats d’habitatge
per a persones sense llar.
Confiem que sigui del teu interès tot allò que trobaràs més detallat en aquesta Memòria,
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.
Endavant!
Carles Descalzi
Gerent
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L’any 2015 ha estat per Sant Pere Claver- Fundació Sanitària, un any en el què hem prioritzat
accions orientades a millorar 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 de nous programes
d’intervenció orientats a aquests col·lectius.
En clau de Grup Sant Pere Claver, hem atès i fins i tot augmentat els nivells assistencials
treballant conjuntament amb la Fundació Tutelar Lluís Artigues i la Fundació Serveis Socials
amb l’objectiu de compartir un model d’atenció integral i un enfoc biopsicosocial entorn la
persona. Hem estat capaços de formar noves aliances, des de la innovació i el treball en xarxa
amb BCN Salut Mental i Clúster Salut Mental Catalunya per promoure el desenvolupament
de la investigació i la transferència de coneixement.
Hem pogut finalitzar l’any amb el tancament del Pla Estratègic 2012-2015 amb un nivell
d’assoliment molt satisfactori en relació als objectius marcats i les línies estratègiques
definides. Paral·lelament, hem començat a treballar en la definició i anàlisi del proper Pla
Estratègic 2016-2019 que s’implementarà l’any vinent i que porta com a lema “Creixement
sostenible al servei de les persones”.
En l’àmbit assistencial, volem destacar l’inici del servei d’al·lèrgia medicamentosa amb un
acord amb l’Hospital del mar i la 26ena edició de les Colònies d’Asma i Al·lèrgia d’educació
sanitària en el lleure. La clínica dental ha estat acreditada per poder realitzar sedacions i
atendre persones o pacients amb problemes severs de salut mental i/o discapacitat. En
l’àmbit de la salut mental, hem desplegat dos nous programes claus adreçats als adolescents:
SportJove i ConsultaJove, com espais d’assessorament, suport i acompanyament. Finalment,
hem participat i coorganitzat amb l’Institut Docent de Sant Pere Claver en el VI Congrés
Internacional de Bioètica a la Universitat de Barcelona.
Un any més, volem posar en valor l’alt nivell de compromís i solidaritat dels professionals els
quals en circumstàncies, a vegades, difícils han estat l’element clau per oferir la millor qualitat
assistencial. També, el suport que la institució manté amb la Coordinadora d’Entitats del
PobleSec per seguir donant suport i participant en el territori a través de l’Espai Infància que
fomenta el reforç educatiu i d’intervenció psicosocial.
Confiem que la Memòria 2015 amb el recull dels fets més rellevants de l’any sigui del teu
interès i restem oberts als vostres comentaris per tal de millorar la nostra activitat diària.
Endavant!
Alfred Moreno
Director
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Direcció Mèdica

Fundació
Sanitària

Direcció
Administrativa

Servei Al·lèrgia

Servei Cardiologia
Servei
Neurofisiologia Clínica

Staff

Coordinació Assistencial
Secretaria de Direcció

Atenció de la malaltia al·lèrgica
Programa Educació Sanitària - Colònies d’asma i al·lèrgia

Unitat Ergometria
Unitat Electromiografia

Direcció
Informàtica
Tècnica

Clínica Dental Sant Joan de Déu Sant Boi
Servei d’Atenció Odontològica al Discapacitat

Direcció
Serveis
Direcció
Grals.
i Manteniment
Informàtica
Direcció
Direcció
Serveis
Comunicació
Grals.
i Manteniment
Direcció
Marketing
Social
Comunicació

Unitat Campimetria

Servei Dermatologia

Direcció
de Persones

Direcció
Jurídica

Sedacions

Servei Oftalmologia

Serveis
Centrals

Direcció
Financera

Unitat Holter

Clínica Dental Poble Sec

Servei Atenció
Odontològica
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Centre Salut Mental Infantil i Juvenil Sants-Montjuïc

Direcció
Direcció
JurídicaSocial
Màrqueting

Equip Atenció Menor
Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica Infants i Joves
Hospital de Dia per a Adolescents
Sport Jove
Consulta Jove

Servei Salut Mental

Centre Salut Mental Adults Montjuïc

Adults

Centre Salut Mental Adults Sants
Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica Adults

En risc d’exclusió social

Última actualització: Abril 2016

Infancia i adolescència

Servei Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats
Programa Seguiment Individualitzat per a Persones Sense Sostre amb Trastorn Mental Sever
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Patronat

Equip Directiu

Serveis Centrals

President
Pere Benito

Director Mèdic
Alfred Moreno

Vice-Presidenta
Pepa Picas

Directora d’Infermeria
Laudina Tranche

Director de Recursos
Humans
Jose Manuel Barbero

Secretari
Alfred Moreno

Cap del Departament de
Salut Mental David Clusa

Vocal 1
Juan Carlos Frias

Cap del Servei d’Al·lèrgia
Carles Lucas

Vocal 2
Carlos F. Gutiérrez

Coordinador de la Clínica
Dental Albert Martínez

Vocal 3
Joan Torres i Carol

Directora Tècnica
Elisabet Juan

Vocal 4
Anna Veiga i Lluch

Directora Financera
Elisenda Codina

Gerència
Gerent
Carles Descalzi

Directora Jurídica
Elena Rodríguez
Directora Financera
Elisenda Codina
Directora Tècnica
Elisabet Juan
Directora d’Informàtica
Mariona Amorós
Directora de Serveis
Generals i Manteniment
Marta Garcia
Director Màrqueting Social
Jordi Burgarolas
Directora de Comunicació
Júlia Ribó
Coordinador Assistencial
David Llongueres
Directora d’Infermeria
Laudina Tranche
Secretari Departament
de Salut Mental
Jordi Allué
Secretaria de Direcció
Irene López
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24+22+19119762
Educadors
socials

Treballadors
social

Infermeria i
aux. infermeria

7%

Int. Social
i Treball Familiar

6%

2%

24%

Psicòlegs

9%

11%

Direcció

22%

19%

Metge
especialista

Administració

31 de desembre de 2015 - 162 professionals
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+88L12 78+7+542L
+7881L
+94L6 4

Finançament
Públic
8.255.704

Altres

11,20%

Proves
complementàries
Al·lèrgia

3,7%

Prestació
Serveis
8.777.041

7%

Ingressos
per Servei

Salut Mental

88,80%

79,5%

77,7%

Personal
7.111.466

Aprovisionaments
718.526

5,59%

Altres
598.097,21

Altres
699.056,55

9.375.138,47

Gràcies a la subvenció rebuda del
departament de Salut es va poder
fer el projecte Prevenció i intervenció
psicològica per gent gran.
(pàg. 11)

7,08%

94,41%

4,16%

80,62%

8,15%

Amortitzacions
392.355,01

Ingressos

Total

3,6% 3%

5%

Finançament

9.375.138,47

Recursos comunitaris

Odontologia

Finançament
Privat
1.119.434,47

Total

Memòria 2015

Despeses

Total

8.921.403,77

Amb la subvenció rebuda de
l’Ajuntament de Barcelona (Institut
Barcelona Esport) hem pogut
desplegar el projecte SportJove.
(pàg. 25)

Gràcies a les donacions rebudes,
el servei d’Al.lèrgia, ha pogut donar
continuïtat a les Colònies d’asma i
l’al·lèrgia en aquesta 26a edició.
(pàg. 44)

Les comptes anuals de l’exercici 2015 han estat auditades per la firma Faura i Cases que ha emès un informe d’auditoria favorable.
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Cal Muns
És 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.
Nou Pla Estratègic 2016-2019
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.
Nous programes de salut mental en clau d’Innovació
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.
Sentit de pertinença i participació
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
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.
Aliances
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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Serveis Assistencials
Salut Mental

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

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

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

Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults
C. Gavà, 70-72. 08014 Barcelona
Tel. 93 490 46 22 / uppa@fhspereclaver.org

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

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

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

El Departament de Salut Mental Sant Pere Claver- Fundació Sanitària està integrat per més
de 80 professionals que treballen en 9 equips assistencials: CSMA Montjuïc, CSMA Sants,
CSMIJ Sants-Montjuïc, Hospital de Dia per Adolescents, Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica
d’Adults, Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica Infanto-Juvenil, Equip d’Atenció al Menor,
Servei d’Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats i l’Equip de Gestors de
Casos de l’Equip de Salut Mental per persones sense sostre.
A nivell infantil s’ha detectat un increment de la demanda amb un augment que ha representat
un 20% més de menors atesos al CSMIJ. A l’Hospital de Dia per Adolescents han atès un total
de 77 pacients diferents. Com és comú a la xarxa infantil la majoria dels casos atesos es tracta
de nois; arribant al 60%. En ambdós centres es detecta una major gravetat psicosocial dels
pacients derivats que es podrien incloure en el programa d’atenció específica als trastorns
mentals severs.
A nivell dels dos CSMAs podem destacar que en la població atesa es manté una proporció
de dones al voltant del 60%, amb una edat entre els 45 i 54. Un 30% dels pacients atesos són
diagnosticats dins del grup dels Trastorns Mentals Severs (aproximadament la meitat amb un
diagnòstic de l’espectre esquizofrènic) i un 30% pertanyen al grup dels trastorns per ansietat o
adaptatius.
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Programes específics
Els dos equips de psicoteràpia (UPPIJ
i UPPA) han continuat desenvolupant
l’activitat psicoterapèutica
especialitzada suprasectorial de suport
i complementària a la xarxa d’atenció
primària que ha permès oferir un
tractament psicoterapèutic focal (amb
diverses modalitats) a uns 500 pacients
diferents. En la franja infantil i juvenil la
majoria són nois entre 6 i 11 anys i en la
d’adults dones menors de 35 anys.
A l’equip d’Atenció al Menor (EAM) en
col·laboració amb el Departament de
Justícia Juvenil han rebut tractament 300
joves un 75% són nois amb una edat
mitjana de 17 anys. L’activitat de l’equip
ha augmentat un 10% respecte l’any
anterior i destaquem una disminució en el
nombre de pacients immigrants atesos.
El principal delicte prevalent entre els
atesos és la violència filoparental.

Projectes desenvolupats
� Considerem que l’estratègica avalada
internacionalment de promoure una
atenció preventiva i precoç és un dels
principals reptes que té la xarxa pública en
salut mental. Alguns dels projectes que es
desenvolupen al DSM i que s’hi relacionen
són:
� Després de 10 anys d’experiència
en el Programa de suport a l’atenció
primària tant per adults com per pediatria,
considerem que és un engranatge
indispensable del sistema per tal de
facilitar la detecció precoç, l’accés
i la formació en salut mental dels
professionals de les àrees bàsiques
de salut. En aquests moments un
percentatge elevat de l’activitat
assistencial directa es realitza als
ambulatoris per part dels professionals
dels CSMA i CSMIJ (uns 3.000 usuaris
han rebut atenció durant el 2015 en
aquesta modalitat).
� EL Pla d’Atenció Específica al
Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI)
implica als diferents dispositius d’infantil
i d’adults.Des de la seva implementació
s’hi han atès més de 500 pacients (60%
homes amb una mitjana d’edat de 24
anys) als quals s’ofereix una atenció
intensiva i prolongada que està permetent
taxes de vinculació molt elevades i
resultats funcionals importants. Durant el
2015 hem participat en l’organització
de la Jornada Nacional del Programa
que es va focalitzar en estudiar “el paper
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dels mitjans de comunicació i les noves
tecnologies” amb l’assistència de més de
150 professionals.
� Per tal de facilitar l’accés als
adolescents, que històricament ha costat
de vincular als serveis de salut, el 2015
s’ha posat en marxa la Consulta Jove, un
espai que promou una atenció immediata
a la iniciativa espontània d’aquesta
població tal i com s’està definint des
d’àmbits europeus.
� El 2015, s’ha impulsat un projecte
d’intervenció en salut mental comunitària
per infants i joves que complementa el
programa Salut i Escola. El treball en
la comunitat d’una psicòleg facilita la
transició entre serveis: HDDia-CSMIJCSMA i la detecció i vinculació al
tractaments de nois/es mitjançant la
realització de visites domiciliàries o als
àmbits de relació dels adolescents.
� A nivell de la DGAIA durant el 2015
es va mantenir el treball amb menors
de 14 anys que han comès algun
delicte inimputable per la seva edat.
La intervenció precoç en salut mental,
intensiva i coordinada amb l’equip DGAIA
està demostrant una alta capacitat
preventiva.

Valoració global
� Els professionals del Departament de
Salut Mental detecten en la seva tasca
assistencial un increment de la demanda,
tant per part dels ciutadans, com dels
diversos serveissocials, educatius o
sanitaris; i també una major gravetat de
les situacions ateses.
� L’equip de gestors de casos del
programa per persones sense sostre
amb trastorns mentals severs (PSI
Sense Sostre) ha detectat un increment
de casos atesos que caldrà fer un
seguiment continuat ja que degut a la
seva situació clínica i de suport tenen
un alt risc de desvinculació i recaiguda.
Així mateix, l’equip ha començat a donar
suport al projecte per persones sense
llar amb especials dificultats anomenat
Primer la Llar (Housing First a nivell
internacional).
� L’impacte de la crisi econòmica i social
en la població immigrant pot explicar
el fet que un nombre creixent de les
persones ateses al SAPPIR presentin
característiques pròpies de la Síndrome
d’Ulisses.

Serveis Assistencials

� Dins del DSM s’ha detectat la necessitat
de promoure l’atenció familiar dins dels
diversos equips s’han desenvolupat
algunes experiències novedoses:
� Atenció a les famílies derivades per
EAIA de la ciutat de Barcelona, programa
específic que ha permès l’atenció de 49
grups familiars.
� Grups Multifamiliars per l’atenció de
pacients atesos a PAE-TMs, PAE-TPI i en
el marc de l’atenció a l’Hospital de Dia per
Adolescents.
� S’ha creat una comissió de
participació amb usuaris, familiars i
professionals (en el marc de Barcelona
Salut Mental) mitjançant l’estratègia
PROSPECT implementada per la
Federació SM Catalunya.

Propòsits
Per tal de valorar les necessitats
específiques en salut mental dels
col·lectiu més vulnerables, s’ha treballat
en el disseny d’un estudi de la relació
entre les variables socioeconòmiques
(especialment difícils en la població del
barri de la Marina) relacionades amb la
demanda d’atenció en salut mental que
està previst desenvolupar en la seva fase
de recollida de dades durant el 2016.
També s’ha detectat com una necessitat
a desenvolupar l’atenció a les persones
amb Trastorn Límit de la Personalitat.
Durant el 2015, tot el Departament ha
reflexionat en els espais de Sessions
Clíniques conjunts i s’han preparat noves
estratègies d’intervenció que s’intentaran
implementar en forma pilot intentant que
sigui complementària a la dels dispositius
ja existents a la ciutat de Barcelona.
També considerem que un dels reptes
del futur immediat és la millora en
l’atenció psicològica dels processos
d’envelliment; pel qual continuem
desenvolupant un projecte específic
d’atenció per aquesta població que
ha gaudit de la subvenció per part del
Departament de Salut en successives
convocatòries.

Sant Pere Claver
Fundació Sanitària

CSMIJ
Centre de Salut Mental
Infantil i Juvenil

Serveis Assistencials

El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Sants-Montjuïc
(CSMIJ) atén la població infantil i juvenil del territori i les
seves famílies des de l’any 1991, quan va ser concertat
pel Departament de Salut.
El CSMIJ ofereix una assistència integradora
des d’un model interdisciplinar.
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CSMIJ
Perfil d’usuaris i xifres

Edats i Gènere

+ 18 anys

3%

7%

1.243
Pacients

La meitat (51%) dels pacients atesos
té entre 12 i 17 anys, seguit del grup
poblacional entre 6 i 11 anys (39%). Les
edats menys habituals són els usuaris
de més de 18 anys (7%) i els infants de
0 a 5 anys (3%).

60%

40%

51%

39%

12 - 17 anys

6 - 11 anys

Trastorn
psicòtic

Síndrome
hipercinètic
de la infància

Altres

Diagnòstics
Com podem veure en el gràfic, els
principals diagnòstics del CSMIJ són
en un 30% les reaccions adaptatives,
seguides d’un 16% de les alternacions
de les emocions específiques de l’edat,
un 13% els trastorns neuròtics, un 12%
de les alternacions de la conducta, un
11% els trastorns afectius així com un
8% d’altres. Finalment, hem detectat
un 7% del síndrome hipercinètic de
la infància i un 3% dels casos amb
trastorns psicòtics.

+73951L3
+7811121316303
Fins 5 anys

Actualment l’equip de professionals del
CSMIJ consta de dos psiquiatres, set
psicòlegs i una treballadora social. En
el CSMIJ, 6 de cada 10 pacients atesos
són nois, mentre que el 40% són noies.

Si creuem les variables de gènere i edat,
els nois d’entre 12 i 17 anys i els d’entre
6 i 11 anys són els dos grups més
nombrosos. Amb bastanta diferència,
els segueixen les noies d’entre 12 i 17
anys i d’entre 6 i 11 anys. Els grups amb
menys casos són els de 0 a 5 anys i els
de més de 18 anys, sense diferències
significatives entre gènere.
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7%

Reaccions
adaptatives

3%

8%

Trastorn
afectius

Alternacions
de la conducta

39%

30%

11%

12%

16%

Alteracions
de les emocions
específiques
de la infància
i l’adolescència

13%

Trastorns
neuròtics

8.843

Pacients i Visites
Aquest 2015 s’han atès un total de
1.243 pacients al servei. S’han realitzat
un total de 8.843 visites de les quals un
6% han estat primeres visites. S’observa
un increment del nombre de pacients
i primeres visites realitzades respecte
anys anteriors.*

74+70+79+89

7.362

Visites

2012

2013

*S’han comptabilitzat primeres visites, successives, de suport a la primària, interconsultes, acollides, etc.
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Atenció Específica al Trastorn
Mental Greu

Programa d’Atenció
a l’Adolescent en Risc

Un 15% dels pacients atesos al CSMIJ té un
diagnòstic de trastorn mental greu en la infància
i/o adolescència. L’objectiu general és millorar
la detecció i l’atenció de la població infantil i
juvenil amb patologies mentals greus que tenen
o poden tenir una repercussió en la qualitat de
vida. Els usuaris reben una atenció integral,
integradora, intensiva i pluridisciplinar en
coordianció amb la xarxa educativa i social.

Aquest programa va començar al setembre
del 2015. Durant aquests tres mesos s’han dut
a terme diverses intervencions amb l’objectiu
d’atendre casos d’adolescents que per la seva
situació psicopatològica o sociofamiliar poden
presentar dificultats en la vinculació ambulatòria
als serveis de tractament o d’altres dispositius
de la xarxa de serveis socials, educacativa
o sanitària. En aquests primers mesos s’hi
han vinculat més de 30 pacients en aquests
primers mesos. Una de les intervencions més
destacades s’ha centrat en aconseguir una
vinculació curosa dels pacients que reben
l’alta de l’Hospital de Dia per Adolescents i han
de continuar el seu tractament al CSMIJ o al
Centre de Salut Mental d’Adults (CSMA). També
s’hi ha integrat l’activitat del Programa de Salut
i Escola.

Suport a l’Atenció Primària
L’objectiu general és millorar la prevenció, la
detecció i el tractament dels trastorns mentals
més prevalents en l’àmbit de l’atenció primària
de salut. Setmanalment un psicòleg del CSMIJ
es desplaça al servei de pediatria d’una àrea
bàsica de salut (La Marina, Bordeta-Magòria,
Manso i Les Hortes), on realitza tant activitat
assistencial com tasques de coordinació i
formació. Actualment una part important de
l’activitat assistencial del CSMIJ es realitza a
les àrees bàsiques, on destaca com a resultat
específic una millora important de la detecció
precoç i la intervenció primerenca. L’àrea bàsica
de salut de Sants és on s’han fet més primeres
visites (33%), seguit de Bordeta-Magòria (25%)
i La Marina (24%).

Programa d’Atenció Específica
al Trastorn Psicòtic Incipient
Aquest programa ha mantingut la seva activitat
i ha incorporat quatre casos nous de la franja
adolescent.

Programa Codi Risc Suicidi
Aquest programa ha atès tres derivacions
procedents de serveis hospitalaris o
d’urgències.
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Propòsits

El CSMIJ desenvolupa diferents iniciatives
per millorar la continuïtat assistencial dels
pacients. Els professionals estan presents
a la comunitat mitjançant la participació en
diferents agents del territori, tant sanitaris
com educatius i socials. A més, estem
treballant amb el Programa d’Atenció
Específica a l’Adolescent en Risc.

Des del CSMIJ estem treballant per poder
atendre aquells col·lectius més vulnerables.
És molt important la intervenció en les
primeres etapes de la infància, ja que
entenem que és la principal forma de
prevenció de trastorns mentals severs
en l’edat adulta. Per fer-ho possible
desenvolupem un treball conjuntament amb
la xarxa comunitària del territori enfocat a la
prevenció, detecció i atenció. Al barri de La
Marina s’està colaborant estretament amb
la Taula d’Infància Adolescència i Famílies
(TIAF).

Millores i dificultats
Darrerament la problemàtica dels infants,
adolescents i les seves famílies que consulten
el CSMIJ és de major complexitat. En el
patiment emocional de les famílies cada
cop estan més presents les situacions
de precarietat i risc d’exclusió social que
interfereixen d’una manera contundent en el
desenvolupament i creixement dels infants.
En moltes ocasions arriben als serveis de
salut mental nens i nenes amb reaccions
que entenem com a adaptatives davant
d’una realitat social molt difícil i en ocasions
cronificada, que repercuteix en la salut mental
de les seves famílies, les seves relacions i el
seu entorn de creixement.
Més enllà del diagnòstic clínic, cal valorar i
tenir en compte els factors de risc psicosocial
que complexifiquen la intervenció, l’evolució i
el pronòstic.
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L’Equip d’Atenció al Menor (EAM) ofereix atenció a la salut mental dels menors i joves a partir
dels 14 anys afectats per alguna intervenció judicial. També assessora als tècnics de justícia
juvenil en relació a aquest tipus de problemàtica, excloent la intervenció dins dels centres
educatius de justícia. L’EAM funciona des de l’any 1994 amb el Programa de Suport
en Salut Mental a Justícia Juvenil en l’àmbit ambulatori, per encàrrec dels Departaments
de Justícia i de Salut de la Generalitat de Catalunya.
A partir del 2013, l’EAM també va assumir 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), per oferir atenció en salut mental als menors
d’entre 10 i 14 anys que han estat denunciats per alguna infracció. Aquests menors són
atesos per l’EMI-14, i alhora reben l’assessorament dels professionals d’aquest servei
en relació a aquest tipus de problemàtica.
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+42767L
2

Edats i Gènere
Pel que fa al Programa de Suport
en Salut Mental a Justícia Juvenil, la
mitjana d’edat és de 17 anys: el 76%
de les primeres visites són nois i el
24% noies. La proporció de joves amb
nacionalitat espanyola representa un
69% de la població atesa, mentre
que els immigrants derivats al servei
baixa un 4% respecte a l’any anterior.
Els delictes dels joves atesos que
globalment augmenten aquest 2015 són
els d’injúries, abús o agressió sexual,
violència física sobre familiars i furts.
A nivell diagnòstic, el perfil es manté
al voltant dels tres grups principals
de trastorns: els d’adaptació, els de
personalitat i els de comportament i de
les emocions.

Serveis Assistencials
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0 - 14 anys

26 - 70 anys

3,7% 2,3%

310

Pacients

28%

75%

25%

19 - 25 anys

En quant al Programa de Menors
Inimputables, els casos atesos durant el
2015 tenen una mitjana d’edat de 13,6
anys, i en un 80% són de nacionalitat
espanyola. Hi ha una alta prevalença
dels diagnòstics de trastorn de
comportament i de les emocions d’inici
en la infància i l’adolescència.

66%

15 - 18 anys

Pacients i Visites
Aquest any l’EAM ha atès un total de
310 pacients. El número de casos nous
ha sigut de 168, el que representa un
increment d’un 13% respecte a l’any
anterior. Les activitats assistencials
que més han augmentat són les
intervencions individuals, que han
suposat un 81% de l’activitat global.
Aquest 2015 s’han realitzat un total
de 3.230 visites*.

2.567

3.179

3.230

Visites
Visites
2012

*S’han comptabilitzat primeres visites, successives, interconsultes, acollides, etc.
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Equip EAM

Valoració global

L’equio de l’EAM està format per un
coordinador, un psiquiàtre i cinc psicòlegs

A nivell assistencial s’observen
problemàtiques cada vegada més greus,
en què la traumatització i les històries vitals
amb més carències afectives i els entorns
socials desafavorits són cada vegada més
presents. Tot això exigeix un disseny de les
intervencions autènticament interdisciplinars
perquè siguin efectives.
A més de la tasca assistencial, l’any 2015
ha comptat amb tels següents objectius
específics:

Fets destacats

Un membre de l’EAM i un altre del Hospital
de Dia van participar en l’elaboració d’una
guia sobre l’assistència en salut mental
a l’adolescència a Europa: “Adolescent
mental health care in Europe: state of the
art, recommendations, and guidelines by the
ADOCARE Network”. El document destaca
les bones pràctiques del EAM en l’atenció en
salut mental a l’adolescent.

� Presentació del llibre “Adolescencia y
transgresión” el 8 de febrer del 2015 a la Sala
Mª Victòria Oliva de Cal Muns, amb una taula
rodona amb la participació de Montse Cima,
Alberto Lasa, José Leal i Jorge Tió, moderada
per David Clusa.

� Canvi de coordinació al novembre de 2014,
que s’ha anat desplegant durant l’any 2015.
� Desplegament de l’activitat assistencial de
l’EAM a les noves dependències a Cal Muns.
El trasllat es va fer a principis del 2015.
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La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Infants i Joves
(UPPIJ) ofereix atenció psicoterapèutica d’orientació
psicodinàmica a nens, nenes 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
de salut mental pública.
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Perfil d’usuaris i xifres

+213538L
6

Edats i Gènere
Pel que fa a gènere i grups d’edat, el
perfil més nombrós és el de nois de 6
a 11 anys, seguit pels nois i les noies
de 12 a 15 anys. Per darrere, i en igual
número de casos, hi ha les noies de 6 a
11 anys i de 16 a 18 anys.

19 - 50 anys

5,7%

15 - 18 anys

11 - 14 anys

38%

192

21,3%

Pacients

La majoria de pacients atesos van tenir
un diagnòstic de trastorn adaptatiu.
En segon lloc destaca el diagnòstic de
“altres trastorns de les emocions”.
Altres diagnòstics menys presents
són el trastorn d’ansietat per separació,
trastorn del vincle reactiu i trastorn
mixte-ansiós depressiu.

Pacients i Visites

Serveis Assistencials
Salut Mental Infantil i Juvenil

55%

45%

35%

0 - 10 anys

2.868

3.406

L’any 2015 es van realitzar 2.816 visites
successives, de les quals 1.543 visites
van ser individuals, 685 grupals i 588
altres tipus de visites. A més vam
realitzar 63 primeres visites fent un total
de 2.879 visites*.

3.142

2.879

Visites
2012

2013

2014

2015

*S’han comptabilitzat primeres visites, successives, interconsultes, acollides, etc.
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Programes

Propòsits

Psicoteràpia Psicoanalítica focal
(individual). Orientat a ajudar als nens
amb conflictes, majoritàriament de
naturalesa neuròtica, que dificulten el seu
desenvolupament psicològic. Una altra
modalitat dins d’aquest programa consisteix
en un abordatge familiar, de vegades en la
modalitat psicoterapèutica mare-nen.

És necessari mantenir els estàndards de
qualitat del servei en els programes existents,
ja que la UPPIJ és una unitat específica
en la xarxa pública de salut mental en el
proveïment de tractament psicoterapèutic en
l’àmbit infantil.

Psicoteràpia Psicoanalítica en grup.
Tractament en grup de nens i nenes entre
5 i 16 anys, amb trastorns no severs amb
important afectació en les relacions. Una altra
modalitat és el tractament de grup de pares.
Pensament i Comunicació – PiC.
És un programa de tractament indicat per
a aquells nens i nenes de 5 a 11 anys que
presenten bloqueig de les seves funcions
d’aprenentatge, degut a una conflictiva
emocional de base.
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Cal fer difusió a nivell científic de les dades
que s’obtenen en el procés d’avaluació de
resultats dels tractaments que realitza el
servei. Per altra banda, també cal consolidar
la col·laboració amb l’entitat Càrites.
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Hospital de Dia
per a Adolescents
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L’Hospital de Dia (HdD) és un servei que ofereix cobertura a
les problemàtiques dels adolescents de 12 a 18 anys amb
trastorns psíquics, psiquiàtrics o relacionals amb l’objectiu
d’aconseguir una evolució en l’esfera emocional i cognitiva.
La intervenció terapèutica s’articula tenint en compte la
complexitat de la problemàtica dels usuaris i la seva realitat
més propera com la família, l’escola i l’entorn social.

23

Sant Pere Claver
Fundació Sanitària

HdD
Perfil d’usuaris i xifres

Serveis Assistencials
Salut Mental Infantil i Juvenil

+1213192327L
6

Edats i Gènere

12 anys

Pel que fa a la distribució per edats i
sexe, els nois de 13 anys va ser el perfil
de pacient més habitual l’any 2015.
Per darrere, sense distinció de sexe,
els nois i noies de 15 anys són els més
freqüents.

13 anys

6%

17 anys

27%

12%

69

Pacients

16 anys

13%

62%

14 anys

Pacients i Visites
Durant el 2015 es van atendre 69 usuaris
i les seves famílies, la majoria de les
quals han rebut atenció durant l’ingrés
de l’adolescent.

Dels 69 casos atesos, 58 adolescents
han seguit algun tipus de tractament.
En total s’han realitzat 7.520 visites.*

15 anys

6.583

6.643

7.520

Visites

2012

*S’han comptabilitzat primeres visites, successives, interconsultes, acollides, etc.
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23%

19%

66+65+66+75

6.646

Aquesta és la xifra més alta des de què
es va posar en marxa el servei i s’ha
observat un increment dels trastorns
complexes en els pacients atesos,
que han requerit de tractaments més
adaptats i intensius.

38%

2013

2014

2015
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Programes

Intervencions

Consulta Jove. Aquest programa es va
iniciar el darrer trimestre del 2015. L’activitat
que realitza permet oferir un nou espai de
contacte espontani dels adolescents i les
seves famílies sobre problemàtiques de salut
mental diverses. També ofereix espais de
coordinació, suport, formació i supervisió a
diversos professionals i equips que treballen
amb la població adolescent.

L’HdD ofereix un ventall ampli i variat
d’intervencions terapèutiques
multidisciplinàries:
Atenció psicoterapèutica. Sessions
individuals amb terapeuta (psicòleg i/o
psiquiatre). El professional adopta una actitud
activa amb l’objectiu d’aconseguir la millora
clínica i personal estimulant les capacitats
sanes.
Atenció farmacològica. La prescripció de
medicació es limita a aquells casos que
ho requereixin, sota la premissa d’utilitzar
les mínimes dosis per facilitar les accions
terapèutiques.

Sport Jove. Aquest programa ha rebut una
subvenció de l’Ajuntament de Barcelona
que li ha permès incrementar les activitats
esportives i el nombre d’adolescents
vinculats. Està adreçat a joves de 14 a 21
anys que vulguin practicar futbol o bàsquet.

Atenció i seguiment d’infermeria. Els
professionals es dediquen a tots aquells
aspectes relacionats amb la cura d’un
mateix, als canvis físics i la imatge corporal,
dubtes al voltant de les drogues i la
sexualitat, promoció dels hàbits saludables,
somatitzacions i monitorització els possibles
afectes adversos de la medicació.
Atenció a les famílies. El treball i la
comunicació amb la família és vital i bàsic
per poder desenvolupar la tasca terapèutica.
S’ofereixen diferents modalitats que van des
del seguiment familiar, la teràpia familiar i /o el
grup multifamiliar.
Atenció educativa. S’articula des dels
diferents tallers i espais de convivència
per poder estimular i treballar les habilitats
socials, la gestió de les emocions i la
creativitat, entre d’altres aspectes de la
persona. Hi ha tallers de música, esport,
curtmetratges, revista, dibuix, relaxació,
fotografia, cuina, jardineria, taller de
mascotes, relaxació corporal, ceràmica,
confecció i jocs cooperatius.
Aula hospitalària. Atenció psicopedagògica
i escolar a través d’un conveni amb el
Departament d’Ensenyament.
25

Sant Pere Claver
Fundació Sanitària

CSMAM
Centre de Salut Mental
d’Adults Montjuïc

Serveis Assistencials
Salut Mental Adults

El Centre de Salut Mental d’Adults Montjuïc (CSMAM) atén persones amb
problemes de salut mental de la població adulta dels barris
de Poble Sec, la Font de la Guatlla, la Marina del Port i la Marina
del Prat Vermell dins de la xarxa pública de salut.
Els seus professionals fan assistència directa ambulatòria a les
persones afectades, també coordinen i donen suport a la xarxa
de salut i de serveis socials per les necessitats assistencials
i promouen accions preventives als barris.
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Perfil d’usuaris i xifres

Edats i Gènere
La majoria de pacients atesos són
dones, independentment del grup
d’edat. Pel que fa al grup poblacional,
les dones de 46 a 55 anys i de 56 a 65
anys són el perfil d’usuari més freqüent
del CSMAM, seguit per les dones de
36 a 45 anys. En relació als homes, els
usuaris de 36 a 45 anys pertanyen al
grup més nombrós.

Serveis Assistencials
Salut Mental Adults

+810132022L7
+16222427
11
+ 75 anys

18 - 24 anys

65 - 75 anys

45 - 54 anys

6%

8%

22%

3.031
Pacients

10%

13%

58%

25 - 34 anys

42%

21%

35 - 44 anys

20%

55 - 64 anys

Trastorns
Personalitat

Diagnòstics
Pel que fa als diagnòstics, la majoria de
pacients atesos presenten un trastorn
psicòtic (27%) seguit molt d’aprop
pels trastorns neuròtics (24%) i els
bipolars (22%) a continuació vindrien els
trastorns adaptatius (16%) i els trastorns
de personalitat (11%)

27%

16%

Trastorns
Adaptatius

Trastorns
Bipolars

Pacients i Visites
El CSMAM va atendre 3.031 pacients,
realitzant 1.317 primeres visites, 17.425
visites successives, fent un total de
18.742 visites*.
La tendència és l’augment de l’activitat,
així com del nombre de pacients.
El número de visites successives totals
va augmentar un 18% en comparació
al període anterior.
El número de primeres visites va
augmentar un 6,4% en comparació
al període anterior.

Trastorn
psicòtic

11%

24%

22%

Trastorns
neuròtics

39%

18.742

57+66+84+87
18.413

15.786

16.624

Visites

2012

2013

2014

2015

*S’han comptabilitzat primeres visites, successives, de suport a la primària, interconsultes, acollides, etc.
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L’assistència s’estructura segons el lloc i la complexitat de les
situacions que cal atendre. Per exemple, al CSMAM s’atenen
els pacients més complexes.
Activitat externa al CSMAM

Activitat interna al CSMAM

Programa de suport a l’Assistència
Primària. Els professionals atenen en
els ambulatoris d’assistència primària
en col·laboració amb els equips de
salut primària. En aquest cas es tracta
de patologies menys complexes (1.304
pacients), en què destaquen patologies com
trastorns depressius i trastorns adaptatius.

Programa de Trastorn Mental Sever.
L’any 2015 es van atendre 166 pacients.
Està orientat a optimitzar l’atenció als
pacients més greus i les seves famílies.
Necessitem més recursos terapèutics i la
intervenció de diferents professionals en un
treball multidisciplinari (que aplega un equip
de psiquiatres, infermeria, treball social i
psicòlegs) i la col·laboració amb la resta de
la xarxa de salut mental (hospital centres de
rehabilitació, centres pre laborals, etc.).
Programa Psicosi Incipient.
L’any 2015 es van atendre 93 pacients.
El CSMAM també fa seguiments més
perllongats psicofarmacològics i psicoterapèutics tant individuals, com seguiments
i psicoteràpies familiars (18% de les visites), i
psicoteràpies de grup (13% de les visites).
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Valoració global

Propòsits

El CSMAM no va comptar amb més recursos
durant l’any 2015, però va aconseguir arribar
a més població. El centre va augmentar la
seva capacitat assistencial en número de
visites però també en tipus d’intervencions.
Hi ha quatre modalitats noves de grup: grup
psicoeducatiu, grup d’altes de l’hospital,
grup de trànsit al servei de rehabilitació i
grup d’artteràpia. A més, s’han potenciat
els protocols de reinserció laboral en
col·laboració amb el territori atès. També
s’han fet intervencions en les escoles per
donar suport i facilitar l’accessibilitat al
CSMAM.

El repte principal és continuar optimitzant
els recursos que tenim per seguir millorant
l’atenció. Per això durant el 2016 es vol
reforçar les intervencions amb la xarxa
infantil: continuïtat assistencial, suport a les
escoles, intervencions amb fills de pacients
amb trastorn mental sever.
D’altra banda s’ha començat un estudi per
analitzar com afecten els factors socials a la
salut mental dels usuaris.

Millores i dificultats
La tasca principal del CSMAM és l’atenció
directa i la prevenció dels trastorns
mentals. El repte principal és atendre
una població amb uns condicionants
socioecòmics alterats que, tal com indiquen
molts estudis, repercuteixen directament en
l’estat de salut, i específicament sobre la salut
mental.
En particular, el CSMAM atén col·lectius
especialment desfavorits: zones que han
patit un major impacte per la crisi, pacients
sense sostre atesos per institucions que
s’ubiquen al territori i barris amb percentatges
alts de població emigrant de països en vies
de desenvolupament. En aquests casos
la problemàtica social complica les
situacions de salut mental per les quals
es demana assistència.
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El Centre de Salut Mental d’Adults de Sants (CSMAS)
s’ocupa de la salut mental del districte de Sants, que inclou
les àrees bàsiques de salut de Barcelona de Sants, Carreres
Candi, Numància i La Bordeta-Magòria.
Aquesta última va incloure l’àrea de Consell de Cent en un
nou ambulatori més gran des de finals de 2014. La major part
dels pacients arriben al CSMAS derivats pels metges
de família d’aquests ambulatoris.
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+810132022L
7

Edats i Gènere
La majoria de pacients atesos al CSMAS
durant l’any 2015 tenien entre 45 i 54
anys (22%), molt seguits pels usuaris
de 35 a 44 anys (20%) i de 55 a 64 anys
(20%). La resta de grups poblacionals
tenen menys representació.
En total el CSMAS ha atès 4.299 pacients
durant l’any 2015. En relació a l’edat i el
gènere dels pacients atesos, les dones
de 55 a 64 anys són el perfil més freqüent
d’usuaris atesos, seguit per les dones de
45 a 54 anys i les dones de 35 a 44 anys.

+ 75 anys

18 - 24 anys

65 - 75 anys

22%

4.299
Pacients

10%

13%

62%

38%

20%

35 - 44 anys

20%

55 - 64 anys

Pacients i Visites

L’any 2015 es van realitzar 1.781 primeres
visites, 19.140 visites successives (1.685
visites grupals i 1.828 visites familiars),
fent un total de 20.921 visites*.

45 - 54 anys

7%

8%

25 - 34 anys

Pel que fa al gènere dels pacients
atesos, la majoria van ser dones (62%),
en comparació amb els homes (38%).
En relació a les primeres visites el més
freqüent són dones de 45 a 54 anys,
molt seguides per les dones de 35 a 44
anys, les dones de 55 a 64 anys i dones
de 25 a 34 anys.

L’equip del CSMAS està format per
cinc psiquiatres, cinc psicòlegs, una
treballadora social, una infermera i mitja
jornada d’una professional de psicologia.
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22.214
20.276

20.369

20.921

Visites
2012

2013

2014

2015

*S’han comptabilitzat primeres visites, successives, de suport a la primària, interconsultes, acollides, etc.
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Programes

Millores o dificultats

Programa de Suport a l’Atenció Primària
(PSAP). Els professionals del CSMAS es
desplacen als quatre ambulatoris del districte
de Sants per visitar pacients i ser més
accessibles. També diferencien la patologia
lleu, que s’atén a l’àrea bàsica de salut, de la
més especialitzada, que es deriva al CSMAS,
tal i com demana el Pla de Salut. També
es fan sessions de formació per a metges i
infermeria sobre salut mental per millorar la
detecció i el maneig de patologia lleu i fer
interconsulta.

La principal millora del CSMAS és evitar la
principal dificultat del col·lapse. El volum
de demanda d’ajuda és molt gran i els
recursos són limitats, per tant hi ha un risc
de perdre qualitat. S’ha aconseguit equilibrar
les entrades de pacients i les sortides per
alta. Les entrades continuen sent més
habituals que les altes, però cada cop el
percentatge és més petit. Això evita la pèrdua
de qualitat. El filtre dels pacients lleus que
es fa a l’ambulatori i que són tractats en
aquest dispositiu millora molt la situació i fa
el CSMAS més accessible. D’altra banda,
oferir molta psicoteràpia de grup contribueix
a donar assistència de qualitat a un volum de
pacients important.

Programa d’Atenció Especial al Trastorn
Mental Sever (PAE-TMS). Programa dedicat
als pacients més greus per elaborar un pla
terapèutic individualitzat (PTI) i millorar la
vinculació del pacient amb els recursos de
la comunitat (inserció laboral, habitatge, oci,
etc.). També inclou grups i atenció a famílies.
Programa d’Atenció Especial per Trastorn
Psicòtic Incipient (PAE-TPI). Es dedica als
pacients joves que estan en una situació de
risc com aquells que ja han fet símptomes
psicòtics. Inclou atenció de grup, familiar i
cura especial de la vinculació.

Valoració global
El CSMAS és un dispositiu molt accessible a
la població de Sants. En total s’han fet més
d’un miler de primeres visites durant l’any
2015. A més també augmenta la qualitat
del servei, malgrat el gran volum de visites.
Per exemple es fan programes concrets
amb plans terapèutics individualitzats. Els
professionals del CSMAS també estan
atents perquè els pacients greus i joves no
es desvinculin. Així millora l’efectivitat en
augmentar el número d’altes.
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Propòsits
La implantació de tècniques modernes de
gestió fan que els professionals estiguin
atents a les xifres del servei i posin atenció en
la millora contínua. A això s’afegeix al treball
per programes d’atenció especial, que fan
que els professionals estiguin més atents a
mantenir i guanyar qualitat. Algunes de les
novetats del 2015 van ser especificar que
les primeres visites no poden tenir una llista
d’espera superior als 90 dies i que les visites
al metge de família considerades preferents
no poden superar els 30 dies d’espera. Tot
això es va aconseguir per sobre d’un 90%
dels casos. Aquest camp de de millora també
es vol traslladar a les urgències en 24 hores.
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La Unitat de Psicoteràpia Psicoanalítica d’Adults (UPPA)
és una unitat especialitzada en la realització de psicoteràpia
psicoanalítica focal individual a majors de 18 anys i també
de psicoteràpia de família, complementant-se amb una
avaluació metodològica de qualitat, investigació i docència.
L’equip assistencial està format per un psiquiatre i vuit
psicòlegs clínics, tots ells psicoterapeutes especialitzats
en aquests tipus de tractaments psicoterapèutics.
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+8112125L3
+16172634
7
61-70

Edats i Gènere

26-30

Pel que fa a la psicoteràpia individual,
el perfil més atès a la UPPA durant l’any
2015 van ser dones de 36 a 45 anys,
seguides per dones de 26 a 35 anys i
dones de 17 a 25 anys.

31-40
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0-14

25%

378

11%
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51-60

11%

74%

26%

21%

41-50

21%

15-25

Altres

Diagnòstics
En relació als diagnòstics més habituals
de les primeres visites són els trastorns
d’ansietat (34%), seguits pels trastorns
de personalitat (26%). Més enrere hi
han els trastorns adaptatius (17%) i
els trastorns afectius (16%) amb una
prevalença similar.

7%

Trastorns
afectius

16%

Trastorns
adaptatius

34%

Trastorns
d’ansietat

17%

26%

39%

Pacients i Visites
Pel que fa als usuaris de psicoteràpia
familiar, gairebé la meitat d’usuaris
tenen una composició familiar que fa
referència al pare o la mare amb els fills
(43%). Molt per darrere hi ha els pares i
fills (13%) o el pare o la mare sols (13%).
L’any 2015 s’han atès un total de 468
pacients, 172 primeres visites i 4.301
visites successives, fent un total de
4.473*.

35+68+62+47
4.680

4.621

4.473

4.354

Visites

2012

*S’han comptabilitzat primeres visites, successives, interconsultes, acollides, etc.

34

Trastorns
de personalitat

2013

2014

2015

Sant Pere Claver
Fundació Sanitària

UPPA
Programes i valoracions

Programes
Programa de Psicoteràpia Focal – PATEA.
Aquest programa dóna suport a la xarxa
d’assistència primària en salut mental per
la realització de psicoteràpies d’orientació
psicoanalítica focal, en règim ambulatori, en
les seves diverses variants. Aquesta activitat
assistencial és d’àmbit suprasectorial, de
referència per a tots els dispositius de salut
mental i d’assistència primària de la xarxa
pública. El seu objectiu assistencial és
l’aplicació de tractaments psicoterapèutics a
aquells pacients individuals majors de 18 anys
o també grups familiars que ho necessitin, que
compleixin criteris d’indicació i en els quals
es pugui fer un pronòstic de milloria clínica
mitjançant psicoteràpia.
Programa de famílies derivades pels EAIA
de Barcelona. És un programa assistencial
en col·laboració amb els EAIA de l’Ajuntament
de Barcelona dirigit a aquelles famílies
que es poden beneficiar d’un tractament
psicoterapèutic familiar. El criteri de derivació
és que hi hagi un menor en situació de risc
psicològic i alguna possibilitat de canvi en la
família. L’àmbit assistencial es circumscriu a la
totalitat dels districtes de la ciutat de Barcelona
i els seus EAIA corresponents.

Valoració global
Programa psicoteràpia focal. Durant el 2015
s’han realitzat un total de 125 primeres visites
a nous pacients i 100 finalitzacions. Tres de
cada quatre finalitzacions són altes clíniques,
i només en un 15% d’aquestes s’ha produït
una derivació a un altre servei de salut mental,
generalment el CSMA derivant. La taxa de
retorns de pacients donats prèviament d’alta ha
estat només del 10%.
Programa de famílies EAIA. Durant el 2015
hem rebut un total de 29 noves derivacions dels
EAIA de Barcelona per teràpia familiar, s’han
realitzat 22 primeres visites, dos retorns i 13
finalitzacions. Un 58% de les finalitzacions han
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estat per alta clínica. Aquesta tasca assistencial
ha contribuït a incrementar les capacitats
parentals de famílies en risc i a millorar la gestió
emocional en situacions de desemparament de
menors.

Millores i dificultats
Programa de psicoteràpia focal. S’han
analitzat els resultats evolutius en simptomatologia psicopatològica i qualitat de vida
fins dos anys després d’acabar la psicoteràpia
individual de 98 pacients. S’ha observat una
millora estadísticament significativa en totes
les variables amb una consolidació dels
resultats obtinguts. També s’ha observat un
increment en les derivacions de pacients
psicopatològicament més greus i amb
trastorns de més llarga evolució. Tot i així no
s’ha detectat una disminució de l’efectivitat
terapèutica comparant-ho amb un estudi similar
de l’any 2010.
Programa de famílies EAIA. S’ha detectat
una disminució de les derivacions per teràpia
familiar dels EAIAs de Barcelona ciutat però
alhora una reducció en la taxa de interrupció
dels tractaments iniciats.

Reptes futur
El principal repte de futur és poder donar
resposta assistencial a pacients amb un
perfil psicopatològic més greu que per
evolucionar satisfactòriament requereixen d’un
tractament psicoterapèutic intensiu de major
complexitat. Per això s’ha iniciat un programa
pilot que explora les possibilitats d’atenció
psicoterapèutica a pacients amb organització
límit de la personalitat.
L’altre repte de futur de la UPPA és aconseguir
derivacions per teràpia familiar en moments
més precoços del desenvolupament dels
infants perquè la tasca psicoterapèutica
realitzada tingui més capacitat d’incidir en
l’evolució d’aquests.
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El Programa de Seguiment Individualitzat per Persones Sense Sostre
(PSISS) amb trastorns mentals severs s’integra en l’Equip de Salut Mental
per Persones Sense Sostre (ESMESS), que gestionen conjuntament Sant
Pere Claver – Fundació Sanitària i els Serveis de Salut Mental de Parc
Sanitari Sant Joan de Déu.
L’equip realitza atenció integral en salut mental a les persones sense
sostre amb trastorns mentals greus que són atesos pels serveis socials
específics de l’administració municipal per aquesta població sense llar
a la ciutat de Barcelona.
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18 - 24 anys

La mitjana d’edat dels pacients atesos
és de 47,2 anys. Si es té en compte la
data en què els usuaris van iniciar el
Programa de Seguiment Individualitzat
(PSI) la mitjana d’edat són els 44
anys. Això va representar una lleugera
disminució de l’edat dels pacients
atesos respecte el període anterior.
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55 - 64 anys

35- 44 anys

24%

27%

45 - 54 anys

Altres

12%

Totes els persones ateses en el
subprograma PSI són pacients amb
un diagnòstic psiquiàtric de trastorn
mental sever. Dins d’aquests les psicosis
són el diagnòstic més freqüent (88%):
esquizofrènia o altres trastorns psicòtics
concomitants.
L’estada mitjana en el programa del
pacients que van ser derivats a l’equip
de gestors de casos abans de l’any
2015 va ser superior als 3,5 anys amb
un rang que oscil·la entre un any i
gairebé 7 anys.

Durant l’any 2015 es van atendre un
total de 54 persones i es van realitzar un
total de 1.869 visites. Es van realitzar 6
primeres visites i es van produir 10 altes.
La xifra de pacients atesos es manté
estable, perquè el número de places (un
màxim de 48) que s’ofereixen sempre
estan complertes.*

12%

Pacients

Diagnòstics

Pacients i Visites

18 - 24 anys

25 - 34 anys

Edats i Gènere

Seguint la distribució habitual del
programa els homes són majoria
i representen el 72% de totes les
persones ateses. El 80% d’aquests
homes tenen entre 35 i 60 anys.
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88%

Psicosis

1.943

2.024

1.872

1.869

Visites
2012

2013

2014

2015

*S’han comptabilitzat primeres visites, successives, interconsultes, acollides, etc.
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Programes
L’any 2015 s’ha implementat l’estratègia
Housing First a la capital catalana per part de
l’Ajuntament de Barcelona, sota el nom de
Primer la Llar. Sant Pere Claver hi col·labora
i ja ha començat a atendre un dels seus
usuaris. A mesura que es vagin ocupant
les 50 places de Primer la Llar s’elaborarà
l’ampliació del projecte per atendre més
població.

Millores i dificultats
El programa ha acomplert amb alguns dels
seus objectius. Clarament ha millorat la
qualitat del suport que reben la majoria dels
usuaris, i de retruc ha millorat la seva salut
mental i física.
L’objectiu de revincular els pacients a la xarxa
normalitzada de salut mental s’ha assolint en
menor grau, ja que només s’ha assolit en 2
altes aquest any.
Hi ha una major dificultat per trobar recursos
residencials, que han de ser per força
adaptats a les característiques de persones
amb trastorns mentals greus i resistent al
tractament convencional. Només en un cas
s’ha aconseguit que s’acceptés l’ingrés d’una
pacient en una residència de Benestar Social
per persones amb trastorn mental sever, la
resta ho han fet en recursos d’entitats no
lucratives.
També s’ha detectat que existeix un
conjunt de pacients que s’han quedat
vinculats al nostre equip des de fa més
de quatre anys. Tenen molta dificultat per
ser derivats a la xarxa de salut mental i
addiccions normalitzada. Aquests pacients,
que requereixen d’una atenció continuada
i especialitzada, romanen a la xarxa de
persones sense sostre i són sovint derivats
d’un recurs a un altre, com pensions, albergs,
habitacions o ingressos hospitalaris, entre
d’altres. Sovint la intervenció es duplica
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o triplica, no s’aconsegueix una mínima
coordinació i condueix a una pèrdua
d’efectivitat i estabilització del pacient. És de
preveure que aquests pacients no podran ser
derivats en un futur a la xarxa normalitzada
de salut mental i que potser serà necessari
mantenir-los vinculat a l’equip especialitzat
ESMESS permanentment. La hipòtesi és
que en alguns casos l’equip ESMESS, i molt
concretament els gestors de casos, hauran
de mantenir alguna relació de contenció
i suport, potser de menor intensitat que
l’estàndard, a aquests pacients per mantenir
una certa estabilització del seu procés.

Propòsits
Considerem la possibilitat d’incrementar
la quantitat de persones ateses mitjançant
l’increment de professionals, ja que clarament
existeix la necessitat d’atenció en aquesta
modalitat assistencial entre les persones amb
trastorn mental en situació de sense sostre.
Coincidint amb els 10 anys de l’inici del
projecte plantegem l’oportunitat de fer una
avaluació de resultats que es presentarà
en una propera edició d’una jornada
commemorativa.
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El Servei d’Atenció Psicològica i Psicosocial per Immigrants i Refugiats
(SAPPIR) està format per professionals del departament de salut mental
de Sant Pere Claver – Fundació Sanitària, especialitzat en l’atenció a les
persones que han realitzat un procés migratori cap el nostre país.
La intervenció realitzada en aquesta població es basa en una tècnica
pròpia dissenyada des de la perspectiva de la psiquiatria transcultural,
que combina elements psicodinàmics i cognitius (relació terapèutica
estesa o ampliada). Es tracta d’un treball psicològic basat en el conjunt
d’interaccions que es mobilitzen en la relació terapèutica en les situacions
d’estrès crònic i d’exclusió social.
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Edats i Gènere
Entre les 59 persones que es van
atendre l’any 2015 hi ha un percentatge
elevat de menors d’edat atesos
nascuts aquí. Aquesta tendència
indica l’assentament dels immigrants
a Catalunya. Entre els menors destaca
el grup dels nens procedents del
reagrupament familiar que han viscut
situacions d’abandonament i mostren
conductes molt agressives cap als
seus pares. En aquestes situacions són
freqüents les denúncies en relació a
episodis de violència domèstica.

+812222427L
7
26 - 30 anys

51-70 anys

Durant el 2015 el SAPPIR ha realitzat
un total de 684 visites*

7%

31-40 anys

8%

0 - 14 anys

15 - 25 anys

27%

59

Pacients

12%

97%

3%

22%

24%

41-50 anys

Igual que en anys anteriors és percep
un increment en el nombre de persones
majors de 30 anys.
El percentatge d’homes atesos és
superos al de dones, tot i que s’ha
de tenir en compte que l’accés a
l’assistència als serveis de salut mental
és més dificil per a dones d’altres
cultures.
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517
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Visites

2012

*S’han comptabilitzat primeres visites, successives, interconsultes, acollides, etc.
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Programes

Propòsits

Assessorament i supervisió a institucions
sanitàries, centres de salut, centres educatius,
associacions d’immigrants, serveis socials i
organitzacions no guvernamentals (ONG).

El SAPPIR estarà especialment atent i s’està
preparant per poder col·laborar amb les
institucions del nostre país per donar suport
en les polítiques públiques que s’hagin de
desenvolupar en el nostre medi per atendre
la nova onada immigratòria que està arribant
al nostre continent. És especialment urgent
afavorir l’atenció psicològica dels menors de
les famílies recentment arribades en situacions
d’extrema vulnerabilitat.

Contactes amb institucions públiques
vinculades a la migració a nivell de Catalunya,
Espanya i a nivell internacional.
Creació i execució de programes d’atenció
primària en promoció i prevenció de la salut i
evitació de la medicalització i iatrogenización
del dol migratori.

Valoració global
En el context actual el treball d’un equip per
atendre la població immigrant i refugiada és
cada cop més necessari. La majoria de les
persones ateses pel SAPPIR ja fa molts anys
que estan al servei, més de 10 anys en la
majoria de casos atesos. Les condicions de
vida de molts d’ells són molt difícils, com a
conseqüència de la crisi i les dificultats en la
renovació dels permisos de residència.
També és rellevant l’increment dels immigrants
amb la Síndrome d’Ulisses, mostrant l’impacte
de la crisi sobre aquesta població ja en situació
de gran vulnerabilitat per si mateixa.
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Al·lèrgia

Contacte
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
alergia@fhspereclaver.org
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
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Al·lèrgia
Presentació

Serveis Assistencials

El Servei d’Al·lèrgia atén pacients susceptibles de patir una
malaltia al·lèrgica. Diagnòstic, tractament específic (Unitat
d’immunoteràpia) i control evolutiu del procés.
A més de l’activitat a la seu de la fundació, s’ocupa de
l’atenció al·lergològica a l’Hospital de Mataró i a Santa
Coloma de Gramenet. Realitza des de fa 27 anys un
programa d’educació en el lleure per a nens i nenes que
tenen asma o al·lèrgia.
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Al·lèrgia
Programes i valoracions

Perfil pacients
Les principals patologies son l’al·lèrgia
respiratòria, cutània, alimentària, làtex i
reaccions adverses per fàrmacs. Al·lèrgia de
contacte.

Programes dins del servei
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
programa 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. També organitzem
un programa de salut en format colònies
d’estiu per conèixer l’asma i l’al·lèrgia.

Valoració global
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 BarcelonaEsquerra, atén a més, pacients d’altres
llocs de la província que ho requereixen.
Un equip de dos metges i una infermera
realitza l’atenció que correspon a l’Hospital
de Mataró. Un metge i una infermera realitza
l’atenció al CAP del Carrer Major de Santa
Coloma de Gramenet.

Serveis Assistencials

L’assistència a Santa Coloma passarà
el proper 2016 a dependre de l’Hospital
Germans Trias i Pujol (Can Ruti).

Propòsits
Programa sensibilització per a infants i
joves El Servei d’Al·lèrgia segueix treballant
per oferir tots els estius una nova edició
de les Colònies d’Asma i Al·lèrgia, 26 anys
apostant per oferir un programa d’educació
sanitària on ja hi ha participat més de 2000
joves. L’objectiu d’aquestes colònies és
demostrar que cap d’aquestes malalties no
ha d’impedir fer una vida normal.
Quan un aprenentatge es planteja en forma
de joc, la predisposició és més gran i els
resultats obtinguts són millors. És per això
que, des de Sant Pere Claver- Fundació
Sanitària, s’aposta pel lleure a l’hora de fer
educació sanitària. D’aquesta manera, no
només s’aprèn allò necessari sobre la nostra
malaltia, sinó que també es gaudeix de tot
el què es viu en unes colònies d’estiu: el
treball en equip, l’autonomia personal, el
contacte amb la natura o l’adquisició d’hàbits
saludables, entre molts d’altres.

Què hem observat?
El Servei estaria preparat per oferir
assistència a infants al·lèrgics en cas que
l’Hospital de Sant Joan de Deu amb qui
tenim una aliança, ens ho demanés. Caldria
seguir treballant per incrementar el nombre
de visites a Mataró, a fi d’alleugerir les
llistes d’espera, un aspecte que actualment
depèn de la direcció de l’Hospital de Mataró.
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Noves aliances Per ampliar l’assistència
en el territori, estem treballant per recuperar
l’activitat que oferíem a Santa Coloma, que
recentment ha passat a dependre de Can
Ruti. Estem treballant per poder ampliar l’edat
d’assistència a nois i noies amb problemes
d’al·lèrgia que no requereixin d’un ingrés
hospitalari.

Serveis Assistencials
Cardiologia i Neurofisiologia

Contacte
C. Vila i Vilà, 16. 08004 Barcelona
Tel. 93 443 12 00 / Fax. 93 329 76 36
info@spcsalut.org
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Cardiologia i Neurofisiologia
Presentació
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Des de fa 25 anys, el Servei de Proves Complementàries de Sant Pere Claver - Fundació
Sanitària s’ha compromès amb la realització d’Electromiografies, Proves d’Esforç (Ergos),
Holters i Campimetries de forma eficaç, ràpida i de qualitat. Aquestes unitats diagnòstiques
han anat creixent de forma lineal, i han experimentat un important creixement tan pel que fa al
nombre de malalts explorats com pel nombre de metges i aparells tècnics que disposem.
En els darrers anys, hem anat incorporant noves tecnologies digitals i informàtiques en els
seus equipaments per tal d’adaptar les noves demandes al millor servei, oferint el màxim
rendiment clínic en l’exploració realitzada. Gràcies a aquesta inversió en equipaments, les
llistes d’espera s’han reduït i el servei funciona de forma automatitzada i àgil.
Cal destacar que fruit als avenços tecnològics els resultats de les proves s’envien diàriament
en suport digitalitzat als metges de capçalera que les havien sol·licitat. També gràcies a la
tecnologia actual d’aquests serveis, en molt casos, els pacients poden ser explorats en la
seva àrea bàsica o en l’hospital de referència, evitant d’aquesta manera, desplaçaments
innecessaris.
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Cardiologia i Neurofisiologia
Valoracions
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Xifres del servei

Propòsits

Durant el 2015, el servei d’EMG de Sant Pere
Claver va realitzar 11.134 proves, distribuïdes
entre els centres de l’Hospital Sant Celoni,
Hospital General de Terrassa, Hospital Dos
de Maig i la seu central de Sant Pere Claver Fundació Sanitària. El servei de cardiologia va
realitzar 1.822 Holters. També es van realitzar
un total de 1.148 Ergometries

Durant el 2015, 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.

14.044

13.655
11.098

11.134

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.

Electromiogrames

2012

2.232

2013

2.394

2014

2015

1.832

1.822

Holters

2012

1.874

2013

1.872

2014

2015

1.756
1.148

Ergometries

2012

2013

2014

2015
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Odontologia

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

• La Clínica Dental ha incorporat un nou
professional a l’equip de cirurgia maxil·lofacial/
bucal, també hem incorporat un nou
especialista en prostodòncia (pròtesi dentals).
• Aquesta nova demanda ha permès disposar
d’una plantilla de professionals que consta
de: 6 doctors (2 cirurgians: un maxil·lofacial
i 1 bucal, 1 ortodontista, 2 prostodoncistes i
1 endodoncista) més 1 higienista, 1 auxiliar
d’infermeria, 1 auxiliar de clínica i 1 infermera.
També s’han incorporat a l’equip aquest any 2
alumnes en pràctiques sumant un total de 13
professionals.
• La clínica ha treballat durant el 2015 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 amb
un 12,5%. 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.
• Fa un 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 2015, s’han
començat a atendre alguns pacients amb
mobilitat reduïda i/o problemes de salut mental.
• La Clínica comença a tramitar l’acreditació
amb el CATSALUT per poder realitzar
sedacions conscients amb anestesista que ens
permeten ampliar i garantir la cobertura dental a
pacients amb ansietat extrema o determinades
fòbies o persones amb discapacitat, salut
mental o amb cirurgies bucals extenses.
• 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
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desena part. D’acord amb la nova política de
medi ambient hem aconseguit reduït els residus
del revelat.
• També hem incorporat nous utillatges,
concretament un dispositiu tecnològic mòbil
que ens permet fer fotografies intraorals per
mostrar i conscienciar als nostres pacients de
les seves patologies bucals.
• Un any més, el 2015 el Servei d’Odontologia
ha superat l’Auditoria de la ISO 9001:2008.

Odontologia
Valoracions

Sant Pere Claver
Fundació Sanitària
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El servei en xifres

Propòsits

En el 2015, la Clínica Dental ha signat nous
Durant el 2015, el servei d’odontologia ha
experimentat un important creixement que ha
permès oferir cobertura odontològica a 3.020
pacients, realitzant un total de 5.065 visites,
tenint en compte l’atenció odontològica en el
Parc Sanitari Sant Joan de Déu.*

En el 2015, la Clínica Dental ha signat nous
acords de col·laboració en el marc estratègic
del Grup Sant Pere Claver per donar atenció
professional a usuaris i professionals de BCN
Salut Mental i la Cooperativa Suara.

36+40+50+50

3.658

4.005

5.056

5.065

Visites

2012

2013

2014

2015

Durant el 2015, 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 2015, s’ha mantingut l’activitat a la
Residència Pare Batllori i la Residència per a
gent gran Les Corts del Grup Bellaterra.
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 dos programes pioners
a Catalunya: el Servei d’Atenció a Persones
amb Discapacitat (APD) i el Servei d’Atenció a
Persones Immigrants (API).
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Organigrama institucional
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Grup Sant Pere Claver

Gerència

Entitats amb compromís social

Fundació
Sanitària

Direcció Mèdica

Fundació
Lluís Artigues

Servei Al·lèrgia

Direcció
Administrativa

Àrea Social

Servei Neurofisiologia Clínica
Servei Atenció Odontològica

Coordinació Assistencial
Secretaria de Direcció

Fundació
Serveis Socials

Direcció

Direcció

Serveis Comunitaris

Àrea Jurídica
i Administrativa
Àrea Econòmica

Institut Docent
i Recerca

Direcció

Docència

Staff

Servei de Voluntariat

Recerca i Innovació

Programa Atenció a Casa

Cicle Conferències

Programa Temps per tu

Publicacions

Servei d’Atenció Odontològica al Discapacitat

Club Social Sants-Montjuïc

Sedacions

Programa Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar
Programa Defensa Jurídica dels Malalts Mentals

Servei Oftalmologia

Servei Seguiment, Acompanyament i Suport a Joves Extutelats

Servei Dermatologia
Servei Salut Mental

Serveis Residencials

Centre Salut Mental Adults Sants

Residència Tres Pins

Centre Salut Mental Adults Montjuïc

Centre de dia Tres Pins

Centre Salut Mental Infantil i Juvenil Sants-Montjuïc

Habitatges d’Inclusió Social

Equip Atenció Menor

Programa Primer la LLar (UTE)

Hospital de Dia per a Adolescents
Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica Adults

Última actualització: Abril 2016

Servei Cardiologia

Staff

Memòria 2015

Museu Art Brut

Unitat Psicoteràpia Psicoanalítica Infants i Joves

Centre Capacitació My Life

Servei Atenció Psicopatològica i Psicosocial a Immigrants i Refugiats
Programa Seguiment Individualitzat Persones Sense Sostre amb Trastorn Mental Sever
Consulta Jove
Sport Jove

Serveis Centrals
Direcció
de Persones

Direcció
Financera

Direcció
Tècnica

Direcció
Informàtica

Direcció Serveis
Grals. i Manteniment

Direcció
Comunicació

Direcció
Màrqueting Social

Direcció
Jurídica
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Equip directiu

Gerent
Gerent Carles Descalzi
Directors
Director Fundació
Sanitària Alfred Moreno
Directora Fundació
Tutelar Pepa Picas
Director Fundació Serveis
Socials Joaquim Corral
Director Institut Docent
Recerca Lluís Mauri
Equip Assistencial
Cap Departament de Salut
Mental David Clusa
Coordinador Unitat
Psicoteràpia Psicoanalítica
Infantil i Juvenil
Abdon Montserrat
Coordinadora Centre
Salut Mental Infantil i Juvenil
Delia Escarmis
Coordinador Unitat
Psicoteràpia Psicoanalítica
Adults Francesc Martínez
Coordinador Centre Salut
Mental Sants Jordi Codina
Coordinador Centre
Salut Mental Montjuïc
Víctor Guasch
Coordinador Equip d’Atenció
Menor Juan Antonio Pla

56

Coordinadora Hospital
de Dia per a Adolescents
Sònia Soriano
Coordinador Servei Atenció
Psicopatològica i Psicosocial
a Immigrants i Refugiats
Joseba Achotegui
Coordinador Programa
Seguiment Individualitzat
per a persones Sense Sostre
David Clusa
Secretaria Departament
Salut Mental Jordi Allué
Cap Servei d’Al·lèrgia
Carles Lucas
Coordinador Clínica
Dental Albert Martínez
Cap Servei Proves
Complementàries
Alfred Moreno
Directora d’Infermeria
Laudina Tranche
Coordinador Assistencial
David Llongueres
Coordinador Àrea Econòmica
FLA José Angel Ganado
Coordinador Àrea Jurídica
FLA Josep Barroso
Coordinadora Àrea Social
FLA Betina Seoane
Coordinador Recursos
Residencials Raúl Alcázar
Coordinadora Serveis Socials
Marisa Garcia-Duran

Memòria 2015

Serveis Centrals
Director de Recursos
Humans Jose Manuel
Barbero
Directora Jurídica
Elena Rodríguez
Directora Financera
Elisenda Codina
Directora Tècnica
Elisabet Juan
Directora d’Informàtica
Mariona Amorós
Directora de Serveis
Generals i Manteniment
Marta Garcia
Director Màrqueting Social
Jordi Burgarolas
Directora de Comunicació
Júlia Ribó
Coordinador Assistencial
David Llongueres
Secretaria de Direcció
Irene López
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Grup Sant Pere Claver
Model de gestió

Memòria 2015

Des de fa temps, el nostre compromís envers la societat i l’entorn l’hem enfocat a crear
una cultura cada vegada més socialment responsable; redefinint el nostre model de gestió
per fer-lo més competitiu i preservant, sempre, la nostra missió, visió i valors amb qualitat,
rigor, ètica i eficiència. Us presentem el Pla Estratègic 2012-15 que ha acabat aquest any:

Missió
Prestació de serveis en l’àmbit de
salut, social i tutelar, amb vocació
docent i de recerca, sense afany
de lucre i amb una concepció
integral de la persona.

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

Línies estratègiques

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

8

Aprofitar sinèrgies per optimitzar els recursos
Visió
Ser una institució referent, consolidada en el territori, compromesa
amb la comunitat i amb una
cartera diversificada de serveis
assistencials, de recerca i de
docència.

9

Ampliar i adequar els equipaments

10

Aconseguir noves fonts de finançament

11

Consolidar el model de gestió i govern del Grup SPC
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1

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

2

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

3

Incorporar l’usuari
al centre de la
pressa de decisions

Memòria 2015

Detectar les necessitats dels nostres pacients
per proporcionar un servei socio sanitari amb un
acompanyament multidisciplinar i especialitzat.
Generar i compartir el coneixement dels nostres experts
per acostar-lo a la societat a fi de millorar la informació
sobre la seva malaltia.
Integrar les noves tecnologies en l’activitat assistencial
per afavorir la recerca de nous estudis a nivell internacional.

L’actual context econòmic i social genera noves
necessitats pels col·lectius en risc d’exlusió al mateix
temps que està desencadenant noves necessitats socials
dirigides a col·lectius que han quedat desemparats
a causa de l’atur i la crisi: joves exposats a riscos socials i
p sicològics, famílies desestructurades sense recursos
ni ajudes socials.
Crear i gestionar els recursos que són més deficitaris pels
col·lectius en risc d’exclusió. Buscar respostes als reptes
que els canvis socials i l’entorn plantegen afavorint noves
pràctiques i models d’atenció des del treball en xarxa amb
diferents proveïdors i potenciant al màxim el vincle i treball
amb la comunitat i el territori.

Preveure com serà el malalt del futur (tipologia de pacient)
i el futur professional (aptituds, formació, perfil)
per anticipar i preveure quin model d’assistència caldrà
desenvolupar i com es farà l’avaluació de les pràctiques
assistencials.
Descentralitzar la pressa de decisions, treballar
transversalment i incorporar a l’usuari com a persona
clau en els processos de millora de la salut i dels serveis
socials. L’apoderament de l’usuari i treballar per la seva
corresponsabilitat en el procés, són aspectes claus
per la millora de la seva salut.
Incorporar la tecnologia a la pràctica perquè repercuteixi
en un millor servei i atenció als nostres pacients i usuaris.
Accessibilitat, proximitat, equipaments dinàmics i oberts.
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4

Promoure l’ètica
i la comunicació
des de la prevenció
i l’educació d’hàbits

5

Recerca i Innovació
aplicada al benestar
social

Memòria 2015

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.

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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Qualitat i Responsabilitat Social

Des de l’Àrea de Direcció tècnica durant
el 2015 hem treballat:

Tancament Pla Estratègic
� Tancament del Pla Estratègic del Grup
Sant Pere Claver 2012-2015 mitjançant
les línies estratègiques i definint i avaluant
els Plans Anuals Operatius (PAO) dels
responsables de serveis assistencials
i serveis centrals.

Creació nou Pla Estratègic
Pla Estratègic
2016-2019

Memòria 2015

� Durant la segona fase del projecte es va
realitzar l’anàlisi de la situació actual de la
institució (DAFO). Aquest procés es va obrir
a tot el personal de l’organització i les eines
que es van utilitzar per recopilar i analitzar
la informació van estar:

� Qüestionari estratègic on-line
a tot el personal
� Informe de tancament de les línies
estratègiques del Pla Estratègic 		
2012-15
� Informe de Clima laboral 2014
� Informes d’Anàlisi Estratègica
� Enquestes de satisfacció dels 		
usuaris/es
� Informe sobre governança
� Aportacions de les Jornades
de Reflexió de Salut Mental

� La creació del nou Pla Estratègic 2016-19
que s’ha organitzat en diverses etapes.
Inicialment es van constituir els següents
equips de treball a qui se’ls va presentar
el projecte:
1. Equip d’Anàlisi Estratègica, format per
Caps de Servei i la Direcció, amb l’objectiu
d’analitzar l’estat actual de la Institució des
de tots els àmbits, tant des del punt de vista
intern com extern.
2. Equip de Planificació Estratègica, format
per la Direcció i els Patrons, amb l’objectiu
d’establir l’estratègia a seguir.
3. Equip de Desplegament Estratègic,
format per més de 30 persones, Caps
de Servei i responsables intermedis, amb
l’objectiu d’establir el pla d’acció de les
diferents línies estratègiques.
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� Amb tota aquesta informació i fruit de
la participació dels professionals de la
institució, els equips de treball del nou
pla estratègic van acabar definint 7 línies
estratègiques que esdevenen el full de
ruta de la institució pels propers anys.
Finalment, el Patronat va aprovar a finals
de 2015 el Pla Estratègic 2016-19, i el
document final es va presentar a tots els
professionals de la institució en una jornada
de treball.
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Norma ISO 9001:2008

Curs Bioètica

� Assoliment de la Recertificació 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 dos cursos de d’Introducció
a la Bioètica per a tots els professionals
de la institució, i un curs de deliberació
en bioètica per els membres del CEA.

Llei LOPD
� Realització de l’Auditoria de la Llei
Orgànica de Protecció de Dades (LOPD)
a les tres fundacions.

Comitè d’Ètica Assistencial
� Comitè d’Ètica Assistencial del Grup
Sant Pere Claver (un òrgan consultiu creat
pel Grup Sant Pere Claver, per analitzar i
assessorar en la resolució dels possibles
conflictes amb implicacions ètiques i
deontològiques derivades de la labor
assistencial)

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

Corporatiu

Social

Medioambiental

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

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

Aquest àmbit d’actuació està
orientat a desplegar programes
de sensibilització tant interns com
externs per minimitzar l’impacte
del nostre funcionament en el
medi ambient i en un entorn més
saludable i proper. En aquest sentit,
s’ha iniciat una campanya de
conscienciació dirigida a tots els
professionals i usuaris per reduir
el consum d’aigua i electricitat i
aconseguir així un estalvi en el
consum i una millor informació
sobre el reciclatge

Què hem fet
Dins de l’àmbit Social, hem
desplegat les següents accions
internes dirigides als professionals:

Què hem fet
Dins de l’àmbit Mediambiental:

Què hem fet
Dins de l’àmbit Corporatiu hem
desplegat millores socials per a
tots els professionals del GRUP,
així com convenis de col·laboració
i acords amb entitats per oferir als
professionals, usuaris i familiars
avantatges socials.
• Si tens fills menors de 12 anys
pots fer festa 1 dels dies de lliure
disposició de l’escola del teu fill.
• El dia del teu aniversari la institució
te’l regala.
• Professionals amb 60 anys o més
i mínim de 10 anys vinculats a la
institució podran gaudir de 1 dia més
de lliure disposició.
• Permís per acompanyament
mèdic a familiars fins a segon grau,
disposaran de 14h laborables anuals.
• Allargar el permís per maternitat de
les 16 setmanes actuals fins a les 18
naturals.
• Allargar el permís per paternitat de
13 (+3 dies naturals permís) fins a 20
naturals.
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• Organització del cicle de
Conferències d’Actualitat
(Converses), xerrades divulgatives i
gratuïtes adreçades als veïns/es del
Poble-Sec.

• 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.

• Realització d’esdeveniments de
proximitat al barri i districte com
el Dia Mundial de la Salut Mental,
Dia Mundial de les persones amb
discapacitat o les Mostres d’entitats
del Poble-Sec i el FiraSants.

• Durant l’any 2015, s’ha realitzat la
primera Auditoria de medi ambient
EMAS de l’equipament de Vila
i Vilà 16, seu central de les tres
fundacions amb l’obtenció de la
certificació corresponent.

• Col·laboració en la producció
d’un documental de sensibilització
“Caure del Niu”, sobre la infància
que emigra.

• S’ha presentat la segona
Declaració Ambiental de l’any 2014.
• S’han realitzat accions internes
de sensibilització, recull i
anàlisis de les incidència en
temes mediambientals (cartells
informatius sobre bones pràctiques
mediambientals a les sales
d’espera i despatxos, protector de
pantalles amb missatges sobre el
mediambient).
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Sistema de gestió per competències
Una de les línies de treball de l’actual Pla Estratègic (2012-2015) és “Disposar de personal
competent i motivat” i coherents amb aquest Pla, durant el 2014 la institució va començar
a treballar en la implantació d’un sistema de gestió per competències, de la mà d’una
consultora externa experta en temes de desenvolupament del talent.
Durant el 2014 es va crear el diccionari de competències de l’entitat mitjançant la
participació de 38 professionals en 4 reunions de treball focus grup i s’ha format a tots
els directors/caps i coordinadors per realitzar l’anàlisi de competències dels seus equips.
Durant el 2015 s’ha realitzat la formació de tots els caps de servei i responsables d’àrees
(uns 30 professionals), en la gestió de competències i en un treball personal mitjançant
l’eina del Discovery Insights. Seguidament s’han realitzat individualment les entrevistes
de desenvolupament a tots els professionals de la institució, i del resultat de les mateixes
es crearà el Pla de Formació 2016-2019. Al finalitzar aquest procés s’ha realitzat una
avaluació del procés de gestió per competències, per incorporar les millores en els anys
següents.
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Canals de comunicació

Web Grup Sant Pere Claver
www.santpereclaver.org
Espai de comunicació interna dirigida a tots els
professionals que formen part de Sant Pere Claver
- Fundació Sanitària i la Fundació Lluís Artigues.
Aquesta eina té com a finalitat facilitar informació
interna amb un calendari d’activitats i actes.
Web Sant Pere Claver - Fundació Sanitària
www.spcsalut.org
Espai d’informació institucional que serveix per
conèixer globalment la fundació; la seva missió, visió,
valors, la seva estructura organitzativa i la cartera de
serveis que presta.
Web Lluís Artigues - Fundació Tutelar
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.
Web Sant Pere Claver - Fundació Serveis Socials
www.spcsocial.org
Espai d’informació institucional que serveix per
conèixer globalment la fundació; la seva missió, visió,
valors, la seva estructura organitzativa i la cartera de
serveis que presta.
Portada web de Notícies
del Grup Sant Pere Claver
www.santpereclaver.org/noticies
Plataforma de notícies que inclou informació de totes
fundacions que integren el Grup Sant Pere Claver.
Web Cal Muns
www.calmuns.org
Web informativa dels serveis de l’edifici de Cal Muns.
Butlletí Sentits
Butlletins
El Butlletí electrònic ‘Sentits’ de periodicitat
quadrimestral i en català, publica la seva primera
edició al gener de 2010. Mitjançant el correu
electrònic arribem als subscriptors. L’objectiu és
potenciar la comunicació externa.

64

Memòria 2015

Web Museu d’Art Brut (mAB)
www.museuartbrut.com
Web del Museu d’Art Brut, iniciativa de Sant Pere
Claver - Fundació Serveis Socials que persegueix
amb aquesta iniciativa aconseguir la inserció social
de persones amb problemes de salut mental.
Sant Pere Claver a Linkedin
Sant Pere Claver - Fundació Sanitària es troba també
present a la xarxa social professional Linkedin. Una
plataforma virtual que permet estar en contacte amb
diferents persones i institucions per tal d’enriquir i
fomentar el networking.
Sant Pere Claver a facebook
Des de setembre de 2010 la institució inicia els
seus primers passos per endinsar-se en les xarxes
socials. És una pàgina on informem de notícies,
activitats, fem referència a articles d’interès, difusió
de campanyes pròpies o d’altres organitzacions per
crear una comunitat virtual i guanyar posicionament.
Sant Pere Claver a twitter
Xarxa d’informació que permet enviar missatges de
només 140 caràcters per fer difusió de tot el que fem
a la fundació o a d’altres organitzacions. L’objectiu és
crear una comunitat virtual a nivell professional per
aconseguir imatge de marca i seguir tant a individus
com a institucions i/o viceversa.
Sant Pere Claver a flickr
Xarxa social que utilitzem com canal
de comunicació extern per publicar tots els àlbums
fotogràfics amb accés lliure i públic des d’internet per
compartir imatges d’actes, campanyes o promocions
que organitza la institució.
Sant Pere Claver a Youtube
Canal de comunicació extern en el qual hi dipositem
tots els formats audiovisuals que edita la institució
per donar a conèixer els seus serveis assistencials
(vídeos), així com exposicions o actes públics que
interessa fer ressò.
Sant Pere Claver a Mi grano de arena
Gràcies a l’acord de col.laboració, qualsevol persona
pot crear-se el seu espai web, de forma gratuïta,
amb l’objectiu de captar fons per a la institució.

Sant Pere Claver
Fundació Sanitària

Grup Sant Pere Claver
On estem

Seu central
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
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
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

Cal Muns

Hospital de Dia

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

Tres Pins
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

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

Cal Muns

Hospital de Dia

Memòria 2015

My Life

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

Seu Central

Tres Pins
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Nou Pla Estratègic 2016-2019
La institució ha aprovat recentment el Pla Estratègic 2016-19,
on a través d’un procés altament participatiu, es defineixen les principals
línies d’actuació pels propers anys. Sota el lema “Creixement sostenible
al servei de les persones” volem posar al centre de les nostres accions els
usuaris i familiars amb qui hem de seguir construint el projecte d’una forma
participativa i transparent.
Atenció a les persones més vulnerables
La crisi econòmica que pateix la societat des de fa ja bastants anys ha
generat desigualtats econòmiques creixents impactant, especialment,
en aquells col·lectius més vulnerables, com les persones que pateixen
problemes de salut mental, les persones amb discapacitats intel·lectuals
i la infància i adolescència en risc. El reptes i les necessitats per aquests
col·lectius són immensos i és en ells que volem prioritzar la nostra tasca.
Per això, caldrà buscar experiències innovadores i potenciar aliances amb
d’altres entitats per treballar en xarxa i de forma interdisciplinar.
Transparència i bon govern
Com a institució sense afany de lucre i altament compromesa amb la
transparència i el bon govern ens correspondrà, també, seguir treballant
en base models d’Excel·lència, amb evidències i resultats clars. Haurem de
seguir promovent i fomentant la participació d’usuaris i familiars per atendre
les seves necessitats, així com fent un exercici de rendició de comptes
envers ells.
Model de gestió
Per últim, i no per això menys important, en clau interna caldrà seguir
apostant per un model de gestió i funcionament en què els professionals
disposin dels màxims instruments possibles per sentir-se acompanyats en
la seva tasca diària al servei de les persones que atenem. Serà des de la
coherència i compromesos amb els valors que ens han sostingut durant
aquests, ja gairebé 70 anys d’història, que emprenem aquesta nova etapa,
plena de reptes, que confiem compartir amb vosaltres.
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Moltes gràcies
Volem aprofitar per expressar
el nostre agraïment als usuaris,
familiars, professionals, voluntaris
i amics.
També a totes les institucions
i empreses, que amb el seu suport
i acompanyament, han contribuït
a fer realitat els nostres objectius.
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