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PRESENTACIÓ
L’any 2016 ha estat un any molt significatiu per a la nostra Fundació perquè, tal com va
promoure el Patronat en la reunió del mes d’octubre del 2015, hem elaborat el Pla Estratègic
2017-2020.
Aquest Pla, que el Director General, el senyor Rafael Barba, ja ha explicat a totes les unitats
funcionals, i que ens ha de fixar el full de ruta a seguir durant els pròxims anys, ha estat el
resultat d’una reflexió molt àmplia en la qual hi han participat professionals de la FVB (què han
aportat la realitat del dia a dia) i experts externs (què han donat una mirada, des d’en fora, de la
nostra Fundació en l’actual context de la Salut Mental).
Per a la seva elaboració, hem comptat amb un Grup Motor i dues comissions: la del Model
Assistencial i la de Recerca i Docència.
S’han reafirmat la Missió de la Fundació i les tres línies d’activitat (Assistència, Recerca i
Docència), que esdevenen els tres eixos convergents que van estar des de l’inici en la voluntat
dels fundadors i que potencien l’atenció a les persones amb problemes de salut mental i la
mitigació del seu patiment.
Durant aquest any, el nombre d’actes assistencials ha estat superior als seixanta mil i el nostre
repte o mirada de futur, és: “ser una institució capdavantera en l’excel·lència del tractament
dels malalts mentals” i amb un model d’atenció que es fonamenta en: “la comprensió global de
l’ésser humà, integrant l’orientació d’inspiració psicoanalítica dins del model biopsicosocial” i
“Incorporar l’espiritualitat com una dimensió de la vida que apareix com manifestació del món
intern inconscient i conscient”.
Per assolir l’excel·lència apostem per “incloure el concepte d’avaluació com un element clau
de la pràctica assistencial” i en els àmbits de Recerca i Docència per la consolidació de les
activitats actuals i la potenciació de “les activitats de Psicologia i Espiritualitat”.
Afrontem la nova etapa amb el convenciment de mantenir la reputació de la FVB al nivell
actual, aconseguit durant 53 anys gràcies al treball i vocació de tots i cadascun dels
professionals de la Fundació.

Jordi Font
President Honorífic
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President del Patronat
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El 2016 ha hagut molta activitat i iniciatives què posen de manifest no només la vitalitat de la
Fundació Vidal i Barraquer sinó també les bones perspectives existents en la millora dels
serveis públics en salut mental, una de les prioritats del Departament de Salut per a l’exercici
2017 i que s’ha començat a notar en el 2016.
Voldria destacar, però, alguns dels aspectes que m’han semblat més rellevants. D’una banda,
l’augment econòmic dels contractes amb el Servei Català de la Salut (SCS) que ha permès
començar a reduir el subfinançament del Centre de Salut Mental de Sant Andreu (CSMA),
ampliar serveis, reforçar l’equip professional i poder tancar l’any en quasi equilibri econòmic.
Cal valorar com a molt positiu l’Acord amb l’Ajuntament de Barcelona per participar en
actuacions per a la millora de la salut en el marc del Pla de Barris i, també, el nou servei de
l’AIS que està portant a terme l’equip del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
amb professionals del Centre Mèdic Psicològic de Sant Gervasi (CMP) i que té un aspecte
qualitatiu a ressaltar, ja que el treball de salut mental en el món escolar anirà adquirint major
rellevància en els anys vinents.
D’altra banda, hem augmentat la nostra presència exterior destacant la incorporació de la FVB
en Barcelona Salut Mental, una associació d’organitzacions d’atenció comunitària de la ciutat
de Barcelona on intentem trobar sinergies i col·laborar per arribar més lluny del que cadascú de
manera aïllada podria i, hem iniciat activitats d’avaluació assistencial en un marc de
col·laboració amb altres organitzacions del sector per implementar el ROM (Routine Outcome
Measures) que compta amb un sistema validat en la Gran Bretanya i d’altres països europeus.
Durant el 2016, hem celebrat el XXV Aniversari del CSMIJ amb una jornada acadèmica,
cultural i de companyonia per agrair, reconèixer i recordar la tasca feta durant aquests anys i
hem participat, amb gran satisfacció, en els actes commemoratius del XXV Aniversari de la
Universitat Ramon LLull de la qual en formem part.
En l’àmbit docent, destacar el dinamisme de l’Àrea de Psicologia i Espiritualitat, creant noves
activitats i trobant noves sinergies tant dins com fora de Catalunya.
Tot i que aquests anys de crisi econòmica tan aguda, ens han deixat algunes ferides com a
conseqüència de la disminució dels ingressos, tant en l’activitat privada com en la pública,
pensem que s’està obrint una etapa amb noves oportunitats que cal que sapiguem aprofitar tots
plegats.
Finalment, vull agrair molt sincerament l’esforç, la dedicació i el tarannà de tots els
professionals de la FVB per la feina feta durant l’any, cosa que no solament ha permès assolir
uns bons resultats i una bona atenció a totes les persones que han accedit als nostres serveis o a
la nostra activitat docent sinó que, a la vegada, ha contribuït a fer que la FVB sigui un espai on
valgui la pena treballar.

Rafael Barba
Director General
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PATRONAT I EQUIP DIRECTIU

Patronat

Junta Directiva

Institut Universitari

President
Jordi Roglá

Director General
Rafael Barba

Director de Docència
Víctor Cabré

President honorífic
Jordi Font

Director Serveis S.M.
Sant Andreu
Josep Parés

Director de Recerca
Manel Salamero

Vicepresident
Pere Borràs
Secretària
Carme Tort-Martorell

Director Serveis S.M. Sta.
Coloma Gramenet i
Badalona
Sergi de Diego

Coordinador Psicologia
Espiritualitat
Transcultural
Francesc Grané
Serveis Assistencials

Vocals
Jaume Aguilar
M. Teresa Anguera
Jaume Aymar
Salvador Bacardit
Miquel Barbarà
Margarida Bofarull
Joan Botam
Miquel Casas
Manuel Claret
Josep Pifarré
Mireia Poch
Maite Valls

Directora del CMP
Vinyet Mirabent
Director de l’Institut
Universitari de Salut
Mental
Carles Pérez Testor

Coordinador CSMA
Joan Tremoleda
Coordinadora SR
Anna Carrió
Coordinadora PSI
Natividad López
Coordinadora CSMIJ
Eulàlia Sayrach

Patronat (FP-FVB)

Coordinador HD S.C.
Walter Masmitjà

President
Jordi Roglá

Coordinadora HD B.
Noemí Paniello

Vicepresident
Ramon Guardia
Secretari
Josep Martí
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EQUIP PROFESSIONAL
PROFESSIONALS
FVB
GRUPS PROFESSIONALS
Psiquiatres, metges/metgesses
Psicòlegs/Psicòlogues
Infermers/res
Educadors/res Socials
Treballadors/res Socials
TOTAL ASSISTENCIAL
Equip Gerència
Administració
TOTAL NO ASSISTENCIAL
TOTAL

PERSONES
17
21
6
10
6
60
6
16
22
82

FP
GRUPS PROFESSIONALS
Psiquiatres
Psicòlegs/Psicòlogues
TOTAL ASSISTENCIAL

PERSONES
2
12
14

INDICADORS ABSENTISME
FVB
HORES CONTRACTADES
HORES IT
HORES ACCIDENT
% IT
% ACCIDENT
% TOTAL
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2016
117.133
3.027
0
2,58%
0,00%
2,58%

FP-FVB
HORES CONTRACTADES
HORES IT
HORES ACCIDENT
% IT
% ACCIDENT
% TOTAL

2016
15.281
135
0
0,89%
0,00%
0,89%
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COMUNICACIÓ
Durant l’any s’ha potenciat la comunicació interna:
•

La Direcció General s’ha reunit amb tots els serveis de la FVB per explicar els continguts
del Pla Estratègic i les perspectives per als pròxims anys.
S’han fet reunions periòdiques amb els directors i coordinadors per fer un seguiment
regular dels objectius i intercanviar opinions sobre el funcionament de la FVB.
S’ha reprès l’edició del Full Informatiu, amb voluntat de periodicitat trimestral, per fer
arribar la informació que genera la FVB a tot l’equip professional.

•
•

RELACIONS LABORALS
S’han mantingut quatre reunions amb el Comitè d’Empresa amb un alt nivell de col·laboració i
entesa per resoldre i millorar la relació entre la Direcció i l’equip professional.
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SERVEIS ASSISTENCIALS
SERVEIS DE S.M. SANT ANDREU
CSMA
Centre de Salut Mental Adults
C. Fernando Pessoa, 47-51, 3a planta, 08030 Barcelona
Tel. 93 624 34 58

DADES (CSMA)
Població referència
S’atén a una població major de 18 anys del Districte Municipal IX o Districte de Sant Andreu.
Nombre habitants, 125.000 adults aprox. d’una població total de 145.000.
Act. Assist. CSMA
Primeres
Successives
Altes
Pacients Atesos
Pacients TMS visitats
Altes hospitalàries

2014
1.984
28.338
2.193
4.160
1.387
164

2015
1.762
30.095
1.796
4.369
1.382
147

2016
1.517
28.102
2.346
4.304
1.755
161

Ha disminuït el nombre de primeres, possiblement perquè s’estan fent interconsultes quinzenals a
tots els Equips d’Atenció Primària (EAP). S’han incrementat sessions formatives i s’ha millorat
la contenció i la coordinació amb els equips de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS).
En canvi el nombre de pacients derivats han estat de major gravetat, és a dir, la proporció de
pacients TMS de les primeres visites és més alt. Aquest fet pot venir determinat per
l’empitjorament dels determinants socioeconòmics i per la millor detecció per part dels EAP’s.
En les successives no hi ha hagut augment, el CSMA de Sant Andreu és el que fa més activitat de
visites de seguiment i més nombre de pacients atesos de tots els CSMA de Barcelona.
L’any 2016 hi ha hagut un increment del concert del SCS que ha fet millorar el finançament, ja
que estava per sota de la mitjana d’altres CSMA i ha permès incrementar la plantilla amb una
psiquiatra i substituir les baixes per I.T.
Durant el 4t trimestre del 2016 s’ha iniciat un programa de col·laboració amb l’Ajuntament de
Barcelona adreçat als joves de l’Eix del Besòs per a la promoció de la salut mental, en el marc del
Pla de Barris, amb possible continuïtat durant el 2017.
Diagnòstics
Trastorns adaptatius
Trastorns depressius
Trastorns psicòtics
Trastorns ansietat
Trastorns de personalitat
Trastorn bipolar
Trastorn fòbic
Altres
TOC
TDAH
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Nombre
1.011
913
748
415
326
296
155
107
71
56

%
24%
21%
17%
10%
8%
7%
4%
2%
2%
1%
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Trastorn de conducta
TCA
Hipocondria
Demència
Conf. familiar
TOTAL

44
42
38
37
28
4.287

1%
1%
1%
1%
1%
100%

PROGRAMES (CSMA)
Programa de Trastorns Mentals Severs (TMS)
El Programa va adreçat a pacients amb diagnòstic de TMS i alta gravetat i alteració important de
la funcionalitat psicosocial i amb un alt risc de desvinculació, per tal de reduir al mínim possible
l’impacte de la malaltia mental, i assolir una forma de vida satisfactòria, fins i tot, amb les
limitacions que comporta la malaltia.
El tractament i la rehabilitació es duen a terme mitjançant un equip professional interdisciplinari,
coordinat al voltant d’un pla terapèutic individualitzat consensuat, mantenint la continuïtat
assistencial amb altres recursos de la xarxa de salut mental i la comunitat quan està indicat i
facilitant el treball en xarxa.
El Programa es considera una prioritat assistencial del CSMA.
Durant l’any 2016 han seguit el Programa PAE- TMS un total de 192 pacients dels 1.755 pacients
amb diagnòstic TMS visitats, cosa que significa aproximadament un 11%.
S’han fet 3.680 visites de les 28.102 visites totals realitzades, aconseguint una freqüència de 19,2
visites per pacient i any, gairebé el triple de la freqüència de visites mitjana dels pacients TMS.
Programa Seguiment Individualitzat (PSI)
El PSI és una eina definida pel Pla de Salut de Catalunya que té per objectiu donar atenció als
Trastorns Mentals Severs (TMS). Les característiques pròpies de les persones amb TMS
impliquen que, per a la seva adequada atenció, cal portar els serveis sanitaris, socials i
rehabilitadors, tan a prop com sigui possible al seu entorn natural.
Durant l’any 2016, hem atès un total de 53 usuaris. En el transcurs d’aquest any hem rebut 22
derivacions i s’han donat 20 altes. El nombre de pacients en PAE-TMS són 44 dels 53, i 48 de 53
són pacients amb diagnòstic TMS.
Els diagnòstics més habituals són esquizofrènia, trastorn límit personalitat i trastorn bipolar,
sumant un 75% dels pacients, altres diagnòstics són trastorns depressius, trastorn obsessiu
compulsiu i altres trastorns de personalitat.
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CD -SRC
Centre de Dia- Servei de Rehabilitació Comunitària
C. Fernando Pessoa, 47-51, 4a planta, 08030 Barcelona
Tel. 93 624 34 62

DADES CD – SRC
Població referència
S’atén a una població major de 18 anys del Districte Municipal IX o Districte de Sant Andreu.
Nombre habitants, 125.000 adults aprox. d’una població total de 145.000.
Act. Assistencial CD-SRC
Ingressos
Altes
Estada mitjana
Pacients atesos
Sessions

2014
20
16
2 anys
64
8.178

2015
24
19
2 anys
74
6.846

2016
29
26
2 anys
80
9.555

L’activitat del Centre ha augmentat lleugerament des que es va incorporar la nova psicòloga, uns
mesos abans d’acabar l’any.
Diagnòstics
Trastorns psicòtics
Trastorns estat ànim
Trastorns de personalitat
Trastorns ansietat
Altres
TOTAL

Nombre
48
18
9
3
3
81

Edat i gènere
Franges edat
18-30
31-40
41-50
51-60
61-65
TOTAL

10

Homes
1
6
21
16
3
47

Dones
3
5
12
12
2
34

Total
4
11
33
28
5
81

%
59%
22%
11%
4%
4%
100%
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PROGRAMES CD - SRC
T-18 Programa de Rehabilitació i Reinserció a la Comunitat
El canvi que suposa el pas de Centre de Dia (CD) a Servei de Rehabilitació Comunitària (SRC)
ha fet incrementar la plantilla de personal amb una psicòloga. El nou programa se centra en
pacients joves, és a dir, de 18 a 25 anys i s’involucraran tots els equipaments de Sant Andreu,
sobretot pel que fa a psicosi incipient i trastorn límit de personalitat, amb una especial sensibilitat
amb els usuaris de la franja del Besòs.

SERVEIS CD - SRC
Programa Funcional d’Activitats (PFA) 2016
Activitats grupals dissenyades:
• Programa de Rehabilitació Cognitiva: 109 vinculacions
• Programa d’Habilitats Socials i Comunicatives: promoció del contacte interpersonal, social i
comunitari: 68 vinculacions
• Programa d'Activitats Bàsiques i Instrumentals de la Vida Diària: 72 vinculacions
• Programa d'Activitats de Manipulació: 61 vinculacions
• Programa d'Activitats Expressives i d'Adequació Emocional: 87 vinculacions a activitats
• Programa Promoció de l'Activitat Física i l’Esport: 51 vinculacions
Programa d’Atenció a les Famílies (PAF) 2016
Programa adreçat a l’atenció a les famílies de les persones vinculades a l’SRC.
• 71 famílies en format individual o grupal.
• 28 familiars han participat del Grup de Suport
Programa d’Intervenció Comunitària (PIC) 2016
1) Implementació d'activitats grupals del servei en espais comunitaris:
• Teatre: Centre Cívic Sant Andreu
• Gimnàstica i Aiguagim: CEM Trinitat Vella
• Hort urbà: Parc de la Trinitat
• Cuina: Casal de Barri Sant Andreu
2) Grup Obrint Portes.
3) Participació al Programa Apropacultura.
4) Programa Artístic Susoespai.
5) Participació en el Mercat de les Flors de la Mostra-tast de L’Altre Festival: obra “Vincles”
6) Col·laboració en l’organització de “l’Altre Festival”
7) Organització de la VI Jornada Esportiva La Pegaso
8) IV Cicle de Cinema i Salut Mental de Sant Andreu.
9) Promoció de la cooperació i el treball en xarxa al territori.
Consolidació de la Taula d’Entitats per la Inclusió del Districte i participació en tres activitats
comunitàries:
• Jornada Anual de Sensibilització Maquina’t IV
• Flashmob anual Plaça Orfila, en motiu del Dia Mundial de la Discapacitat
• Cicle Cinema i Salut Can Fabra.
Consolidació d’un grup de voluntariat iniciat per professionals de serveis de salut mental.
Participació en el Circuit de Violència del Districte
Participació en el Circuit de Serveis Socials del Districte.

11

Memòria 2016 -Fundació Vidal i Barraquer

SERVEIS DE S.M. STA. COLOMA DE GRAMENET I BADALONA
CSMIJ
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil
C. Àngel Guimerà, 6-8 baixos, 08923 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 466 82 02

DADES (CSMIJ)
Població referència
Els nens/es i adolescents menors de 18 anys de Santa Coloma de Gramenet.
Nombre d’habitants, 22.243 nen/es i adolescents d’una població total de 117.153.
Act. Assist. CSMIJ
Primeres
Successives
Altes
Pacients atesos
Pacients TMG visitats

2014
697
9.594
752
1.423
191

2015
696
10.170
792
1.574
207

2016
666
11.948
1.037
1.738
213

Per primera vegada des de la creació del CSMIJ, no ha augmentat el nombre de pacients atesos
però sí el de visites, la qual cosa s’explica per la posada en marxa durant el 2016 del Programa de
Suport a la Primària (PSP) que ha contingut la demanda directa.

Diagnòstics
Trastorns adaptatius
Trastorns estat d'ànim
Trastorn de conducta
TGD
Trastorns desenvolupament
TDAH
Estats d'ansietat
Altres
Retard mental
TCA
Trastorns de personalitat
Trastorns psicòtics
Reacció aguda estrès
TOTAL
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Nombre
560
227
204
202
167
96
95
83
44
17
15
15
13
1.738

%
32%
13%
12%
12%
10%
6%
5%
5%
3%
1%
1%
1%
1%
100%
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SERVEIS I PROGRAMES (CSMIJ)
Programa d’Atenció a la Població Adolescent amb Greus Trastorns de la Conducta,
Escolaritzats en Centres Específics.
Actualment hi ha quatre unitats d’aquesta classe atenent a alumnes amb problemes de
comportament. Dues són a centres d’ensenyament primari i dues d’ESO i han atès durant el 2016
el total de 61 alumnes.
Programa d’Atenció Específica als Trastorns Mentals Greus (TMG)
Aquest programa està adreçat a privilegiar l’atenció que els pacients greus precisen i poden
beneficiar-se d’una atenció preferent i d’un seguiment més acurat per evitar desvinculacions. Han
format part del Programa TMG el total de 213 pacients.
Programa Salut i Escola (PSiE)
En col·laboració amb les infermeres de pediatria que desenvolupen la seva activitat als instituts
de secundària (IES), el Programa PSiE facilita una detecció precoç i accés ràpid al CSMIJ a
adolescents amb dificultats que no es presenten en forma de comportament disruptiu, i difícilment
consulten per pròpia iniciativa a través de la demanda dels pares. S’han atès el total de 119
alumnes – pacients a través d’aquest programa.
Programa de Suport a les Residències Pròpies i Concertades de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA)
El CSMIJ dóna suport als educadors i assisteix als nens i adolescents dels CRAE’s o centres
residencials d’acció educativa que tenen sota tutela de la DGAIA els menors, els pares dels quals
o les seves famílies extenses, no poden fer-se’n càrrec.
Facilitem el suport als CRAE’s Petit Príncep de Sta. Coloma de Gramenet, Maria Assumpta de
Badalona i Santa Rosalia de Teià. A més del suport presencial, hem visitat el total de 72 menors
d’aquests centres.
Programa de Suport a la Primària (PSP)
El Programa implica una presència en els ambulatoris del SCS prestant assistència psicològica
directament als pacients derivats pel pediatre/a o el/la metgessa de família, i alhora comporta
tasques de coordinació i formació als professionals de cada centre de salut. Aquest programa s’ha
iniciat el mes de gener del 2016 i s’ha desplegat de forma progressiva en tres quadrimestres (dues
àrees bàsiques el mes de gener, dues el mes de maig i les dues restants el mes d’octubre).
En total, aquest any s’han visitat en els CAP’s un total de 164 pacients.
Aula Integral de Suport (AIS)
Des del mes d’octubre, les administracions educativa i sanitària han encarregat a l’equip del
CSMIJ la responsabilitat de l’atenció i suport a una aula que escolaritza els alumnes amb greus
trastorns de conducta que han demostrat no poder ser continguts des de les USEE’s esmentades
anteriorment.
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HD S.C.
Hospital de Dia de Santa Coloma de Gramenet
Passatge Sant Miquel, s/núm., 08924 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 392 06 44

DADES (HD SC.)
Població referència
A l’Hospital de Dia de Santa Coloma atén nois i noies d’11 a 18 anys amb indicació
d’hospitalització parcial del municipi de Santa Coloma de Gramenet. El dispositiu té 25 places
contractades per a una població de 22.243 persones.
Act. Ass. HD S.C.
Nombre de pacients atesos
Nombre d’ingressos nous
Nombre de pacients donats d’alta
Reingressos en menys de 90 dies
Estades totals dels pacients atesos
Estada mitjana dels pacients

2014
64
39
34
0
10.458
306

2015
67
37
43
0
10.668
294

2016
63
39
38
0
9.808
258

Si bé és cert que en el nombre d’ingressos, de pacients atesos i d’altes no es veuen variacions
significatives interanuals, destaca la baixada d’estades mitjanes de les altes i la total dels pacients
atesos, doncs a partir del juny 2016 s’està treballant per aproximar-se a una mitjana de sis mesos
d’estada a l’Hospital de Dia, tal com es va acordar amb el Servei Català de la Salut.
Diagnòstics
Altres psicosis
Trastorns de conducta
Trastorns de personalitat
Trastorns adaptatiu
Trastorns neuròtics
Trastorns de desenvol.
Alteracions de les emocions
TOTAL
Edat i gènere
Franges edat
11 anys
12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys
17 anys
TOTAL

14

Nois
1
4
5
7
6
5
4
32

Nombre
13
7
5
5
3
3
2
38

Noies
0
0
8
4
6
8
5
31

Total
1
4
13
11
12
13
9
63

%
34,21%
18,42%
13,16%
13,16%
7,89%
7,89%
5,26%
100%
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Procedència
CSMIJ Sta. Coloma
Hospital Clínic
CSMIJ Creu Verda
Sant Joan de Déu
H. Vall d'Hebron
TOTAL

Nombre
49
8
4
1
1
63

%
77,78%
12,70%
6,35%
1,59%
1,59%
100%

SERVEIS (HD S.C.)
Grup de pares: Grup destinat als pares dels pacients amb un objectiu bàsicament informatiu,
portat per la treballadora social i on es tracten temes com el funcionament de l’equipament i les
seves possibilitats de tractament, l’adolescència com etapa vital, la malaltia mental… És un grup
tancat i consta de tres sessions amb una freqüència setmanal.
Grup d’autoregulació emocional: Grup portat per una terapeuta amb la finalitat que un
determinat perfil de pacient, amb unes mínimes capacitats per mentalitzar, es pugui beneficiar
d’una experiència grupal on s’afavorís l’expressió, la contenció i l’elaboració de les emocions.
Consta de 8 sessions amb una freqüència setmanal.
Comunicació amb altres agents de la Comunitat: S’han començat a establir les bases d’una
comunicació més estreta i fluida amb altres entitats i recursos de la Comunitat, en especial de
centres oberts, per tal d’afavorir el coneixement mutu i el treball en xarxa. A la vegada, s’ha
intentat consolidar i millorar l’aprofitament de determinats recursos de la Comunitat com
instal·lacions esportives, biblioteques, centres socials per joves…
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HD B.
Hospital de Dia de Badalona
Av. Martí Pujol, 654, 08915 Badalona
Tel. 93 461 11 68

DADES (HD B.)
Població referència
A l’Hospital de Dia de Badalona s’atenen nois/es de 12 a 18 anys amb indicació d’hospitalització
parcial preferentment dels següents municipis: Badalona, Sant Adrià, Montgat i Tiana. De la
suma dels quatre municipis, s’obté la població total infanto juvenil (RCA 2016) que és de 54.552
persones, de les quals s’estima que 18.663 tenen entre els 12-18 anys.
El dispositiu té 20 places contractades.

Act. Ass. HD B.
Nombre de pacients atesos
Nombre d’ingressos nous
Nombre de pacients donats d’alta
Reingressos en menys de 90 dies
Estades totals dels pacients atesos
Estada mitjana dels pacients

2014
51
37
39
0
7.846
136

2015
69
51
43
0
8.578
130

2016
75
49
44
0
10.718
128

Com es pot veure a la taula comparativa des de l’any 2014 s’ha anat incrementant l’activitat
assistencial pel que fa al nombre total de pacients atesos anuals. Aquest increment ha estat d’un
35,2% del 2014 al 2015, i d’un 8,7% del 2015 al 2016.
La rotació de l’Hospital també s’ha incrementat anualment des del 2014 fins a l’actualitat.
Pel que fa a l’estada mitjana es manté propera a la que marca el CatSalut de 120 dies intentant
focalitzar al màxim els tractaments i ser més eficients.

Diagnòstics
Altres psicosis
Retards específ. del desenv.
Trastorn de conducta
Trastorn adaptatiu
Alteracions de les emocions
Trastorns de personalitat
Trastorns neuròtics
Reacció aguda a l'estrès
TOTAL

16

Nombre
15
7
6
6
5
2
2
1
44

%
34,09%
15,91%
13,64%
13,64%
11,36%
4,55%
4,55%
2,27%
100%
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Edat i gènere
Franges edat
11 anys
12 anys
13 anys
14 anys
15 anys
16 anys
17 anys
18 anys
TOTAL

Nois
1
6
13
1
5
9
3
2
40

Procedència
CSMIJ J. Obiols
URPIJ H. Clínic
EAP
UCA H. Benito M.
CSMIJ Creu Verda
CSMIJ Sta. Coloma
Altres
HDA St. Joan de Déu
CRAE
DGAIA
HDA Sta. Coloma
TOTAL

Noies
0
0
2
4
10
12
5
2
35

Nombre
19
16
14
9
6
3
3
2
1
1
1
75

Total
1
6
15
5
15
21
8
4
75

%
25,33%
21,33%
18,67%
12,00%
8,00%
4,00%
4,00%
2,67%
1,33%
1,33%
1,33%
100%

SERVEIS (HD B.)
Centres d’interès: Enguany s’ha introduït una novetat respecte al funcionament dels tallers i
activitats de l’Hospital, ja que s’inicia a treballar per projectes a través de centres d’interès.
Cada projecte té una durada de cinc setmanes i la majoria d’activitats i tallers educatius dels nois i
noies s’organitzen al voltant d’un centre d’interès que actua com a fil conductor.
Tutories educatives: D’altra banda, aquest any 2016, s’han implementat per primera vegada les
tutories educatives per treballar els objectius educatius a nivell més concret i individualitzat amb
els adolescents.
S’han mantingut els programes de diagnòstic grupal per a nens i nenes d’11-12 anys dirigits a
la prevenció davant el pas de l’educació primària a l’ESO. Aquest any s’ha finalitzat un grup
iniciat el 2015 i s’ha realitzat una nova edició amb un grup de sis pacients.
Durant el 2016, s’ha posat en marxa la Taula Local d’Infància i Adolescència de Badalona
impulsada per l’Ajuntament de Badalona on l’Hospital de Dia participa activament en el projecte
municipal formant part de la Comissió Tècnica.
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SERVEIS PRIVATS
CMP
Centre Mèdic Psicològic (Barcelona)
C. Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, 08022 Barcelona
Tel. 93 418 99 88

Centre Mèdic Psicològic (Tarragona)
SERVEIS (CMP)
Unitat d’Adults
• Unitat de Parella i Família
• Unitat de Psicogeriatria
• Unitat d’Atenció a la Dona Maltractada (UNADOM)
Unitat Infantil i Juvenil
• Unitat de Pares Adoptius
• ICIF
• Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge
Unitat d’Escenoteràpia
Unitat Especialitzada d’Atenció a Persones Sordes (UEAS)

ACTIVITAT (CMP)
Act. Assistencial
Visites adults
Visites parella i família
Visites Univ.UPF.
Visites U.R.L.
Càritas
UNADOM
UEAS BCN
UEAS T.
TOTAL

Primeres
125
26
8
3

Act. Assistencial
Visites infantils
Visites pares adoptants
Grup adolescents adop.
Visites escoles
Càritas
UEAS BCN
UEAS T.
TOTAL

Primeres
83
29

20
30
212

Activitat com a ICIF (adopcions)
Grups formació
Visita actualització Ps.
2ªadopció /actualització
Visites seguiment Ps.
Visites seguiment T.S.

18

8
120

Seguiments
2.170
170
206
75
25
309
525
160
3.640

Psicoteràpies
1.607
20
7
55

Test
23
7

1.689

50

Seguiments
807
0
45
677
372
62
47
2.010

Psicoteràpies
1.251

Test
219

1.251

219

20

4 grups i 31 famílies
73
31
77
19
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Unitat d’Adults
Unitat d’Assistència a Adults
En aquesta unitat, tot i que han augmentat el nombre de primeres visites, l’activitat ha baixat un
6,6% respecte al 2015 i també han disminuït el nombre de psicoteràpies realitzades.
D’altra banda, s’ha iniciat una col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra on, en les mateixes
dependències, es dóna un servei d’orientació als estudiants. Per aquest concepte s’han realitzat ja
199 visites en el 2016.

Unitat de Parella i Família
Actualment hi ha intercanvi entre l’equip (UAPF), que es dedica al diagnòstic i tractament de
parelles i famílies i la Unitat de Recerca (URPF) que s’encarrega de recollir les dades que fan
arribar els terapeutes de la UAPF per analitzar-les i elaborar-les en el marc del Programa de
Recerca de Parella (PRP). També s’ha fet un conveni amb l’Institut Universitari, en concret amb
el Màster de Parella i Família, per realitzar atenció i psicoteràpia de família amb l’observació
d’estudiants del Màster.

Unitat Infantil i Juvenil
Unitat d’Assistència
Aquest any ha augmentat una mica el nombre de primeres visites.
S’han mantingut i augmentat el nombre d’hores a les escoles amb qui tenim conveni, Escola Pia
Balmes i Sarrià, i s’ha iniciat la col·laboració l’Escola Lys.

Unitat de Preparació i Valoració de Sol·licitants d’Adopció. ICIF (Institució
Col·laboradora en Integració Familiar)
La Fundació Vidal i Barraquer des de l’any 1997 està reconeguda per l’Institut Català de
l’Acolliment i l’Adopció com a ICIF (Institució Col·laboradora en Integració Familiar) per
realitzar la preparació i valoració de persones que desitgen fer una primera o segona adopció de
menors.
Aquesta unitat, que s’encarrega de la formació dels sol·licitants, entrevistes de valoració de la
seva idoneïtat i els seguiments post/adoptius oficials dels menors, ha mantingut converses amb la
Direcció de l’ICAA per tal de millorar el finançament.

Unitat d’Atenció als Trastorns de l’Aprenentatge i Desenvolupament (UATAD)
Ofereix diagnòstic i tractament específic per als trastorns de l’aprenentatge que afecten
nens/nenes i adolescents, ha iniciat una difusió dels seus serveis a diferents escoles i als equips
d’assessorament psico/pedagògics dels barris propers al CMP.

Unitat de Pares Adoptius
Des d’aquesta unitat s’ha iniciat un treball de psicoteràpia de grup d’adolescents adoptats.
L’objectiu és seguir oferint aquest tipus de tractament del qual se’n beneficien menors amb
determinades característiques.
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INSTITUT UNIVERSITARI DE SALUT MENTAL
L’Institut Universitari de Salut Mental “Vidal i Barraquer” (IUSM) està integrat a la Universitat
Ramon Llull, té naturalesa permanent i es dedica a la recerca científica i tècnica i a la docència
especialitzada. La seva finalitat és la docència i la investigació de qualitat en el camp de la
psicologia i ciències afins, des d’una perspectiva biopsicosocial i interdisciplinar.
Per a la consecució de les seves finalitats, són objectius de l’Institut a títol enunciatiu i tenint en
compte la seva vocació universitària, els següents:
a) La dedicació específica a la investigació en l’àmbit de la psicologia clínica des d’un
enfocament biopsicosocial, la investigació en les àrees de la parella i la família i en
l’àmbit de la psicologia de l’espiritualitat. Per aquest motiu la recerca s’estructura al
voltant de dos grups de recerca: Grup de Recerca de Parella i Família i Grup de Recerca
en Psicologia i Espiritualitat Transcultural.
b) La formació especialitzada en clínica psiquiàtrica i en psicoteràpia, mitjançant cursos de
postgrau i de mestratge sobre les matèries de la seva especialitat, així com cursos i
programes de doctorat, amb la col·laboració quan sigui convenient amb facultats
universitàries i amb altres programes de doctorat afins.
c) L’exercici de la seva tasca en col·laboració amb especialistes de diverses disciplines
científiques, relacionades amb les seves finalitats investigadores, dins la societat catalana,
estatal i internacional.
d) L’assessorament tècnic en els àmbits de les seves especialitats, gràcies a l’estreta relació
que el Centre Mèdic Psicològic, els Serveis de Salut Mental de Sant Andreu i els Serveis
de Salut Mental Infanto Juvenil, tenen amb l’Institut.
Donada l’especificitat de la nostra institució, tots aquests objectius estan emmarcats en una
estreta vinculació entre el treball assistencial, la recerca i la docència: fer, investigar sobre el que
fem i ensenyar sobre allò que fem i investiguem.
Pel que fa al Departament de Docència, durant aquest any 2016 han començat dos nous
programes de formació. Es tracta, d’una banda, del nou Màster en Teràpia Familiar, organitzat
conjuntament amb la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, i la
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. De l’altra, el Diploma
d’Expert Universitari en Espiritualitat, Psicopatologia i Salut Mental.
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DEPARTAMENT DE DOCÈNCIA
C. Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, 08022 Barcelona
Tel. 93 434 00 01 - docencia@fvb.cat

El Departament de Docència de l’IUSM organitza programes de formació especialitzada i de
formació contínua per a estudiants i professionals del món de la salut mental.

Màsters i Postgraus
M.Psicologia General Sanitària
M.Psicoteràpia Psicoanalítica
M.Espiritualitat Transcultural
M.Teràpia Familiar
Expert Univ. Psicoteràpia Breu
Expert Univ. Acomp. Espiritual
Expert Univ. Espirit:Psicop. i S.M.

ALUMNES
63
21
32
45
1
33
6

PROFESSORS
10
12
23
17
8
14
9

Convenis de pràctiques
Fundació H.S.P.C
Centre d’Higiene Mental les Corts
Fundació Puigvert
Centre de Salut Mental Horta- Guinardó
Benito Menni. Sagrat Cor Serveis de Salut Mental
Unitat de Salut Mental de l’Hospitalet
Fundació Orienta

Jornades i altres activitats
Seminari Internacional de Parella: “Intervención en Parejas en situaciones de crisis: técnicas e
instrumentos para el trabajo clínico” (14/10/2016)
Seminari Internacional d’Adopció: “Desafíos de la Adopción Internacional en
Europa”(04/11/2016)
Seminari Kächele: “Countertransference research Side effects in psychodynamic” therapies
(25/11/2016)
Seminari Fonagy: “Adolescent Mentalization Based Integrative Treatment”. Tractament
Integrador Basat en la Mentalizació per Adolescents (16/12/2016)
Casos Clínics
20/01/2016: Expressió, emocions i salut mental: les activitats artístiques en un servei de
rehabilitació comunitària per a adults. Anna Carrió, treballadora social.
Coordinadora Centre de Dia – Servei de Rehabilitació Comunitària, Serveis Salut
Mental Sant Andreu (FVB)
Inscrits: 13
16/03/2016: L'acceptació de la discapacitat mitjançant l'escenoteràpia. Rosa Ramos,
psicopedagoga. Carlota Orobitg, graduada en psicologia, psicòloga general
sanitària. Escola d’Educació Especial Mare de Déu de Montserrat del Guinardó.
Inscrits: 18
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20/04/2016: Les emocions i el joc en un grup de germans de nens amb autisme. Clínica i
recerca. Eulàlia Arias, doctora en psicologia, professora de la FPCEE Blanquerna
(URL), Elena Fieschi, psicoanalista SEP-IPA; Núria Farrés, psicòloga i
psicoterapeuta ACPP, Mariella Venturella, psicòloga. Servei de Tractaments,
Formació i Recerca Carrilet.
Inscrits: 25
18/05/2016: Tendència suïcida en l’adolescència. Laia Ferrer, doctora en psicologia, psicòloga
clínica. CSMIJ Santa Coloma de Gramenet (FVB)
Inscrits: 16
16/11/2016: Cuidant el vincle: prevenció des de l'embaràs. Antònia Llairó, psicòloga clínica,
psicoterapeuta (ACPP) i psicoanalista (SEP-IPA); Marta Gomà, doctora en
psicologia i psicoterapeuta (EuroPsy)
Inscrits: 13
14/12/2016: Treballar l’aferrament en el context psicoterapèutic amb nens adoptats:
exemples clínics. Inés Aramburu, doctora en psicologia i psicoterapeuta infantil;
Josep Mercadal, doctorand en psicologia i psicòleg general sanitari. CMP Fundació
Vidal i Barraquer
Inscrits: 16
Cursos
Setembre 2016: Curs sobre mentalització
Salud Mental y Trastorno Mental desde la Perspectiva Evolucionista
Minfulness. Nuevas perspectivas en psicoterapia psicodinámica
Octubre – desembre 2016: Curs d’Escenoteràpia
Actes
30/06/2016: Acte d’Avaluació Treballs de Diplomatura MET
24/11/2016: Acte d’Avaluació dels Treballs del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica.
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DEPARTAMENT DE RECERCA I PUBLICACIONS
C. Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, 08022 Barcelona
Tel. 93 434 00 01 - recerca@fvb.cat
RECERCA
El Departament de Recerca de l’IUSM promou i coordina la recerca científica i especialitzada
que es desenvolupa en el Grup de Recerca de Parella i Família i en el Grup de Recerca en
Psicologia i Espiritualitat Transcultural, així com assessora iniciatives de professionals que volen
investigar sobre temes específics de la seva pràctica clínica.

Articles i capítols de llibres publicats
Autors: Mercadal, J., Aramburu, I., Salamero, M., Pérez Testor, C
Títol: El paso del tiempo entre la llegada y la escolarización de un niño adoptado
Revista: 201251 - La Revue du REDIF País: FRA ISSN:
Autors: Günther, C.; Vilaregut, A.; Pérez-Testor, C.; Linares, J. L.
Títol: Una revisión de la producción científica sobre alienación parental: implicación en la
práctica profesional [A review of the scientific production on Parental Alienation: implications
for the professional practice]
Revista: 001933 - Revista de Psicopatología Clínica, Legal y Forense País: ISSN: 1576-9941
Autors: Aznar-Martinez, B.; Pérez Testor, C.; Davins, M., Aramburu, I.
Títol: Couple psychoanalytic psychotherapy as the treatment of choice: Indications, challenges
and benefits.
Revista: 912317 - Psychoanalytic Psychology País: USA ISSN: 0736-9735
Volum: 33 Número: 1 Pàgina inicial: 1 Pàgina final: 20
Autors: Victor Cabré Segarra
Títol: Pulsión y pasión en la creatividad. Una aproximación al Guernica de Picasso
Revista: 201872 - Temas de Psicoanálisis País: ISSN: 1137-7682
Autors: Ballús, E. & Pérez-Testor, C.
Títol: The emotional experience of being an internationally adopted: A qualitative study with
Nepalese children adopted in Spain
Revista: 911698 - International Social Work País: ENG ISSN: 0020-8728
Autors: Vidal-Marti, C.; Perez-Testor, C.
Títol: Is there workplace violence in the Spanish nursing homes?
Revista: 200183 - Revista Española de Geriatría y Gerontología País: ESP ISSN: 0211-139X
Autors Sergi de Diego, Mª Teresa Miró, Albert Montaner, Jordi Sala i Montserrat Palau
Títol: Teniendo en la mente el foco: la focalización en la clínica diaria
Revista: Revista de psicopatología y salud mental del niño y del adolescente Noviembre de
2016, 28: 83-89 ISSN: 1695-8691
Autors: Cabré, V. & Mercadal, J.
Títol: Psicoterapia on-line: Escenario virtual para una relación real en el espacio intermediario
Revista: Revista Clínica e Investigación Relacional País: ESP

23

Memòria 2016 -Fundació Vidal i Barraquer

Autors: Pérez-Testor, C., Davins, M., Aramburu, I., Aznar-Martínez, B., d'Agatta, E.; Salamero,
M.
Títol: L'infedeltà nella relazione di coppia: una forma di sofferenza del legame
Editorial: 100469 - Franco Angeli - N
Referència: En: Nicolò, AM.; Benghozi, P.; Lucarelli, D. (ed.). Famiglie in
trasformazione.

Tesis doctorals defensades
Autor: Mariella Venturella
Títol Tesi: "Autismo, un hermano, otros hermanos, un grupo. Estudio observacional del proceso
de un grupo de niños con hermanos diagnosticados de Trastorno del Espectro Autista (TEA)
Director: Víctor Cabré i Eulàlia Arias
Qualificació: Excelent “Cum Laude”
Autor: Francesc Sainz
Títol Tesi: La influencia de la obra de Donald W. Winnicott en las bases conceptuales del
psicoanálisis relacional actual. Una contribución a la aplicación psicoterapéutica y una propuesta
para la docencia
Director: Víctor Cabré
Qualificació: Excelent “Cum Laude”

Seguiments
-

-

Tesis doctorals de Josep Mercadal, Lorena Sozzi, Mark Dangerfield, Myriam Palau,
Nuria Lisbona, Carmen Gutierrez-Zapata, Salvatore Cosentino, Francesca Danioni,
Brenda Tarragona y Eva Jimenez
Suport estudi sobre el treball social a la FVB
Articles derivats de la tesi doctoral del Dr. J.M. Ribé
Seguiment de les recerques en marxa: I+D sobre Adopció i Relig 2015 sobre Salut i
Patologia de l’Experiència Espiritual.

Ajuts i subvencions
Ajuts URL a Projectes Tractor
2016-URL-Trac-036
Comunicación y apego en la familia adoptiva
Carles Pérez Testor
3.000€
Ajuts URL a la Internacionalització
2016-Internac-009
Apego, vínculo y comunicación en la familia adoptiva
3.000€
Josep Mercadal
Ajuts URL a la Intensificació de l’Activitat Investigadora PDI
2016-URL-IR-003
Inés Aramburu
5.628€

Col·laboracions
-

Harold D. Grotevant (Massachusetts University) Treball sobre adopció internacional
Douglas K. Snyder (Texas A & M University) i Vittorio Cigoli (Università Cattolica del
Sacro Cuore de Milano). Intervenció en parelles en crisi
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SERVEI DE PUBLICACIONS
Durant aquest any 2016 s’ha publicat la segona versió actualitzada i modificada del Manual de
Psicopatologia Clínica a la col·lecció Salud Mental que dirigeix la Fundació a l’Editorial Herder.
Fins ara la col·lecció consta d’un total d’11 obres.

BIBLIOTECA
Préstecs anuals 2016 _________ 54
Préstec interbibliotecari 2016 ___ 25
Consultes anuals 2016 ________ 125
Aquest any 2016 el préstec interbibliotecari entre les biblioteques de la URL s’ha consolidat i ja
és habitual que ens sol·licitin llibres des d’altres biblioteques, destacant, entre elles la de FPCEE
Blanquerna.
Gràcies a la progressiva implementació del Programa Millenium, el nostre fons documental és
accessible a tots els estudiants universitaris catalans. Això ha permès que, des d’altres
universitats, tinguessin notícia que a la nostra biblioteca es pot trobar un determinat llibre i que es
pot consultar o demanar en préstec. Això ha estat especialment significatiu en el cas d’estudiants
de la nostra universitat (URL), ja que, tant en el cas de la Facultat de Psicologia (Blanquerna)
com en el de les altres facultats de la URL (Comunicació. Infermeria,...), hem tingut estudiants
fent consultes, enduent-se llibres en préstec o s’han rebut peticions de les respectives biblioteques
en el marc del préstec interbibliotecari.
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ÀREA DE PSICOLOGIA I ESPIRITUALITAT TRANSCULTURAL
C. Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, 08022 Barcelona
Tel. 93 434 00 01
RECERCA
Indicadors d’avaluació psicològica de la qualitat de l’experiència espiritual i/o religiosa.
Projecte finançat per Relig 2015. Ha continuat el treball d’entrevistes que ha permès la
modificació de l’escala d’indicadors i la validació del projecte
S’ha realitzat una àmplia activitat de seminaris de recerca:
. Mística i psicoanàlisi. Sobre: Psicopatologies de l’experiència espiritual i religiosa.
. Psicoanàlisis i Espiritualitat (AIEMPR 1). Es treballa amb l’objectiu del Congrés
Internacional AIEMPR Canadà, Juliol 2016.
S’elabora l’article: I La carn es va fer verb, integrant psicoanàlisi, neurociència i
espiritualitat.
. Psicoanàlisis i Espiritualitat. Es treballa la funció simbòlica. El símbol des de
l’antropologia, la psicologia i les tradicions espirituals.
- Seminari de Recerca GRUP O. Neurociència i espiritualitat.
- Seminari de Recerca conjunt FVB i Centre Estudi Tradicions Religioses. Anàlisi
d’un text de la tradició Hindú.
Cal esmentar el notable nivell assolit dels treballs de final de Màster d’Espiritualitat Transcultural
que constitueixen una base de futures publicacions i treballs de recerca:
-

Marisa Barros: Preludios a la oración.
María José Palop: . Hilario Ibáñez Martínez: La espiritualidad no-dual: una
aproximación.
Juan Manuel Palma: Espiritualidad en las fronteras.
Daniel Maurandi Ballano: Desarrollo de la fe en la experiencia de Ramon Llull (12321316): Diálogo y convivencia en la vida mística.

DOCÈNCIA
En els programes d’Expert en Espiritualitat: Psicopatologia i Salut Mental i el Postgrau
d’Acompanyament Espiritual (PAE), Màster d’Espiritualitat Transcultural, cal destacar
l’augment de professors i tutors (tres d’ells de la Universitat de Loiola-Andalusia)
El Màster d’Espiritualitat Transcultural té alumnes que segueixen les classes per vídeo
conferència des de vuit ciutats espanyoles i de set països europeus i llatinoamericans, el que li
dóna un caràcter veritablement internacional.
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POLÍTIQUES DE QUALITAT
RENOVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ ISO 9001
L’empresa Det NorsKe Veritas certifica el Sistema de Gestió ISO 9001:2008 de la Fundació
Vidal i Barraquer des de l’any 2010. El certificat és vàlid per a la prestació de serveis d’atenció
sanitària en salut mental, recerca i docència.
El mes de juliol del 2016 es va recertificar el sistema de gestió de la FVB amb validesa fins a
setembre 2018.
També, durant aquest any, s’ha fet formació per a l’adaptació als nous requeriments que inclou la
nova Vs.2015 de la Norma ISO 9001.

POLÍTIQUES D’AVALUACIÓ DEL TREBALL ASSISTENCIAL
Conjuntament amb altres organitzacions concertades amb el Servei Català de la Salut (SCS) en
l’àmbit de la salut Mental, amb el Departament d’Ensenyament (escoles que atenen a alumnes
amb greus patologies mentals) i amb el Departament de Benestar Social (CDIAPs o serveis
d'atenció precoç) s’ha iniciat l’estudi d’un sistema d’avaluació de la millora de l’assistència per
tal de valorar la seva implantació durant els pròxims anys. El sistema ROM (Routine outcome
measures) té una experiència de més de sis anys al Regne Unit i altres països europeus en el camp
de la salut mental. Durant el segon semestre de l’any, en Josep Mercadal ha participat en diverses
reunions a UK per conèixer millor la metodologia i facilitar, des del Departament de Recerca de
la FVB, la seva implantació als serveis assistencials de la FVB durant el 2017.

PROTECCIÓ DE DADES
L’empresa Faura-Casas, Auditors-Consultors, S.L., de forma biennal i de conformitat amb el que
estableix la normativa vigent sobre protecció de dades, realitza l’auditoria a la Fundació Vidal i
Barraquer i a la Fundació Privada FVB - Atenció Salut Mental, en aquesta matèria.
La data de la realització de l’auditoria va ser el 20 i 21 de desembre de 2016.
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
Dades Consolidades
SCS
Altres administracions
Privats
Docència i Recerca
TOTAL INGRESSOS
Personal
Altres
TOTAL DESPESES
RESULTAT

4.354.274
76.452
526.293
398.811
5.355.830
4.518.438
872.355
5.390.793
-34.963

Dades FVB
SCS
Altres administracions
Docència i Recerca
TOTAL INGRESSOS
Personal
Altres
TOTAL DESPESES
RESULTAT

4.354.274
76.452
398.811
4.829.537
4.027.063
813.341
4.840.404
-10.867

Aquest any 2016, gràcies a les noves accions signades amb el Servei Català de la Salut s’ha
incrementat activitat al CSMA i al Centre de Dia de Sant Andreu, també al CSMIJ de Santa
Coloma de Gramenet, concretament al Programa d’atenció adolescents amb greus trastorns de
conducta.
Els ajuts rebuts per a la Universitat Ramon Llull permeten treballar en la recerca realitzada pels
grups de Parella i Família i de Psicologia i Espiritualitat Transcultural.
La FVB ha rebut donacions privades pel desenvolupament de projectes de l’àmbit de la
Psicologia i Espiritualitat Transcultural.
Al mes de febrer de 2016, es va signar un conveni de col·laboració entre Fòrum Dona Activa i la
Fundació per al desenvolupament d’activitats incloses en el programa de la convocatòria 2016 de
l’Obra Social “la Caixa”, “Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social”.
També l’ajut rebut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fa que es continuï
treballant en el Programa de lluita contra la violència masclista i violència familiar.
Finalment, en relació a la retribució variable en funció dels objectius (DPO), la Fundació l’any
2016, ha meritat un vuitanta per cent del total de tot el personal.
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RELACIONS AMB LES ADMINISTRACIONS,
LA UNIVERSITAT RAMON LLULL I LA
COMUNITAT
RELACIONS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
El finançament de la FVB prové, en gran mesura, del Servei Català de la Salut. En aquest sentit,
els directius i professionals han mantingut una relació continuada amb els diferents responsables
del SCS per tal de definir els objectius i avaluar els resultats dels contractes. Durant l’any 2016,
aquest treball de col·laboració ha estat més rellevant davant dels nous projectes posats en marxa i
les perspectives pel 2017.
De la mateixa manera, s’ha treballat conjuntament amb el Departament d’Ensenyament per al
desenvolupament del Programa AIS (Aula Integral de Suport).
Igualment, la col·laboració amb l’àrea de salut de l’Ajuntament de Barcelona ha permès iniciar
una activitat destinada a joves en el marc del Programa de Barris, que també tindrà continuïtat en
el 2017.

UNIVERSITAT RAMON LLULL
El treball amb la Universitat Ramon Llull, de la que l’Institut Universitari en forma part, és
essencial. Durant aquest any s’ha celebrat el XXV Aniversari de la creació de la Universitat i
s’han fet un conjunt d’actes en els quals els patrons i directius hi van participar i en els que va
quedar palès la gran trajectòria feta durant aquests anys i les bones perspectives de cara el futur.
Dins dels programes docents que l’Institut porta a terme podríem destacar la consolidació dels
cursos que s’estan realitzant conjuntament amb la Fundació Blanquerna, gràcies a l’estreta
col·laboració que mantenim des de fa anys amb aquesta Fundació.

COMUNITATS LOCALS
S’han mantingut relacions que s’aniran intensificant en el futur amb els ajuntaments (Santa
Coloma de Gramenet) o els districtes (Sant Andreu, Sarrià-Sant Gervasi) per tal d’estar més
propers a les necessitats de la població que envolta els centres de la FVB.

ASSOCIACIONS I ORGANITZACIONS DEL SECTOR
S’ha continuat la presència activa a La Unió i a Fòrum de Salut Mental participant en les
activitats ordinàries i en diferents grups de treball per tal de contribuir a l’enfortiment de les
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organitzacions del sector i que aquestes puguin donar un bon servei a la societat i als seus
ciutadans.
En el mes de juny del 2016, la FVB es va incorporar a Barcelona Salut Mental (BCN SM). És una
associació d’organitzacions d’atenció comunitària de la ciutat de Barcelona on participen: CPB,
Fundació Tres Turons, ASM Horta Guinardó, Grup HM Salut Mental i el Grup Sant Pere Claver.
BCN SM "és una aliança estratègica entre entitats proveïdores de serveis públics en salut mental a
la ciutat de Barcelona, amb l’objectiu de potenciar conjuntament l'experiència clínica i de gestió
que faciliti la millora de l'atenció a la població en els diferents aspectes assistencials, des de la
prevenció i detecció precoç fins a la recuperació, garantint la continuïtat de tot el procés
terapèutic”.

FUNDACIONS AMIGUES
És molt important remarcar l’ajut i la col·laboració que es manté des de fa anys amb la Fundació
Fèlix Llobet i amb la Fundació Llegat Roca i Pi que faciliten l’accés a locals de Sant Gervasi i
Badalona i que són bàsics per al desenvolupament de les activitats que s’hi realitzen i que ajuden
a complir les finalitats de la FVB.
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PLA ESTRATÈGIC. REPTES DE FUTUR

Les principals línies estratègiques i les actuacions necessàries per acomplir-les són les següents:

a) Actualitzar l’esperit fundacional.
−
−

Disposar i desenvolupar el model assistencial.
Desenvolupar coneixement en “psicologia i espiritualitat”.

b) La FVB, una organització innovadora d’excel·lència i compromesa.
−

−

−

−

−

Treballar amb elevat nivell científic, amb evidència i avaluació de l’activitat en
totes les activitats assistencials.
− Creació de la figura de la Direcció Assistencial.
− Elaborar i implementar un programa de qualitat assistencial.
− Definir i implementar un sistema de codificació de l’activitat.
Disposar d’una cartera de serveis.
− Elaborar una cartera de serveis oferts, en especial en el CMP.
− Dissenyar nous serveis i activitats en el CMP.
Ampliar el coneixement i la captació de talent.
− Implementació del Pla de Recerca.
− Crear un comitè de selecció de personal.
− Crear un comitè de selecció de professorat.
− Incloure el Pla de Formació en el sistema d’avaluació de l’equip
professional.
Difondre el coneixement de la FVB.
− Implementar el Pla de Docència.
− Augmentar la presència en activitats externes.
Potenciar les relacions i la col·laboració amb el sector de la salut mental.

c) Una organització sostenible
−
−
−
−
−
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Reordenar el CMP.
Unificar les activitats del CMP en el marc de la FVB.
Augmentar la capacitat de captar fons externs en les activitats de recerca.
Mantenir la sostenibilitat de les activitats docents.
Mantenir uns serveis centrals eficients al servei de tota l’organització.
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MISSIÓ
Proveir a la comunitat de serveis adreçats a la prevenció, diagnòstic i tractament de la salut
mental, tant des de la vessant clínica com de recerca i docència, considerant aquesta vessant
clínica i el pacient com a eix central de la nostra activitat, particularment en l’àmbit de
l’experiència religiosa”.

VISIÓ
“Ser una institució capdavantera en l’excel·lència en l’abordatge de la salut mental que ens
permeti ser un referent en l’assistència, docència i recerca a Catalunya”.

VALORS
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Eficàcia i eficiència en el funcionament.
Proximitat amb el malalt.
Accessibilitat de tothom als serveis de la Fundació.
Màxim respecte al pacient.
Treball en equip.
Flexibilitat i adaptació a les necessitats dels pacients.

