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MISSIÓ , VISIÓ I VALORS

 

VISIÓ

Ser una institució capdavantera en 
l’excel·lència en l’abordatge de la salut 
mental que ens permeti ser un referent 

en assistència, docència i recerca a 
Catalunya.
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MISSIÓ , VISIÓ I VALORS 

MISSIÓ

Proveir a la comunitat de serveis adreçats a 
la prevenció, diagnòstic i tractament de la 

salut mental, tant des del vessant de la 
clínica com de recerca i docència, 

considerant la clínica i el pacient com a eix 
central de la nostra activitat, particularment 

en l'àmbit de l’experiència religiosa.

VALORS

-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

VISIÓ

Ser una institució capdavantera en 
l’excel·lència en l’abordatge de la salut 
mental que ens permeti ser un referent 

en assistència, docència i recerca a 
Catalunya.

 

VALORS

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.
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PRESENTACIÓ  

 

 
Després de molts anys caracteritzats per les dificultats econòmiques que han patit organitzacions com la 
nostra, l'any 2017 ha significat un canvi important per a la Fundació Vidal i Barraquer a l'haver iniciat 
dues noves activitats que representen un pas endavant en el desenvolupament del model assistencial, 
aprovat en el marc del nou Pla Estratègic 2017-2020, de "comprensió global de l'ésser humà, integrant 
l'orientació d'inspiració psicoanalítica dins del model biopsicosocial". 
 
Les organitzacions no només hem de tractar a les persones de les seves malalties, hem de tenir cura 
d'acompanyar-les en tot el procés terapèutic i donar continuïtat assistencial per arribar a la veritable 
integració de totes les persones en la societat. Cap entitat ho aconseguirà de forma aïllada per això la 
importància de treballar en xarxa. 
 
L'aposta per un model comunitari, tant amb adults com amb infants, ha estat el repte de la FVB aquest 
2017, iniciant els dos equips comunitaris intensius domiciliaris, sense deixar de promoure l'accés a les 
intervencions en psicoteràpia i garantint la rehabilitació psicosocial en els trastorns més greus. 
 
La transformació assistencial és el repte de futur per a la FVB, pensem que la persona ha de participar 
més en les decisions que es prenen vers a ell i a la seva problemàtica i ha de poder decidir el què vol fer i 
el què no vol fer. 
 
La nostra Fundació ha estat dinamitzadora en la constitució d'un grup de treball de diferents entitats per 
a "l'avaluació com un element clau de la pràctica assistencial" 
 
Ens ho havíem proposat l'any 2016 "ser una Institució capdavantera en l'excel·lència del tractament de 
les persones amb trastorns mentals incloent el concepte d'avaluació". 
 
En l'àmbit de la Recerca i la Docència ha suposat la consolidació del Màster d'Acompanyament Espiritual 
amb la participació de més de 30 alumnes. Un programa referent per altres organitzacions com 
la Universidad Loyola d'Andalusia. És el que ens proposàvem com a repte en el 2016: "Incorporar 
l'espiritualitat com una dimensió de la vida que apareix com a manifestació el món intern inconscient i 
conscient" 
 
Gràcies a tots, professionals, voluntaris, patrons, administració i entitats col·laboradores. Un any més 
heu permès fer realitat la Missió per a la qual els nostres fundadors van crear la Fundació Vidal i 
Barraquer. 
 
 
 
 
Jordi Roglà de Leuw 
President Patronat 
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PRESENTACIÓ  

L’any 2017 ha estat un any positiu, ple d’activitats i iniciatives. 
 
Destacaria la prioritat que el Departament de Salut ha donat a la Salut Mental cosa que ha significat més 
recursos pel sector en el seu conjunt, per a l’atenció comunitària en particular i lògicament per a la FVB. 
Queda camí per recórrer però l’esforç que s’ha fet ha estat important.  
 
S’han iniciat dos serveis nous: el programa ECID (Equip Comunitari d’Intervenció a Domicili) destinat a 
adolescents de Badalona i Sant Adrià del Besòs, que té com a objectiu atendre als joves en els seus 
espais naturals i el PADI (Programa d’Atenció Domiciliària Integral) que pretén, conjuntament amb 
diverses organitzacions de la Barcelona Nord, atendre a persones amb trastorns mentals greus a prop 
del seu domicili i evitar ingressos innecessaris.  
 
També hem consolidat la relació amb l’Ajuntament de Barcelona a través del Programa d’Atenció 
Comunitària destinat a establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població en 
l’Eix Besòs dins del Pla de Barris. 
 
D’altra banda, s’ha creat la figura de la Direcció Assistencial i, en aquesta responsabilitat, s’ha incorporat 
la doctora Francesca Asensio. D’aquesta manera, es canvia l’enfocament de la Direcció,  donant més 
espai i més rellevància al treball assistencial en la presa de decisions de la FVB i, alhora, aconseguir més 
sinergies i coherència en la tasca de tots els serveis. 
 
La FVB ha participat en la creació d’ARSISAM, una associació que integra més de deu organitzacions del 
sector i que té l’objectiu d’implementar el sistema d’avaluació ROM (Routine Outcome Measures), cosa 
que es farà amb la col·laboració de CORC (Child Outcomes Research Consortium). Aquesta iniciativa ha 
creat moltes expectatives en les organitzacions que hi han participat i a les quals s’haurà de donar una 
bona resposta en els pròxims anys. 
 
Durant el passat exercici, s’han iniciat canvis en dues àrees de la FVB, que hauran de tenir continuïtat en 
anys vinents: un d’ells és la primera etapa de la implantació del Pla de Sistemes que ha de significar la 
renovació i l’actualització  de les  infraestructures informàtiques i, l’altra, la nova WEB que ha estat un 
primer pas en un procés de canvi que té com a objectiu assolir una millor comunicació cap enfora  i més 
presència en les xarxes socials. 
 
També s’ha avançat en les relacions amb l’Institut Anne Freud de Londres la qual cosa permetrà que en 
l’any 2018 es realitzin formacions en MBT i en AMBIT a la FVB, obrint nous horitzons de cara el futur. 
 
Hem estret relacions amb la Fundació Sant Pere Claver arribant a conèixer-nos millor i  explorant camins 
de col·laboració i confluència. En l’àmbit de la docència i la recerca hem establert línies de treball 
conjuntes intercanviant  informació i compartint projectes. 
 
S’ha  seguit gaudint d’un bon ambient laboral i un desig, ampli i compartit de millorar conjuntament el 
treball de cada dia per poder donar una bona assistència. Mai hem de regatejar esforços per aconseguir-
ho, ja que sense l’esforç de tothom seria impossible fer tot el que s’ha fet i continuar tenint projectes de 
futur 
 
 
 
Rafael Barba Boada 
Director General  
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PATRONAT I EQUIP DIRECTIU 

 

  

Patronat 
 
President 
Jordi Roglà 
 
President honorífic 
Jordi Font 
 
Vicepresident 
Pere Borràs 
 
Secretària 
Carme Tort-Martorell 
 
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 
 
Patronat (FP-FVB) 
 
President 
Jordi Roglà 
 
Vicepresident 
Ramon Guardia 
 
Secretari 
Josep Martí 

Junta Directiva 
 
Director General 
Rafael Barba 
 
Directora Assistencial 
Francesca Asensio 
 
Director Serveis S.M. Sant 
Andreu 
Josep Parés 
 
Director Serveis S.M. Sta. 
Coloma Gramenet i 
Badalona 
Sergi de Diego 
 
Directora del CMP 
Vinyet Mirabent 
 
Director de l’Institut 
Universitari de Salut 
Mental 
Carles Pérez Testor 
 

Institut Universitari 

Director de Docència 
Víctor Cabré 
 
Director de Recerca 
Carles Pérez Testor 

Coordinador Psicologia 
Espiritualitat Transcultural 
Francesc Grané 
 
Serveis Assistencials 

Coordinador CSMA 
Joan Tremoleda 
 
Coordinadora SRC 
Anna Carrió 
 
Coordinadora PSI-PADI 
Natividad López 
 
Coordinadora CSMIJ 
Eulàlia Sayrach 
 
Coordinador HD S.C. 
Walter Masmitjà 
 
Coordinadora HD B. 
Noemí Paniello 
 
Coordinador  ECID. 
Mark Dangerfield 
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ORGANIGRAMA 

 

 

Patronat

Direcció General

Institut Universitari

Docència 

Psicologia-
Espiritualitat

Recerca

Direcció Assistencial

Centre Mèdic 
Psicològic Barcelona

Serveisde SM Infantil 
i Juvenil de Santa 

Colomai Badalona

CSMIJ

HD Sta. Coloma de 
Gramenet

HD Badalona

ECID

Serveisde SM 
d'Adultsde Sant 

Andreu 

CSMA

PSI i PADI

SRC

Adm. Personal 

Gestió Econòmica

Unitat Informàtica

ServeisGenerals
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GESTIÓ DE PERSONES 

NOMBRE DE TREBALLADORS TOTALS I SEGMENTATS PER ÀREES I 

CENTRES:  

Fundació Vidal i Barraquer a 31 de desembre de 2017 

     G.1 G.1 G.2 G.4 G.6   

  

D. 

General 

D. Assist. 
Psiq./a i 

Metge/ssa 

Psicòleg/a i 

Ps.Clínic/a 

TS, ES I 

DUI 
Tècnic/a 

Adm. i 

U.I. 
TOTAL 

Direcció 

General 
1 1 

 

    1 4 7 

CSMA    13 9 9 1 4 36 

CD       1 4   1 6 

CSMIJ    4 7 2   3 16 

ECID 

 

 1 2 2 

  

5 

HD Sta. 

Coloma 
   1  3 5   1 10 

HD Badalona    2 2 4   1 9 

CMP    4 2 1   3 10 

Institut 

Universitari 
   1  2      2 5 

TOTAL 1 1 26 28 27 2 19 104 

FP-FVB Atenció Salut Mental 31 de desembre de 2017 
     G.1 G.1 G.2 G.4 G.6   

  

D. 

General 

D. Assist. 
Psiq./a i 

Metge/ssa 

Psicòleg/a i 

Ps.Clínic/a 

TS, ES I 

DUI 
Tècnic/a 

Adm. i 

U.I. 
TOTAL 

CMP    1 11       12 

TOTAL 0 0 1 11 0 0 0 12 

 

FORMACIÓ: 

S’ha reinstaurat l’elaboració dels plans de formació, establint prioritats per al conjunt de la FVB.  
En el 2017 han estat les “eines de teràpia breu focalitzada” i “l’avaluació de la pràctica 
assistencial” 
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GESTIÓ ECONÒMICA 

 

PERDUES I GUANYS: 

 

FUNDACIÓ VIDAL I 

BARRAQUER 

FP - FVB ATENCIÓ 

SALUT MENTAL 

DADES 

CONSOLIDADES 

Ingr. per activitats 5.271.099 504.857 5.775.955 

Despeses de personal 4.416.152 437.811 4.853.962 

Altres despeses 800.372 56.340 856.712 

Resultat de l’exercici 54.575 10.706 65.281 

 

INGRESSOS SEGONS FONS DE FINANÇAMENT: 

 

 

INVERSIONS:  

S’han destinat 50.468 euros, principalment a renovació d’equips informàtics, sistemes 
audiovisuals de l’Institut Universitari, nova pàgina WEB i posada en funcionament de l’ECID. 

 

82%

2% 9% 7%

SCS

Altres Adm.

Privats

Docència i Recerca
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SERVEIS ASSISTENCIALS 

SERVEIS DE SM SANT ANDREU 
CSMA 
Centre de Salut Mental Adults 
C. Fernando Pessoa, 47-51, 3a. planta, 08030 Barcelona 
Tel. 93 624 34 58 
 
Creat l’any 1981, atén en règim ambulatori. Es tracta d’una unitat de tractaments especialitzats 
dedicada a l’abordatge terapèutic des dels vessants psicològic, social, rehabilitador i, quan cal, 
també biològic. Com a model tècnic, opta per la comprensió psicològica del patiment psíquic des 
d’una orientació comunitària. El treball s’organitza a partir d’un equip multidisciplinari en 
coordinació amb la xarxa pública de salut mental i els serveis comunitaris del districte. 
 
Població referència 
S’atén a una població de majors de 17 anys del Districte Municipal IX o Districte de Sant Andreu, 
que inclou els barris de Sant Andreu, la Sagrera, Navas, Congrés, Bon Pastor, Baró de Viver i 
Trinitat Vella. 
Núm. habitants, 125.000 adults aprox.  
 
 

 2017 

Primeres 1.827 
Successives 34.284 

Altes 1.566 

Pacients atesos 4.649 

Pacients TMS visitats 1.849 

Altes hospitalàries 148 

 

PROGRAMES (CSMA) 

Programa de Trastorns Mentals Severs (PAE-TMS) 
El programa va dirigit a persones amb diagnòstic de TMS, greus amb alteració de la funcionalitat 
psicosocial i risc de desvinculació, per reduir al mínim possible l’impacte de la malaltia mental, i 
assolir una forma de vida satisfactòria (recuperació), fins i tot amb les limitacions que comporta 
la malaltia.  
 
La recuperació no implica “curació”, ni la remissió total de la simptomatologia o que el patiment 
desaparegui.  És un procés personal de canvi d’actituds, valors, sentiments i objectius, per 
entendre, acceptar i superar les repercussions psicosocials de la malaltia. 
El tractament i la rehabilitació els duu a terme un equip 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 si així està indicat i facilitant el treball en 
xarxa. 
 
Les persones incloses en el programa han estat 193. 
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Programa Seguiment Individualitzat (PSI) 
El Pla de Serveis Individualitzats (PSI) és una eina definida pel Pla de Salut de Catalunya per 
donar atenció als Trastorns Mentals Severs ( TMS ). 
Les característiques pròpies de les persones amb TMS impliquen que per la seva adequada 
atenció, cal apropar els serveis sanitaris, socials i rehabilitadors, tan a prop com sigui possible al 
seu entorn natural. Cal avaluar les necessitats individuals de cada subjecte per tal d’estimular i 
potenciar les seves capacitats, fomentar l’autonomia i afavorir la responsabilitat. 
 
El model PSI implica una estratègia d’intervenció assistencial adreçada a les persones amb TMS 
que tenen dificultats de vinculació amb els serveis de salut mental tant de l’àmbit clínic com 
rehabilitador. La finalitat del PSI és que les persones amb TMS assoleixin la recuperació en 
condicions de vida en la comunitat i amb la màxima qualitat de vida que pugui oferir-li l’entorn i 
les capacitats personals. 
 

Programa d’atenció domiciliària intensiva  (PADI) 
El programa PADI, iniciat aquest any 2017, forma part d’un projecte anomenat UCAP que inclou 
vàries organitzacions: 
- Hospital Universitari Vall d’Hebron/ICS 

- Hospital Sant Rafael/GGHH del Sagrat Cor 
- CSMA Horta /Ass. Salut Mental Horta – Guinardó 
- CSMA Nou Barris/Ass. del Centre d’Higiene Mental de Nou Barris 
- CSMA Sant Andreu / F. Vidal i Barraquer 
Entre les 5 organitzacions s’ha creat el projecte UCAP, que inclou el PADI i el  PHP (programa 
d’hospitalització parcial) per donar servei a les persones de tot l’AIS Nord. 
El PADI es destina a persones vinculades o no, amb sospita o confirmació diagnòstica de 
psicopatologia i situació social greu, amb fracàs en la vinculació a la xarxa de salut mental, i que 
requereixen atenció i tractament especialitzat continuat en el domicili fins a l’estabilitat clínica 
suficient per fer possible la vinculació a un recurs d’atenció normalitzat amb atenció a aspectes 
psicosocials individuals i familiars. 
Un element central és la integració amb la xarxa de salut mental, però també amb la xarxa de 
serveis socials, l’atenció primària no especialitzada i la xarxa comunitària. 

 
Programa de Suport a la Primària (PSP) 
Programa iniciat fa més de 15 anys. Es realitzen visites presencials en tots els ambulatoris del 
districte. A partir de l’augment de recursos d’aquest any s’ha pogut assignar un psiquiatre i un 
psicòleg referent i present a cada ambulatori amb freqüència setmanal. 
En total, aquest any s’ha realitzat 4.285 visites i s’ha atès un total de 1.797 persones, 392 dels 
quals han estat derivats al CSMA, mentre que la resta han rebut l’alta i han estat retornats al seu 
pediatra o bé han seguit tractament psiquiàtric o psicoterapèutic de curta durada en format 
individual o grupal.  
 

Programa d’Atenció Comunitària a l’Eix Besòs - Ajuntament de Barcelona 
Consolidació durant l’any 2017 del Programa d’Atenció Comunitària per establir accions 
d’atenció i millora de les condicions de vida de la població. És un programa finançat per 
l’Ajuntament de Barcelona, dins la línia de salut mental del Pla de Barris a l’Eix Besòs, que busca 
abordar els problemes derivats de la concentració dels nivells de renda més baixos, els dèficits 
urbanístics més acusats o la menor qualitat de l’habitatge de la ciutat de Barcelona (a Bon 
Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella als districtes de Sant Andreu). Es pretén millorar el benestar 
psicològic de les persones del territori. 
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SRC 
Servei Rehabilitador Comunitari 
C. Fernando Pessoa, 47-51, 4a. planta, 08030 Barcelona 
Tel. 93 624 34 62 
 
Creat l’any 1999, ofereix un espai de rehabilitació i reinserció psicosocial a persones que han 
patit i pateixen algun trastorn mental que els ha minvat l’autonomia, fet que també ha 
repercutit en la integració al seu entorn més immediat. 
 
Població referència 
S’atén a una població de majors de 18 anys del Districte Municipal IX o Districte de Sant Andreu. 
 

 2017 
Ingressos 46 
Altes 33 
Estada mitjana 2 anys 
Pacients atesos 102 
Sessions 9.600 

 

Franges edat Homes Dones Total 

18-30 6 4 10 
31-40 10 5 15 
41-50 25 18 43 
51-60 18 12 30 
61-65 2 2 4 

  61 41 102 

PROGRAMES  

1 Programa funcional d’activitats (PFA) 
El PFA es concreta en un seguit de programes orientats a assolir objectius específics de 
recuperació, capacitació i rehabilitació.  

• Programa de rehabilitació cognitiva 

• Programa d’habilitats socials i comunicatives 

• Programa d’activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària 

• Programa d’activitats manipulatives 

• Programa d’activitats expressives 

• Programa de promoció de l’activitat física i l’esport 

• Espais grupals de vinculació 

• Intervencions psicoterapèutiques 
2. Programa d’atenció a les famílies 
L’atenció a les persones de l’SRC s’entén com a un procés global i integrador de tots els aspectes 
que configuren la persona. En aquest sentit s’entén que la intervenció amb les persones és 
inseparable de la necessitat d’intervenir i atendre les seves famílies. 

• Nivell individual d’intervenció familiar: 
o Seguiment familiar 
o Intervenció familiar 

• Nivell grupal d’intervenció familiar 
o Grup de suport 
o Sessions conjuntes del grup / multifamiliar 
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3. Programa d’intervenció comunitària 

• Es forma part dels diferents espais i xarxes de participació i treball comunitari: 
o Taula Entitats per la partició del Districte 
o Grup promotor de salut de Trinitat Vella i de Bon Pastor-Baró de Viver 
o Xarxa d’Infància-Adolescència-Joventut dels barris de Trinitat Vella, Bon Pastor i 

Baró de Viver 
o Taula de Salut Mental del Districte 
o Comissió Antiestigma Ateneu Harmonia 
o Intervencions dirigides a la comunitat: sensibilització i lluita contra l'estigma. 

• Biblioteques de Bon Pastor, Trinitat Vella i Sagrera-Marina-Clotet, Cicle de Cinema i SM  

• Centre Cívic Baró de Viver  

• L’Altre Festival  

• Programa KmK  

• Fundació Congrés Català de Salut Mental 

• Activament en el desenvolupament d’activitats de sensibilització als barris de Franja 
Besòs 

• Programa Salut als barris de l’Agència de Salut Pública “Mou-te!!! Sis peus millor que 
dos”, a les Caminades pel Riu Besòs 

• CEM Trinitat vella per al desenvolupament d’activitats esportives 

• Centre Cívic Sant Andreu com a entitat del centre, amb el grup de teatre 

• L’Altre Festival, com a participants artistes, com a voluntaris i com a membres del jurat. 

• L’Ateneu Harmonia, com a membres de l’Ateneu, participant en la Comissió 
Antiestigma, fent el Taller de Cuina 

• Xarxa sense gravetat per a ser inclosos en l’oferta de tallers inclusius 
 
Programes transversals 

• Programa de coordinació amb la xarxa de salut mental 
o circuit de St. Andreu 
o circuit de rehabilitació (en revisió) 

• Circuit de serveis socials 

• Circuit de violència 

• Programa de coordinació amb altres xarxes de serveis socials 

• Treball en xarxa al territori 
o Taula d’Entitats per a la participació del Districte 
o Taula de salut mental del Districte (en construcció) 
o Participació en els espais de treball amb la comunitat i els territoris de Franja 

Besòs: Trinitat Vella, Baró de Viver i Bon Pastor 
Atenció a la complexitat 

• Xarxa salut mental 
o Integració a escala funcional dels diferents Serveis de Salut Mental Sant Andreu: 

CSMA, PSI i SRC. Objectius 
o Millora de l’atenció a la complexitat al Circuit de Salut Mental 
o Creació de la Unitat Funcional d’Atenció Domiciliària 

• Circuit de Serveis Socials 

• Reunions d’Acció col·laborativa (RAC) 

• Reunions acció col·laborativa (RAC)  

• Circuit de Violència  
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SERVEIS DE SM 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 

Creat l’any 1990, realitza l’assistència en salut mental als infants i joves fins als 18 anys del 
municipi de Santa Coloma de Gramenet i vetlla per la promoció de la salut mental d’aquesta 
població. 

Paral·lelament, duu a terme tasques de diagnòstic, orientació i tractament als infants i joves i a 
les famílies i treballa coordinadament amb els recursos del municipi: xarxa sanitària, centres 
escolars i socials, lleure… per aconseguir una intervenció tan integradora com sigui possible. 

Població referència 
Els nens/es i adolescents menors de 18 anys de Santa Coloma de Gramenet. 
Núm. habitants ,  22.243 nen/es i adolescents d’una població total de 117.153. 
 

Act. Assist. CSMIJ 2017 

Primeres 716 
Successives 11.880 

Altes 866 

Pacients atesos 1.782 

Pacients TMG visitats 285 

 

SERVEIS I PROGRAMES (CSMIJ) 

Programa d’atenció a la població adolescent amb greus trastorns de la conducta, escolaritzats 
en centres específics.  
Visites a les unitats de suport  intensiu a l’educació inclusiva (SIEIs), abans anomenades USEEs. 
Assistència a les unitats de persones amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) de l’Escola 
Especial Josep Sol de Sta. Coloma de Gramenet. 
Durant el 2017, els SIEIs han atès 58 alumnes i l’equip del CSMIJ ha fet suport als responsables 
d’aquestes aules.  
Pel que fa a l’activitat a l’E. Josep Sol, que té escolaritzats 132 alumnes, aproximadament el 50% 
estan diagnosticats de TEA. 
 

Aula Integral de Suport (AIS). Aquest any s’ha engegat aquesta aula que escolaritza els alumnes 
amb greus trastorns de conducta que han demostrat no poder ser continguts des de les SIEIs. És 
una aula ubicada en un edifici independent però vinculada a un Institut d’ensenyament 
secundari de Badalona que atén a alumnes de Badalona, St. Adrià i Sta. Coloma de Gramenet 
amb dos psicopedagogs del Departament d’Ensenyament i l’’equip del CSMIJ que està format 
per una psicòloga que dedica 8 hores setmanals i una psiquiatra i una treballadora social del 
CSMIJ que fan suport puntual. Durant el 2017 s’han atès 6.  
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Programa d’atenció  específica als trastorns mentals greus (TMG) 
Aquest programa està adreçat a prioritzar l’atenció d’infants i joves greus. Durant el 2017 han 
estat un total de 285 d’infants i joves atesos, ha suposat un increment del 33,8% respecte a  
l’any anterior, la qual cosa reflecteix una major capacitat de l’equip per detectar aquesta 
població més complexa i necessitada. 

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 SiE 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. El 2017 s’han atès 
un total de 120 alumnes. 
 
Programa de suport a les residències pròpies i concertades de la Direcció General d’Atenció a 
la Infància i Adolescència (DGAIA) 
Es facilita el suport als CRAEs Petit Príncep de Sta. Coloma de Gramenet, Maria Assumpta de 
Badalona i Santa Rosalia de TEIÀ. Es visita també a La Dida, que acull menors que fan una 
primera estada a un centre depenent de la DGAIA però que finalment estaran destinats a un 
altre CRAE de forma permanent. A més del suport presencial i del treball amb els educadors, 
s’han visitat un total de 82 menors d’aquests centres, 10 més que l’any anterior i amb ells s’ha 
realitzat un total de 604 visites.  
 
Programa de Suport a la Primària (PSP) 
El programa implica una presència en els ambulatoris del SCS de la població prestant assistència 
psicològica directament als infants i joves derivats pel pediatre/a o el metge/ssa de família. 
També comporta tasques de coordinació i formació als professionals de cada centre de salut. 
Aquest programa que es va iniciar el 2016, està ja absolutament implementat. En total, aquest 
any s’han visitat  als ambulatoris un total de 345 d’infants i joves, dels quals 144 han estat 
derivats al CSMIJ, mentre que la resta han  rebut l’alta i han estat retornats al seu pediatre/a. 
 

Unitat funcional d’atenció als infants i joves amb trastorn de l’espectre autista (UFTEA) Des del 
darrer trimestre del 2017, el CSMIJ de la FVB és el responsable de liderar el treball d’aquesta 
unitat funcional. La tasca implica la creació d’un registre dels infants i joves amb TEA accessible a 
tots els serveis implicats, així com l’articulació i coordinació d’aquests recursos per tal 
d’optimitzar els esforços. 
Integren la unitat: pediatres de les ABS, CDIAP, el CSMA i  l’ HD d’adolescents  de Sta. Coloma de 
Gramenet, els neuropediatres de Can Ruti i l’EAP del Departament d’Ensenyament, entre 
d’altres. 
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HD SC 
Hospital de Dia de Santa Coloma de Gramenet 
Passatge Sant Miquel s/n 08924 Santa Coloma de Gramenet 
Tel. 93 392 06 44 
 
Servei d’hospitalització parcial en salut mental concertat amb el Servei Català de la Salut amb 25 
places contractades. Va iniciar l’activitat a finals de l’any 2000. 
A l’Hospital de Dia de Santa Coloma s’atenen nois/es de 12 a 18 anys amb indicació 
d’Hospitalització Parcial del municipi de Santa Coloma de Gramenet.  
 

Act. Ass. HD S.C. 2017 

Nombre de pacients atesos 66 
Nombre d’ingressos nous 41 

Nombre de pacients donats d’alta 43 

Reingressos en menys de 90 dies 0 

Estades totals pacients atesos 7.709 

Estada mitjana dels pacients 179 

 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS (HD SC) 

Grup de pares: Grup destinat als pares dels nois/es amb un objectiu psicoeducatiu, portat per la 
treballadora social  i on es tracten les seves inquietuds, preocupacions, dubtes i opinions vers els 
seus fills, compartint i reflexionant juntament amb altres famílies sobre allò que està passant en 
l’aquí i ara a l’entorn familiar. És un grup tancat i consta de sis 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, de cara a 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 a joves… Dins d’aquest punt cal 
destacar la posada en marxa d’un taller comunitari on es tractaran diferents temes d’interès 
(salut, esport, cuina i activitats artístiques), intentant aproximar al jove els recursos de la 
Comunitat relacionats amb aquests temes.   

  

Franges edat Nois Noies Total 

11 anys 0 0 0 

12 anys 3 0 3 

13 anys 6 7 13 

14 anys 6 6 12 

15 anys 9 7 16 

16 anys 6 6 12 

17 anys 5 5 10 

 
35 31 66 

 

Procedència Nº % 

CSMIJ Sta. Coloma 57 86,36% 

Hospital Clínic 7 10,60% 

UCA- Benito Menni 2 3,03% 

  66 100% 
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HD B. 
Hospital de Dia de Badalona 
Av. Martí Pujol, 654, 08915 Badalona 
Tel. 93 461 11 68 
 
Servei d’hospitalització parcial en salut mental concertat amb el Servei Català de la Salut amb 20 
places contractades. Va iniciar l’activitat a finals de 2008. 
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.  
 

Act. Ass. HD B. 2017 

Nombre de pacients atesos 63 
Nombre d’ingressos nous 32 

Nombre de pacients donats d’alta 41 

Reingressos en menys de 90 dies 0 

Estades totals dels pacients atesos 5.158 

Estada mitjana dels pacients 125.8 

 
 

 

 

 

 

 

 

SERVEIS (HD B.) 

Centres d’interès: Es manté i s’implementa durant el 2017 el funcionament dels tallers i 
activitats de l’HD 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 s’organitzen al voltant d’un 
centre d’interès que actua com a fil conductor. S’introdueixen les valoracions dels nois/es sobre 
els Centres d’Interès. 
 
S’ha mantingut el PROGRAMA DE GRUP DIAGNÒSTIC per a nens d’11-12 anys dirigits a la 
PREVENCIÓ davant el pas de l’educació primària a l’ESO. Aquest programa inclou també el 
tractament de les famílies en un grup de pares/familiars.  
El 2016 es va adscriure a la Taula Local d’Infància i Adolescència de Badalona (TIAB) impulsada 
per l’Ajuntament de Badalona. L’HD durant l’any 2017 ha participat activament en el projecte 
municipal formant part de la Comissió Tècnica de la TIAB. Enguany s’ha elaborat el document de 
difusió sobre el primer any de la TIAB i es participa en el comitè organitzador de les Primeres 
Jornades de la TIAB que es realitzaran el mes d’abril de 2018. 

  

Franges edat Nois Noies Total 

11 anys 1 0 1 

12 anys 4 1 5 

13 anys 4 2 6 

14 anys 10 2 12 

15 anys 3 5 8 

16 anys 6 10 16 

17 anys 3 8 11 

18 anys 3 1 4 

  35 29 63 

 

Procedència Nº % 

CSMIJ J. Obiols 9 14,28% 
URPIJ H. Clínic 19 30.15% 
EAP 10 15,87% 
UCA H.Benito M. 8 12,69% 
CSMIJ Creu Verda 4 6,35% 
CSMIJ S. Coloma 5 7,93% 
Altres 6 9,52% 
CRAE 1 1,58% 

HDA S. Coloma G 1 1,58% 

  63 100% 
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PROJECTE PILOT ECID 
Programa de suport a la població adolescent d’alt risc 
Carrer Temple, 15-19, 08911 Badalona 
Tel. 93 380 30 57 

  
La Fundació Vidal i Barraquer ha posat en marxa un nou servei assistencial anomenat Equip 
Clínic d’Intervenció a Domicili (ECID).  
 
Es tracta d’un projecte pilot concertat amb el Servei Català de la Salut que es duu a terme a 
Badalona,  per atendre a joves entre 12 i 18 anys basant-se en el projecte AMBIT – Adaptive 
Mentalitzation Based Integrative Treatment–de l’Anna Freud National Centre for Children and 
Families de Londres. AMBIT és un projecte assistencial centrat en el tractament basat en la 
mentalització per a equips que treballen amb joves d’alt risc psicopatològic i social.  
 
AMBIT és una aproximació innovadora que integra les intervencions de salut mental, 
d’ensenyament i dels serveis socials per oferir ajuda directa a aquests joves d’alt risc que tenen 
importants dificultats per vincular-se als serveis assistencials ordinaris. 
 
El projecte pilot es basa en la necessitat d’adaptar-se, els professionals, a les molt malmeses i 
limitades capacitats de vinculació d’aquest perfil de joves. Aquesta proposta suposa un canvi 
significatiu en l’organització de l’assistència ja que implica que els equips clínics surtin dels 
despatxos i adoptin un paper molt actiu de cara als joves. 
 
Objectiu general 
Oferir assistència en salut mental per aquest perfil de joves d’alt risc psicopatològic i social que 
no busquen ni demanen ajuda, sinó que sovint la rebutgen activament. 
 
Àrea d’implementació del Projecte Pilot  
La població on s’establirà l’Equip d’Intervenció d’Adolescents a Domicili serà Badalona, tot i que 
també atendrà a joves de Tiana i Montgat –la mateixa àrea d’influència de l’Hospital de Dia 
d’Adolescents de Badalona. 
  
Fonts de derivació  
Les principals fonts de derivació seran els CSMIJ Joan Obiols i el CSMIJ Creu Verda de Badalona, 
els diferents equips de la Xarxa d’Atenció Primària de Salut, els Serveis Socials de Badalona, 
l’EAP de Badalona, l’Hospital de Dia de Badalona i el Servei de Pediatria de l’Hospital Germans 
Trias i Pujol “Can Ruti” de Badalona. 
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ALTRES SERVEIS ASSISTENCIALS: CMP 
Centre Mèdic Psicològic (Barcelona) 
C. Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, 08022 Barcelona  
Tel. 93 418 99 88  

Centre Mèdic Psicològic (Tarragona) 
 
UNITATS (CMP) 
Unitat d’Adults 

• Unitat d’Assistència a Adults 

• Unitat de Parella i Família 

• Unitat d’Atenció a la Dona Maltractada (UNADOM) 
Unitat Infantil i Juvenil 

• Unitat d’Assistència a Infants i Adolescents 

• Unitat de Pares Adoptius 

• ICIF 

• Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge 
Unitat d Escenoteràpia 
Unitat Especialitzada d’Atenció a Persones Sordes (UEAS) 

 
 

  Primeres Seguiments Psicoteràpies Test TOTAL 

Visites Adults 123 1.933 1.481 23 3.560 

Visites Parella i Família 39 250 20 6 315 
UDIF   175     175 

Visites UPF 14 284 
  

298 
Visites URL 3 62     65 

UNADOM 15 305 
 

8 328 
Dona activa   144     144 

UEAS BCN 26 498 
  

524 
UEAS T. 1 153     154 
TOTAL 221 3.804 1.501 37 5.563 

 
 

  Primeres Seguiments Psicoteràpies Test TOTAL 

Visites Infantils 102 793 1.227 243 2.365 

Grup Adol. Adop. 
 

74 
  

74 
Visites escoles   1.220     1.220 

Caritas 
 

24 
  

24 
UEAS BCN 6 41     47 

UEAS T. 5 13 
  

18 
TOTAL 113 2.165 1.227 243 2.504 
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UNITAT D’ADULTS 
Aquest any 2017, gràcies a l’ajut econòmic de la Fundació la Caixa, la FVB, conjuntament amb 
Dona Activa, col·labora en el projecte “Avança en el teu futur” de la convocatòria  “Lluita contra 
la pobresa infantil i l’exclusió social 2017”, en el marc del Programa d’Ajuts a Projectes 
d’Iniciatives Socials. El projecte està orientat a la inserció social i laboral de dones immigrants 
residents a Badalona. 
D’altra banda, s’ha mantingut el Conveni amb la Universitat Pompeu Fabra pel que es dóna un 
servei d’orientació als estudiants en les dependències de la mateixa universitat. Per aquest 
concepte s’ha augmentat a 284 visites en el 2017. 
 

UNITAT DE PARELLA I FAMÍLIA 
S’ha mantingut el Conveni amb l’Institut Universitari, en concret pel que fa al Màster de Parella i 
Família, per realitzar atenció i psicoteràpia de família amb l’observació d’estudiants del Màster. 
Per aquest concepte es poden atendre parelles i famílies de forma gratuïta en un marc de treball 
en què accepten l’observació d’estudiants i la gravació de les sessions. En total s’han realitzat 
175 visites i 110 tutories als estudiants.  

 
UNITAT D’INFANTIL I JUVENIL 
Al llarg del 2017, s’han acordat dues col·laboracions: d’una banda, la d’una professional de 
l’equip amb el CSMIJ de Sta. Coloma de Gramanet per tal que doni assistència a l’AIS (Aula 
Integral de Suport) de nova creació de Badalona, i de l’altra, amb el CRAE (Centre Residencial 
d’Atenció Educativa) també de Badalona. Ambdues reparteixen el seu horari laboral entre 
aquests equipaments i l’atenció assistencial en el CMP. 
Ha augmentat considerablement el nombre d’actes clínics d’atenció a escoles, en les que hi ha 
hagut més demanda d’hores de dedicació per part dels professionals que donen el servei.  
 

ICIF (Institució Col·laboradora en Integració Familiar) 
Es manté l’activitat,  Conveni amb l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció, per realitzar la 
preparació i valoració de persones que desitgen fer una primera o segona adopció de menors. 
Aquesta Unitat  s’encarrega de la formació dels sol·licitants, entrevistes de valoració de la seva 
idoneïtat i els seguiments post/adoptius oficials dels menors. Estan previstes més converses 
amb la direcció de l’ ICAA per tal de millorar el seu finançament, ja que això no ha estat possible 
en el 2017. 
Grups Formació 3 grups i 31 famílies 

 

UNITAT D’ATENCIÓ ALS TRASTORNS DE L’APRENENTATGE  I DESENVOLUPAMENT 
(UATAD) 
Aquesta unitat, ofereix diagnòstic i tractament específic per als trastorns de l’aprenentatge que 
afecten nens i adolescents. Es manté la difusió dels serveis a diferents escoles i als Equips 
d’Assessorament Psico/Pedagògics (EAP) 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 (URL), 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 
Psicologia, Espiritualitat i Religions: Psicopatologia i Salut Mental. 

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, espanyola i internacional.  

d) L’assessorament tècnic en els àmbits de les seves especialitats amb tots els serveis 
assistencials de la FVB 

 
Donada l’especificitat de la  Institució, tots aquests objectius estan emmarcats en  una estreta 
vinculació entre el treball assistencial, la recerca i la docència: fer, investigar sobre el que es fa i 
ensenyar sobre allò que es fa i s’investiga. 
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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 ALUMNES PROFESSORS 

M. Psicologia General Sanitària 73 10 
M. Psicoteràpia Psicoanalítica 23 12 
M. Espiritualitat Transcultural 30 23 
M. Teràpia Familiar 43 17 
Expert Univ. Acomp. Espiritual 29 14 

 

CONVENIS DE PRÀCTIQUES 
• Fundació HSPC 

• 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 

• Seminario Psicología, psicoanálisis y espiritualidad, “El proceso de evolución y 
transformación mental a partir del itinerario de Las Moradas de Teresa de Jesús. 
Psicología, psicoanálisis y espiritualidad en dialogo”, (17 i 31 gener 2017) 

• Seminario Internacional “Intervención en crisis de pareja y familia”, Prof. Dr. David 

Scharff, (1-2 Desembre 2017) 

 
CURSOS 
Setembre 2017: Psicosis: Precursores, Prodromos, Evolución 

 

ACTES 
12/01/2017: Acte d’Avaluació dels Treballs del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica. 
22/06/2017: Acte d’Avaluació Treballs de Diplomatura MET 
22/09/2017: Acte d’Avaluació Treballs de Diplomatura MET 
20/11/2017: Acte d’Avaluació dels Treballs del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica. 

 

SERVEI DE PUBLICACIONS 

Durant aquest any 2017 s’han publicat els següents títols: Winnicott y la perspectiva relacional 

en el psicoanàlisi y Casos Clínicos de evaluación, a la col·lecció Salud Mental que dirigeix la 

Fundació a l’Editorial Herder. Fins ara la col·lecció consta d’un total de 14 obres. 
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BIBLIOTECA 
Préstecs anuals 2017:  94 
Préstec interbibliotecari  2017 :  21 
Consultes anuals 2017 : 97 

Aquest any 2017 el préstec interbibliotecari entre les biblioteques de la URL s’ha consolidat i ja 
és habitual que se  sol·licitin llibres des d’altres biblioteques, destacant, entre elles la de FPCEE 
Blanquerna. 

Gràcies a la progressiva implementació del Programa Millenium, el fons documental de la FVB és 
accessible a tots els estudiants universitaris catalans. Això ha permès que, des d’altres 
universitats, tinguessin notícia que a la biblioteca de la FVB 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...), hi ha hagut 
estudiants fent consultes, enduent-se llibres en préstec o s’han rebut peticions de les 
respectives biblioteques en el marc del préstec interbibliotecari. 

 

DEPARTAMENT DE RECERCA  
C. Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, 08022 Barcelona 
Tel. 93 434 00 01 - recerca@fvb.cat 

 
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 Psicologia, 
Espiritualitat i Religions: Psicopatologia i Salut Mental. També assessora iniciatives de grups de 
professionals que volen investigar sobre temes específics de la seva pràctica clínica.  

CAPÍTOLS DE LLIBRES 
Autors: Pérez Testor, C 
Títol: La Fragilidad de la família posmoderna. A propósito de la Exhortación Apostòlica Amoris 
Laetitia. 
Libro: En: Pié-Ninot, S.  “Guía de lectura e interpretación de Amoris Laetitia”. Barcelona: PPC, 
2017.  

Autors: Aramburu, I., Salamero, M., Mercadal, J., Aznar, B., Mirabent, V., Davins, M., Pérez 
Testor, C 

Títol: Comunicación familiar en torno a la adopción: Su impacto en la salud mental del 
adolescente 

Libro: En: Loizaga, F. “Adopción en la Adolescencia y Juventud”. Madrid: EDICIONES MENSAJERO 
(2017). 

 

Autors: Mirabent, V., Pérez-Testor, C., Aramburu, I., Davins, M., Aznar, B., Mercadal, J., 
Salamero 

Títol: Quién soy y a donde me dirijo? Identidad positiva y adopción adolescente 

Libro: En: Loizaga, F. “Adopción en la Adolescencia y Juventud”. Madrid: EDICIONES MENSAJERO 
(2017).  
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ARTICLES  

Autors: Pérez Testor, C., Mercadal, J. 

Títol: La eficacia de la terapia familiar: Una revisión  

Revista: La Revue du REFIF País: España  ISSN: 2070-9021 

Volum: 9    Número:     Pàgina inicial: 34    Pàgina final: 45 

 

Autors: Pérez-Testor, C., Aramburu, I., Davins, M., Aznar, B., Mercadal, J. 

Títol: La transformación de la familia a principios del siglo XXI: a propósito de un caso 

Revista: Revista Internacional de Psicoanálisis de Pareja y Familia, País:   ISSN: 2105-1038 

Volum: 16    Número:  1   Pàgina inicial: 34    Pàgina final: 45 

 

Autors: Ribé, J.M., Salamero, M., Pérez-Testor, C., Mercadal, J., Aguilera, C., Cleris, M. 

Títol: Quality of life in family caregivers of schizophrenia patients in Spain: Caregiver 
characteristics, caregiving burden, family functioning, and social and professional support 

Revista: International Journal of Psychiatry in Clinical Practice País:  ISSN:  

Volum: 22    Número:  1   Pàgina inicial:    Pàgina final: 

 

Autors: Vidal-Marti, C.; Perez-Testor, C. 

Títol: Is Chappell and Di Martino's interactive model of workplace violence valid? An article 
analysing workplace violence towards healthcare professionals in Spain 

Revista:  Aggression and Violent Behavior País: ESP  ISSN: 0211-139X 

Volum: 35    Número:     Pàgina inicial:    Pàgina final: 

 

Autors: Jiménez, E., Pérez-Testor, C.  

Títol: El diario de la relación en terapia de pareja 

Revista: La Revue du REFIF País: ESP  ISSN: 2070-9021 

Volum: 9    Número:     Pàgina inicial:    Pàgina final: 

 

Autors: Ribé, J.M. 

Títol: The Experience of Balint Groups in Spain: A Personal View 

Revista: Mental Health in Family Medicine País:  

Volum: 13    Número:     Pàgina inicial: 577    Pàgina final: 581 

 

Autors: Ribé, J.M. 

Títol: Psicoterapia analítica grupal con psicóticos: teoría y adaptaciones técnicas 

Revista: Temas de Psicoanálisis País: ESP  

Volum:   Número:  13   Pàgina inicial:   Pàgina final:  

 

TESIS DOCTORALS DEFENSADES 
Autor: Josep Mercadal Rotger 
Títol Tesis: From bond to attachment of the internationally adopted adolescents 
Director: Carles Pérez Testor, Manel Salamero, Inés Aramburu 
Qualificació: Excelent “Cum Laude” 

Autor: Salvatore Cosentino 

Títol Tesis: Validación de la v.española del Inventory of Personality Organization (IPO) 

Director: Eulàlia Arias Pujol, Carles Pérez Testor. 
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Qualificació: Excelent “Cum Laude” 

 

El grup de recerca de l’IUSM  també han defensat les seves tesis doctorals: 

• Cristina Günter 

• Lourdes Artigas 

• Esther Verdaguer 

 

SEGUIMENTS 
• Tesis doctorals de, Lorena Sozzi, Mark Dangerfield, Myriam Palau, Nuria Lisbona, 

Carmen Gutierrez-Zapata, Francesca Danioni, Brenda Tarragona y Eva Jimenez. 

• Suport estudi sobre el treball social a la FVB. 

• Articles derivats de la tesi doctorial del Dr. Josep Mercadal Rotger i Dr. Salvatore 
Consentino. 

• 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 la Intensificació  

2016-URL-IR2Q-038 pel 2n. semestre del curs 2016-17 
4.379,40€ 
Francesc Grané 

• Ajuts URL a la Internacionalització  

2017-URL-Internac-003 
Aferrament i comunicació familiar en adolescents adoptats internacionalment a Espanya 
i a EEUU 
4.000€ 
Josep Mercadal  

• Ajuts a Programes de Recerca ACM 
ACM2017_22 

Estudio piloto del programa “Construyendo relaciones en familias adoptivas. Hablando 

de los orígenes” 

5.000€ 

 

COL·LABORACIONS 
• Harold D. Grotevant (Massachusetts University) i Ruth McRoy (Boston College) sobre 

adopció internacional. 

• Lydia P. Buki (University of Miami) sobre vincle i aferrament en l’adopció internacional. 

• Miranda Wolpert (CORC – Anna Freud Centre) sobre avaluació sistemàtica de resultats. 

• David E. Scharff (Georgetown University, Washington) sobre en crisis de parella i família. 

• Jay Lebow (Northwestern University) sobre teràpia de parella i família. 
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AREA DE PSICOLOGIA I ESPIRITUALITAT TRANSCULTURAL 
C. Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, 08022 Barcelona 
Tel. 93 434 00 01 

 
DOCÈNCIA 

S’han realitzat els següents cursos:  

• MASTER D’ESPIRITUALITAT TRANSCULTURAL. La saviesa de les religions des de la 
psicologia, la neurociència i les ciències. Conjuntament amb Universidad Loyola 
Andalucía, Universidad de la Mística (Ávila) i Escola Infermeria Sant Joan de Déu, 
Universitat de Barcelona.  

• POSTGRAU D’ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL, conjuntament amb Fundació Cristianisme 
i Justícia.  

• Per primera vegada s’ha  fet un  Curs breu d’acompanyament psicològic i espiritual per a 
professionals de la salut, organitzat per l’Institut Universitari de Salut Mental Vidal i 
Barraquer – URL i MÚTUAM. 

El mes de maig es va celebrar la Jornada Anual de Psicologia i Espiritualitat sota el títol “El símbol 
i la seva interpretació”. Hi van participar com a ponents: Els Dr. Josep M Esquirol,  Dr. Francesc 
Sainz, Dr. Jaume Aguilar, Dr. Jordi Font, Dr. Victor Cabré, Dr. Victor Hernández Espinisa, Dr. Joan-
Andreu Rocha i el Dr. Francesc Grané. 

En el marc de les activitats de Formació cal assenyalar els treballs de final de Màster elaborats i 
presentats pels alumnes: 

• David Chevalier: Estudio del nuevo paradigma: De la mente determinista a la mente 
participativa. 

• Edy Enrique Cruz Moreno: Espiritualidad de la asociación P Pedro José de Cloriviere SJ. 

• Rossano Zas Friz de Col. Espiritualidad: Trascendecia transformante transcultural. Una 
introducción. 

• Jesús Sancez Vicebte: La espiritualidad de Teilhard de Chardin desde el domino del 
mundo. 

• Daniel Murandi Ballano: Desarrollo de la fe en la experiencia de Ramón Llull (1232-
1316). Diálogo y convivencia en la vida mística. 

També cal remarcar els convenis de col·laboració amb més de  43 organitzacions d’arreu del 
món per a la realització de pràctiques d’immersió. 
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RECERCA 

L’objectiu bàsic és analitzar científicament des de la psicologia, la neurociència i la psiquiatria, el 
fenomen de l’espiritualitat i les religions des d’un punt de vista transcultural. 
 
S’ha treballat de manera intensa en preparar el reconeixement del grup de recerca. 
 
Les línies de treball en curs són les següents: 
 

• Psicoanàlisi i mística. L’objectiu general és analitzar les concomitàncies entre els 
diferents camins espirituals i religiosos, i la psicologia que té en compte els elements 
inconscients. 

• Psicopatalogia de l’experiència espiritual i religiosa. Es tracta de revisar, verificar i 
publicar el projecte “Indicadors d’avaluació de la qualitat psicològica de l’experiència 
espiritual i religiosa”. 

• Espiritualitat i migracions, per analitzar la funció de resiliència que exerceix 
l’experiència espiritual en els processos de migració a partir de les subjectivitats i 
l’anàlisi del procés de transformació (psicològica i espiritual) que viu la persona que 
acompanya col·lectius i persones immigrants. 

• Aportació de les tradicions espirituals a la vida contemporània. Que analitza l’aportació 
de les tradicions i de saviesa de la qualitat humana i contribuir a desimbolltzar els textos 
bàsics d’aquestes tradicions per poder-ne desxifrar el seu contingut. 

 

XARXA DE COL·LABORACIÓ AMB ALTRES INVESTIGADORS O INSTITUCIONS DE 
RELLEVÀNCIA CIENTÍFICA 

El grup de Psicologia i Espiritualitat manté relació continuada amb moltes institucions i grups de 
recerca. Caldria destacar: La Universitat Loyola d’Andalusia. La càtedra UNESCO de diàleg 
intercultural de la mediterrània de la Universitat Rovira i Virgili, El Centre d’Estudi de Tradicions 
Espirituals i Religioses (CETR), la Universitat de la Mística d’Avila, I’Touch, organització 
intereligiosa amb seu a Brussel·les, amb l’associació Mundial de Psiquiatria, amb la Red Atenea i 
amb l’AIEMPR (Associació Mundial d’Estudis Mèdico-Piscològics i Religiosos) entre altres. 
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POLÍTIQUES DE QUALITAT 

CERTIFICACIÓ ISO 9001-2015 

Aquest any 2017 la Fundació Vidal i Barraquer ha assolit la certificació del Sistema de Gestió ISO 
9001:2015. El Certificat és vàlid per a la prestació de Serveis d’Atenció Sanitària en Salut Mental, 
Recerca i Docència. 
La FVB s’ha adaptat als nous requeriments de la norma, especialment als vinculats a la 
comprensió de l’organització i el context, anàlisi de les parts interessades, identificació de riscos 
i oportunitats, gestió del coneixement i gestió de la comunicació. 

 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.  
 

ROM 
Routine Outcomes Measurement 
La FVB ha participat activament en la creació d’ARSISAM (Avaluació  de Resultats sistemàtica en 
Salut Mental) amb l’objectiu d’avaluar el treball assistencial sota la metodologia ROM. 
Durant el primer semestre de 2016, més de deu organitzacions que treballen en l’àmbit de la 
Salut Mental, la majoria d’elles concertades amb el SCS o amb el Departament de Benestar 
Social i Família, van coincidir en la necessitat de cercar formes d’avaluar el resultat dels nostres 
tractaments i de sumar esforços per estudiar la forma d’implementar un sistema d’avaluació 
dels processos assistencials als diferents dispositius de les respectives institucions. 
 
D’una cerca de les experiències publicades, va interessar la metodologia creada pel Centre Anne 
Freud de Londres, anomenada “Routine Outcomes Measurement” (ROM) que, avalada per una 
experiència de més de 6 anys, comptava amb un nombre important d’institucions, del Regne 
Unit però també d’altres països, associades a través del CORC (Childs Outcome Research 
Consortium) i liderats per la Dra. Miranda Wolper. La metodologia aportava un valor afegit al 
paradigma de les “pràctiques basades en l’evidència”, a través de les “evidències basades en la 
pràctica”. Es va contactar amb l’equip de la Dra. Wolper, i més tard, un professional de la FVB es 
va desplaçar a Londres per participar en les reunions periòdiques del CORC i, finalment, com a 
col·lectiu d’institucions, es decideix constituir-se en associació per integrar-se al CORC com a 
grup i poder sol•licitar conjuntament subvencions, beques o ajuts per al desenvolupament del 
projecte. 
 
Paral·lelament, el CSMIJ de Sta. Coloma de Gramenet de la Fundació Vidal i Barraquer va iniciar 
una prova pilot amb totes les primeres visites del mes de febrer de 2017 a les quals es van 
administrar una primera fase de proves que s’estan repetint durant el mes de setembre (el ROM 
o Avaluació sistemàtica de resultats –ASR– com s’ha anomenat en català, preveu 
administracions successives i periòdiques de les mateixes proves cada sis mesos), estant previst 
iniciar una administració regular i sistemàtica a totes les primeres visites del mateix CSMIJ a 
partir del mes d’octubre d’enguany. La prova pilot, té per objectiu reconèixer els reptes i 
dificultats que apareixen en el desenvolupament del projecte i desenvolupar solucions als 
problemes descoberts per a garantir un major rigor a la implementació generalitzada de l’ASR. 
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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. Cal assenyalar el 
treball realitzat per als dissenys dels projectes PADI i ECID que han estat contractats per primera 
vegada. 
 
De la mateixa manera, s’ha continuat treballat amb el Departament d’Ensenyament per al 
desenvolupament del Programa AIS (Aula Integral de Suport) i també per completar el treball de 
l’equip de l’ ECID. 
 
Igualment, la col·laboració amb l’Area de Salut de l’Ajuntament de Barcelona ha permès 
continuar l’activitat destinada a joves en el marc del Programa de Barris. 
 

UNIVERSITAT RAMON LLULL 

El  treball amb la Universitat Ramon Llull, de la que l’Institut Universitari en forma part, és 
essencial. Com Entitat membre de la Universitat es participa en la Junta de Govern i en el Consell 
Acadèmic. 
 
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. I, en especial, el Màster de 
Teràpia Familiar, realitzat per primera vegada i en el que també participa l’Hospital de Sant Pau. 
 

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 cada 
vegada més propers a les necessitats de la població que envolta als centres de la FVB. 
 

ASSOCIACIONS I ORGANITZACIONS DEL SECTOR  

S’ha continuat la presència activa en la Unió i en el Fòrum de Salut Mental participant en les 
activitats ordinàries i en diferents grups de treball per tal de contribuir a l’enfortiment de les 
organitzacions del sector i que aquestes puguin donar un bon servei a la societat i als seus 
ciutadans. 
S’ha intensificat la tasca de participació a Barcelona Salut Mental, associació en la qual vam 
integrar-nos en l’any 2016. 
 
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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Centre Mèdic Psicològic CMP Barcelona 
C/ Sant Gervasi de Cassoles, 88-90 

08022 Barcelona 
93.418.99.88 

 
Institut Universitari IUSM FVB 

C/ Sant Gervasi de Cassoles, 88-90 
08022 Barcelona 

93.434.00.01 
 

Centre Salut Mental Adults CSMA Sant Andreu 
C/ Fernando Pessoa, 47, planta 3 

08030 Barcelona 
93.624.34.58 

 
Servei de Rehabilitació Comunitària SRC Sant Andreu 

C/ Fernando Pessoa, 47, planta 4 
08030 Barcelona 

93.624.34.62 
 

Centre Salut Mental Infantil i Juvenil CSMIJ Santa Coloma de Gramenet 
 C/ Àngel de Guimerà, 6-8 

08923 Santa Coloma de Gramenet 
93.466.82.02 

 
Hospital de Dia Adolescents HDA Santa Coloma de Gramenet 

Passatge Sant Miquel, s/n 
08924 Santa Coloma de Gramenet 

93.392.06.44 
 

Hospital de Dia Adolescents HDA Badalona 
Av. Martí i Pujol, 654 

08915 Badalona 
93.461.11.68 

 
Equip Clínic d’Intervenció a Domicili ECID 

C/ Temple, 15-19, planta 1 
08911 Badalona 

93.380.30.57 


