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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 la persona 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 assistència, docència i recerca a
Catalunya.

VALORS
-Eficàcia i eficiència en el
funcionament.
-Proximitat i màxim respecte a les
persones ateses.
-Accessibilitat de tothom als serveis de
la Fundació.
-Treball en equip.
-Flexibilitat i adaptació a les
necessitats de les persones ateses.
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PRESENTACIÓ
L’any 2018 ha estat un any de treball intens viscut amb il·lusió i amb noves iniciatives i projectes.
La feina feta en un ambient de col·laboració i de bona relació entre tothom ha de permetre
avançar en la millora de l’atenció i el desenvolupament professional del conjunt de professionals
de la FVB. La voluntat de mantenir un bon clima laboral, basat en la transparència i el bon tracte
entre uns i altres ha d’estar sempre present en la manera de treballar. És un dels valors que ens
han transmès els nostres fundadors, Dr- Bové, Farrerons i Font, i que cal saber protegir i fer
créixer. De entre les noves iniciatives i projectes voldria ressaltar:
1.- El nou projecte d’Avaluació de Resultats Sistemàtica en la Salut Mental (ARSISAM)
promogut per la nostra Fundació. Estava present en el Pla Estratègic i percebem que serà una
exigència creixent en el conjunt del sector de la salut mental.. L’Avaluació ens permetrà
abordar la darrera tasca del conjunt de les nostres tres activitats de Assistència, Recerca i
Docència: l’Evidència científica.
2.- L’Àrea de Psicologia i Espiritualitat emmarcada en l’Institut Universitari està prenent un fort
pes dintre de les activitats de la Docència. En primer lloc, el Patronat de la FVB va aprovar la
creació d’un Consell Assessor format per dotze persones amb l’objectiu d’acompanyar al
Patronat en la reflexió, valoració de noves propostes i també d’ajudar al creixement d’aquesta
Àrea. També cal felicitar-se per l’aprovació de Grup de Recerca “Psicologia i Espiritualitat”, que
haurà de permetre el llançament de nous projectes de recerca i la captació de recursos per
finançar-los.
3.- En el àmbit de l’Assistència, i segons determina el nou Model Assistencial del Pla Estratègic
i mantenint la nostra orientació psicodinàmica, de la que hem de ser referents, hem ampliat la
nostra atenció de forma integral i integrada. Integral: no només tractar la malaltia. Hem de
tindre cura de les persones ateses abordant les seves diferents necessitats.
I ho fem de forma integrada amb altres institucions hospitalàries, ambulatòries, socials,
educatives o veïnals tal com s’explica en aquesta Memòria en els apartats del Projectes
“Programa Atenció Domiciliaria Intensa” (PADI) del equip de Sant Andreu o els “Equips
Comunitaris de Intervenció a Domicili” (ECID) en Santa Coloma de Gramanet i Badalona.

4. La gestió dels Recursos Humans en una organització com la nostra i en uns anys caracteritzats,
addicionalment, per la necessitat de incorporació de nous professionals com garantia de la
continuació, a mig i llarg termini, de l’essència i els valors de Fundació Vidal i Barraquer.
Per aquest motiu vull donar la benvinguda als nous professionals incorporats recentment.
Finalment hem de retre homenatge a l’estimat Mn Claret membre del Patronat d’ençà 2006, i
que ens va deixar l’estiu passat . El seu record estarà sempre amb nosaltres amb un immens
agraïment per la seva dedicació i aportacions encaminades per obtenir el millor per a la
Fundació Vidal i Barraquer.
Jordi Roglà de Leuw
President Patronat
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PRESENTACIÓ
Més enllà de la important feina de cada dia, en especial en l’atenció a les persones que es
dirigeixen als nostres serveis, i que és el que dóna sentit a la FVB i al treball de tots els
professionals, en el transcurs de tot l’any succeeixen molts fets tant interns com externs. Aquest
any ha estat ric en ells, malgrat la realitat complicada i difícil de la política catalana i també de la
seva Administració, que seguim amb atenció i responsabilitat, alhora que agraïm l’esforç i
dedicació de tots els directius i funcionaris de la Generalitat durant l’any 2018.
S’han consolidat dos projectes iniciats a finals de l’any 2017: l’ECID de Badalona i la UCAP de la
Barcelona Nord. El primer de manera molt satisfactòria i amb un elevat impacte en el sector
sanitari, però també en l’educatiu i en el de l’atenció a les persones desfavorides. Uns dels grans
èxits d’aquest projecte ha estat la col·laboració amb la Fundació Nous Cims què ha donat suport
a la posada en funcionament d’un nou ECID a Santa Coloma de Gramenet a final d’any. Tot això
representa un repte per a la FVB per tal de saber donar resposta a totes les entitats que ens
donen suport, tant de l’Administració com de la iniciativa privada i dels agents socials de
diferents àmbits. El projecte de la UCAP, s’ha fet amb col·laboració amb cinc altres
organitzacions. No només demostra els resultats que una bona col·laboració pot aconseguir,
sinó també la implementació de noves eines en l’atenció comunitària.
Seguim tenint el repte de fer créixer i donar noves orientacions al CMP. Voldríem prioritzar el
suport al sector educatiu: al món universitari, als equips psicològics de les escoles i també
tractant millor tots els trastorns de l’aprenentatge. Igualment en l’àmbit de parella i família, on
els temes de l’adopció ocupen un espai important.
Hem seguit estrenyent les relacions amb l’Institut Anna Freud. Aquesta institució londinenca ha
començat a realitzat activitats formatives a la seu de la FVB , en especial els cursos d’AMBIT
(Adaptative Mentalization Based Integrative Treatment). És un nou pas en aquesta col·laboració
i suposa un enfortiment de la formació en el vessant de la “Mentalització” per part de l’Institut
Universitari.
Des del punt de vista intern, cal esmentar els treballs d’adaptació a la nova Reglamentació de
Protecció de les Dades Personals i també l’aplicació de la segona etapa del Pla Informàtic en els
serveis i unitats ubicades a “casernes” de Sant Andreu. I també en la millora dels sistemes
d’informació a partir dels requeriments de la norma ISO.
Cal agrair una vegada més l’esforç i dedicació de tot l’equip humà de la FVB i també la
col·laboració dels proveïdors i de tots els agents externs, en especial a les fundacions que ens
donen suport econòmic. Agrair també als responsables de la Universitat Ramon Llull, així com
als professionals de les Administracions públiques amb què ens relacionem ja que sense el
suport i la comprensió de tots ells les activitats i el bon fer la FVB no seria possible.
Rafael Barba Boada
Director General
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PATRONAT I EQUIP DIRECTIU

Patronat

Junta Directiva

Institut Universitari

President
Jordi Roglà

Director General
Rafael Barba

Director de Docència
Víctor Cabré

President honorífic
Jordi Font

Directora Assistencial
Francesca Asensio

Director de Recerca
Carles Pérez Testor

Vicepresident
Pere Borràs

Director Serveis S.M. Sant
Andreu
Josep Parés

Coordinador Psicologia
Espiritualitat Transcultural
Francesc Grané

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

Serveis Assistencials

Directora del CMP
Vinyet Mirabent

Coordinadora SRC
Anna Carrió

Director de l’Institut
Universitari de Salut
Mental
Carles Pérez Testor

Coordinadora PSI-PADI
Natividad López

Secretària
Carme Tort-Martorell
Vocals
Jaume Aguilar
M.Teresa Anguera
Jaume Aymar
Salvador Bacardit
Miquel Barbarà
Margarida Bofarull
Joan Botam
Miquel Casas
Josep Pifarré
Mireia Poch
Maite Valls
Mn. Claret (†)

Coordinador CSMA
Joan Tremoleda

Coordinadora CSMIJ
Eulàlia Sayrach
Coordinador HD S.C.
Noemí Paniello
Coordinadora HD B.
Noemí Paniello
Coordinador ECID.
Mark Dangerfield
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ORGANIGRAMA

PATRONAT

DIRECTOR
GENERAL
DELEGAT
PROTECCIÓ DADES

ADMINISTRACIÓ
PERSONAL
GESTIÓ ECONÒMICA
UNITAT INFORMÀTICA
SERVEIS GENERALS

DIRECCIÓ

INSTITUT
UNIVERSITARI DE
SALUT MENTAL

ASSISTENCIAL

SERVEIS DE
SALUT MENTAL
DE SANT ANDREU

SERVEIS DE SALUT
MENTAL INFANTIL I
JUVENIL DE STA.
COLOMA DE
GRAMENET I
BADALONA

CENTRE MÈDIC
PSICOLÒGIC
BARCELONA

DOCÈNCIA

RECERCA

SRC
CSMIJ STA.
COLOMA

CSMA

HDA
STA. COLOMA DE
GRAMENET

HDA
BADALONA
PSI I PADI
ECID
BADALONA

ECID
SANTA COLOMA
DE GRAMENET
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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 2018
Altres
Equip de
Psiquiatres
professionals
gestió i
i psicòlegs
assistencials administratius

Total

Atenció adults

18.3

11.24

5.08

34.62

Atenció
infanto juvenil

19.06

12.01

4.75

35.82

CMP

7.91

0.5

3.13

11.54

I. Universitari

2.65

1.85

4.5

6.38

6.38

21.19

92.86

Serveis
Centrals
Total

47.92

23.75

F.T.E.

FORMACIÓ
En el 2018 hem liderat a nivell de docència: la Teràpia basada en la Mentalització que parteix
d’un marc psicodinàmic de la “Teoría del apego” i té un apropament a la neurociència.
S’han reinstaurat l’elaboració dels plans de formació, establint prioritats per al conjunt de la
FVB.
Pel que fa a la formació continuada hem realitzat el curs de Protecció de Dades Personals en el
sector sanitari i social, l’Adaptació Word i Outlook 2016, Curs d’Excel 2016 i la Formació AMBIT
(Multi-Team Training).

Noves incorporacions i altres indicadors
Malgrat les dificultats per la manca de professionals, s’han pogut captar professionals, tant
psicòlegs com psiquiatres per cobrir els nous serveis que s’han ampliat o obert.
D’aquesta manera s’està produint un rejoveniment de la plantilla, de la qual l’edat mitja a finals
d’any ha estat de 47,39 anys. Respecte al total de l’equip humà hi treballen 82 dones (69%) i 26
homes (31%), per tant una plantilla amb elevada predominança femenina.
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GESTIÓ ECONÒMICA

CTE. DE RESULTATS:
FUNDACIÓ VIDAL I
BARRAQUER
Ingressos per
activitats

6.335.711

Despeses de personal

5.404.697

Altres despeses

914.779

Resultat de l’exercici

16.235

INGRESSOS SEGONS FONS DE FINANÇAMENT:

4%

7%

6%

SCS
83%
Altres Adm.
Privats
Docència i
Recerca

INVERSIONS:
S’han destinat 40.254 euros, principalment per aplicacions informàtiques, renovació d’equips
informàtics i millora de les instal·lacions i del mobiliari.
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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 csma_usuaris@fvb.cat
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, 119.000 adults aprox.
Durant aquest 2018 hem potenciat la transversalitat amb l’inici de la implementació del procés
d’atenció a la psicosis incipient i el trastorn bipolar, així com el treball amb la xarxa d’atenció
de la zona. Hem reorganitzat el programa de suport a la primària (PSP).
De l’activitat assistencial total destaquem el nombre molt alt de visites que ha estat de 32.209,
repartides entre visites que s’han fet al CSMA de Sant Andreu (27.350) i les fetes pel programa
de suport a la primària (4.859) i hem donat 1.792 altes.
Activitat assistencial CSMA (visites)

Activitat assistencial PSP (visites)

Successives
23.829

Especials
2.974
Primeres
547

Visites totals: 27.350

Successives
3.058

Primeres
Especials
995
806

Visites totals: 4.859

Aquest 2018 hem atès a un total de 4.632 persones de les quals 1.464 han estat ateses al
programa de suport a la primària.
Programa de Trastorns Mentals Severs (PAE-TMS)
Els pacients inclosos en el programa TMS han estat 215.

Programa Seguiment Individualitzat (PSI)
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.
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Durant l’any 2018 hem atès un total de 58 persones. Hem rebut 37 derivacions. S’han atès 27
usuaris nous i hem donat 22 altes. S’han realitzat 2.103 intervencions.
Activitat assistencial PSI

Coordinacions
666

Visites
934

Acompanyaments
503

Programa d’Atenció Domiciliària Intensiva (PADI)
El PADI atén a persones vinculades o no a la xarxa de salut mental amb sospita o confirmació
diagnòstica de psicopatologia i situació social greu on la vinculació a la xarxa de salut mental ha
fracassat; per això requereixen atenció i tractament especialitzat continuat en el domicili fins a
la estabilitat clínica suficient per fer possible una vinculació a un recurs d’atenció normalitzat. Al
llarg del 2018 s’han atès a 46 (24 homes i 22 dones) persones amb les quals s’han realitzat 1.998
intervencions: 1.674 visites domiciliàries, 165 visites familiars i 159 coordinacions amb la xarxa.
El centre derivador més habitual ha estat el CSMA de Sant Andreu, amb 23 derivacions, la resta
han estat derivats dels Serveis d’Urgències i d’Aguts.
Activitat assistencial del PADI
Visites domiciliàries
1.674

Visites familiars
Coordinacions
165
159

Durant aquest primer any de funcionament cal remarcar la bona coordinació amb la resta de
PADIs i del PHP Sant Rafael. S’ha creat un molt bon clima laboral entre els professionals dels
equips que ha facilitat la bona evolució d’aquest projecte innovador. Aquest bon treball de la
UCAP s’ha reflectit en la disminució d’ingressos i dies d’estada a l’hospital de les persones ateses.
Ha millorat molt la satisfacció de les persones ateses que han valorat molt positivament
l’assistència domiciliària.
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Programa d’Atenció Comunitària a l’EIX Besòs – Ajuntament de Barcelona
Durant el 2018 hem donat continuïtat al treball iniciat des de fa anys i consolidat des del 2017
als 3 barris de Franja Besòs (Bon Pastor, Trinitat Vella i Baró de Viver), per establir accions
d’atenció i millora de les condicions de vida de la població, de lluita contra les desigualtats,
millora del benestar de la població vulnerabilitzada, i la promoció d’eines que facilitin una millor
integració social. Iniciant l’assessorament a diferents entitats i grups de la comunitat, apropanthi els professionals i facilitant l’accessibilitat de les persones ateses. El projecte ha desenvolupat
tres grans línies d’intervenció:
· Assessorament a través del “Servei d’Interconsulta Comunitària” (SIC). Intervenció itinerant en
el territori, orientada als diferents agents que treballen amb població destinatària del projecte.
Des dels Serveis de Salut Mental de Sant Andreu hi ha formalitzada la coordinació I el treball
conjunt amb les xarxes formals de serveis. S’ha creat un espai a través del qual s’han canalitzat
demandes i/o consultes sobre casos concrets del territori, als que s’han donat diferents
respostes en funció de les necessitats.
· Desenvolupament d’accions diverses (espais grupals, tallers, xerrades….) en el territori per
donar resposta a les necessitats de prevenció, promoció de la salut i detecció precoç de
situacions de patiment emocional, amb les entitats, serveis i/o equipaments a partir de la
identificació de necessitats.
· Actuacions de sensibilització, promoció de la salut i lluita contra l’estigma, planificades i
organitzades amb Activament, a partir també d’identificació de necessitats junt a les entitats del
territori.

Col·laboracions en estudis de recerca
Hem realitzat l’estudi empíric “Impacte dels factors psicosocials sobre la demanda i les
necessitats en Salut Mental” en els centres de CSMA de Sant Andreu i CSMIJ de Sant Andreu,
amb la Fundació Pere Tarrés.
I durant el 2018 hem començat a participar en l’estudi “Transformacions contemporànies de
l’Atenció en Salut Mental: Projecte de recerca participativa” amb el grup d’Estudis Socials de la
Subjecció i la Subjectivitat des d’una Perspectiva de gènere interseccional de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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SRC
Servei de Rehabilitació Comunitària
C. Fernando Pessoa, 47-51, 4a. planta, 08030 Barcelona
Tel. 93 624 34 62 cda@fvb.cat
S’atén a una població de majors de 18 anys del Districte Municipal IX o Districte de Sant
Andreu.
Al llarg del 2018 el SRC ha mantingut i ampliat la seva intervenció a nivell comunitari, ha
crescut la nostra presència en espais comunitaris i les activitats planificades i desenvolupades
han format part de projectes col·laboratius amb altres serveis i entitats.
Formem part de la Comissió Antiestigma de l’Ateneu Harmonia, de la Taula d’entitats per a la
participació del Districte, dels espais de xarxa de Franja Besòs.
Hem consolidat la nostra col·laboració amb la xarxa sense gravetat amb el Taller de cuina
creativa i emocional i amb el grup de teatre “pensativos en equilibrio”.
Desenvolupem com cada any el nostre Cicle de cinema i salut mental.
Participem en les Festes de la Primavera de l’Ateneu Harmonia, en el cicle de cinema i salut de
la Taula, la jornada de sensibilització “Maquina’t”, la flashmob del dia mundial de la
discapacitat, de la Jornada antiestigma de l’Ateneu Harmonia...
Des de l’SRC hem obert diverses activitats a la població: caminades, grup de teatre, taller de
cuina i propostes puntuals de xerrades, tallers.

Aquest 2018 hem atès a un total de 109 persones que han participat en els diferents
programes del servei. Hem fet 11.274 sessions i hem donat 48 altes.

Activitat assistencial SRC

Franja d’edat de les persones ateses
45

50
40

Altes
48

Ingressos
41

25

30

24

20
20
10

10 8

13
5

9

19
14

11
6

7
2

0
Homes
18-30

Dones
31-40

41-50

Total
51-60

51-65

Aquest 2018 hem començat a desenvolupar el Programa Específic per a joves (Espai Jove) i
l’Espai de Trobada.
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Espai jove
Aquest programa va destinat a joves entre 16 i 25 anys que presenten dificultats afectives,
relacionals i/o laboral-formatives i que afecten la seva funcionalitat, del districte de Sant Andreu.
L’equip professional està format per tres educadors socials, una treballadora social i una
psicòloga clínica. L’espai jove es desenvolupa durant dues tardes a la setmana (dilluns i dimecres
de 16h a 18h) i es fan activitats grupals dirigides per dos professionals. Aquestes activitats són
planificades mensualment pels propis joves i solen classificar-se en activitats en les que es
treballen aspectes psicoterapèutics, habilitats cognitives, habilitats socials, habilitats bàsiques
funcionals, habilitats manuals i activitats de lleure i oci. A més, el grup també disposa d’un espai
de musicoteràpia setmanal dirigit per un professional extern a l’equip. A part de les activitats
grupals, els joves tenen seguiments individuals. També, si es considera necessari, se li ofereix a
la família un seguiment. Durant el 2018 hem atès 16 joves (8 nois i 8 noies).

Espai de trobada
A principis de novembre es va posar en marxa aquest projecte innovador, un projecte gestionat
per les persones ateses dels serveis de salut mental de la Fundació Vidal Barraquer que es van
adonar que tot el que s’havia aconseguit en aquests serveis, com un bon nivell autoestima,
integració i socialització, es perdia en molts casos, després que fossin donats d’alta. Amb el
suport de la Fundació, s’ha desenvolupat el projecte ESPAI DE TROBADA, avui en dia hi ha
inscrites 23 persones, moltes d’elles arriben com un recurs proporcionat pels seus professionals.
Es desenvolupa tots els dijous a la tarda amb una mitjana de 8 a 12 usuaris per desenvolupar
activitats lúdiques i reunions per debatre entre tots les activitats que durem a terme durant el
mes. Avui en dia s’han efectuat concerts, cinema, teatre i s’han creat grups d’amistats entre els
usuaris que funcionen fora de la xarxa de la salut mental creant una socialització molt important
per l’estabilitat de les persones que tenen un diagnòstic amb salut mental i conservant els valors
abans esmentats.
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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 csmij@fvb.cat
La població de referència són els nens/es i adolescents menors de 18 anys de Santa Coloma de
Gramenet (22.243 nen/es i adolescents d’una població total de 117.153).
L’activitat assistencial la podem dividir en les visites realitzades pels diferents programes.
Essent l’activitat total de 12.972 visites al llarg del 2018. De les quals 507 corresponen a visites
fetes pel Programa de Suport a la Primària i s’han donat 949 altes.
Activitat assistencial CSMIJ (visites)

Activitat assistencial PSP (visites)
Primeres PSP
339

Successives
7704

Successives
PSP 168

Especials
4099
Primeres
662

Total: 507

Total: 12.465
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 nens/es 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. La
evolució comparativa des de 2017 reflecteix l’augment d’activitat als ambulatoris.
Evolució 2017-2018 del PSP
686
441

494
345
219
144
111 123

Visites

Pacients

Ingressos
CSMIJ
2017

16

2018

Retorn ABS
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Programa d’atenció a la població adolescent amb greus trastorns de la conducta, escolaritzats
en centres específics.
Donem assistència a les unitats de suport intensiu a l’educació inclusiva (SIEIs). Assistència a les
unitats de pacients amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) de l’Escola Especial Josep Sol de Sta.
Coloma de Gramenet. Durant el 2017, els SIEIs havien atès 58 alumnes i aquest 2018 la xifra ha
arribat als 80 alumnes (augment relacionat també amb la incorporació d’una nova SIEI a la
població). 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).
És l’equipament depenent del departament d’Ensenyament que acull de forma sectoritzada els
alumnes amb psicopatologia més greu. 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. Durant el 2018 hem consolidat l’atenció assistencial a l’aula
visitant 6 alumnes.
Programa d’atenció específica als trastorns mentals greus (TMG)
Aquest programa està adreçat a prioritzar l’atenció de pacients greus. Al 2018 ha estat de 304
pacients i representa un 17,22 % sobre el total de pacients atesos. Aquesta evolució posa en
valor la major capacitat de detecció per part del CSMIJ, alhora que reflecteix una preocupant
realitat psicosocial de la població de la qual en tenim cura.
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. El 2018 s’han atès un total de 123 alumnes, xifra molt semblant a la
de l’any anterior.
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 i Maria Assumpta de
Badalona. Hi ha hagut una nova reorganització de l’activitat de suport als centres durant el 2018
que ha implicat una reformulació amb cada centre dels acords de col·laboració i suport,
augmentant les hores dedicades per part del CSMIJ, alhora que es traspassava el suport al CRAE
S. Rosalia al CSMIJ de Mataró. S’ha signat un nou document consensuat que detalla les noves
accions i l’augment de la dedicació, fonamentalment destinades a millorar el treball amb els
educadors i la realització d’intervencions grupals psicoeducatives a menors ingressats als CRAEs,
dins el CSMIJ, així com a abordatges individuals a través de teràpia basada en la mentalització
amb alguns joves amb determinats diagnòstics. Aquest nou model d’intervenció s’anirà revisant
a fi d’implementar les millores que es considerin oportunes. A més del suport presencial i del
treball amb els educadors, s’han visitat un total de 72 menors amb un total de 529 visites.
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Unitat funcional d’atenció als pacients 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 i dues professionals del CSMIJ en són referents. La tasca implica la
creació d’un registre dels pacients 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.
En l’actualitat, els esforços estan prioritzats en la detecció i registre dels nous casos diagnosticats
de TEA des de 2018 a través d’un aplicatiu específic, realitzant-se reunions periòdiques amb els
equips implicats per tal de coordinar les accions, tenir actualitzades les dades i poder atendre
els dubtes.

Programa de psicosi incipient
Aquest programa, de nova incorporació a la cartera de serveis de tots els CSMIJs i CSMAs, implica
la implementació de mesures per la detecció de pacients EMAR (estats mentals d’alt risc).
Durant el 2018, únicament s’ha constituït la comissió que organitzarà el desplegament al nostre
sector sanitari.
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HD B.
Hospital de Dia de Badalona
Av. Martí Pujol, 654, 08915 Badalona
Tel. 93 461 11 68 hdb@fvb.cat
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 obtenim la població total infanto juvenil que és de 54.552 persones,
de les quals s’estima 18.663 persones entre 12-18 anys. Durant el 2018 s’han atès 66 joves.
Activitat assistencial

Destinació a l’alta
CSMIJ
J.Obiols
17%

Estada mitjana
120
CSMA
Badalona
10%

Altes
Ingressos 42
Places
44
20

Altres
21%

URPIJ
H.Clínic
14%

ECID
7%

UCA
H.Benito
M.
12%

CSMIJ S.Coloma
5%
CSMIJ Creu Verda
14%

Total estades: 5.318

Franja d’edat

1

3

4

6

5

4

3

3

Nois
11 anys

12 anys

2

9

3

7

11

15
5

1

5

Noies
13 anys

14 anys

4

14
8 11
8

Total
15 anys

16 anys

17 anys

18 anys

Centres d’interès: Mantenim i implementem durant el 2018 el funcionament dels tallers i
activitats per PROJECTES a través de CENTRES D’INTERÈS. Cada projecte té una durada de 5
setmanes i la majoria d’activitats i tallers educatius dels nois/es s’organitzen al voltant d’un
centre d’interès que actua com a fil conductor. Introduïm les valoracions dels joves sobre els
Centres d’Interès.
Programa de grup diagnòstic: Per a nens d’11-12anys 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.
Xarxa comunitària: Al 2016 ens vàrem adscriure a la Taula Local d’Infància i Adolescència de
Badalona (TIAB) impulsada per l’Ajuntament de Badalona. L’Hospital de Dia ha participat des de
l’inici activament en el projecte municipal formant part de la Comissió Tècnica de la TIAB.
Enguany hem estat membres organitzadors de les Primeres Jornades de la TIAB que es van
realitzar a l’abril de 2018.
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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 hda@fvb.cat
A l’Hospital de Dia de Santa Coloma atenem a nois/es d’12 a 18 anys amb indicació
d’Hospitalització Parcial del municipi de Santa Coloma de Gramenet. El nostre dispositiu té 25
places contractades i la població diana d’aquestes edats és aproximadament de 9.245
adolescents. Durant el 2018 s’han atès 71 joves.
Activitat assistencial

Destinació a l’alta
UCA
H.Benito M.
7%

Estada mitjana
140

URPIJ
H.Clínic
11%

Altes
44
Ingressos
42
Places
25

CSMA
7%

CSMIJ
Sta.
Colom
a
73%

CSMIJ J. Obiols
2%

Total estades: 6.176
Franja d’edat

2

6

8

6

4

1

10 8 11
7
1

Nois
12 anys

16 16 17
7

Noies
13 anys

14 anys

15 anys

11

3

8

Total
16 anys

17 anys

18 anys

Hem millorat les Tutories Educatives per a treballar amb els adolescents a nivell més concret i
individualitzat els objectius educatius.
S’ha portat a terme el Taller d’Il·lustració Comunitari, conjuntament amb la Biblioteca Singuerlín
que aposta per un projecte d’integració comunitari, adreçat a nois d’entre 14 i 18 anys de l’HD i
dels instituts de la zona. El taller ha esdevingut un espai de trobada i experimentació artística
molt gratificant per tots els joves participants; tanmateix ha suposat un espai per conèixer i
apropar-se al món intern dels joves.
Des d’octubre de 2018, i amb la incorporació de la nova coordinadora, hem començat a
participar en les diferents reunions de la Taula de Salut Mental de Santa Coloma de Gramenet.
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ECID - Badalona Equip Clínic d’Intervenció Domiciliària
Carrer Temple, 15-19, 08911 Badalona
Tel. 93 380 30 57 ecid@fvb.cat

L’àrea d’implementació del projecte pilot ECID és Badalona, Tiana, Montgat i una franja de Sant
Adrià del Besòs. La població beneficiaria són tots els joves de les poblacions esmentades i les
seves famílies que presentin alt risc psicopatològic i social que rebutgen l’ajuda o no estan en
condicions per poder ser atesos pels serveis de salut mental ordinaris.
Aquest any 2018 hem consolidat l’ECID, les indicacions de derivació han estat joves que
presenten moltes dificultats de vinculació amb els professionals, amb absentisme escolar
detectats pels EAPs i els Serveis Socials, que també presenten absentisme dels Serveis de salut
mental de referencia.
El principal derivador ha estat el CSMIJ Joan Obiols de Badalona, seguit de l’Hospital Clínic de
Barcelona.
Serveis derivadors
Demanda
família
7%
CSMIJ Joan
Obiols
38%

Instituts
3%
HDA
14%
HCB
14%
EAP
7%

EAIA
7%

CSMIJ Sta.
Coloma
3%

CSMIJ Creu
Verda
7%

La previsió inicial era atendre a 25 nois/es per any, però en aquest primer any de funcionament
s’ha superat aquesta xifra arribant als 29 joves i les seves famílies. Els ingressos han estat
progressius; durant el 1r trimestre vam iniciar el treball assistencial amb 15 joves i les seves
famílies, augmentant la xifra en 8 casos més durant el segon trimestre i 3 casos més en el 3r i 4t
respectivament. Durant l’any 2018 s’han realitzat 933 visites individuals de les 979 que teníem
programades. Hem tingut un absentisme de només el 5%. Tenint en compte la gravetat dels
casos atesos aquesta xifra és força positiva. Al llarg de l’any no s’ha donat cap alta clínica i no
hem tingut tampoc cap alta per interrupció o abandonament del tractament per part del jove
i/o família.

Una altra dada que pensem que és important destacar és el fet que durant el quart trimestre de
l’any, el 65% dels joves que portaven més de sis mesos de tractament es van reincorporar a
activitats formatives, és a dir, que van començar a assistir a l’institut o centre formatiu de
referència encara que fos a temps parcial. Tenint en compte que tots els joves atesos eren
absentistes dels centres educatius on estaven matriculats, amb un temps d’absentisme que
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oscil·lava entre els 6 mesos i els dos anys i mig de duració, pensem que és un bon resultat que
en aquest primer any d’intervenció s’hagin pogut reincorporar als instituts o centres educatius
un 65% dels joves.
2018

1r. tr.*

2n tr.*

Pacients vinculats a àrea formativa
després de 6 mesos de tractament

0

0

Pacients amb més de 6 mesos de
tractament

0

0

%

3r. tr.
12

4t. tr.
13

18

20

67%

65%

El treball terapèutic amb aquest perfil de joves és una tasca dura i complexa, sobretot pel que
implica d’haver de fer-nos càrrec d’un molt intens patiment dels menors i de les seves famílies.
Es tracta d’un nivell de patiment amb moltes dificultats de ser expressat en paraules i comunicat
als professionals d’aquesta manera. Aquest fet complica molt la vinculació amb els serveis
ordinaris. Per aquest motiu des de l’ECID prenem un paper molt actiu a l’hora de facilitar la
vinculació amb els joves, sent el fet d’anar als domicilis un element facilitador del procés
terapèutic. Les visites domiciliàries ens demostren en el terreny quotidià, les dificultats per
organitzar-se en el dia a dia d’algunes famílies. Trobem habitacions que són com coves on
l’adolescent viu aïllat, habitacions amb decoracions aturades en el temps en el qual potser en
algun moment hi havia una certa calidesa afectiva a la llar i una proliferació de pantalles per
mirar i entretenir-se.

Projecte de futur 2019: ECID - Santa Coloma de Gramenet La Fundació privada Nous Cims esdevé partner estratègic del projecte ECID Santa Coloma de
Gramenet pels adolescents, implicant-se en el seu desenvolupament de l’1 de novembre de
2018 fins al 31 de desembre de 2020, que començarà la seva tasca assistencial al 2019 i atendrà
una població particularment vulnerable: joves absentistes escolars, dels serveis de SM i exclosos
dels sistemes d’atenció social freqüentment per la seva extraordinària complexitat i dificultat
d’abordatge.
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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 cmp@fvb.cat
En el 2018 s’ha realitzat una reorganització de les Unitats. Així s’ha creat la Unitat d’Atenció a la
Dona, que engloba l’Atenció a la Dona Maltractada (UNADOM) i el programa de Dona Activa.
D’altra banda també s’ha creat la Unitat de Suport Psicològic a la Comunitat Educativa
Universitària, que agrupa l’activitat que es realitza a la UPF i els convenis amb ESADE i Pere
Tarrés, de la URL. En relació a l’activitat de Infants i Adolescents s’ha creat la Unitat Integral de
Trastorns d’Aprenentatge (UITA).
Untats (CMP)
Unitat d’Adults







Unitat d’assistència a Adults
Unitat de Parella i família
Unitat d’atenció a la dona (UNADOM i Dona Activa)
Unitat suport psicològic a la Comunitat Educativa Universitària
Unitat especialitzada a l’Atenció a persones sordes (UEAS)(BCN i Tarragona)
Unitat d’atenció al mon espiritual

Unitat infantil






Unitat d’assistència a infants i adolescents
Unitat de pre i post adopció: Unitat de pares adoptius i Institució
Col·laboradora en Integració Familiar (ICIF)
Unitat integral de trastorn d’aprenentatge (UITA)
Unitat de suport psicològic a les escoles
Unitat especialitzada a l’Atenció a persones sordes (UEAS)(BCN i Tarragona)

Activitat assistencial
Primeres Successives
Visites Adults
Visites Parella i Família
UNADOM
DONA ACTIVA
Visites U.P.F.
Visites U.R.L.
Total
Visites infantils
Visites escoles
Total

23

84
31
21
16
8

3001
237
282
148
290
62

160
4020
Primeres Successives
84
1915
1573
84
3488
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UNITATS D’ADULTS
Unitat d’assistència a adults
Aquesta unitat està adreçada a l’atenció psicològica i psiquiàtrica d’adults que necessiten
atenció específica. L’atenció es centra en primer lloc en el diagnòstic com a primer pas per
conèixer la patologia que presenta el consultant i ens permet posteriorment orientar a una
adequada indicació terapèutica. Es realitzen entrevistes diagnòstiques, les quals poden incloure,
si s’escau, l’administració d’una bateria psicològica.
S’ofereixen tractaments individuals, tant psicoterapèutics com psicofarmacològics, que tenen
com a objectiu tractar el motiu de consulta i millorar el benestar psíquic del consultant. Es manté
l’activitat d’aquesta unitat de forma estable al llarg del 2018.
Unitat de parella i família
Aquesta Unitat té com a objectiu atendre la conflictiva que presenten els pacients que pateixen
trastorns relacionats amb la seva vida conjugal i familiar. Donada la particularitat d'aquests
conflictes, se’ls atén de manera especialitzada.
Actualment es manté a l’equip activitat assistencial i recerca, amb vinculació al Institut
Universitari de la FVB. Aquesta col·laboració porta al manteniment del 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 d’Atenció a la Dona (UNADOM i Dona ACTIVA)
En el 2018 i dins de la Unitat de la Dona, els serveis del CMP han renovat el programa amb
l’entitat Dona Activa, amb una nova subvenció de La Caixa, pel que es realitza una tasca
orientada a la inserció social i laboral de dones immigrades residents a Badalona.
S’ha renovat la subvenció per a l’activitat de UNADOM amb el Departament de Benestar Social
i Família.
Unitat suport psicològic a la Comunitat Educativa Universitària
Universitat Pompeu Fabra: S’han augmentat les hores del conveni pel que es dona orientació i
assessorament als estudiants, en les dependències de la mateixa universitat tant en anglès com
català o castellà.
URL: S’ha signat un conveni de col·laboració amb ESADE pel que s’atén a les nostres
dependències estudiants que necessiten ajut psiquiàtric i/o psicològic. Molts d’ells són
estrangers i presenten problemes d’adaptació. L’atenció que s’ofereix es dona en català,
castellà, anglès i/o francès. Els estudiants, de grau o màsters, venen derivats per la psicòloga del
servei d’atenció a l’estudiant d’ESADE i es manté una coordinació regular amb ella.
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Unitat d’atenció al món espiritual
Des dels inicis es dona atenció a les persones religioses, durant al llarg d’aquest 2018 s’ha
seguit oferint aquest servei.

UNITAT D’INFANTIL I JUVENIL
Unitat d’assistència a infants i adolescents
Aquesta Unitat dona assistència psicològica i psiquiàtrica a nens/es i adolescents menors de 18
anys, i orientació i assessorament a pares, institucions o associacions que intervenen en el seu
desenvolupament. També, i de forma especialitzada, a les escoles que ho sol·licitin. L’activitat
es centra en l’assessorament, diagnòstic i tractaments psicològics i/o psiquiàtrics, segons les
necessitats. També s’ha donat un lleuger augment del 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.
Unitat d’adopció i post-adopció: Unitat de pares adoptius
Des d’aquesta unitat es manté l’atenció a famílies que han adoptat un menor i se’ls ofereix
assessorament, diagnòstic i tractament específic, psicològic i/o farmacològic. També es realitzen
assessoraments a escoles i col·laboracions amb tallers i jornades de diferents associacions de
pares adoptius, així com es participa en jornades i congressos de professionals.
ICIF (Institució Col·laboradora en Integració Familiar).
Activitat assistencial

Grups Formació
Valoracions d'idoneïtat
Visites psicòleg valoració
Visites T. Social valoració domicili
1a . Visita 2a. adopció
Visites 2a. Adopció
Informes
Visites seguiment post-adoptiu

3 grups: 31 famílies, 476 hores
de formació
42
198
69
29
34
216
63

Es continua realitzant la preparació i valoració de sol·licitants d’adopció en conveni amb l’Institut
Català de l’Acolliment i de l’Adopció.
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.
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UITA: Unitat Integral d’atenció als trastorns de l’aprenentatge
S’ha creat aquesta unitat per dotar-la de coherència interna i d’un contingut més ampli, que
contempli els diferents aspectes que incideixen en els problemes d’aprenentatge, des de la
psicologia, la psiconeurologia i la psiquiatria. Aquesta unitat ofereix diagnòstic i tractament
específic, reeducatiu, psicològic i/o farmacològic, per als trastorns de l’aprenentatge que
afecten nens i adolescents (Problemàtiques de llenguatge, TEL, Dislèxia, Discalcúlia, TDAH ...). A
les famílies se’ls ofereix un paquet que inclou el diagnòstic complet: 1a. visita, exploració
neuropsicològica, devolució dels resultats i informe.
Es considera essencial la coordinació no només amb la família, sinó sobretot amb les escoles, es
prioritza l’atenció en xarxa.
S’ha editat un tríptic explicatiu per a facilitar la seva presentació tant a escoles com a Equips
d’Assessorament Psico/Pedagògics (EAP) dels barris propers al CMP.

Unitat de suport psicològic a les escoles
La Institució delega un o més professionals de l’equip d’infants i adolescents, coneixedors del
món escolar, als centres per tal de realitzar diverses tasques de suport psicològic a la direcció,
professorat, alumnes i pares. Aquest 2018 hem donat assistència a Escoles Pies Sarrià i Balmes,
Escola Lys i Escola Llongueres de Badalona.
L’objectiu del servei és fer equip amb els docents per atendre les necessitats i demandes
relacionades amb l’evolució i aprenentatge dels seus alumnes. Detectar les dificultats, orientar
i donar suport als mestres i intervenir de forma preventiva per evitar el fracàs escolar d’alumnes
amb dificultats incipients.
Unitat UEAS adult i infantil (Unitat especialitzada a persones sordes)
Activitat assistencial

UEAS BCN adults
UEAS TGA. adults
UEAS BCN infantil
UEAS TGA. Infantil
Total

26

Primeres
12
5
6
7
30

Successives
460
139
70
116
785
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INSTITUT UNIVERSITARI DE SALUT MENTAL-URL
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 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 reconeguts per la Generalitat de Catalunya: 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 2018
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

66

10

M.Psicoteràpia Psicoanalítica

12

12

M.Espiritualitat Transcultural

21

23

M.Teràpia Familiar

39

17

Expert Univ. Acomp. Espiritual

31

14

Convenis de pràctiques:





Sant Pere Claver Fundació Sanitària
Fundació Orienta
Benito Menni. Sagrat Cor Serveis de Salut Mental
Unitat de Salut Mental de l’Hospitalet

Jornades i altres activitats






Formació MBT (Tractament Basat en la Mentalització) organitzada per l’Anna Freud
National Centre for Children and Families a la Fundació Vidal i Barraquer (21, 22 i 23
març 2018)
Formació AMBIT per equips organitzada per l’Anna Freud National Centre for Children
and Families a la Fundació Vidal i Barraquer (22, 23 i 24 de maig i 18 i 19 de juny de 2018)
Jornada Debat sobre psicoanàlisi i ciència, organitzada conjuntament amb la Societat
Espanyola de Psicoanàlisi (6 octubre 2018)
VI Jornades Tècniques Internacionals d’Atenció Integral a la Psicosi. Factors de Risc i
Creativitat (19 Octubre 2018)
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Actes
30/05/2018: Acte d’Avaluació Treballs de Diplomatura MET
26/06/2018: Acte d’Avaluació dels Treballs del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica.
03/09/2018: Acte d’Avaluació Treballs de Diplomatura MET
12/11/2018: Acte d’Avaluació dels Treballs del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica.
14/11/2018: Acte d’Avaluació dels Treballs del Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica.

SERVEI DE PUBLICACIONS
Durant aquest any 2018 s’han estat posant a punt dos nous títols de la col·lecció Salud Mental,
que dirigeix la Fundació a l’Editorial Herder, i que s’editaran en el decurs dels propers mesos.

BIBLIOTECA
Préstecs anuals 2018 _________ 59
Préstec interbibliotecari 2018 ___ 29
Consultes anuals 2018 ________ 31
Aquest any 2018, el nombre de préstecs i el de consultes a sala, s’han vist notablement reduïts
a causa de les restriccions d’accés que comporten les activitats docents. D’altra banda, 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 Sierra, 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,...), s’han rebut
peticions de les respectives biblioteques en el marc del préstec interbibliotecari.
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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.

Articles
Autors: Aramburu, I.; Pérez-Testor, C.; Mirabent, V.; Mercadal, J.
Títol: Construyendo un apego seguro: Intervención familiar en un caso de adopción
internacional
Revista: La Revue du REDIF
Volum: 10

Número:

Pàgina inicial: 42 Pàgina final: 53

Autors: Aramburu, I., Mercadal, J. Pérez-Testor, C., Salamero, M., Davins, M., Aznar, B.,
Mirabent, V., Brodzinsky.
Títol: Influence of communication opennesson the psychological adjustment of internationally
adopted adolescents
Revista: Journal of Research of Adolescents
Volum:

Número:

Pàgina inicial: 1 Pàgina final: 12

IF: 2.087.

Autors: Burutxaga, I.; Pérez-Testor, C.; Ibáñez, M.; de Diego, S.; Golanó, M.; Ballús, E.; CastilloGarayoa, JA.
Títol: Apego y Vínculo: una propuesta de delimitación y diferenciación conceptual
Revista: Temas de Psicoanálisis
Volum: 15 Número: Enero 2018 Pàgina inicial: 1 Pàgina final: 17

Autors: Cabré, V.
Títol: Psicoanàlisi i Ciència. A propòsit del llibre de Robert Caper “Construir en la foscor. Teoria i
observació en ciència i en psicoanàlisi”.
Revista: Revista Catalana de Psicoanàlisi
Volum: 35 Número: 2 Pàgina inicial: 135 Pàgina final: 139
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Autors: Golanó Fornells, M.; Pérez Téstor, C.; Salamero Baró, M.
Títol: The spanish and catalan versions of the Parent Development Interview-Revised (PDI-R):
Adaptation and validation process
Revista: Contemporary Family Therapy
Volum: 40 Número: 4 Pàgina inicial: 338 Pàgina final: 345
IF: 0,418

Autors: Martínez Pampliega, A.; Cormenzana, S.; Sanz, M.; Barni, D.; Simon Llovet, J.; Alomar,
E.; Perez Testor, C.
Títol: Metric Goodness of the Adult Prosocialness Scale: comparative Study of Italy and Spain
Revista: The Spanish Journal of Psychology
Volum: 21 Número: Pàgina inicial: 1 Pàgina final: 10
IF: 0,629

Autors: Perez Testor, C.; Mercadal, J.; Rodriguez, P.
Títol: Les troubles sexuels au sein du couple.
Revista: Le Journal des psychologues
Volum: 357 Número: 5 Pàgina inicial: 49

Pàgina final: 52

Doi:10.3917/jdp.357.0049

Autors: Ribé, JM.; Mercadal, J.; Carrió, A.; Sánchez, J.; Ramilans, C.; Alberich, C.
Títol: Factores terapéuticos en psicoterapia grupal: investigación desde la perspectiva de los
miembros del grupo y sus conductores.
Revista: Revista Asociación Española de Neuropsiquiatría.
Volum: 38 Número: 134 Pàgina inicial: 473 Pàgina final: 491

Autors: Ribé Buitrón, J.M. i Cleris Collelldemont, M.
Títol: De la prescripción medicamentosa a la social: ¿una moda, un trámite protocolario o vamos
a pensarlo un poco?
Revista: Medicina de Familia SEMERGEN
Volum: 44
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Autors: Ribé Buitrón, J.M. i Cleris Collelldemont, M.
Títol: De la prescripción medicamentosa a la social: ¿una moda, un trámite protocolario o vamos
a pensarlo un poco?
Revista: Medicina de Familia SEMERGEN
Volum: 44

Número: 7 Pàgina inicial: 447

Pàgina final: 448

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.
Volum: 22 Número: 1 Pàgina inicial: 25 Pàgina final: 33
IF: 1.337

Autors: Ribé Buitron, JM.; Perez-Testor, C.; Muros Guijarro, R.; Nofuentes, C.
Títol: Consideraciones acerca de la interpretación de la escala de Zarit en cuidadores de
pacientes con esquizofrenia
Revista: Atencion Primaria
Volum: 50 Número: 7 Pàgina inicial: 443 Pàgina final: 444
IF: 1,148

Tesis doctorals defensades
Autor: Iker Jakue Buruchaga Sabino
Director: Dr. Carles Pérez Testor; Dra. Margarita Ibáñez Fanés
Títol: Más allá de los estilos de apego. Coherencia y Función Reflexiva en una muestra TDAH
Data defensa: 14/12/2018

Seguiments


Tesis doctorals de:
· Lorena Sozzi, Mark Dangerfield, Nuria Lisbona, Carmen Gutierrez-Zapata,
Francesca Danioni i Eva Jimenez.
· Experiencia del vinculo afectivo: Perdón, compasión y gratitud. Pilar Mariné
Jové.
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Recerques de,
Jose M. Ribé, Marta Golanó i Ester Pla, Clàudia Vasquez, treballadores
socials CSMIJ Santa Coloma, consultes externes, etc.



Nous projectes,
Projecte ROM, ECID, Diana Bachiller, Judith Gallego, etc.



Seguiment de les Recerques en marxa: ACM 2018, ECID, Projecte ROM, etc.

Ajuts i Subvencions
Ajuts URL a la Intensificació
Estudio piloto del programa: Construyendo relaciones en familias adoptivas. Hablando
de los orígenes.
7.408,40 €
Inés Aramburu
Subvenció Maria Teresa Rodó
Impacto de la discriminación y la comunicación de los origenes en el autoconcepto y la
identidad étnica en un grupo de adolescentes adoptados internacionalmente.
41.074,33€
Carles Pérez, Inés Aramburu i Josep Mercadal
Ajuts URL a la Internacionalització
Aferrament i comunicació familiar en adolescents adoptats internacionalment a
Espanya i a EEUU II
4.000€
Josep Mercadal
Ajuts URL a la Intensificació
Avaluació Sistemàtica de Resultats en centres de la xarxa pública infantil i juvenil. Anàlisi
del seguiment longitudinal de la població atesa durant un any.
7760.78€
Josep Mercadal

Col·laboracions


Harold D. Grotevant (Massachusetts University) i Ruth McRoy (Boston College)
sobre adopció internacional.



Jonathan Shedler (University of Colorado, Denver) sobre avaluació de psicoteràpies
psicoanalítiques.



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



Creació de la Xarxa Internacional d’Instituts Universitaris de la Família a Dublin
(Irlanda)
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ÀREA DE PSICOLOGIA I ESPIRITUALITAT TRANSCULTURAL
C. Sant Gervasi de Cassoles, 88-90, 08022 Barcelona
Tel. 93 434 00 01 fvb.psicoesp@fvb.cat

DOCÈNCIA:
Aprovació d’un Nou Màster
A proposta de l’IUSM Vidal i Barraquer el rectorat de la URL ha aprovat un nou Màster que porta per
títol: AUTOCONEIXEMENT, TRANSFORMACIÓ EMOCIONAL i COSMOVISIÓ ESPIRITUAL. Psicologia i
Espiritualitat Cristiana. Aquest màster es realitzarà conjuntament amb el Monestir de Sant Pere de
les Puel·les de Barcelona, i en col·laboració amb l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona
així com amb la Facultat de Psicologia Blanquerna.
Nou curs breu sobre la l’experiència de la mort.
- S’ha realitzat la 1ª edición del curs breu: L’experiència de la mort em transforma la vida.
Directors: Joan-Carles Trallero i Francesc Grané. Participen com a docents, a més dels dos
director, Jorge L. Tizón i Pilar Mariné.
Curs Balint Post-PAE
- Alumnes de la primera edició del PAE i d’altres edicions posteriors realitzen mensualmente un
grup Balint post-PAE. Aquest grup fa 16 anys que es va reunint. La conductora és Maite Valls.
Ampliació dels convenis amb institucions on es realitzen les immersions del Màster en
Espiritualitat Transcultural
S’han continuat ampliant els convenis de de col·laboració amb institucions i grups de recerca
que el grup de Psicologia i Espiritualitat manté d’ençà força temps i en els que 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’Àvila, I.T. Touch (Brussel·les) , Red Atenea i amb l’AIEMP (Associació
Mundial d’Estudis Mèdico-Piscològics i Religiosos), Monestir Sant Pere de les Puel·les, La cova
de Manresa (Centre Internacional d’espiritualitat)

RECERCA:
Reconeixement del Grup de Recerca per part de l’AGAUR.
Acceptació del Grup de Recerca Emergent PSICOLOGÍA, ESPIRITUALITAT I RELIGIONS:
Psicopatologia i Salut Mental per part de l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de
Recerca) del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en la seva
convocatòria: Suport a les activitats dels Grups de Recerca (SGR 2017-2019)
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- Membres del Grup: Dr. Francesc Grané (Investigador Principal). Dr. Jordi Font, Dr. Ramon Maria
Nogués, Dr. Joan-Andreu Rocha, Dr. Jorge Tizón, Dr. Lluís Mauri, Dra.Mar Galceran, Drada.Pilar
Mariné, Dr. Mariola Bernal, Dr. Victor Hernández Ramírez, Dr. Erika Barba, Lc. Maite Valls.
Treballs realitzats durant l’any 2018:


Recerca sobre ESPIRITUALITAT i MIGRACIONS, en col·laboració amb l’Associació
Internacional d’Estudis Médico-Psicològic i Religiosos, Càritas Barcelona, El lloc de la
Dona, SAPPIR (Hospital Sant Pere Claver), Migra-Studium, Centre Passatge, Espacios
Berakah (Sevilla).

La Finalitat d’aquest treball és descriure i analitzar de quina manera l’espiritualitat intervé en
l’evolució psíquica cap a una maduresa humana en els processos de trànsit migratori de
col·lectius en especials dificultats socials.


Seminari O: Aprofundiment en Psicologia, neurociència i Espiritualitat.

En curs la recerca que porta per títol: Estudi de les pràctiques de interiorització en les tradicions
espirituals i religioses i la seva repercussió en la maduració humana.
Membres del Seminari: Ramon Maria Nogués, Jordi Font, Antoni Gomis, Honorat Jaume, Miguel
Matute, Marta Miquel, Maite Valls, Ester Vendrell, Cori de Dalmau, Jaume Casassas, Montse
Guntin. Glòria Díaz, Fernando Melloni, Olga Fajardo, Laura Molero, Pilar Mariné, Marta Burguet,
Maria Labernia i i Francesc Grané.
Experts convidats: Victor Hernández Ramírez, Joan-Andreu Rocha, Xavier Melloni.


Es constitueix un Seminari de Psicologia i Exercicis Espirituals, un seminari que recull
l’herència de treball de la Fundació Vidal i Barraquer i, molt especialment, de la recerca
del Dr. Jordi Font.

Aquest seminari es planteja com un Seminari permanent, que en aquest moment prepararà
diverses aportacions al Simposio Internacional Psicología y Ejercicios Espirituales. "Sentir y
conocer las varias mociones..." (Ej 313), que tindrà lloc del 20 a 24 de Junio 2019 a Loyola.
Ajut a la Intensificació de la Recerca per la URL
Presentació i concessió de l’Ajut d’intensificació per a la Recerca a la Universitat Ramon Llull,
segon semestre. Se’ns ha concedit en la persona de Francesc Grané
En el marc de les activitats de Formació cal assenyalar els treballs de final de Màster elaborats
i presentats pels alumnes:





Francisco Rubén Hermosa: El Sujeto de la Espiritualidad.
Andrea Luca Álvarez Rodríguez: JULIANA DE NORWICH. La transgresión transpersonal
de una mística del corazón. La maternidad de Dios y la Trinidad como arquetipo de
autotranscendencia
Emilio Molina Cordero: La epistemologia participativa en J. Ferrer y J. Krishnamurti
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Celebració de la 18ª Jornada de Psicologia i Espiritualitat
Per primera vegada en la seva història la Jornada de Psicologia i Espiritualitat de la Fundació
Vidal i Barraquer s’ha organitzat conjuntament amb l’Hospital Sant Pere Claver. En aquest cas
es tractava de la XVIII Jornada de Psicologia i Espiritualitat, i la primera per part de Sant Pere
Claver. El tema de la Jornada ha estat: Psicoanàlisi i Espiritualitat: a la recerca del Esser Lliure.
El comitè organitzador va estar format per Francesc Grané, Neus Garcia Guerra, Lluís Mauri,
Carles Pérez Testor i Francesc Vilurbina.
Supervisió als equips d’atenció Psicosocial
El mes de setembre vam començar un treball amb membres dels Equips d’Atenció Psicosocial
(EAPS) Mutuam - La Caixa-. Els EAPS (Equips d'Atenció Psicosocial) estan formats per psicòlogues
generals sanitàries, les quals donen suport psicològic, emocional i espiritual als pacients en
situació de malaltia avançada-final de vida i els seus familiars. Treballen a psicooncologia i a
cures pal·liatives. Aquests equips es van formar fa més de 10 anys quan la Fundació de l’Obra
Social “La Caixa” va engegar el Programa d'Atenció a Persones amb Malaltia avançada i als seus
Familiars.
Els EAPS treballen colze a colze donant suport a les unitats de cures pal·liatives (CP) de diferents
recursos de la xarxa sanitària. Els equips receptors d’aquests equips són l’Hospital Socio Sanitari
Mutuam Güell, els PADES de la ciutat de Barcelona (14 equips), la unitat de valoració Geriàtrica
Integral (UVGI), la Unitat de cures pal·liatives de l’Hospital de Sant Pau i la Santa Creu, la Unitat
d’Oncologia de l’Hospital del Mar, la Unitat de Nefrologia de l’Hospital del Mar, el Centre Fòrum
de Parc Salut Mar i la Unitat d’Oncologia de la Vall d’Hebron.
A Girona donen suport a l'Hospital Josep Trueta, a l'IAS (Santa Caterina), al CSS La República i a
l'HSS Mutuam Girona.
Aquestes supervisions les realitzen des de setembre Pilar Mariné.

Foto de Jordi Font amb els assistents a la 18a. Jornada de Psicologia i Espiritualitat
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POLÍTIQUES DE QUALITAT
CERTIFICACIÓ ISO 9001-2015
La Fundació Vidal i Barraquer assoleix el certificat del Sistema de Gestió segons la norma ISO
9001-2015. Certificat és vàlid per a la prestació de Serveis d’Atenció Sanitària en Salut Mental,
Recerca i Docència.
Aquest any 2018, com indicacions positives, cal destacar: el desplegament del Model
Assistencial, la consolidació del lideratge de la figura Direcció Assistencial, el desenvolupament
del Software ROM, els nous programes assistencials amb recursos (ECID i PADI), l’aposta per la
Formació Continuada i nous canals de comunicació interna.

PROTECCIÓ DE DADES
Des de l’entrada en vigor del nou RGPD, la Fundació ha treballat proactivament. S’ha nomenat
el Delegat de Protecció de dades tal i com exigia el Reglament, s’ha comunicat a l’AEPD i s’ha
situat a l’organigrama.
Les tasques principals del DPD han estat:
 Elaborar el pla de treball
 Seguiment del pla de treball
 Elaborar el Registre d’activitats de tractament del responsable de tractament (RAT)
 Anàlisi de riscos: Registre d’incidències, consultes al Codi Tipus, auditories.
 Definir les mesures de seguretat
 Elaborar el procediment a seguir en el cas d’una notificació d’una violència de seguretat.

SEGURETAT CLÍNICA
S’ha posat en marxa la Comissió de Seguretat clínica del pacient que té com objectiu conèixer
les diferents incidències de seguretat clínica que es produeixen en el conjunt de l’Organització
per analitzar-les i aplicar mesures de prevenció i control oportunes; això permetrà aprofundir
en l’aprenentatge, identificant riscos, tendències i factors contribuents facilitant el foment de la
cultura de seguretat i contribuint a la millora de la seguretat dels pacients.
També s’ha reformulat el circuit de notificació d’incidències. Els professionals de la Institució
han de notificar els incidents de seguretat clínica amb l’objectiu de la millora en la qualitat de
l’atenció sanitària, així com d’aplicar les mesures que s’aprovin i de fer-ne bon ús. La seguretat
del pacient se centra en les incidències assistencials, i s’hi registren incidències com agressions,
errors de medicació, errors de citacions, suïcidis, efectes secundaris de fàrmacs i absentismes.
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ROM
Routine Outcomes Measurement
La FVB participa activament en el funcionament 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”.
Durant l’any 2018 s’ha desenvolupat una aplicació que permetrà el registre i l’emmagatzematge
de tota la informació de l’avaluació que realitzaran els professionals de les entitats sòcies
d’ArsiIsam. Està previst que el primer trimestre del 2019 comencin les proves pilot d’introducció
de dades.

COMISSIÓ DE RECERCA
Es va crear la comissió de recerca, formada per professionals de l’Institut Universitari i de les
àrees assistencials de la FVB amb els objectiu de fomentar la recerca en els equips assistencials
de la FVB, identificant línies de treball, així com ordenar avaluar i assessorar els projectes en
curs. Es un important punt de partida per enfortir l’assistència amb la recerca
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RELACIONS AMB LES ADMINISTRACIONS 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’Àrea de Salut de l’Ajuntament de Barcelona ha permès
continuar l’activitat destinada a joves en el marc del Programa de Barris.

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.
Tanmateix hem començat una estreta relació amb la Fundació Nous Cims que finançarà l’ECID
Santa Coloma en un esperit de col·laboració mútua per tal de millorar l’atenció a la població
infanto-juvenil amb problemes social molt greus.
Hem iniciat col·laboració amb les Fundación Probitas (Grup Grífols), Fitma (Grup MRW) així com
amb Caixa Banc que han donat suport a programes formatius i educatius que gestiona l’equip
professional de l’ECID i d’adopció Internacional.
També s’ha iniciat la col·laboració amb la Fundació Teresa Rodó en l’àmbit de la recerca en
temes de família
Totes aquestes iniciatives reforcen el paper i la presencia de la Fundació Vidal i Barraquer en al
societat civil i obren moltes perspectives de futur.
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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
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