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La solidesa aconseguida per Orienta va quedar 
palesa  en la celebració del 40 aniversari.

Els orígens, el recorregut, la reflexió i els senti-
ments que floreixen a cada acte són la síntesi 
d’una història, d’un treball, derivat d‘uns objectius 
clars i una avanç constant en el desenvolupament 
de tècniques que possibiliten diagnòstics i 
tractaments cada vegada més adequats a cada 
infant i adolescent.

I quan els objectius són clars i l’organització és 
solida, és quan es pot avançar i plantejar reptes 
a mitjà, mig i llarg termini. Aquesta és la finalitat 
d’aquest Pla Estratègic, que és el resultat de la 
reflexió col·lectiva i l’instrument per portar a la 
pràctica els nous objectius que aquest principi 
de segle requereix.

Treball en equip, en xarxa, formació, comunicació 
i participació són els elements clau per a 
una organització dedicada al benestar de les 
persones i amb voluntat de servei públic.

Trobarem en aquest Pla estratègic 2016-2020 
el plantejament per a aquest quadrienni, per tal 
d’aconseguir una millora en la tasca duta a terme 
durant 40 anys.

Montserrat Gibert 
 Presidenta del Patronat

de la Fundació Orienta

PRESENTACIÓ

Presidenta:
Montserrat Gibert Llopart
Mestra. Ex-regidora Àrea Serveis Personals.
Alcaldessa de Sant Boi del 1997 al 2007.

Vocals:
Maria Rotllan Terradellas
Metgessa. Directora Assistencial
del Consorci Sanitari Integral.

Jaume Funes Artiaga
Psicòleg. Educador. Periodista.
Especialitzat en el món dels adolescents.

Àngels Martos Rodríguez
Metgessa. Vicedegana Facultat Medicina i 
Ciències de la Salut de la UIC (Universitat 
Internacional de Catalunya).
Directora de Faceup Projectes.

Jaume Monteis Catot
Metge. Director de Docència del Consorci 
Sanitari Integral.

Montserrat Palau Pujol
Psicòloga Clínica. Membre Emèrit de la 
Fundació Orienta. Assessora en Psicologia 
clínica i en Bioètica.

Mercè Renom Pulit
Doctora en història. Membre del Centre 
d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat i 
del grup de recerca Treball, Institucions i 
Gènere de la Universitat de Barcelona.

Ignasi Riera Gassiot
Escriptor. Periodista. Ha estat diputat 
al Parlament de Catalunya i regidor a 
Cornellà.

EL PATRONAT
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La Fundació Orienta es va crear el 14 de novembre de 1974 i amb altres institucions 
va participar en la posada en marxa de la Coordinadora de Centres d’Higiene 
Mental de Catalunya.

El seu compromís i defensa d’una atenció pública i gratuïta en salut mental dels 
infants i joves va fer que participés en la creació de la Xarxa Infantil i Juvenil 
d’Atenció Pública del CatSalut de la Generalitat de Catalunya (1988). Un any 
més tard, el CatSalut ens va concertar un dels primers serveis d’atenció pública 
anomenat CAPIP.

La prevenció i promoció de la salut, l’atenció, la recerca i la docència formen els 
àmbits especialitzats i les activitats de la Institució. Últimament ha incorporat noves 
tècniques terapèutiques que aporten millores a la pràctica clínica, a la recerca i a 
la docència.

Ha obtingut l’acreditació de Qualitat ISO 9001 i ha guanyat el premi FAD 
d’excel·lència en Qualitat l’any 2010.

Publica des de fa 13 anys, la Revista de Psicopatologia y Salud Mental del niño y 
del adolescente. També ha creat la web informativa Orienta’t, un servei d’ajuda, 
orientació i prevenció de salut mental, adreçada a professionals, pares, mares, 
infants i joves.

La Fundació Orienta té concertats amb el CatSalut cinc centres de salut 
mental infantil i juvenil (CSMIJ) d’atenció ambulatòria i dos hospitals de dia 
per a adolescents. Els serveis estan situats a la comarca del Baix Llobregat i 
el Barcelonès, que consta de 15 municipis, amb una població de 0 a 17 anys 
de 129.463 habitants (Idescat. BEMC. 2014. Elaboració pròpia).

Pertanyen a la Regió Sanitària de Barcelona (RSB) i ofereixen assistència 
pública en salut mental ambulatòria a infants i joves –de 0 a 17 anys– i 
d’hospitalització parcial a adolescents –dels 12 als 17 anys–. 

BREU HISTÒRIA DE LA FUNDACIÓ ORIENTA

3

ÀMBIT GEOGRÀFIC I SERVEIS
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 SERVEIS ASSISTENCIALS AMBULATORIS

CSMIJ GAVÀ
C/ Sant Lluís, 66 - 08850 Gavà
Tel. 93 638 39 93 - Fax 93 633 30 66
csmij_gava@fundacioorienta.com

CSMIJ EL PRAT (CAP Dr. Pujol i Capsada)
Plaça de l’Aigua, 3 - 08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 479 56 15 - Fax 93 378 80 62
csmij_prat@fundacioorienta.com

CSMIJ CASTELLDEFELS
C/ València, 4-8, baixos - 08860 Castelldefels
Tel. 93 634 25 22 - Fax 93 665 28 70
csmij_castelldefels@fundacioorienta.com

CSMIJ L’HOSPITALET
Plaça Francesc Macià, 1 - 08901 L’Hospitalet de Llob.
Tel. 93 260 08 10 - Fax 93 260 23 64
csmij_hospitalet@fundacioorienta.com

CSMIJ SANT BOI
C/ Lluís Castells, 21 - 08830 Sant Boi de Llob.
Tel. 93 661 47 33 - Fax 93 630 34 57
csmij_santboi@fundacioorienta.com

SERVEIS ASSISTENCIALS HOSPITALITZACIÓ PARCIAL

HOSPITAL DE DIA PER A ADOLESCENTS DE GAVÀ
C/ Sant Lluís, 64 - 08850 Gavà
Tel. 93 638 43 64 - Fax 93 93 633 30 66
hospitaldedia@fundacioorienta.com

HOSPITAL DE DIA PER A ADOLESCENTS DE MIRALTA
C/ Miralta, 27-29 - 08906 L’Hospitalet de Llob.
Tel. 93 260 50 38 - Fax 93 260 15 86
hd_miralta@fundacioorienta.com

4

L’Hospitalet L’Hospitalet

St. J. Despí

Cornellà

St. Just 
Desern

Esplugues

TERRITORIS DE REFERÈNCIA

SEU CENTRAL

C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 28
Tel. 93 635 88 10
orienta@fundacioorienta.com
www.fundacioorienta.com
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Presentem el nou Pla Estratègic 2016-2020 elaborat per 
la Direcció de la Fundació Orienta, amb la participació dels 
diferents grups i equips de professionals de la Institució i 
també amb les aportacions dels membres del Patronat.

En aquest nou Pla Estratègic hem recollit algunes de les claus 
d’èxit que formaven part de l’anterior Pla i que no vam poder 
desenvolupar suficientment. Algunes d’aquestes accions estan 
lligades a millorar l’assistència i la comunicació interna i la 
incorporació de noves tecnologies.

Volem seguir reforçant la formació, la innovació i la motivació 
entre els professionals, per seguir millorant l’assistència dia a 
dia i, per altra banda, la promoció i la continuïtat de les aliances 
entre institucions nacionals i internacionals.

Un altre aspecte que hem tingut en compte a l’hora de 
preparar aquest nou Pla Estratègic ha estat l’adaptació a la 
nova normativa ISO, basada en polítiques de prevenció de 
riscos. Una nova metodologia de treball que posa l’èmfasi més 
en accions de prevenció del risc que no pas en la reparació.

El Pla estratègic té com a objectiu central la millora de l’atenció 
dels infants, adolescents i les seves famílies.

I per això, hem incorporat en la nostra pràctica assistencial les 
millors i més avançades tècniques terapèutiques, procedents 
de diversos marcs teòrics.

La integració de totes les línies i corrents teòrics i tècniques, 
enriqueixen la pràctica dels professionals.

Alfons Icart 
Director general de la 

Fundació Orienta

ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
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ANÀLISI INTERNA

El camí que hem fet
b Prestigi i experiència de més de 40 anys en l’atenció dels infants, 

adolescents i les seves famílies

b Esperit pioner i innovador

b Història clínica informatitzada i compartida a tots els centres

b Concentració al territori i arrelament a la comunitat

b Accessibilitat àgil a la documentació interna via intranet

b Revista i biblioteca especialitzada

b Elevat volum de recursos destinats a formació

b Ampli ventall d’activitat docent universitària

b Infraestructura i equipaments moderns i funcionals

b Condicions laborals que afavoreixen la conciliació familiar

El que ens queda per fer
b Afavorir el treball interdisciplinari integrat intraequips i intraserveis

b Vetllar per la continuïtat del referent assistencial  

b Seguir perfilant l’elaboració de processos clínics i organitzatius

b Millorar l’eficiència de la coordinació amb altres equipaments de la 
xarxa

b Vetllar per l’efectivitat de la comunicació interna 

b Adequar la cartera de serveis definint-la sobre la base de les noves 
demandes

b Continuar focalitzant la formació en àrees específiques

3

PLA ESTRATÈGIC 2016-2020

7

3

PLAN_ORIENTA OCTUBRE 2016 1.indd   10 30/11/2016   16:30:18



ANÀLISI EXTERNA

Reptes del nostre entorn

b Donar resposta als canvis socials i demogràfics que comporten un augment 
en l’atenció de la pressió assistencial i de més alta complexitat

b Promoure programes conjunts amb grans entitats proveïdores i 
mantenir la nostra identitat

b La necessitat de promoure l’especialització de professionals

b Fer front als dèficits en la continuïtat assistencial entre els diferents 
serveis involucrats

Noves oportunitats

b Nou model de planificació sanitària que potencia les aliances  
estratègiques

b Conscienciació social i política creixent envers la malaltia mental

b Sant Boi de Llobregat, ciutat referent en l’àmbit de la salut mental comunitària

b Necessitat de formacíó i docència especialitzada en salut mental 
infantil i juvenil

b L’aplicació de noves modalitats d’atenció en salut mental infantil i 
juvenil

b Increment de l’ús de les noves tecnologies aplicades en l’àmbit 
assistencial

8

3

3

PLAN_ORIENTA OCTUBRE 2016 1.indd   11 30/11/2016   16:30:19



MISSIÓ
Ser una institució pionera i especialitzada en l’atenció integral 

en salut mental comunitària dels infants, els adolescents i les 

seves famílies.

VISIÓ
Ser una institució referent a nivell internacional en l’àmbit de 

la salut mental infantil i juvenil, en la prevenció, l’atenció, la 

recerca i la docència.

ESTRATÈGIA

Generar un equip de professionals competent i motivat, que 

afavoreixi la innovació assistencial i la difusió del coneixement 

científic.

Personality Disorders
Institute (Nova York)

International Society Of
Transference-Focused
Psychotherapy ISTFP
(Viena)

Kidstime Foundation
(London)

PLA ESTRATÈGIC 2016-2020
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VALORS

b Atenció integral dels pacients

b Compromís amb la comunitat

b Actuació ètica i respectuosa amb les persones

b Gestió participativa i interdisciplinària

b Caràcter emprenedor, tenaç, pioner i innovador

b Rigor i coneixement científic

10

3
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FACTORS CLAU D’ÈXIT

b La qualitat i l’accessibilitat dels nostres serveis assistencials

b La comunicació interna i la projecció externa

b La motivació i la competència dels professionals 

b L’ús de les noves tecnologies a la pràctica assistencial

b La promoció i continuïtat de les aliances a nivell nacional i 

internacional 

b Una gestió eficient dels recursos i dels processos interns a 

l’organització

b L’increment de la recerca i l’activitat docent

b La viabilitat i sostenibilitat econòmica

PLA ESTRATÈGIC 2016-2020
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES

b Incrementar els programes de prevenció i promoció de la salut 

b Potenciar la projecció externa i les aliances

b Fomentar la recerca, l’activitat docent i la difusió del coneixement

b Promoure la competència, la motivació, la participació i el 

reconeixement dels professionals

b Millorar la gestió interna i promoure la qualitat i la millora contínua

12

3

PLAN_ORIENTA OCTUBRE 2016 1.indd   15 30/11/2016   16:30:22



Incrementar els programes de prevenció i promoció de la salut

b Redefinir la cartera de serveis de la Fundació Orienta

b Millorar l’accessibilitat i continuïtat assistencial  

b Millorar la comunicació amb l’usuari a través de les TIC 

b Generar expertesa professional en les diverses modalitats de 
teràpia individual, familiar i grupal

b Potenciar l’especialització de l’atenció dels treballadors socials

b Augmentar la participació en la comunitat amb programes de 
prevenció i promoció de la salut

b Millorar la gestió del temps      
         
  

Potenciar la projecció externa i les aliances

b Potenciar les aliances en formació i recerca amb institucions 
nacionals i internacionals

b Millorar i buscar possibilitats de col·laboració amb altres entitats

b Potenciar la web de la institució    

b Elaborar un pla de comunicació

Desplegament de les línies estratègiques

LÍNIA 1

LÍNIA 2

PLA ESTRATÈGIC 2016-2020
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Fomentar la recerca, l’activitat docent i la difusió del coneixement

b Participar en grups d’estudis o d’experts d’innovacions terapèu-
tiques

b Participar en programes de docència MIR, PIR, màsters i postgraus

b Promoure l’interés per la recerca en els professionals

b Facilitar la participació en ponències i publicacions

b Millorar la intranet com a element d’informació i de gestió del 
coneixement

b Millorar la comunicació interna 

Promoure la competència, la motivació, la participació i el  
reconeixement dels professionals

b Implantar nous sistemes de reconeixement, avaluació i desenvo-
lupament professional

b Millorar el sistema de selecció i contractació del personal

b Potenciar la promoció professional    

b Crear un clima de confiança entre els professionals i l’organització

b Revisar les responsabilitats i funcions de cada lloc de treball  
  

Millorar la gestió interna i promoure la qualitat i la millora contínua

b Implantar sistemes de millora contínua de qualitat i Lean Management

b Disminuir la variabilitat clínica i millorar el contingut de la historia 
clínica

b Potenciar la gestió per processos

LÍNIA 3

LÍNIA 4

LÍNIA 5

14
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Aliances entre institucions

La Fundació Orienta, per tal de reforçar la formació, la innovació i la 

motivació entre els professionals, manté constants relacions i aliances 

amb institucions del sector, nacionals i internacionals.

b Va ser cofundadora del Clúster de Salut Mental de Catalunya i en 

segueix sent un membre actiu.

b Col·labora amb els premis Edurecerca del Baix Llobregat, del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

b Es membre de la Unió Catalana d’Hospitals.

b La Fundació Orienta, conjuntament amb CPB Serveis de Salut 

Mental i amb la col·laboració de l’Institut de Recerca de la Vall 

d’Hebron, formen el GRUP-TLP Barcelona, que està en contacte amb 

el Personality Disorders Institute de Nova York, amb l’Institut Anna 

Freud Center de Londres, per formar els nostres professionals en 

noves tècniques terapèutiques.

b La Fundació Orienta, el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Benito 

Menni i l’Hospital Sant Joan de Déu, han creat el grup Kidstime 

Barcelona, formen part de la Kidstime Foundation i tenen professionals 

acreditats com a formadors.
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El mes de febrer del 2000, es va començar a editar el Full 
Informatiu PAPERS amb la finalitat de donar a conèixer, 
entre els professionals dels nostres sectors sanitaris i del 
conjunt de la xarxa de salut mental de Catalunya, aspec-
tes relacionats amb la pràctica assistencial dels diferents 
serveis de la Fundació Orienta, així com les nostres acti-
vitats.

PUBLICACIONS
Revista de Psicopatología y salud Mental del niño y del adolescente

PAPERS

L’abril del 2003, es va publicar el primer número de la 
Revista de Psicopatología y Salud Mental del niño y del 
adolescente, amb una periodicitat semestral i en castellà.
Pel que fa al contingut, abasta diferents àmbits: clínic 
(temes de psicopatologia infantil i juvenil); institucional 
(experiències sobre atenció ambulatòria, hospitalització 
total i parcial, treball grupal i comunitari); interdiscipli-
nari (pediatria, neurologia, ciències socials, jurídiques, 
pedagogia) i d’investigació (informes o estudis epide-
miològics, psicoterapèutics, psicofarmacològics, entre 
d’altres). A més a més, té seccions dedicades a ressenyes 
bibliogràfiques, agenda d’activitats i cartes dels lectors. 

LLIBRES Col·lecció Orienta

Revista de

del niño y del adolescente

Monográfico 3

Junio 2011

HOSPITAL DE DÍA Y OTRAS MODALIDADES DE HOSPITALIZACIÓN PARCIAL 
EN SALUD MENTAL

Hospital de día: concepto y modalidades
Situación actul de los hospitales de día en Cataluña
Programas específicos de tratamiento
Hospital de día y patología adictiva
El hospital de día en los planes actuales de salud mental
Intervenciones terapéuticas en los hospitales de día infanto-juvenilesIntervenciones terapéuticas en los hospitales de día de adultos

Efectos de la imitación en la interacción social recíproca en un niño con Trastorno del

Espectro Autista Grave

E. Arias-Pujol, E. Fieschi, C. Castelló, J. Miralbell, A. Soldevila, E. Sánchez-Caroz,

M.T. Anguera, M. Mestres

  
El trabajo de duelo en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

Remei Tarragó  

Desarrollo cognitivo y apego seguro en niños institucionalizados: sugerencias y propuestas

Sergio Sebastián Villamizar 

Fomentando la resiliencia en las familias con enfermedad mental parental: los talleres Kidstime

M. Cárdenas, M. Coromina, C. Saltó, O. Pérez, A. Acevedo, M. Fuentes, T. Sánchez,

A. García, I. Ardevolc, B. Perisé

Resultados de la psicoterapia psicoanalítica infanto-juvenil focal en una unidad de

tratamientos especializados en la red pública de salud mental

A. Montserrat, C. Mañós, E. Sánchez, R. Noguera, C. Ríos, J. Sala, E. Ger, E. Clarós

Involucrando a la familia en la atención de los adolescentes en riesgo de psicosis

Gráinne Fadden

Consensos transteóricos de la psicoterapia contemporánea

Eduardo Keegan

TFP-A: una psicoterapia psicodinámica específica para adolescentes borderline a la luz

de la neurobiología (2)

Lina Normandin, Karin Ensik y Otto F. Kernberg

25

En el próximo número:

Métodos de psicoterapia focalizada en la transferencia en niños

con organización límite de la personalidad

Irmgard Kreft (Berlín)

Pensando en la supervisión

Eileen Wieland (Barcelona)

Familias en duelo: tratamiento e investigaciones 

Graziella Fava Vizziello (Padua)

Reflexiones sobre el trauma en el vínculo y su expresión

a través del cuerpo en una paciente adolescente

Marta Gomà (Barcelona) 
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Revista de

del niño y del adolescente

La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servicios de salud mental del  

CatSalud de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco 

centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.

¿Por qué, cuándo y cómo preguntar sobre el abuso infantil?

John Read, Paul Hammersley y Thom Rudegeair 
Métodos de Psicoterapia Focalizada en la Transferencia en niños con organización límite

de la personalidadIrmgard Kreft  
¿Cómo son los niños que atendemos y que residen en un centro de infancia? Conocer para ayudar

Dina Martínez Pinar, Pilar López Fraile y Sonsoles Martín Alonso 

Estudio de prevalencia de posible trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños preescolares

María Cristina Borra, María José Álvarez, Juan Jesús Marín y César Soutullo 

Tratamiento de adolescentes con trastorno límite en un hospital de día mediante técnicas de la

psicoterapia focalizada en la transferencia (TFP)

Maya K. Krischer y Lina Normandin 
Los preliminares de la Psicoterapia Focalizada en la Transferencia

Luis Valenciano Martínez, Pedro A. Rosique Díaz y Pepa González Molina

Reflexiones sobre el trauma en el vínculo y su expresión a través del cuerpo adolescente

Marta Gomà
Aplicación de la Terapia Dialéctico-Conductual en el tratamiento del Trastorno Límite de la

Personalidad y de la Patología Dual
Mercedes Gibert

Familias en duelo: investigación y “curae”

Graziella Fava
Adopción, parentalidad y psicopatología. Cuando los duelos se encuentran

Fernando Dualde BeltránLa supervisión, una relación transformadora

Eileen Wieland

26

En el próximo número:Evolución  de la sintomatología autista  de los 2 a los 4 años: 

un estudio de seguimiento

Olga Casas, Rosa Galceran, Ester Pla y Ferran Viñas (Girona)
Maltrato en la infancia y la adolescencia: 

características y psicopatología asociada en un Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil
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Revista de

del niño y del adolescente

La Fundació Orienta es una entidad proveedora de servicios de salud mental del  

CatSalut de la Generalitat de Catalunya. Actualmente tiene concertados cinco 

centros de salud mental infantil y juvenil y dos hospitales de día para adolescentes.

EDITORIAL

uan us arribi aquest butlletí nú-

mero 24, molts de vosaltres ja 

estareu assabentats de la nova imatge 

corporativa de la nostra entitat. Hem 

volgut donar-li un caire renovador i, 

a la vegada, mantenir l’esperit i les 

arrels. Uns canvis en la modernització 

de la imatge que reflecteixen l’esperit 

d’adequació de la Fundació Orienta 

als moments actuals ampliant la nos-

tra cartera de serveis.

Són 40 anys d’història a través dels 

quals hem viscut un bonic procés evo-

lutiu com a empresa i, ara en la madu-

resa, ho volem celebrar el proper 14 

de novembre, amb un acte científic 

en el qual participaran, entre d’altres, 

la Dra. Begoña Roman. En aquest 

acte commemoratiu volem retre un 

calorós homenatge a algunes perso-

nes que ens han ajudat a arribar fins a 

aquí i, també, es lliurarà el Premi que 

convoca la Revista de Psicopatología y 

Salud Mental del niño y del adolescente 

que, en aquesta edició, arriba a la VI 

edició. Un premi subvencionat, des 

dels inicis, per l’Ajuntament de Sant 

Boi de Llobregat. Els noms de les 

SUMARI

EDITORIAL

ARTICLE DE FONS

Els 40 anys de la Fundació 

Orienta

FETS I GENT DE LA 

FUNDACIÓ

Per Sant Jordi, els escriptors 

visiten l’Hospital de Dia de 

Gavà

Actes commemoratius del 

40è aniversari

La nostre revista també en 

edició on line

persones homenatjades i el programa 

complet, els trobareu al final d’aquest 

díptic. Com a tancament d’aquesta 

celebració tindrem la conferència del 

professor Otto Kernberg sobre Pato-

logia narcisista de l’adolescent.

Durant el mes de novembre tindran 

lloc, igualment, les IV Jornades del 

Grup TLP-Barcelona. Unes jornades 

que giraran al voltant de la influència 

de les noves tecnologies en els tras-

torns de personalitat que abordarà 

la Dra. M. Jesús Buxó i de les correla-

cions neurobiològiques de la teoria de 

les relacions d’objecte, que tractarà el 

professor Otto Kernberg.

Finalment, informar-vos que ja està dis-

ponible l’edició on line de la Revista de 

Psicopatologia y Salud Mental del niño y 

del adolescente. Era una aposta llarga-

ment esperada, que vol a facilitar la con-

sulta i descàrrega d’articles gratuïts i de 

pagament, des de la nostra pàgina web, 

tot mantenint la publicació en paper.

A tots molt bon estiu! A. Icart

Q
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quest any 2014 la Fundació Orienta celebra els 40 anys de la seva fundació, el 14 de novembre de 1974. En aquesta data vaig 

iniciar la tasca d’atendre, com a psicòloga, infants i adolescents. Era una necessitat a la població de Sant Boi de Llobregat, 

on malgrat que hi havia les dues grans institucions psiquiàtriques no estava coberta l’especificitat mencionada.

En aquest 40è aniversari ens trobem immersos en la necessitat urgent d’afrontar els canvis de molts tipus que la societat està 

vivint a nivell mundial.

Hi ha canvis socio-econòmics i cientifico-tecnològics que ens afecten molt directament: tant a nivell social de la nostra població a la qual 

pertanyem i de la qual atenem els infants, joves i les seves famílies, com a 

nivell de la comunitat científica de la qual també formem part aportant i 

rebent coneixement com a professionals dedicats a la salut mental.

Estem en una situació on tenim el deure imperiós d’estar atents, com-

promesos, esperançats i combatents per afrontar adequadament els 

reptes que suposen aquests canvis, principalment el repte de sortir 

enfortits de la crisi. 

Com a comunitat de professionals i treballadors són moments en 

els quals hem d’afrontar sacrificis i necessitats, és cert, però també 

són moments en què hem ser creatius i innovadors, precisament per 

sortir-ne millorats.

ARTICLE DE FONS

A
ELS 40 ANYS DE LA FUNDACIÓ ORIENTA

ermitidme que haga, mediante 
este Papers, un breve recordato-

rio de algunos de los últimos aconte-
cimientos que hemos vivido última-
mente. Hemos celebrado los 40 años 
de Orienta. Seguramente, podemos 
considerar que el acto central ha 
sido la jornada conmemorativa, con 
mucha participación de compañeros, 
amigos e instituciones de todos los 
ámbitos. Gracias a todos por contri-
buir a la celebración de este aniversa-
rio. Un acto lleno de recuerdos y de 
reconocimiento al trabajo bien hecho 
durante estas cuatro décadas. 
También quiero tener un sentido y 
emotivo recuerdo para el Dr. Josep 
Fábregas, que nos dejó hace poco. 
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ARTÍCULO DE FONDO

DESPUÉS DE LOS 40 AÑOS
espués de los primeros 40 años, la Fundació Orienta es hoy una de las instituciones catalanas más especializada en salud 
mental infantil y juvenil. El crecimiento de la Fundació Orienta, entre otras cosas, ha sido posible porque se han creado las 

circunstancias para poder prosperar, tener paciencia, trabajar duro, confiar, no abandonar y sumar oportunidades y preparación.
A partir de ahora, somos conscientes de que, para hacer frente a las rápidas transformaciones del entorno, tendremos que crear 
sinergias positivas de cooperación que nos permitan reducir riesgos, abaratar costes, acceder a recursos, etc., y, en definitiva, 
desarrollar ventajas competitivas. Invertiremos en nuevas cooperaciones y alianzas porque lo entendemos como una necesidad 
de supervivencia y crecimiento.
Actualmente, ya participamos en el Clúster de Salut Mental de Catalunya, el presidente del cual es, precisamente, nuestro director. La 
finalidad del Clúster es impulsar la competitividad de las empresas y agentes que, aunque trabajen en el mismo mercado (Salud Men-
tal), actúan desde diferentes ámbitos: asistencial, farmacéutico, servicios médicos, TIC, investigación, inserción social y laboral, etc., y 
facilitan la creación de proyectos innovadores en productos, servicios y/o eficiencia con criterios empresariales y visión transversal. 

D

Podemos decir muchas cosas de él y 
de su contribución a la innovación y la 
mejora de la atención de la salud men-
tal comunitaria. Pero quiero resaltar un 
hecho. Cuando yo ya estaba decidido a 
sacar adelante la formación de psicote-
rapeutas en Psicoterapia Focalizada en la 
Transferencia (TFP), programa creado 
por el Prof. Otto Kernberg, se lo co-
menté por la gran amistad que tenía con 
él. Pues bien, no sólo le gustó la idea, 
sino que, después de comentarlo con 
otros compañeros de las instituciones, 
decidimos transformarlo en un proyec-
to compartido bajo el nombre de Grup 
TLP-Barcelona. El proyecto ha seguido 
adelante y en este momento tenemos 
6 profesionales acreditados como tera-
peutas y 4 como profesores y supervi-
sores. Pep, siempre nos ayudaste a creer 
en nosotros, en las nuevas maneras de 
atender la salud mental comunitaria. 
Para finalizar, sólo quería añadir que 
estamos cerca de las fiestas navideñas 
y quiero aprovechar la ocasión para de-
searos que paséis unos días placenteros 
con vuestra familia, con un recuerdo y, si 
es posible, un gesto, para todos aquellos 
que no disponen de los mínimos para 
poder vivir dignamente.

A. Icart

ayudando a crecer,
 fortaleciendo les raícesb u o n  n a t a l e |  j o y e u x  n o ë l

b o n  n a d a l  |  m e r r y  c h r i s t m a s

La Fundació Orienta

os desea unas

Felices Fiestes de Navidad

2 0 1 4
Feliz Navidad

B envolguts. Novament es-
tem arribant a les acaballes 

d’aquest any 2015 amb el desig de 
revisar els objectius que ens vam 
proposar en començar l’exercici, 
i pensar en els nous propòsits 
per aquest Nou Any, que ja tenim 
a les portes. A nosaltres ens ha 
coincidit amb la finalització del 
Pla Estratègic. I un dels objectius 
que ens havíem proposat era la 
renovació dels càrrecs de res-
ponsabilitat a la Fundació. I així 
ho hem fet. L’últim d’aquests no-
menaments ha estat el de la Tere-
sa Ribalta, nomenada pel Patro-
nat de la Fundació Orienta com a 
Directora General adjunta, càrrec 
que ocuparà en la meva absència 
temporal o indefinida. El motiu 
d’aquesta renovació, en paraules 
del Patronat, era dotar a la Di-
recció de la Fundació Orienta de 
persones joves i amb noves il·lu-
sions, preparades per continuar 
dirigint amb rigor, competitivitat 
i eficiència la nostra empresa en 
el seu futur.
Una de les línies que últimament 
estem aplicant en la nostra tasca 
de la Fundació és potenciar els 
programes de prevenció i poten-
ciació de la Salut. I és per això que 
conjuntament amb el Parc Sani-

Sumari
EDITORIAL

ARTICLE DE FONSLa importància de les 
funcions parentals en 
l’àmbit de la prevenció i 
la promoció de la salut 
mental dels infants, joves 
i famílies

FETS I GENT DE LA FUNDACIÓ
Sessió clínica comuni-
tària CSMIJ de GavàV Jornada del Pla de 

Salut de CatalunyaUnitat funcional de TEAPrograma d’atenció als 
adolescents en crisiLA FUNDACIÓ INVESTIGAGrup TLP BarcelonaUniversitat de BarcelonaFUNDACIÓ SOLIDÀRIA

DESEMBRE 2015 - NÚMERO 26

tari Sant Joan de Déu i el Complex 
Sanitari Benito Menni hem posat 
en marxa un d’aquests projectes: 
els grups Kidstime. Precisament 
el divendres cinc de febrer farem 
unes Jornades obertes per totes 
aquelles persones interessades en 
aquesta tasca preventiva, per po-
der-la anar estenent a tot el nos-
tre territori.
Ens fa il·lusió informar-vos, també, 
que amb el Grup TLP-Barcelona 
hem aconseguit una beca FIS per 
dur a terme un projecte d’investi-
gació per a adolescents conjun-
tament amb Benito Menni. Cada 
vegada creiem més necessari de-
mostrar amb projectes d’investi-
gació que treballem bé i que vo-
lem millorar encara més la nostra 
tasca assistencial.També informar-vos que hem 

obert el VI Premi d’Investigació 
de la nostra Revista de Psicopato-
logía y Salud Mental del niño y del 
adolescente. I ens agradaria molt 
que hi estiguéssiu tots subscrits 
a aquesta Revista. La subscripció 
actualment es pot dur a terme en 
paper o online. És un espai que 
serveix per difondre els avenços 
en l’atenció dels infants joves i les 
seves famílies, i que no voldríem 
perdre.
I no m’agradaria acomiadar-me 
sense desitjar unes Bones Festes i 
que tinguem presents de la mane-
ra que ens sigui possible a aque-
lles persones que ho passen mala-
ment, ja sigui perquè no tenen el 
més necessari per posar a taula, 
com aquells que els falten algun 
familiar a casa seva, víctimes de 
les guerres i les seves conseqüèn-
cies.
Bones Festes!

A. Icart

ajudant a créixer,  enfortint les arrels

publicacions

p
PAPERS

Editorial

El jurat ha escollit aquesta postal com a guanyadora del I Concurs de Nadal 

que s’ha fet a tots els nens i nenes relacionats amb la Fundació Orienta amb 

motiu d’aquestes festes. Autora: Idaira, 9 anys.

Bones
Festes!!!
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La Fundació Orienta acumula prestigi i experiència al llarg d’aquests 
40 anys amb una atenció ininterrompuda a la comunitat i, actualment, 
potencia l’ús de les noves tecnologies, aplicades a millorar la salut 
mental dels nens i adolescents i les seves famílies

Invertir en la formació dels professionals ha estat una constant, 
entenent que la preparació d’aquests, millora la pràctica clínica

La Fundació Orienta ha estat sempre un referent en l’atenció de la 
salut mental comunitària i pionera en la implantació de nous models 
d’atenció als infants, adolescents i les seves famílies

La Fundació Orienta col·labora amb els serveis d’atenció primària 
de salut, ensenyament, justícia juvenil i serveis socials, entre d’altres. 
Treballem conjuntament per millorar l’atenció integral dels nens, 
adolescents i les seves famílies

La Fundació Orienta fa una aposta per la docència en la formació 
dels nous professionals en salut mental. I també aposta per la recerca 
i la innovació en col·laboració amb la universitat i altres institucions 
del nostre sector

La Fundació Orienta vetlla pel benestar dels seus professionals i 
usuaris i dota els serveis de les millors infraestructures que permetin 
el confort necessari per dur a terme una bona atenció

Projecció i reptes de la Fundació Orienta

4

4

4

4

4

4

PLA ESTRATÈGIC 2016-2020
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I CONCURS DE DIBUIX I PINTURA
PER A INFANTS I ADOLESCENTS

“els pintors valentsque pinten sentiments”

“ajudem a expressar les emocions”

Benvolguts PARES, 
Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental del proper dia 10 d’octubre, us 

convidem a participar en aquest concurs. 
Busqueu una estona i creeu un clima agradable amb el vostre fill. Podeu uti-

litzar aquest full i donar-li colors, bolígrafs, pintures... perquè pugui dibuixar 

escollint algun sentiment com: por, tristesa, alegria, gelosia, angoixa, enuig, 

etc. El més important no és la qualitat artística sinó que l’infant se senti lliure 

d’expressar el que sent. Mireu de no condicionar el dibuix i estigueu atents a les explicacions que fa el 

vostre fill sobre el que dibuixa. En aquest moment, teniu la meravellosa opor-

tunitat de parlar, preguntar o explicar qualsevol cosa que sorgeixi a partir del 

dibuix. I recordeu que els nens s’expressen a partir de metàfores i simbologies, 

així que no heu d’interpretar-ho de forma literal.

DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

II CONCURS DE DIBUIX I PINTURA

PER A INFANTS I ADOLESCENTS

DIA MUNDIAL 
DE LA SALUT

 MENTAL

Benvolguts PARTICIPANTS, 

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental del proper dia 10 d’octubre, us

convidem a participar en aquest concurs. 

Busqueu una estona i utilitzant aquest full i colors, bolígrafs, pintures, proveu de dibuixar 

vivències que estiguin lligades a sentiments, com poden ser moments de felicitat, por, 

tristesa, alegria, gelosia, angoixa, enuig, etc. Tingueu present que el més important no és 

la qualitat artística, sinó que pogueu expressar lliurement el que sentiu. 

En aquest moment, teniu la meravellosa oportunitat d’expresar coses que poden ser 

díficils de posar en paraules. Els dibuixos no han de representar la realitat, ja que també 

s’expressen emocions a través del color i les formes abstractes.

Ja veureu que és una experiència molt gratificant i saludable.

“els valents q
ue

pinten sentime
nts”

“ajudem a e
xpressar les

 emocions”
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SERVEIS ASSISTENCIALS AMBULATORIS
CSMIJ GAVÀc/ Sant Lluís, 66 | 08850 Gavà | Barcelona

T. +34 93 638 39 93 | F. +34 93 633 30 66
CSMIJ EL PRATPlaça de l'Aigua, 3 | 08820 El Prat de Llobregat | Barcelona

T. +34 93 479 56 15 | F. +34 93 378 80 62
CSMIJ CASTELLDEFELSc/ València, 4-8, baixos | 08860 Castelldefels | Barcelona

T. +34 93 634 25 22 | F. +34 93 665 28 70
CSMIJ L’HOSPITALET

pl. Francesc Macià, 1 | 08901 L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona
T. +34 93 260 08 10 | F. +34 93 260 23 64

CSMIJ SANT BOIc/ Lluís Castells, 21 | 08830 Sant Boi de Llobregat | Barcelona
T. +34 93 661 47 33 | F. +34 93 630 34 57SERVEIS ASSISTENCIALS D'HOSPITALITZACIÓ PARCIALHOSPITAL DE DIA PER A ADOLESCENTS DE GAVÀ

c/ Sant Lluís, 64 | 08850 Gavà | Barcelona
T. +34 93 638 43 64 | F. +34 93 93 633 30 66HOSPITAL DE DIA PER A ADOLESCENTS DE MIRALTA

c/ Miralta, 27-29 | 08906 L’Hospitalet de Llobregat | Barcelona
T. +34 93 260 50 38 | F. +34 93 260 15 86

SEU CENTRALc/ Vidal i Barraquer, 28 | 08830 Sant Boi de Llobregat | Barcelona
T. +34 93 635 88 10 | F. +34 93 630 34 57

www.fundacioorienta.com | E. orienta@fundacioorienta.com
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GUÍA DE APOYO Y ORIENTACIÓN 

PARA PADRES Y/O TUTORES

1. ¿Cómo actúa?

Selectivamente, aumentando los niveles de noradrenalina en 

zonas de la corteza cerebral. Mejora la función atencional de 

una forma distinta al metilfenidato.

2. ¿Cuánto tarda en hacer efecto?

Desde la dosis total, unas 4 semanas. Los efectos secundarios 

pueden aparecer desde el principio pero raramente persisten.

3. ¿Tendré que tomarlo toda la vida?

Es un tratamiento a largo plazo, deben consultar cada caso 

con el médico. De todas formas son pocos los casos que man-

tienen el tratamiento durante la vida adulta.

4. ¿Cambiará mi manera de pensar?

No, no cambiará tu manera de pensar. Te ayudará a pensar 

como tú sabes.

5. ¿Generan dependencia? ¿Enganchan? No genera dependencia. 

6. ¿Qué ocurre si olvido tomar una dosis?

Toma la dosis que has olvidado tan pronto como lo recuerdes. 

Sin embargo, si es hora para la siguiente, sáltate la que no has 

tomado y sigue con la dosificación regular. No tomes una do-

sis doble para compensar la que has olvidado. No tomes más 

que la cantidad diaria prescrita de atomoxetina en 24 horas.

7. ¿Qué ocurre si tomo más dosis de la cuenta?

En caso de una sobredosis, consulta con tu médico cuanto 

antes o bien llama al  Servicio de Información Toxicológica (91 

562 04 20) o al Servei de Farmacologia Clínica, Vall d’Hebrón 

Hospitals tf 934283029 y 934283176. 

Los síntomas de la sobredosis pueden incluir: somnolencia (sue-

ño), agitación, aumento extremo de la actividad o del habla, 

comportamiento anormal, problemas en el estómago, pupilas di-

latadas (círculos negros en el centro de los ojos), ritmo cardíaco 

más rápido que lo normal, sensación de sequedad en la boca.

8. ¿Puedo dejar de tomarlo sin consultar?

Siempre es mejor consultar con tu médico ante cualquier duda 

o sugerencia en el cambio o suspensión del tratamiento.

9. ¿Puedo darle medicamentos para la fiebre o dolor de cabeza?

Sí, puede darle paracetamol o ibuprofeno a dosis habituales. 

Para otras medicaciones, consulte.

10. ¿Qué debe hacer en caso de aparición de molestias gás-

tricas o nauseas?

Si aparece ictericia, convulsiones o reacciones que usted crea que 

son importantes, suspender la medicación y acudir al médico.

PREGUNTAS FRECUENTES:

Realizado por el equipo de psiquiatras de la Fundació Orienta. 

Seu Central
C. Vidal i Barraquer, 28

08830 - Sant Boi de Llobregat

T. +34 936 358 810

orientat@orientat.org

www.orientat.org
un servei de la salut mental d’infants i adolescents

www.orientat.org

Guía de apoyo y orientación para padres y/o tutores1

1Esta información es orientativa y en ningún caso sustituye al 

prospecto del fármaco.

ATOMOXETINA

Més informació

Què és la
Reeducació?
Intervenció
psicoterapèutica
dirigida a nens/es que 
presenten trastorns
d’aprenentatge i 
d’integració escolar

És un nou servei de la Fundació Orienta.

Per a més informació i altres consultes adreçar-se 
a: serveis@fundacioorienta.com o al 93 199 12 55.

C/ C. Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de Llobregat
T. +34 936 358 810 - orienta@fundacioorienta.com

www.fundacioorienta.com - www.orientat.org

www.fundacioorienta.com

orienta 
+serveis

+

CONCURS DE DIBUIX

PÀGINES WEB
Pàgina web de la Fundació Orienta

Com superar 
la pèrdua 
d’un ésser 
estimat

Programa
d’Atenció a 
Nens i Joves 
amb Trastorn 
Generalitzat delDesenvolupament(TGD)

Adolescents digitals
Ciberassetjamentescolar

Vull jugar!

Pàgina web Orienta’t

La Fundació Orienta organitza, amb motiu del Dia Mundial de 
la Salut Mental, un concurs de dibuix i pintura, “els valents que 
pinten sentiments”, per tal de conscienciar les famílies de la 
importància del dibuix.

Dibuixar, a més de ser una funció educativa, es converteix en 
terapèutica, perquè permet expressar allò que moltes vega-
des no es possible fer-ho d’altra manera.
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Fundació Orienta
Seu central i oficines
c/ Cardenal Vidal i Barraquer, 28
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Barcelona (España)

Tel. + 34 93 635 88 10 – Fax + 34 93 630 34 57
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SEU CENTRAL
C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Tel. 93 635 88 10 - Fax 93 630 34 57
orienta@fundacioorienta.com

www.fundacioorienta.com

CSMIJ CASTELLDEFELS
c/ València, 4-8, baixos - 08860 Castelldefels

Tel. 93 634 25 22 - Fax 93 665 28 70
csmij_castelldefels@fundacioorienta.com

CSMIJ EL PRAT DE LLOBREGAT
Plaça de l’aigua, 3 (CAP Dr. Pujol i Capsada) - 08820 El Prat de Llobregat

Tel. 93 479 56 15 - Fax 93 378 80 62
csmij_prat@fundacioorienta.com

CSMIJ GAVÀ
c/ Sant Lluís, 66 - 08850 Gavà

Tel. 93 638 39 93 - Fax 93 633 30 66
csmij_gava@fundacioorienta.com

CSMIJ L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Plaça Francesc Macià, 1 - 08901 L’Hospitalet de Llobregat

Tel. 93 260 08 10- Fax 93 260 23 64
csmij_hospitalet@fundacioorienta.com

CSMIJ SANT BOI DE LLOBREGAT
c/ Lluís Castells, 21 - 08830 Sant Boi de Llobregat

Tel. 93 661 47 33 - Fax 93 630 34 57
csmij_santboi@fundacioorienta.com

HOSPITAL DE DIA PER A ADOLESCENTS - GAVÀ
c/ Sant Lluís, 64 - 08850 Gavà

Tel. 93 638 43 64 - Fax 93 633 30 66
hospitaldedia@fundacioorienta.com

HOSPITAL DE DIA PER A ADOLESCENTS - MIRALTA
c/ Miralta, 27-29 - 08906 L’Hospitalet de Llobregat

Tel. 93 260 50 38 - Fax 93 260 15 86
hd_miralta@fundacioorienta.com
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