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Presentació

Benvolguts,
La memòria que presentem de l’any 2016 expressa gràficament l’esperit innovador que d’una manera ordenada estem introduint en la dinàmica de la
Fundació Orienta, sota els paràmetres del Pla Estratègic 2016-2020.
Tot i que no som una empresa amb molts anys d’història, just el 2014 vam
celebrar els 40 anys de la seva creació. Hem viscut i hem sigut actors del
procés de creació i organització de les xarxes de salut mental d’atenció pública en infància - adolescència i població adulta del CatSalut.
En tots aquests anys d’història, hem centrat el nostre esforç a créixer i consolidar-nos dins del nostre sector i del nostre territori i hem millorant dia a
dia la nostra cartera de serveis.

Alfons Icart

Director General

Ara ens toca renovar-nos, tot incorporant les noves tecnologies en la nostra
pràctica i, sobretot, la nova manera d’entendre i d’aplicar la salut mental
Comunitària amb programes més centrats en la demanda específica. En
aquesta línia hem facilitat l’especialització de professionals en les diferents
tècniques psicoterapèutiques com: psicoteràpia psicodinàmica, psicoteràpia focalitzada en la transferència, psicoteràpia basada en la mentalització,
psicoteràpia cognitiva conductual, entre d’altres.
El nostre interès és poder aplicar la terapèutica més indicada a cada problemàtica, per obtenir els millors resultats terapèutics en el menor temps
possible.
I no vull acabar aquesta presentació sense fer esment d’algunes accions
emblemàtiques de la nostra institució que anem realitzant, com la publicació estrella de la Revista de Psicopatologia y Salud Mental del Niño y del
adolescente, la renovació de la pàgina web i l’obra solidària de la Fundació,
que des del Patronat es valora molt positivament.
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SERVEIS ASSISTENCIALS

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; pertanyen a la Regió Sanitària de Barcelona (RSB) i ofereixen assistència pública
en salut mental –ambulatòria i d’hospitalització parcial– a la població menor de 18 anys del sector sanitari
Delta-Litoral, Baix Llobregat - Fontsanta i Barcelonès Sud l’Hospitalet de Llobregat.

SERVEIS ASSISTENCIALS AMBULATORIS
Població assignada per CSMIJ (0-17 anys)*
EL PRAT
11.683 h.

EL PRAT

CASTELLDEFELS
13.079 h.

CASTELLDEFELS

SANT BOI
24.547 h.

SANT BOI

GAVÀ

48,4%

25.136 h.

GAVÀ

HOSPITALET

51,6%

44.041 h.

L'HOSPITALET

Font: * CatSalut. Regió Sanitària de Barcelona. 2016

2016

Activitat assistencial global 2016. Nombres absoluts
7%

Primeres
Visites

Primeres Visites
Visites successives

Primeres visites
3.881
Visites Successives 47.935

Visites
Successives

93%

43,84%

56,16%

36,42%

63,58%

1. Inclou les visites de grups

Activitat assistencial per CSMIJ 2016. Nombres absoluts
Primeres Visites

Visites successives

Visites grupals

CASTELLDEFELS

Castelldefels

425

5.424

1012

5.176

1216

Total per CSMIJ
Castelldefels

EL PRAT

El Prat

516
GAVÀ

Gavà

757

8.152

1227

SANT BOI

Sant Boi

733

8.512

969

6.861

El Prat

6.908

Gavà

10.136

Sant Boi

10.214

Hospitalet

17.697

HOSPITALET

Hospitalet

1.450

13.603

Sector sanitari Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat.
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c
Primeres visites realitzades per centre 2016. Nombres absoluts
Primeres Programa Suport Atenció Primària

Primeres CSMIJ

CASTELLDEFELS
5

Total Primeres

210

215

Castelldefels

EL PRAT
4

243

273

516

Sant Boi

733

Gavà

SANT BOI

757

Hospitalet

3

543

425

El Prat

1.450

190

GAVÀ
2

480

277

HOSPITALET
1

706

744

Indicadors de gestió
Relació de visites / primera per CSMIJ

Mitjana dies d’espera per a primeres visites

Mitjana dies d’espera per a visites successives

GAVÀ

12,4

11,8

22,0

EL PRAT

12,4

18,6

16,2

SANT BOI

20,7

12,9

15,4

CASTELLDEFELS

15,1

16,8

18,7

HOSPITALET

11,2

20,8

21,0

Nombre d’altes 2016
Gavà

El Prat

Sant Boi

Castelldefels

Hospitalet

709

305

689

289

708

RR HH
		

Homes

Dones

Total

Personal Directiu		

2

1

3

Personal assistencial (grau superior)

12

35

47

Personal assistencial (grau mitjà)

5

12

17

Personal administratiu		

-

14

14

Altres professionals		

-

2

2

TOTAL		

19

64

83

78% 22%

Dades a 31 de desembre de 2016
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SERVEIS ASSISTENCIALS D’HOSPITALITZACIÓ PARCIAL
Població assignada per hospitals de dia (12-18 anys)*

H D GAVÀ
20.447 h

GAVÀ

H D MIRALTA
29.034 h

MIRALTA (L'Hospitalet)

H. D. GAVÀ

49,2%

50,8%

H. D. MIRALTA

48,6%

51,4%

Font: *CatSalut. Regió Sanitària de Barcelona. 2016

Activitat assistencial global 2016. Nombres absoluts
HD GAVÀ

HD MIRALTA

Places

36

25

Sol·licituds

74

72

Primeres visites

69

66

Nombre ingressos

63

53

0

0

Ingressos totals*

65

62

H. D. GAVÀ

49,2%

50,8%

Altes totals

79

63

H. D. MIRALTA

48,6%

51,4%

150

124

11.834

7.791

Nombre reingressos ≤ a 90 dies

Estada mitjana
Estades totals
*Inclou reingressos > de 90 dies

Procedència dels usuaris ingressats als hospitals de dia
HD GAVÀ 2016

HD MIRALTA 2016

CSMIJ

ALTRES
2%

CSMIJ

URPI
14%

UCA
URPI

UCA
URPI

ALTRES

ALTRES

UCA
20%

URPI
37%

CSMIJ
45%

CSMIJ
66%
UCA
16%
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Derivacions dels pacients donats d’alta
HD GAVÀ 2016

HD MIRALTA 2016

- Alta voluntària
1%
URPI
6%

UCA
7%

- Altres llocs de
derivació
CSMA
1%
5%

- Altres llocs de
derivació
3%

- Alta voluntària
5%
CSMA
9%

URPI
16%

CSMIJ
43%

UCA
24%

CSMIJ
80%

Nombre d’altes 2016 segons motiu
HHD
D GAVÀ
Gavà

HD MIRALTA H D Miralta

Altes clíniques
Altes clíniques

59

31

Altes per altres motius
Altes per altres motius

11

27

Altes per incompareixença del pacient

mpareixença del pacient

Altes voluntàries

8

2

Total Altes

Altes voluntàries

H D Gavà

79

1

H D Miralta

63
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CARTERA DE SERVEIS
CSMIJ
Programes

Hospitalet
Sant Boi
Antena Serral
Castelldefels
Gavà
El Prat
CARTERA DE SERVEIS CSMIJs
		
				
					
		
( )
			
		

Trastorn mental greu
Trastorn general desenv. (TGD)
Trastorn de conducta
Suport Atenció Primària
DGAIA
Salut i Escola
Risc Social

		
PROGRAMES ADDICIONALS

USEE/AIS

		

UTISMAC		

			

Risc Social “Detecta”

		

Trastorn Límit Personalitat (TLP)

			

Unitat Funcional CAS
Unitat Funcional TEA
TÈCNIQUES TERAPÈUTIQUES ESPECÍFIQUES
Teràpia basada en la Transferència

		

Grup TMG/TEA

		

Grup Pares
Grup Intervenció Inicial Breu

		

Grup Habilitats Parentals

		

Kidstime

		

Grup Regulació Emocional
Tècnica de mentalització
Psiquiatria
Psicologia
Treball social
Infermeria
Administratiu

PERFILS PROFESSIONALS
		

		

HOSPITAL DE DIA
Programes

Hospital de Dia Miralta
PROGRAMES ESPECÍFICS
Teràpia familiar per a adolescents amb trastorn mental greu
Primers brots psicòtics
Atenció al consum de tòxics
Construïm
Primeres intervencions
Trastorn conducta alimentària (TCA)		
Trastorn límit de personalitat

Hospital de Dia Gavà

			
			
			
			

Trastorn espectre autista (TEA)

		
TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES

Teràpia familiar
Teràpia basada en la Tranferència (TFP)
Teràpia cognitiva conductual (DBT)		
Mentalització

		

			

Grupal
PERFILS PROFESSIONALS
Educadors

			

Mestres

			

Treball social
Psiquiatria
Psicologia
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ORIENTA AULA

ORIENTA AULA és un espai formatiu per a professionals i estudiants de la salut, de la salut mental,
d’ensenyament i de treball social. L’objectiu d’aquest espai és promoure el debat i la reflexió i afavorir
l’actualització contínua en l’àmbit de l’atenció a nens, joves i famílies, àmbit en el qual som una institució
monogràfica i especialitzada amb experiència de més de quaranta anys.
Durant el 2016 Orienta Aula ha organitzat diferents activitats formatives, en format conferència, taller,
curs o jornada. S’han realitzat, entre altres, tallers d’aprofundiment en avaluació diagnòstica i cursos sobre proves psicomètriques específiques adreçats a professionals i alumnes de grau o postgrau. També
ha organitzat, amb considerable èxit de satisfacció i públic assistent, les I Jornades sobre Adolescència
Vulnerable impartides per experts docents del País Basc.
Orienta Aula també col·labora i participa conjuntament amb altres institucions en formacions especialitzades. Forma part de l’Institut de Teràpia Focalitzada en la Transferència, institut que ha dut a terme
aquest any el primer curs de formació per a l’acreditació com a psicoterapeuta especialitzat, en aquesta
tècnica de referència, per tractar pacients amb trastorn de personalitat.
La Fundació Orienta també imparteix formació com a fundadora i membre del Grup Kids Time Barcelona,
tècnica que ha despertat molt d’interès per a la promoció, la prevenció i la resiliència de fills de pares amb
un trastorn mental. Kids Time Barcelona és l’únic organisme acreditat a Espanya per la Kidstime Foundation per formar terapeutes en aquesta especialitat.
Hem volgut compartir i eixamplar el coneixement dels professionals de dins i fora de la nostra institució
amb propostes formatives innovadores orientades a l’especialització i a l’expertesa en la pràctica clínica,
tant des de la vessant preventiva com diagnòstica i terapèutica. I aquest serà l’eix vertebrador de la nostra activitat en el futur més immediat.
El nostre equip docent està format principalment per destacats professionals vinculats a la nostra institució, així com per prestigiosos col·laboradors tant de nivell nacional com internacional.

DEPARTAMENT DE DOCÈNCIA
El Departament de Docència té per finalitat promoure i difondre el coneixement clínic de la salut mental
infantojuvenil a l’àmbit comunitari. Per aquest motiu ofereix formació a diferents nivells:
1 - Continguts teòrics i pràctics tant de psicologia clínica infantojuvenil com de treball social
2 - Coneixements de la dimensió familiar
3 - Tècniques psicoterapèutiques específiques
4 - Exploracions diagnòstiques i orientació dels tractaments
Aquests continguts s’adquireixen mitjançant l’observació de processos diagnòstics i de tractaments tant
individuals i familiars com de grup. En funció del grau formatiu, el professional en formació pot dur a terme
algunes activitats assistencials directament amb el pacient, sempre sota la supervisió del seu tutor.
En funció del conveni i del temps de pràctiques, l’alumne pot assistir també a sessions clíniques, supervisions, cursos, seminaris i jornades de treball internes on participa del debat i la discussió clínica.
Com a centre de pràctiques oferim pràctica clínica en conveni amb diferents universitats catalanes, estatals i
internacionals com la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat
Ramon Llull, la Fundació Pere Tarrés, la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB) o la Universitat de Girona (UGi), i formem part del pla docent del:
A - Màster de Psicologia General Sanitària (UB, URL, UAB, UGi, entre d’altres)
B - Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica pel Treball en la Xarxa Pública (UB)
C - Postgrau de Parella i Família (Institut Universitari de SM Vidal i Barraquer, URL amb l’Alta Scuola Agostino
Gemelli, della Universitá Cattolica del Sacro Cuore di Milano).
D - Pràctiques de treball social (Fundació Pere Tarrés, URL)
Hem ofert també col·laboració amb el Complex Sanitari Benito Menni en la rotació externa en infantojuvenil
dels estudiants PIR.
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RECERCA

r

La Fundació Orienta ha anat incrementant el nombre de recerques en l’àmbit de la salut mental infantojuvenil, potenciant tant petits estudis com estudis de més complexitat.
Per aquest motiu la Fundació Orienta té adscrits tots els seus centres al Comitè d’Ètica de Recerca de
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, anomenat Vall d’Hebron Institut de Recerca que, dintre
de l’Estat espanyol, és un dels organismes capdavanters pel que fa a nombre de recerques endegades.
La voluntat de la Fundació Orienta és promoure la recerca i integrar-la a l’àmbit clínic per tal d’aconseguir
diagnòstics amb més precisió i aplicar la teràpia més adient als problemes de salut mental infantojuvenils
actuals.
Recerques iniciades:
• Estudi d’alteracions neurobiològiques estructurals i funcionals. Projecte FIS 2015 en col·laboració amb
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, el Complex Sanitari Benito Menni i el Centre Psicoanalític de Barcelona.
• Estudi del llenguatge en nens amb TEA. Estudi que col·labora amb el Grup de Llenguatge i Trastorns
Cognitius del Departament de Lingüística General de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona.
• Avaluació dels resultats dels tallers Kidstime. Estudi d’acció preventiva sobre la salut mental de nens i
nenes fills de pares amb trastorn mental sever.
Recerques en projecte:
• Estudi del trastorn límit de la personalitat de debut en l’adolescència.
• Estudi preventiu de la síndrome metabòlica en adolescent amb sobrepès i obesitat.
• Programa “Detecta” per a la detecció i la intervenció en maltractament infantil. L’equip de treballadores
socials de la Fundació ha elaborat un programa d’atenció integral a pacients en situació de risc de maltractament que permet no només la detecció pròpiament de factors de risc sinó també la intervenció
familiar i la potenciació dels factors de protecció.

PROJECTES DE PREVENCIÓ
Projecte Kidstime de prevenció primària. Projecte inspirat en els grups de la Fundació Anna Freud de
Londres. La Fundació Orienta, promotora del projecte, i en col·laboració amb altres entitats proveïdores de salut mental: Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, Complex Sanitari Benito Menni i Hospital
de Sant Joan de Déu, atén en sessions mensuals de grups paral·lels de pares-fills a nens i adolescents
fills de pares amb trastorn mental sever amb l’objectiu d’ajudar-los a afrontar la malaltia dels pares i
prevenir en ells l’aparició de simptomatologia.
UTISMAC de prevenció secundària. Unitat de tractament intensiu de salut mental per a adolescents
en crisi orientada a evitar ingressos hospitalaris parcials o totals mitjançant una intervenció setmanal
intensiva que integra tallers i psicoteràpia grupal.
Habilitats parentals de prevenció secundària. Grups psicoeducatius de pares de 20 sessions estructurades de freqüència setmanal amb dinàmiques dirigides a habilitar els pares en la tasca educativa
dels seus fills.
Tallers de regulació emocional de prevenció primària d’aplicació als instituts a demanda escolar per
tractar en les mateixes aules signes clínics de malestar incipient. La infermera del Programa Salut i
Escola i el mateix claustre de professors poden detectar trastorns de la conducta alimentària, cutting,
assetjament escolar,... Es pretén treballar les emocions tot identificant-les, aprenent a interpretar-les,
i a re reorientar-les.
Grups diagnòstics d’intervenció inicial breu (GIIB) de prevenció primària. Grups de valoració diagnòstica basats en el model de la Fundació ETB per a nens i adolescents amb grup paral·lel de pares dirigits
a atendre psicopatologia lleu o incipient en el curs d’una intervenció breu.
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OBRA SOCIAL Fundació Solidària

o

La Fundació Orienta té la voluntat de ser una institució solidària amb els més necessitats i manté
col·laboració amb projectes d’ajuda a:

© FVF

• Fundació Vicente Ferrer a l’Índia. Enguany s’ha mantingut el suport al projecte Una
xarxa solidària a l’abast de tots. Aquest projecte té per objectiu facilitar que la població
de les zones rurals tingui l’accés al serveis sanitaris de qualitat de l’Hospital Pediàtric de
Bathalapalli per tal de reduir la morbiditat i la mortalitat infantil. El programa d’atenció
pediàtrica comprèn l’avaluació preventiva, els tractaments, l’assistència mèdica. Inclou
igualment la detecció primerenca de malalties i de la discapacitat intel·lectual en nadons de risc.
• Parròquia Cristo Rei de Serengueinas Rondònia al Brasil. El seu projecte principal té com a objectiu fonamental
millorar la qualitat de vida de mares i fills durant els seus cinc primers anys.
• ONG Infancia con futuro privilegia programes d’accessibilitat a la salut i a l’educació a nens i nenes de països del
Tercer Món.
• Programa Berenar Solidari de la Plataforma d’Educació Social de la comunitat salesiana de Sant Boi de Llobregat.
• Fundació Yumakids de Colòmbia, de la qual els nostres companys Miguel Cárdenas i Rubén Gualtero són, respectivament president i patró impulsor. Aquesta institució du a terme programes d’intervenció preventiva i comunitària dirigits a nens i adolescents per tal de promoure el creixement saludable de la població infantil i juvenil i
prevenir trastorns psíquics a la vida adulta.

p

PUBLICACIONS
Revista de Psicopatología y Salud Mental
del Niño y del Adolescente

La Revista de Psicopatología y Salud Mental del Niño y del Adolescente surt publicada per primera vegada
l’abril del 2003. De freqüència semestral, la publicació arribarà al número 30 a finals d’any.
La Revista té com a objectiu prioritari aprofundir en el coneixement teòric, la investigació, la pràctica clínica
i l’atenció psicològica i psiquiàtrica als infants i adolescents. També vol ser un espai de difusió d’un model
assistencial sustentat en la psicologia relacional i un mitjà obert a tots els professionals i a les diferents línies
d’investigació i de pensament en aquest camp. Està indexada en diferents bases de dades bibliogràfiques i es
distribueix internacionalment.
Enguany s’ha publicat la Guia d’autors i articles publicats fins ara. Es pot descarregar gratuïtament a:
http://www.fundacioorienta.com/producte/guia-dautors-articles-publicats/, així com la resta de números i articles publicats. Com a novetat, ja és possible el pagament per Pay Pal.

II CONCURS DE DIBUIX I PINTURA

www.orientat.org

“Els pintors valents que pinten sentiments”
Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, celebrat el 10 d’octubre de 2016, la Fundació Orienta va organitzar per segon any consecutiu el II Concurs de dibuix i pintura, adreçat als usuaris de la Fundació i a altres
usuaris d’hospitals de dia de Catalunya.
Dibuixar emocions difícils ajuda a elaborar-les i superar-les; dibuixar emocions positives i agradables ajuda a
fer-les créixer i a multiplicar-les.
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Els nostres centres

St. Just
Desern
Esplugues
St. J. Despí
Cornellà L’Hospitalet

L’Hospitalet

SERVEIS ASSISTENCIALS AMBULATORIS

SERVEIS ASSISTENCIALS HOSPITALITZACIÓ PARCIAL

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

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
hospitaldia@fundacioorienta.com

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

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

CSMIJ L’HOSPITALET
Plaça Francesc Macià, 1 - 08901 L’Hospitalet de L.
Tel. 93 260 08 10 - Fax 93 260 23 64
csmij_hospitalet@fundacioorienta.com
CSMIJ EL PRAT
Plaça de l’Aigua, 3 - 08820 El Prat de L.
Tel. 93 479 56 15 - Fax 93 378 80 62
csmij_prat@fundacioorienta.com
CSMIJ SANT BOI
c/ Lluís Castells, 21 - 08830 Sant Boi de L.
Tel. 93 661 47 33 - Fax 93 630 34 57
csmij_santboi@fundacioorienta.com

Seu Central de la Fundació Orienta
Vidal i Barraquer, 28
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 635 88 10
orienta@fundacioorienta.com
www.fundacioorienta.com
www.orientat.org

Centre proveïdor del

