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EL PATRONAT

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.

Montserrat Gibert

Presidenta del Patronat
de la Fundació Orienta

La solidesa aconseguida per Orienta va quedar
palesa en la celebració del 40 aniversari.
Els orígens, el recorregut, la reflexió i els sentiments 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.

Ignasi Riera Gassiot

Escriptor. Periodista. Ha estat diputat
al Parlament de Catalunya i regidor a
Cornellà.
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BREU HISTÒRIA DE LA FUNDACIÓ ORIENTA
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.

ÀMBIT GEOGRÀFIC I SERVEIS
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–.
3
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TERRITORIS DE REFERÈNCIA
St. Just
Desern
Esplugues
St. J. Despí
Cornellà

L’Hospitalet

SERVEIS ASSISTENCIALS AMBULATORIS

L’Hospitalet

SERVEIS ASSISTENCIALS HOSPITALITZACIÓ PARCIAL

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 GAVÀ
C/ Sant Lluís, 64 - 08850 Gavà
Tel. 93 638 43 64 - Fax 93 93 633 30 66
hospitaldedia@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

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

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

SEU CENTRAL
C/ Cardenal Vidal i Barraquer, 28
Tel. 93 635 88 10
orienta@fundacioorienta.com
www.fundacioorienta.com

4
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ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC
Alfons Icart

Director general de la
Fundació Orienta

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.

6
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PLA ESTRATÈGIC 2016-2020
ANÀLISI INTERNA

3

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

3

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

7
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ANÀLISI EXTERNA

3

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

3

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
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3 MISSIÓ

Ser una institució pionera i especialitzada en l’atenció integral
en salut mental comunitària dels infants, els adolescents i les
seves famílies.

3 VISIÓ
Ser

Kidstime Foundation
(London)
Personality Disorders
Institute (Nova York)

International Society Of
Transference-Focused
Psychotherapy ISTFP
(Viena)

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.

3ESTRATÈGIA
Generar un equip de professionals competent i motivat, que
afavoreixi la innovació assistencial i la difusió del coneixement
científic.

9
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3 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
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PLA ESTRATÈGIC 2016-2020

3FACTORS 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

11
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3 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
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PLA ESTRATÈGIC 2016-2020
Desplegament de les línies estratègiques
LÍNIA 1 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						
									
		

LÍNIA 2 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

13
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LÍNIA 3 Fomentar la recerca, l’activitat docent i la difusió del coneixement
b Participar en grups d’estudis o d’experts d’innovacions terapèutiques
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

LÍNIA 4 Promoure la competència, la motivació, la participació i el		
reconeixement dels professionals

b Implantar nous sistemes de reconeixement, avaluació i desenvolupament 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		
		

LÍNIA 5 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

14
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PLA ESTRATÈGIC 2016-2020
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.

15
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PUBLICACIONS
Revista de Psicopatología y salud Mental del niño y del adolescente
Revista de
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psicopatología y salud mental

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); interdisciplinari (pediatria, neurologia, ciències socials, jurídiques,
pedagogia) i d’investigació (informes o estudis epidemiològics, psicoterapèutics, psicofarmacològics, entre
d’altres). A més a més, té seccions dedicades a ressenyes
bibliogràfiques, agenda d’activitats i cartes dels lectors.
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PAPERS
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, aspectes relacionats amb la pràctica assistencial dels diferents
serveis de la Fundació Orienta, així com les nostres activitats.
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PLA ESTRATÈGIC 2016-2020
Projecció i reptes de la Fundació Orienta

4

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

4
4

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

4

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

4

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

4

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
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PÀGINES WEB
Pàgina web de la Fundació Orienta

Pàgina web Orienta’t
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CONCURS DE DIBUIX
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 vegades no es possible fer-ho d’altra manera.
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