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BENVINGUDA

Teresa Ribalta

Directora General Adjunta

Benvolguts/des,
En aquest darrer any 2018 s’ha accelerat un procés global
de transformació en l’enfoc estratègic de les polítiques en
la Salut Mental. D’aquest procés en destacaria tres eixos: la
prevenció, el treball en xarxa i comunitari i el tractament
especialitzat del pacient amb trastorn mental greu o situació de vulnerabilitat i/o complexitat.
Fa més de 40 anys que la Fundació Orienta treballa com a
centre monogràfic i especialitzat en Salut Mental infantojuvenil. Hem estat pioners en dur a terme un treball interdisciplinari amb els equips d’atenció primària des del principi de la creació de la xarxa infantojuvenil de Salut Mental.
Hem innovat amb importants projectes europeus de prevenció interxarxes de Salut Mental d’adults i d’infants com
el programa Kidstime d’atenció als fills de pares amb malaltia mental greu. I també programes especialitzats com el
projecte eduka_ment d’alfabetització en salut mental, així
com molts d’altres que podeu veure en aquestes memòries.
Des de fa més de 10 anys també estem invertint en formació per a l’especialització de professionals dels nostres
equips, amb l’ajuda d’experts nacionals i internacionals en
tècniques de demostrada evidència científica per a problemàtiques de difícil diagnòstic i /o tractament.
L’increment de la inversió de part del Departament de Salut
durant aquest any 2018 ha anat acompanyat de la demanda d’acompliment d’objectius d’aquests eixos estratègics.
Aquesta demanda la sentim pròpia perquè encaixa plenament amb el nostre Pla estratègic 2016-2020 i també amb
la nostra visió de futur. Aquests canvis, exigeixen una transformació accelerada dels nostres equips de professionals
per tal d’assolir aquest sistema d’atenció integrat i organitzat de base territorial.
L’increment de pressupostos ens ha permès augmentar
les nostres plantilles de professionals tant en nombre com
en perfils assistencials: especialistes en psicologia clínica,
psiquiatria, treball social, infermeria i educació social. Però
també ha suposat un canvi intern en la composició dels
equips i un increment de la rotació dels professionals inter
institucions.
Aquest canvi en la composició dels equips juntament amb
les polítiques de treball en xarxa, prevenció i especialització, ens suposa un repte de maduresa organitzativa intra
equips i inter equips.

Voldria agrair als professionals amb anys de trajectòria a la
nostra institució el suport i l’acollida als nous professionals, i
l’esforç d’adaptació de tots, a aquests canvis d’organització
de persones i d’estils de treball. Ara el funcionament interdisciplinar és clau i ens obliga a prendre un paper més
pro actiu fora de les consultes, en els propis equips i a la
comunitat.
Per altra banda, la formació, la docència i la recerca són
elements estratègics de suport al treball clínic amb els pacients. La revista de Psicopatologia y Salud Mental del niño
y adolescente forma part del suport científic als professionals interns i externs de la institució que treballen en aquest
camp del coneixement.
Orienta Aula, com Unitat docent especialitzada i monogràfica segueix organitzant formació de forma periòdica
i incrementa la participació de professionals tant externs
com de la nostra Fundació.
Molts dels nostres professionals són al mateix temps docents d’aquesta Unitat i també tutors d’alumnes en pràctiques que cursen formació universitària, de postgraus i
Màsters. La interrelació amb els estudiants és una font de
creixement i d’aprenentatge mutu. Nombroses Universitats
i centres especialitzats han sol·licitat durant aquest any
també la participació externa dels nostres professionals en
aquests diferents nivells universitaris.
Aquest any hem impulsat diversos projectes de recerca i
de participació amb comunicacions, pòsters, simpòsiums
i hem participat en la organització de Congressos internacionals, celebrats a Catalunya.
El nostre Concurs de dibuix i pintura “els valents que pinten
sentiments” pretén ser un projecte de responsabilitat social
corporativa que, per mitjà d’una acció social, fomenti una
alfabetització en salut mental de nens i famílies. Entenem
que tenim una part de responsabilitat en la promoció de la
salut mental com un aspecte de la salut pública, així com en
l’aportació de petits ajuts per a persones amb necessitats a
través de la nostra Obra social.
I per acabar, m’agradaria compartir la voluntat que mantenim de seguir treballant i innovant per a millorar l’atenció
als nostres pacients amb compromís, ètica, respecte i rigor
científic. Aquests són els aspectes clau dels nostres valors
institucionals.
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CARTERA DE 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 (HDA). 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 dels sectors
sanitari Delta-Litoral, Baix Llobregat - Fontsanta i Barcelonès Sud l’Hospitalet de Llobregat.

SERVEIS ASSISTENCIALS AMBULATORIS
Població assignada a cada CSMIJ (0-17 anys)*
44.219

24.831

Població atesa
global CSMIJ

6.341

24.138

12.940

37%

11.694

CASTELLDEFELS

GAVÀ

SANT BOI

EL PRAT

63%

L'HOSPITALET

Font: *CatSalut. Regió Sanitària de Barcelona. 2018

Activitat assistencial global. Nombres absoluts

8%

VISITES SUCCESSIVES*

PRIMERES VISITES

4.073

Primeres
Visites

51.462

37%

56%

44%

63%

92% Visites
successives
*Inclou visites de grups

Activitat assistencial per CSMIJ. Nombres absoluts
Primeres Visites

Visites de grup

10.460

Visites successives
10.397

5.521

5.169

506

467

770

747

880

897

462

1.214

1.455

2.596

Castelldefels

Gavà

Sant Boi

El Prat

Hospitalet

6.142

11.977

12.174

7.197

18.045

Sector sanitari Baix Llobregat Centre-Litoral i l’Hospitalet de Llobregat.

4

13.994
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SERVEIS ASSISTENCIALS

Primeres visites realitzades per centre. Nombres absoluts
Primeres PSP-SM*

744

711

572

494
285

221

Primeres CSMIJ

308

276

233

229

Castelldefels

Gavà

Sant Boi

El Prat

Hospitalet

506

770

880

462

1.455

*PSP-SM: Programa de Suport a l’Atenció Primària en Salut Mental

Indicadors de gestió
Ràtio de visites / primera CSMIJ

Mitjana dies d'espera primera visita

Mitjana dies d'espera primera successiva

20,9

20,2

18,2
11,1

11,9

14,9

14,6

13,5

Castelldefels

14,2

12,8

Gavà

14,6

Sant Boi

17,9
13,3

16,9

11,4

El Prat

Hospitalet

Nombre d’altes al CSMIJ
476*

269

485*

169

482

*Inclou altes PSP-SM

s

RR HH

19

34

5

7

10

24

3

Psiquiatria

Psicologia

Infermeria

Treball Social

Educació Social

No assistencial

Mestres HD*

99
Dades a 31 de desembre de 2018
*Els mestres pertanyen al Servei d´Ensenyament
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SERVEIS ASSISTENCIALS D’HOSPITALITZACIÓ PARCIAL

Població assignada per hospitals de dia (12-17 anys)*
Pacients ingressats

25854

245

24950
50%

50%

HD
GAVÀ

56%

44%

HD
MIRALTA

HD MIRALTA

HD GAVÀ
Font: *CatSalut. Regió Sanitària de Barcelona. 2018

Nombre d’altes, segons motiu
62

HD GAVÀ

HD MIRALTA

HD
GAVÀ

33
24
6
Altes clíniques

12

9

0

Altes voluntàries

104

19

Altes per
incompareixença del
pacient

Altes per altres motius

HD
MIRALTA

61

*Derivació a URPI, CSMA, UCA,...

Procedència dels usuaris ingressats als hospitals de dia

URPI
18%

UCA
20%

Altres
2%

HD
GAVÀ

Altres
4%
URPI
33%

CSMIJ
60%

HD
MIRALTA

UCA
19%

6
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CSMIJ
44%

SERVEIS ASSISTENCIALS
Destinació a la derivació dels pacients a l’alta
Altres llocs de
derivació 2%

CSMA 4%

Altres llocs de
derivació 2%

URPI
13%
UCA
18%

URPI
13%

HD
GAVÀ
CSMIJ
67%

UCA
18%

HD
MIRALTA
CSMIJ
67%

Activitat assistencial global. Nombres absoluts

Estada mitjana (dies)

Número ingressos

HD GAVÀ

Primeres visites

109

Total altes

100

121

104
Número reingressos

Places

35

0
TOTAL ESTADES 10.420
Cens de Permanència: 147

Estada mitjana (dies)

Número ingressos

HD MIRALTA

s

Primeres visites

75

Total altes

123

85

61
Número reingressos

Places

29

0
TOTAL ESTADES 7.492
Cens de Permanència: 98
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CARTERA DE SERVEIS

C S M I J

PROGRAMES CARTERA DE SERVEIS CSMIJs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D’atenció als trastorns mentals greus (TMG)
D’atenció als TGD a escoles
De trastorn de la conducta a escoles
A unitats de suport especial a escoles
De suport salut mental a l’atenció primària (PSAP)
De suport a les residències de la DGAIA
De trastorns de la conducta alimentària
D’atenció a la psicosi incipient
Salut i Escola
Unitat Funcional TEA
Unitat Funcional CAS-CSMIJ

PROGRAMES PROPIS INTERNS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AIRE de prevenció a la crisi en adolescents
PAS a PAS d’acollida a nens amb TEA/TGD
DETECTA prevenció i intervenció situacions de risc social
PENSA d’habilitats socials i rehabilitació
KIDSTIME de prevenció en salut mental
GIIB d’intervenció inicial breu
HHPP d’habilitats parentals d’àmbit comunitari
Unitat TLP
Eduka’ment

TÈCNIQUES TERAPÈUTIQUES ESPECÍFIQUES*
•
•
•
•
•
•

Psicoteràpia Focalitzada en la Transferència
Psicoteràpia dialèctico-conductual
Mentalització
Psicoteràpia psicodinàmica aplicada
Psicofarmacologia
Psicoeducació

HOSPITALS DE DIA

PROGRAMES ESPECÍFICS
•
•
•
•
•
•
•
•

D’atenció als trastorns greus de conducta
D’atenció als primers brots psicòtics
D’atenció al consum de tòxics
Construïm de rehabilitació social
De primeres intervencions
D’atenció als trastorns de la conducta alimentària
D’atenció al trastorn límit de la personalitat
D’atenció als trastorns de l’espectre autista

TÈCNIQUES TERAPÈUTIQUES ESPECÍFIQUES*
•
•
•
•
•
•

Psicoteràpia Focalitzada en la transferència
Psicoteràpia dialèctico-conductual
Mentalització
Psicofarmacologia
Psicoeducació
Tallers ocupacionals

*Aplicades en diferents modalitats: Individual, Familiar i Grupal
8
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a ORIENTA AULA
Orienta Aula és un espai formatiu per a professionals i estudiants de la salut, la salut mental, l’ensenyament,
el treball social i l’educació 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. Ser una institució monogràfica i altament especialitzada amb una experiència
de més de quaranta anys ens permet aportar i seguir aprenent en aquest camp.
Al llarg del 2018 hem realitzat de forma periòdica cursos d’aprofundiment en la pràctica assistencial, tant des
de la vessant preventiva com diagnòstica i terapèutica.
Des de l’àrea de Formació també hem realitzat altres formacions específicament orientades als professionals
de la nostra institució, amb propostes formatives innovadores orientades a la millora continua de la competència clínica i assistencial.

ORIENTA AULA

7

TOTAL
CURSOS

PARTICIPANTS

120

ALTRES FORMACIONS

28

14

HORES
FORMACIÓ

TOTAL
CURSOS

188

PARTICIPANTS

HORES
FORMACIÓ

268

a DOCÈNCIA
El Departament de Docència té per finalitat promoure i difondre el coneixement clínic de la salut
mental infanto-juvenil a l’àmbit comunitari, ofereix formació a diferents nivells.

Funcions

Formació
en pràctiques
d’especialitats en
universitats
nacionals i
internacionals

Psicologia
clínica infanto
juvenil
Psiquiatria
Treball social i
Educació social

Formació
de futurs
professionals i
especialistes en el
camp infantil,
juvenil i
familiar.

Sessions
clíniques
Jornades de
treball internes
Supervisions
Seminaris
Cursos
específics

Formem part del pla docent del:
• Màster de Psicologia General Sanitària (UB, URL, UAB, UGi i UOC entre d’altres)
• Màster de Psicoteràpia Psicoanalítica pel Treball en la Xarxa Pública (UB)
• 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)
• Institut de Terapia Focalitzada en la Transferencia
• Màster en Salut Comunitària (UB)
• Postgrau en Diagnòstic i Tractament del Trastorn Límit de Personalitat - TLP (UIC)

Memòria 2018

9

r

RECERCA

Una de les línies principals que s’estan treballant durant el 2018 és l’avaluació dels processos clínics.
La incorporació de la Fundació al projecte ROM, provinent del sistema Nacional de Salut Anglès (Avaluació sistemàtica de resultats) ens farà estar en comú en l’avaluació de l’evolució clínica dels pacients
i les famílies dintre d’aquest projecte multicèntric. D’altra banda s’estan reforçant i sistematitzant les
avaluacions dels nostres processos assistencials, sent els grups terapèutics els més importants, per tal
de revisar i elaborar què és el que més funciona en els nostres tractaments i com.
A nivell d’innovació, la Fundació Orienta es troba actualment vinculada a 10 projectes nacionals i 1 Europeu específics de salut mental infanto juvenil. Durant el passat 2018 es van realitzar 19 publicacions
fruit també de l’augment d’inversió de recursos i temps en aquesta Unitat.

Unitat de
Recerca

HOSPITALS DE DIA

i

Innovació i
investigació

Avaluacions
de processos
clínics

ATENCIÓ A L’USUARI
Avaluació de la percepció de la qualitat assistencial dels
hospitals de dia, mitjançant l’enquesta telefónica, als pares
i/o familiars dels usuaris ingressats, i grups focals als
mateixos usuaris.
S’Obtenen els següents resultats:
· Punts forts: Es valoren els grups de pares, grups d’usuaris, professionals involucrats amb molta empatia, freqüència de visites i el
grup DBT.
· Oportunitats de millora detectades: Millorar el procés
diagnòstic, oferir més pautes psicoeducatives específiques i
proporcionar més qualitat de la informació sobre el tractament.

Una de les preguntes realitzades a l’enquesta anual que fem als nostres
centres:

CSMIJ

Si pogués triar, continuaria venint a aquest centre de salut?

SI

8 11
SANT BOI

NO CONTESTA

97

84

82

NO

6 10
PRAT

85

3
CASTELLDEFELS

78
15

GAVÀ

11 11
HOSPITALET

o
10
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OBRA SOCIAL
BERENARS SOLIDARIS
Salesians (Sant Boi)

La Fundació Orienta
inverteix en
responsabilitat
social corporativa
per millorar
la vida de molts nens,
adolescents i les
seves famílies

FUNDACIÓN
VICENTE
FERRER
(Índia)

INFANCIA CON
FUTURO

=

CREU
ROJA

YUMAKIDS
(Colòmbia)

PASTORAL DE
CRIANÇA
(Brasil)

PROACTIVA
OPEN ARMS

p PUBLICACIONS

Aportacions:
Clíniques

L’abril de 2003 va sortir per
primera vegada la publicació
de la Revista de
Psicopatología y Salud
Mental del Niño y del
Adolescente, amb una
periocitat semestral

Institucionals
Interdisciplinari
Investigació

L’objectiu prioritari és
profunditzar en el coneixement
teòric, la investigació,
la pràctica clínica i
l’atenció psiquiàtrica
als nens i adolescents

Llibres publicats
per la
Fundació Orienta

IV CONCURS DE DIBUIX

DIA MUNDIAL DE LA
SALUT MENTAL 2018

“Els pintors valents que pinten sentiments”

PER A INFANTS I ADOLESCENTS

Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental celebrat el dia 10
d’octubre, la Fundació Orienta va organitzar per quart any consecutiu el Concurs de dibuix, adreçat als usuaris de la Fundació i a altres
usuaris d’hospitals de dia de Catalunya.
Dibuixos guanyadors: categoria Infantil
1r Premi: Carla
2n Premi: Ariadna

orienta’t

IIV
V CONCURS DE DIBUIX

3r Premi: Izan

Més informació a:
http://www.fundacioorienta.com/2-concurs-dibuix-pintura/

“els valents que pinten sentiments”
Tema del dibuix:

UN DIA EN IMATGES
TEMÀTICA
La Fundació Orienta en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental us
convida a participar a la quarta edició del concurs de dibuix: “els
valents que pinten sentiments”.
El tema escollit per aquesta edició es: UN DIA EN IMATGES.
BASES DEL CONCURS
Seran aptes per a participar a la convocatòria els treballs que compleixin els requisits següents:
· Ser usuaris de la Fundació Orienta i del centres que s’hagin adherit a aquesta convocatòria.
· Complir amb la temàtica establerta a la plantilla dissenyada a
aquest efecte.
· S’admetran fins a un màxim de tres dibuixos per nen, en format
horitzontal i amb les dades de l’autor complimentades.
· En tots els treballs s’indicaràn les dades de contacte. Si s’envien
per correu electrònic, el nom del fitxer serà el número de telèfon
del pare o mare i/o tutor legal on podrà ser localitzat en cas de
resultar guanyador.
· El termini límit de presentació de dibuixos serà el 21 de setembre
de 2018.
· Els dibuixos es presentaran a la secretaria del centre o enviant-los
escanejats (en format .jpg o .pdf) al correu: orientat@orientat.org.
· L’autor guardarà el dibuix original per a ser presentat en cas de
resultar guanyador. La data de participació considerada serà la de
recepció del correu electrònic per part de l’organització.

Exposició: Tots els treballs presentats, s’expossaran a la nostra pàgina web a partir del dia 3 d’octubre:
http://www.fundacioorienta.com/2-concurs-dibuix-pintura/
PREMIS:
· Primer nivell: fins als 11 anys
S’atorgaran tres premis: Diploma i Caixa de Pintures
· Segon Nivell: de 12 a 17 anys
S’atorgaran tres premis: Diploma i Tauleta digital

Accèssit juvenil: Jordi

JURAT DEL CONCURS
El jurat valorarà la capacitat d’expressió, més que la precisió tècnica del dibuix.

VEREDICTE I ACTE D’ENTREGA DE PREMIS
Tota la informació sobre l’acte d’entrega de premis i el veredicte es
farà a través de la nostra pàgina web.
MATERIAL PRESENTAT A CONCURS
La participació al concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes
bases.
Els dibuixos presentats passaran a ser propietat de la Fundació
Orienta, podent-se publicar a la seva pàgina web, i en altres mitjans
(premsa escrita o digital, xarxes socials, etc.) amb el fi de difondre el Concurs de Dibuix que celebra l’Entitat de manera anual.
Així mateix, s’autoritza a la Fundació Orienta a la seva exposició
i ús, per il·lustrar llibres, revistes i altres mitjans, en format paper
o digital, amb la mateixa finalitat de difusió de les activitats i del
coneixement de l’Entitat.
La Fundació Orienta es reserva el dret d’excloure qualsevol dibuix
que no consideri adient.
La Fundació Orienta es reserva el dret de resoldre de la forma que
cregui més convenient aquelles situacions que no es trobin especificades en aquestes bases.

Protecció de Dades

Dibuixos guanyadors: categoria Juvenil
1r Premi: Alex
2n Premi: Shakira

Segons el que preveu la Llei orgànica, 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’entitat Fundació Orienta posa en el seu coneixement que les dades
de caràcter personal de les que disposa recollides a través del concurs de dibuix s’han incorporat a un fitxer amb dades de caràcter personal denominat fitxer “comunicació” que es
troba tant en suport automatitzat com en paper, la finalitat del qual és poder convocar als premiats i difondre informació sobre actes, serveis i coneixement de la Fundació Orienta.
En tot cas, vostè té dret a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit a Fundació Orienta, al carrer Vidal i Barraquer 28, 08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) a l’Atenció de Josefina Martín encarregada del fitxer.

3r Premi: Miriam

Accèssit juvenil: Noelia

C. Vidal i Barraquer, 28 - 08830 Sant Boi de Llobregat - Telèfon 93 635 88 10 - orientat@orientat.org
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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

