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        BENVINGUDA     Benvinguts/des, 

 
Ens plau presentar-vos la Memòria de 2017 de la nostra Associació de Salut 
Mental Horta Guinardó, ASM Horta Guinardó, entitat sense ànim de lucre 
fundada l’any 1984 que te per objecte social la prestació de serveis 
d’orientació, prevenció i assistència mèdica i psicosocial a la població major 
de 18 anys del districte d’Horta Guinardó. Gestiona els serveis concertats amb 
CatSalut del CSMA Horta, CSMA Guinardó i PSI Horta Guinardó.  
 
Prestem Assistència psicoterapèutica, farmacològiques i de l’entorn  
sociofamiliar dels usuaris amb funcions de diagnòstic, orientació, tractaments i 
seguiment. Prioritzem l’atenció als trastorns mentals greus (TMG), establim 
programes terapèutics individualitzats (PTI) i familiars, grups psicoeducatius, 
de familiars i d’usuaris amb TMG, Programa de Psicoteràpia Individual i 
Grupal i donem suport a les Àrees Bàsiques de Salut (ABS). 

 
Durant el 2017 hem seguit treballant en el desplegament del Programa de 
Suport a la Primària, amb desplaçaments setmanals dels nostres professionals 
amb assistència directa a les ABS de referència. Hem consolidat l’ampliació del 
CSMA Guinardó a la 3ª planta del Cap Guinardó on prestem serveis d’atenció 
especialitzada, Programa de Psicoteràpies i el Programa de Suport a la Primària 
de l’ABS 7G. 
 
Desenvolupem programes de prevenció de la malaltia i de promoció de la 
salut, som participants actius de la lluita contra l’estigma i la sensibilització a 
la comunitat, mitjançant jornades informatives, participació en taules de salut, 
tasques de treball informatiu als professionals i veïns i promotors de la Taula de 
Salut Mental del Consell de Salut del Districte. 

 
Els nostres Serveis es troben integrats dintre del circuit assistencial, articulats 
amb la resta de dispositius amb els que hem signat acords i convenis de 
col·laboració que ens permeten establir un sistema de coordinació i cooperació 
que fa possible la continuïtat assistencial del projecte terapèutic del pacient. 
Trasllat dels nostres infermers setmanalment a la Unitat d’Aguts i Servei 
d’Urgències de l’Hosp. Vall d’Hebrón, Hosp. Sant Rafael i Hosp. Sant Pau per 
valorar les altes i continuïtat hospitalària. 

 

Destaquem l’inici del Projecte UCAP- Hospitalització Parcial i Programa 
d’Atenció Domiciliària Intensiva – PADI a l’AIS Nord (CSMA Horta) on 
participem amb l’Hosp. Universitari Vall d’Hebrón, Hosp. Sant Rafael, CSMA 9 
Barris i CSMA Sant Andreu i que te per objectiu evitar hospitalitzacions, realitzar 
una atenció més propera a la comunitat de persones amb TMG i dificultats de 
vinculació adequada als serveis de salut mental. Es configura com un Programa 
d’atenció multidisciplinar que no pretén traslladar el “model hospitalari” al 
domicili, sinó que aborda el procés psicopatològic i social de la persona i la seva 
família, és a dir la seva recuperació on l’usuari i la seva família són 
protagonistes del seu tractament. 
 
Avui us fem a mans un recull d’activitat dels nostres programes i atencions 
especials confiant sigui del vostre interès. 

 
Alicia Roig Salas 
Presidenta de la ASM Horta Guinardó 

 
 

 
CARTA DE LA 

PRESIDENTA 
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PRESENTACIÓ 
La  nostra missió és  oferir  un servei  públic d’orientació, 

prevenció i assistència integral i comunitària ambulatòria en salut 
mental d’adults a la població dels territoris d’Horta i Guinardó. 

 
 
 

 

Amb la visió de ser un referent de qualitat assistencial i 

d’implantació de programes terapèutics transversals i innovadors 
dirigits a consolidar el model comunitari assistencial a la salut mental 
amb la participació i coresponsabilitat de la ciutadania. 

 
 
 
 

Els nostres valors 
 

 

 

 
www.asmhg.com 

 
 

 
 

 

 
MISSIÓ 

VISIÓ 

VALORS 

http://www.asmhg.com/
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Atenció comunitària 

Centres de Salut Mental d’Adults (CSMA)  
 

Els CSMA donen serveis d’atenció especialitzada i de suport a l’atenció primària 
als pacients majors de 18 anys. La seva missió és atendre de manera 
personalitzada, eficaç i efectiva, a través del diagnòstic, l’orientació, el 
tractament i el seguiment - la població adulta amb trastorns mentals greus i 
trastorns mentals de baixa complexitat, amb la col·laboració de l’atenció 
primària. 

 
 

Amb aquest objectiu s’ofereix un model assistencial 
multidisciplinari de psiquiatres, psicòlegs, infermers 
i treballadors socials que treballen amb els usuaris i 
les famílies. Per garantir la màxima recuperació i la 
continuïtat assistencial es requereix la coordinació 
amb els diferents recursos de la xarxa de salut 
mental i comunitària. 

 
 

 

Plans – Programes principals desenvolupats 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓ COMUNITÀRIA 

PROGRAMES ESPECIALS 

LÍNIES 
ASSISTENCIALS 
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Pla de Serveis Individualitzats (PSI) 
 

 

El PSI implica una estratègia d'intervenció assistencial comunitària de gestió de casos individual en el 
àmbit de vida de la persona, domicili /carrer, adreçada a aquelles persones amb TMG que tenen dificultats 
de vinculació amb els serveis de salut mental tant de l’àmbit clínic com rehabilitador i amb greus 
problemàtiques socials. 

 
 

L’equip pluridisciplinar està format per 4 professionals diplomats. 
 

Aquest programa centra la seva activitat en el vincle intens en  l’atenció 
directa i la coordinació entre els serveis que l’atenen o l’haurien de 
poder atendre. 

 
 

L’OBJECTIU GENERAL: és millorar els recursos personals del pacient, la seva qualitat de vida, adherir-lo  
al tractament i disminuir els ingressos hospitalaris. 

 
 

Els objectius específics són: 
 

 Establir un vincle estable i de confiança usuari- referent PSI. 
 Realitzar un diagnòstic i avaluació de les necessitats. 
 Elaboració, execució i avaluació del projecte individualitzats de serveis. 
 Vincular a la persona als Serveis i recursos que siguin precisos per tal de donar cobertura a 

les seves necessitats bàsiques. 
 Treballant la Capacitació de la persona per promoure l’autonomia en les activitats de la vida 

diària i millora de la seva qualitat de vida en la comunitat. 
 Treballar l’adequació dels Serveis Comunitaris existents per facilitar-ne l’accés i vetllar per la 

Continuïtat assistencial entre serveis. 
 Recolzar i valorar l’entorn Familiar, gestionant l’atenció a les seves necessitats en el recurs 

adient. 
 Vetllar pels drets de les persones amb TMG i potenciar la seva expressió social autònoma i 

millorar l’educació sanitària i en general les actituds de la comunitat respecte als malalts 
mentals. 

 
 

 
 Pla de Serveis Individualitzats 
PSI Horta Guinardó: Districte Horta Guinardó 
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Programa d’Atenció al Domicili Intensiu (PADI) 
 

 
El Programa d’Atenció al Domicili Intensiu (d’ara endavant PADI) és una estratègia d’intervenció assertiva 
comunitària, intensiva i continuada en el domicili, per tal d’atendre persones del sector d’Horta (ABS de 
referència: 7C, 7D, 7E, 7F) vinculades o no als recursos de Salut Mental i que poden beneficiar-se d’una 
intervenció intensiva multidisciplinar especialitzada en salut mental que atendrà aspectes 
psicoterapèutics, psicosocials, de salut i socials individuals i familiars, fins assolir un procés de recuperació 
i d’estabilitat clínica suficient per fer possible la vinculació a un recurs/os d’atenció en la seva comunitat. 
 
Un element central és la coordinació i continuïtat assistencial amb la Xarxa de Salut Mental (UIPA, 
Urgències, PHD, i CSMA, CSMIJ, CAS, HD...) però també de forma molt important amb Xarxa de Serveis 
Socials, ABS i Xarxa Comunitària. Posarà també especial atenció en la continuïtat assistencial entre la Xarxa 
Infanto –Juvenil i la d’Adults. 

 
L’equip pluridisciplinar està format per 3 Professionals: Infermer, Psiquiatre i Psicòleg Clínic. 
 

 
L’OBJECTIU GENERAL: Fer una atenció terapèutica adequada en el domicili i la comunitat, a persones amb 
diagnòstics TMG principalment, en situació de crisis-descompensació i situacions psicosocials de risc, i 
possibles dificultats de vinculació adequada al serveis de salut mental . 
 
 
Els Objectius específics són: 
 

 Assolir la recuperació de la persona en el seu àmbit personal, familiar i comunitari amb predomini 
d’una intervenció psicoterapèutica i psicosocial. 

 Atenció psicoterapèutica intensiva en el domicili a les persones i les seves famílies. 

 Atenció als aspectes d’hàbits i cura de la salut (dieta, tòxics, comorbiditats desateses). 

 Promoure i facilitar la vinculació a recursos de la comunitat. 

 Evitar en lo possible l’ingrés hospitalari, especialment l’involuntari, facilitant la vinculació i 
atenció terapèutica al domicili de pacients aguts o post-aguts, amb descompensació moderada-
greu, i posterior vinculació a serveis ambulatoris i atendre la crisi en el domicili quan sigui 
possible. 

 Continuïtat assistencial amb aguts, hospitalització parcial en els pacients amb difícil vinculació al 
CSMA, amb seguiment post – agut  quan es prevegi un risc important de desvinculació. 

 Detecció i atenció a patologia mental greu silent, reduint el risc de aïllament i exclusió social. 

 Seguiment de casos greus especialment en població jove i amb TMS , especialment psicosi 
incipient. 

 Atenció a les persones amb problema d’ acumulació patològica.  

 Detecció de Violència de gènere. 
 
 
 Programa Atenció al Domicili Intensiu 
PADI Horta: UCAP AIS Nord (CSMA Horta) 
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Programes especials 

Pla d’atenció a les persones amb Trastorn Mental Greu 
 

 

Programa d’atenció específica a usuaris amb trastorn mental greu destinat a posar a disposició  d’aquests 
els recursos òptims per disminuir al màxim l’impacte de la seva malaltia i dels factors d’alta complexitat 
biopsicosocial que agreugen la psicopatologia i dificulten la millora clínica, psicosocial i la qualitat de vida. 

 
L’objectiu general del programa és donar resposta a les necessitats del 
pacient, dissenyant un projecte terapèutic individualitzat (PTI), que s’ajusti 
a les necessitats específiques de la persona i permeti dissenyar una 
estratègia d’abordatge de la situació de vulnerabilitat i complexitat del 
moment. 

 

Aquest Pla d’intervenció inclou, si s’escau, el treball amb la família. 
 
 

 

Programes d’atenció i seguiment per a persones amb TMG: 

 
 

1. Intervenció Individual Multidisciplinar / Atenció Grupal 
 

-Psiquiatre 

-Psicòleg PTI     PAE TMG 
-Infermeria (Pla terapèutic Individualitzat) ( Pla d’Atenció Específic) 
-T. Social 

 
OBJECTIU: Que tota persona amb un TMG tingui realitzada una valoració integral inicial (PTI), revisada 
periòdicament per tal de detectar els canvis de necessitats d’atenció al llarg de l’evolució. 

 
El programa PAE TMG contempla el grau de complexitat individual per establir la intensitat de les 
prestacions de la cartera de serveis de forma multidisciplinar. Intervenció basada en els sistemes 
anomenats “case manegement”: seguiment intensiu, assertiu i proactiu, de l’accessibilitat i la  continuïtat 
assistencial. 

 

▪ Grup psicoterapèutic per a persones amb TMG 
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2. Programa d’atenció a la Crisi 
 

OBJECTIU: atendre a les persones i les seves famílies en situació de crisi amb una intervenció 
pluridisciplinar. 

 

- Visita No Programada immediata, màxim en 24 hores 
- Seguiment intensiu multidisciplinar 
- Intervenció a domicili programat (si és possible en la mateixa setmana) com a prevenció 

d’ingrés hospitalari 
- Codi Risc Suïcidi 

 
 
 
 

3. Programa d’atenció a Joves amb TMG incipient / Programa de 

prevenció als menors 
 

Programa de prevenció, accessibilitat i continuïtat assistencial que ofereix un tractament terapèutic 
precoç i sense disrupcions entre tots els recursos implicats (CSMA Horta - CSMA Guinardó, CSMIJ Horta- 
Guinardó, Serveis Rehabilitadors Comunitaris de Joves – Fund. Els Tres Turons, Hospital de Dia de Joves  9 
Barris i CAS Horta) pot incidir positivament en el procés de recuperació. 

 
 
 

- Visites de traspàs de joves amb TMG: psicòloga es 
trasllada al CSMIJ per realitzar primera visita. 

- Programa de continuïtat assistencial 
- Grup de joves amb TMG primer episodi 
- Atenció i coordinació de persones amb un TMG amb  

fills o menors a càrrec 
 
 
 
 

4. Atenció especialitzada a persones amb TLP 
 

Des de l'any 2007 al CSMA Horta i CSMA Guinardó s'està realitzant un tractament especialitzat, 
multidisciplinar, intensiu i integral amb diferents intervencions psicoterapèutiques enfocades a garantir 
la continuïtat de cures tant a nivell grupal com individual. 

 

L’OBJECTIU general del programa integral al Trastorn Límit de la Personalitat és la necessitat d’establir un 
pla de tractament integral, i per tant, un únic programa de tractament transversal i integrat, que permeti 
el relleu terapèutic amb els serveis d’atenció específica al Trastorn Límit de la Personalitat del nostre 
sector, centrat en les necessitats individuals de cada usuari i els seus familiars. 

 
Intervencions: 

 

- Atenció intensiva presencial i telefònica 
- Grup psicoeducatiu per a persones amb TLP 
- Grup Psicoeducatiu per a Familiars de persones amb TLP 
- Grup de suport terapèutic per a Familiars de persones amb TLP 

 
 

 



 

11 

 

5. Programa d’atenció domiciliària 
 

L’assistència domiciliaria és el conjunt d’activitats que es porten a terme en el domicili de l’usuari, amb  la 
finalitat de detectar, valorar, administrar cures i/o tractament i donar suport i seguiment als problemes 
de salut mental de la persona, família i comunitat, potenciant llur autonomia i millorant la seva qualitat 
de vida. 

 

Estarà indicat realitzar una visita domiciliaria quan es precisi: 
 

- Valoració Social - En situació de crisi 

- Valoració Infermeria - Desvinculació del pacient 

- Donar suport a la Família - Prevenció d'ingressos - Visita d’alta hospitalària 

 
 

6. Programa d’atenció a les Famílies 
 

La família, dins del procés d’atenció, és un element clau de suport a l’usuari 
durant el seu procés. La detecció de les necessitats de la família o cuidador 
principal envers l’atenció a l’usuari és fonamental per assegurar l’abordatge 
integral en l’entorn de l’usuari i la continuïtat dels processos d’atenció, en 
els quals es pretén que la família, a més de ser un espai contenidor per la 
persona, funcioni com a agent de canvi i promoció de l’autonomia en la 
mesura de les possibilitats de cada situació. 

 
 
 
 

PROCÉS D’INTERVENCIÓ FAMILIAR DE PERSONES AMB TMG: 
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7. Programa de continuïtat assistencial 
 

OBJECTIU: Realitzar una atenció Transversal integrant els diferents recursos de la Xarxa en un Pla 
d’atenció integrat : 

 
 Programa de continuïtat assistencial amb les unitats d’urgències, curta estada i aguts de l’Hospital 

Universitari Vall d’Hebron i Hospital Santa Creu i Sant Pau.
 

Realitzat de forma presencial i setmanal per Infermeria del CSMA Horta i CSMA Guinardó. 
 

- Urgències: coordinació presencial de les urgències setmanals; establir estratègies 
d’intervenció per a pacients que utilitzen de forma reiterativa el Servei d’Urgències 
Hospitalari estant o no vinculats al CSMA 

- Visita dels pacients ingressat coneguts per reforçar el vincle a l’alta 
- Visita de persones que a l’alta seran derivades per primera vegada al Csma per tal d’informar 

i orientar del servei 
- Programació de domicili si és precís a l’alta. 

 
 

 Programa de prevenció a la desvinculació
 

L’OBJECTIU es fer un seguiment acurat tant de les altes hospitalàries de 
qualsevol dispositiu de la xarxa de salut mental com del seguiment al 
CSMA. 

 

Infermeria es fa càrrec de revisar i contactar amb les persones que no han vingut a la visita d’alta 
hospitalària i no tenen nova visita amb el psiquiatre referent. Tanmateix es revisen i es contacta  amb 
les persones amb un TMG que fa 5 mesos que no es visiten amb cap professional del CSMA. 

 
 

 Programa de suport a les Residències de Salut Mental del sector: Residència Mascaró i Residència 
Polivalent Barcelona Nord

 

El programa de suport a la Llar Residència Mascaró i Polivalent Barcelona Nord sorgeix de la inquietud 
i la preocupació dels professionals sanitaris del CSMA. 

 

Les activitats dutes a terme són: 

- Assistencials d'interconsulta, amb l'equip sanitari del centre així com l'atenció directe dels  casos 
psiquiàtrics que els sigui derivats per l'esmentat equip. 

 
- Suport psicològic al personal de la residència amb la finalitat de millorar les seves capacitats 

d'enfrontament a les situacions derivades de l'atenció als residents. 
 

Amb la intenció de millorar l'assistència integral dels usuaris de les Llar Residència i la comunicació 
amb els responsables de la mateixa, s’han establert uns referents de l’equip 

 
 

 Programa d’Integració dels Serveis de Rehabilitació i suport a l’habitatge al CSMA Horta i CSMA 
Guinardó (Fundació 3Turons; Programa de nova implantació 2016 que ha estat planificat per la seva 
execució 2015)

 

L’OBJECTIU del Programa presencial dels Serveis de Rehabilitació al CSMA és garantir el treball 
transversal, l’accessibilitat i la continuïtat en el tractament de rehabilitació i de suport a l’habitatge i 
la recuperació de les habilitats necessàries de les persones amb trastorns de salut mental greu per tal 
de que puguin mantenir-se integrades en la comunitat promovent una vida el més autònoma 
possible. 
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8. Programa d’Atenció especialitzada al pacient major de 65 anys 
 

La preocupació per l’envelliment de la població, i els factors de risc que aquesta comporta per a la salut 
mental i el benestar (soledat, comorbiditat, pèrdua de funcionalitat, pèrdua de capacitat econòmica...) 
constitueixen una amplia qüestió que els Equips venim analitzant i avançant en les estratègies de 
coneixement, abordatge, valoració i adequació dels Serveis, la seva accessibilitat i atenció que es presta. 

 

S’estableix com objectiu principal aprofundir en la valoració de les necessitats psicosocials de la població 
major de 65 anys atesa al CSMA Horta i CSMA Guinardó en base a les principals agrupacions de la gent 
gran amb malaltia mental segons trajectòries clínic- assistencials: 

 

- Persones grans amb malaltia mental i/o additiva, sense 
repercussió funcional predominant. 

- Persones grans amb malaltia mental i/o additiva i comorbiditat 
(síndromes geriàtrics inestables o malalties cròniques agudes) 
que condiciona pèrdua de funcionalitat. 

- Persones grans amb malaltia mental i/o additiva que motiva una 
pèrdua d’autonomia, complicada amb deteriorament cognitiu (no 
demència). 

- Persones grans amb demència i símptomes psiquiàtrics i 
conductuals predominants 

 

L’OBJECTIU és garantir la valoració amb un programa d’àgil accessibilitat al diagnòstic i al tractament 
mèdic i rehabilitador. Impulsar una major accessibilitat i continuïtat assistencial als serveis de 
psicogeriatria i neuropsicogeriatria a partir d’un millor coneixement dels professionals. Oferir un suport 
holístic i integrador incidint en la valoració de necessitats i recursos socials i potenciant el vincle als 
dispositius i activitats comunitàries, lúdiques, culturals i esportives. Impulsar actuacions des de l’atenció 
primària de salut per millorar l’atenció a aquesta població, especialment als més fràgils i amb nivell 
socioeconòmic baix, i incidir específicament en les activitats de la Ruta Assistencial de la Depressió. 
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Programa de suport a l’atenció primària 
 

 

 

Dades extretes del Registre Central d’Assegurats (RCA) de l’any 2017 
 

 
 Equips d’Atenció Primària de referència dels CSMA Horta i CSMA Guinardó 
CSMA Horta: ABS El Carmel 7C, ABS Lisboa 7D, ABS Sant Rafael 7E i ABS Lisboa 7F 
CSMA Guinardó: ABS Sanllehy 7A, EAP Sardenya 7B, ABS Baix Guinardó 7G 

 
 
 

El programa de suport a la primària es duu a terme pels professionals del CSMA  
des de l’any 2.009. Setmanalment, un psiquiatre, un psicòleg i una infermera es 
desplacen a l’ABS Horta 7D, a l’ABS Sant Rafael 7E, a l’ABS Horta 7F, on 
desenvolupen activitat assistencial i tasques de consultoria, interconsulta, 
coordinació i formació amb els professionals d’atenció primària, aproximant 
l’assistència especialitzada a l’entorn més habitual del pacient. 

 
A l’ABS Baix Guinardó 7G des de l’any 2.007 es desplaça un psiquiatre (programa antena 
setmanal). A finals de 2017 (novembre) s’ha incorporat una psicòloga del CSMA per fer 
assistència directa a usuaris, l’inici de l’assistència psicològica ha esta molt ben rebuda 
per part dels metges de família de l’ABS.  
 
A l’ABS Carmel 7C, es desplaça setmanalment un psiquiatre des de 2015 per realitzar assistència i les 
mateixes tasques de suport a l’equip de primària, enguany i des de febrer de  2017 compta també amb una 
psicòloga referent que atén als pacients derivats des de l’ABS al propi CSMA Horta. 
 
A l’ABS Sanllehy 7A es desplaça setmanalment un psiquiatre des de 2015 per realitzar assistència i les 
mateixes tasques de suport a l’equip de primària. 

 

Resta pendent l’ABS Sardenya 7B on s’han mantingut totes les tasques de suport a l’equip. Durant el 1er. 
Semestre de 2018 s’iniciarà el desplaçament d’una psiquiatra per iniciar el Programa de Suport a la Primària. 

 

Es pretén facilitar l’accés a l’atenció psiquiàtrica i psicològica especialitzada, millorar l’adequació de la 
demanda, activar intervencions grupals, donar suport als professionals d’assistència Primària, agilitzar 
interconsultes, col·laborar en programes d’atenció conjunts i reduir la llista d’espera. 
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Programa de psicoteràpia individual 
 

La psicoteràpia permet a la persona d’establir un vincle amb si mateixa i amb el terapeuta 
que li proporcionarà elements per a poder pensar-se, per a poder comprendre el seu 
patiment, i posteriorment trobar la manera de manejar els conflictes interns i externs en 
millors condicions. 

 
El Programa de Psicoteràpies inclou diferents programes d’intervenció terapèutica per a 
donar resposta a les necessitats de la població d’Horta-Guinardó: 

 

- Psicoteràpia psicoanalítica focal i breu 

- Psicoteràpia psicodinàmica 

- Teràpia Cognitiu-Conductual 

- Teràpia familiar sistèmica 

- Teràpia de parella 

 
 

Programa d’intervenció grupal 
 

 

La realització de teràpies grupals en el CSMA es remunta als primers anys de la seva creació. Cada any 
hem anat incrementant el nombre de grups i la seva especificitat. Aquesta modalitat de tractament s'ha 
anat consolidant amb el temps com un recurs psicoterapèutic d'eficàcia contrastada i sense el qual no 
estaria complerta l'atenció integral que el centre amb vocació de millora contínua vol oferir als usuaris i 
les seves famílies. 
 
Durant l’any 2017 s’han realitzat 11 grups en els han participat 192 usuaris del CSMA Horta i CSMA 
Guinardó.   
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Consell de Participació BCN Salut Mental 
 

 

El Consell de Participació es configura com un espai específic i periòdic de 
trobada entre usuaris, familiars i professionals de les diferents entitats de 
BCN Salut Mental per tal de recollir inquietuds i peticions, elaborar  plans 
de treball i activitats.   
 
L’origen del Consell de Participació neix del Programa Prospect la finalitat 
del qual és l’empoderació de les persones diagnosticades de malalties 
mentals i també dels seus familiars. S’ofereix la possibilitat d’exercir una 
participació més activa en els processos de tractament, rehabilitació i 
millora en la seva qualitat de vida i del seu entorn. És aquesta participació 
la que es considera un dret inherent a la condició de ciutadans i que el Pla 
de Salut 2016-2020 vetlla per ella. 

 
L’any 2017 hem continuat treballant 
des del Consell de Participació 
aspectes relacionats amb 
l’accessibilitat a la xarxa de salut 
mental i addiccions, aspectes 
relacionats amb la necessitat de 
transmetre una informació clara i 
adequada en diferents estadis del 
procés. Tanmateix destaquem, en 
aquest 2017, el treball de  difusió i 
poder fer extensible la nostra feina a 
la resta de dispositius de BCN Salut 
Mental. 
 
S’inicia el Projecte 360° en Salut 
Mental, iniciativa impulsada des del 

Consell de Participació  de BCN Salut Mental, amb la col·laboració de Salut 
Mental Catalunya i Federació Veus i el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona. Durant el 2017 s’ha elaborat un pòster - guia de recursos en 
sanitaris i socials en salut mental. 
 
Aquest 2017 s’han realitzat tres 
Jornades d’Informació amb una 
freqüència trimestral temàtica, les 
quals s’han basat en els interessos 
verbalitzats dels usuaris de diferents 
dispositius de BCN Salut Mental. 

 
 
 
 

PARTICIPACIÓ 
COMUNITÀRIA 

 

 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ 

DE BCN SALUT MENTAL 

 
CONSELL DE SALUT 

MENTAL DISTRICTE HORTA 

GUINARDÓ 

 
COMISSIÓ DE SALUT, 

ESTIGMA I DRETS HUMANS 

D’HORTA GUINARDÓ 

 
 

CONVENIS DE 

COL·LABORACIÓ 

ASSOC. 

USUARIS I 

FAMILIARS 

 

 

COL·LABORACIÓ 

ASSOC. VEÏNS I 

VEÏNES 
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Consell de Salut Mental del districte d’Horta Guinardó 
 

 

La nostra participació activa com Associació en el Consell es prèvia 
a la seva aparició ja que prèviament vàrem ser impulsors junt amb 
el moviment veïnal de la primera Taula de Salut de Barcelona. 

 

Durant tots aquests anys vérem afavorir el coneixement dels 
recursos i promoguérem sessions informatives en els Centres Cívics 
de temàtiques diverses de salut i salut mental i drogodependències. 

 

Amb la reconversió de la Taula de Salut a Consell de Salut la nostre Associació impulsa a finals del 2012 la 
Comissió de Salut Mental, Estigma i Drets Humans d’Horta Guinardó. 

 

Comissió de Salut Mental, Estigma i Drets Humans d’Horta Guinardó 
 

 

Aquesta Comissió és una experiència impulsada per la nostra ASM Horta Guinardó des del Consell de Salut 
d'Horta-Guinardó durant l'any 2012, en el context de les campanyes contra l'estigma promogudes des de 
diversos àmbits de la societat. Junt aquest objectiu s’hi sumava la necessitat d’avaluar els recursos 
existents de salut mental i addiccions del territori i poder-ne valorar les necessitats del territori així com 
donar-ho a conèixer a tot el Consell de Salut del districte. 
 
La iniciativa sorgeix de les sinèrgies entre els representants dels Serveis Comunitaris de Salut Mental i 
Addiccions d’Horta-Guinardó (CSMA, SRC, CAS i CSMIJ), els representants de l'Associació de Famílies 
(AFAMMCA-ACFAMES i de l’Agència de Salut Pública donant valor al treball en i pel territori. 
 
PROCÉS DE RECONVERSIÓ DE LA COMISSIÓ DE SALUT MENTAL, ESTIGMA I DRETS HUMANS A TAULA DE 
SALUT MENTAL DEL DISTRICTE D’HORTA GUINARDÓ 
 
Després d’anys de procés de la Comissió, l’Associació de Salut Mental Horta Guinardó, valora que poder 
fer la transició al Model “Taula de Salut Mental” desenvolupat en diferents territoris, confluïa amb els 
objectius ja plantejats per la Comissió i enfortia el compromís del Districte incorporant la representativitat 
Municipal i de la resta de tècnics socials (Serveis Socials), laborals, i de l’àmbit de la Salut Mental (Serveis 
hospitalaris). 
 
En aquesta línia ens vàrem reunir, juntament amb la Fundació 3Turons, amb els representats de 
l’Associació de Familiars ubicats en el districte AFAMMCA-ACFAMES, que es mostren d’acord amb aquest 
procés i s’inicia un procés de recollida formal d’informació per esbrinar-ne els passos a seguir. 
 
Durant el mes de març de 2017 es 
convoca a tots els participants del 
grup de treball i s’afegeixen les 
Coordinadores de Serveis Socials 
del Districte i la representant de la 
Àrea Integral de Salut (AIS). En el 
Consell de Salut del mes d’abril de 
2017, l’Ajuntament de Barcelona, 
dintre dels seu Pla Municipal de 
Salut, comunica el cronograma 
per impulsar les Taules de Salut, 
liderant la seva organització i 
coordinació. 
 
En el transcurs de 2017 hem 
participat en els Plans de Barris de 
Salut de Sant Genís – Teixonera i 
Carmel. 
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Convenis de col·laboració amb les associacions d’usuaris i familiars 
 

 SALUT MENTAL CATALUNYA 
(juliol 2015, conveni signat conjuntament amb les entitats de BCN SM) 

 

 AFAMMCA-ACFAMES 
(desembre 2014) 

 

Aquests conveni recull a banda de les manifestacions comuns de les entitats els continguts que es concreten 
en: 

 
 Col·laborar i promoure accions i propostes de treball conjunt en el disseny i implementació de 

línies de recerca que contribueixin a la millora de l’atenció de les persones amb problemes de 
salut mental. 

 

 Col·laborar activament, de forma conjunta en el desenvolupament i la negociació de propostes i 
línies de treball amb les administracions públiques, adreçades a la millora de les persones amb 
problemes de salut mental. 

 
 Promoure eines conjuntes de formació i capacitació que contribueixin a millorar l’atenció a les 

persones amb problemes de salut mental elaborant documents o activitats puntuals de forma 
conjunta. 

 
 

Col·laboració amb les associacions de veïns i veïnes 
 

 
Col·laboració en el nou projecte de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri de 
Montbau engegat per un grup de veïns a l’abril de 2017, publicació quadrimestral 
en forma de revista per donar a conèixer el barri i els seus habitants, la seva història, 
l’arquitectura i les entitats que hi formen part.  
 
Participem amb l’elaboració d’articles de informació i prevenció en salut mental. 
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ORGANITZACIÓ 
ASM HORTA GUINARDÓ 

Organigrama 
 

 
Recursos Humans 

 

 

La qualitat i la millora contínua són els pilars de l'estratègia de l'ASM Horta 
Guinardó; comptar amb un personal altament qualificat, especialitzat, 
polivalent i motivat, garanteix així seus objectius i valors. 

 

Considerem als nostres professionals com l'element diferencial més 
important que aporta a la institució ser capdavantera en el sector. Al llarg 
d'aquests anys diversos professionals que exerceixen les seves funcions 
professionals amb l'ASM Horta Guinardó s'han convertit en tècnics 
assessors de l'Administració i altres fundacions o associacions del sector, 
també en el món judicial. Altres són referents de Programes assistencials 
dins del sector. 

 
 

 

  Plantilla (*)  
Metges Psiquiatres 13 

Psicòlegs 8 

DUI 8 

Treballadors Socials i Educador Social 7 

Altres 2 

Personal administratiu 7 

 
 
 

 

 

(*) Dades professionals en actiu a 31/12/2017 

 

 

 
 
 

ORGANIGRAMA 

RECURSOS HUMANS 
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DOCÈNCIA I 
FORMACIÓ 

Medicina 
 

 
MIR. Formació docent Medicina Familiar 
amb la Unitat Docent Multiprofessional 
d’Atenció Familiar i Comunitària d’Atenció 
Familiar i Comunitària de l’àmbit d’atenció 
primària Barcelona ciutat de l’Institut 
Català de la Salut. 

 
 

Psicologia 
 

 

Pràctiques d’alumnes del Màster en Psicopatologia Clínica de la Fundació 
Vidal i Barraquer. 
Pràctiques acadèmiques externes d’alumnes del Màster en Psicologia 
General Sanitària de la Fundació Vidal i Barraquer. 

 
 

Treball Social 
 

 

Pràctiques acadèmiques externes d’alumnes de la Facultat de Pedagogia de 
la Universitat de Barcelona. 

 
 

Infermeria 
 

 

R1. Formació docent Infermeria Familiar i Comunitària amb la Unitat Docent 
Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària d’Atenció Familiar i 
Comunitària de l’àmbit d’atenció primària Barcelona ciutat de l’Institut Català 
de la Salut. 

 

TLP. Formació especialitzada de residents 
d’infermeria de la Fundació de Gestió Sanitària 
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, del Consorci 
Mar Parc de Salut de Barcelona, del Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu, de la Unitat Docent 
d’Infermeria de Salut Mental de Osakidetza 
(Servei Basc de Salut) i de l’Institut d’Assistència 
Sanitària IAS de Salt. 

 
 
 

 

 
(*) Dades professionals en formació a 31/12/2017 

 

Durant l’any 2018 iniciarem la formació a residents de l’especialitat de Psiquiatria 
(MIR) i Psicologia Clínica (PIR). 

 

 

 
MEDICINA 

PSICOLOGIA 

TREBALL SOCIAL 

INFERMERIA 
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COMPROMISOS 

Transparència 
 

 

Amb l’objecte de donar 
compliment a les disposicions 
previstes a la Llei 19/2014, de 9 de 
desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon 
govern, relatives a la 
transparència en la contractació 
pública que desenvolupa l’ASM 
Horta Guinardó, es procedeix a 
posar a disposició de la societat 
tota la informació relacionada als 
expedients de contractació 
tramitats per aquesta. 

 

Podeu consultar la informació en 
el següent enllaç: 

 

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/ 
articles/AssSMHortaGuinardo- 
CSMAHortaGuinardo 

 

 

Qualitat i Excel·lència 
 

 
L’any 2017, els 
serveis gestionats 
per l’ ASM Horta 
Guinardó s’han 
tornat   a   certificar 
d’acord a la norma ISO 
9001:2015. 

 
L’auditoria ha estat realitzada per 
l’empresa Det Norske Veritat – 
DNV. 

 

Protecció de Dades 
 

 

A fi de garantir la confidencialitat 
en totes les seves actuacions 
mitjançant l’acompliment de la 
LOPD, L’ASM Horta Guinardó es 
troba adherida al Codi Tipus de la 
Unió Catalana d’Hospitals (nº 
194). 

 
A     través 
de la firma Faura-Casas, Auditors- 
Consultors, SL acredita la 
realització d’auditories de forma 
anual de conformitat amb el que 
estableix la normativa vigent 

Auditoria Econòmica 
 

 
Els comptes anuals de l’exercici 2016 
han estat auditats per l’empresa 
Audit Set. Això ens permet oferir la 
màxima transparència en la gestió 
econòmica i consolidar així la 
solvència financera necessària per 
seguir prestant serveis de qualitat. 

 
 

Pla d’Igualtat d’Oportunitats    
 

En el marc del Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats que l’ASM Horta 
Guinardó desenvolupa des de l’any 
2014, s’ha dut a terme i lliurat el 
Manual de Llenguatge, el Protocol de 
prevenció i abordatge de 
l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe; es promou la 
conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral. 

 
 

Ètica Assistencial 
 

 
En coherència amb la nostra missió, 
valors, i amb la introducció de nous 
paradigmes i metodologies de 
treball; el nostre compromís en 
l’abordatge ètic i reformes legals 
s’han convertit en una de les nostres 
prioritats. Per aquesta raó la nostra 
participació i implicació en el Comitè 
d’Ètica Assistencial de la Fundació 
Congrés Català Salut Mental, la 
participació en la Comissió d’Ètica de 
BCN Salut Mental i en la Comissió 
d’Ètica i Legislació de l’AEN amb 
publicacions i recomanacions en 
relació a l’ètica dels Serveis, 
tractaments i canvis legals en Salut 
Mental. 

 

Els principals objectius són: Revisió i 
anàlisi de propostes legals; 
manteniment d’una reflexió continua 
sobre els conflictes ètics que poden 
produir-se en la pràctica assistencial; 
i el posicionament davant les 
reformes legals que es sorgeixen en 
relació als drets de les persones amb 
un problema de salut mental. 

 
TRANSPARÈNCIA 

QUALITAT i 

EXCEL·LÈNCIA 

PROTECCIÓ DE DADES 

AUDITORIA ECONÒMICA 

PLA D’IGUALTAT 

D’OPORTUNITATS 

ÈTICA ASSISTENCIAL 

http://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/


 

 

Directori de centres 
 

 

.......................................................... 
Direcció ASM Horta Guinardó 

 

ASM Horta Guinardó 
c/Arquitectura, 20-24 
08035 Barcelona 
Tel. 93 428 16 42 
Fax 93 428 25 59 

 
 

www.asmhg.com 

 

 

.......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
CSMA Guinardó 
Av. Mare de Déu de Montserrat, 16-18,  
1ª planta 
08024 Barcelona 
Tel. 93 219 51 54 
Fax 93 219 56 50 

 

.......................................................... 
Procés d’atenció comunitària i programes 
especials 

 
CSMA Horta 
c/Arquitectura, 20-24 
08035 Barcelona 
Tel. 93 428 16 42 
Fax 93 428 25 59 
 
PADI Horta 
c/Arquitectura, 20-24 
08035 Barcelona 
Tel. 93 428 16 42 
Fax 93 428 25 59 

 
PSI Horta Guinardó 
c/Arquitectura, 20-24 
08035 Barcelona 
Tel. 93 428 16 42 
Fax 93 428 25 59 

 
 
CSMA Guinardó 2 
Teodor Llorente, 26, 3ª planta 
(Edifici Cap Guinardó) 
08041 Barcelona 
Tel. 93 219 51 54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

http://www.asmhg.com/

