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Benvinguda

Benvolgudes, benvolguts,

Ens plau presentar-vos la Memòria 2017 de l’Associació Centre 
d’Higiene Mental Les Corts, associació sense ànim de lucre inte-
grada al Grup CHM Salut Mental i que té com a missió promoure 
la salut mental de les persones i la comunitat mitjançant un model 
d’atenció a la salut mental comunitària integral.

Des dels inicis de la nostra activitat, en l’any 1975, hem desenvolu-
pat una amplia cartera de serveis, hem creat dispositius i dissenyat 
programes assistencials per tal de cobrir les noves i creixents ne-
cessitats de la població en l’àmbit de salut mental. D’aquesta ma-
nera, hem impulsat la promoció i la prevenció en la salut mental, 
l’atenció precoç i assistència integral, així com l’atenció psicosocial 
de les persones.

La nostra vocació assistencial va dirigida a la ciutat de Barcelona i 
especialment als districtes de Les Corts i Sarrià- Sant Gervasi. En 
l’actualitat l’Associació compta amb 94 professionals, 8 dispositius 
i diversos programes que donen atenció a diferents trastorns i pro-
blemes de salut mental.

El nostre objectiu és desenvolupar de forma col·laborativa i oberta 
amb la població, els dispositius i serveis de la comunitat, proporcio-
nant una atenció individualitzada, participativa i fonamentada amb 
el coneixement científic i l’ètica.

Confiem que aquesta memòria sigui del vostre interès i estem oberts 
a qualsevol suggeriment que ens ajudi a millorar-la.

Ben cordialment,

Lluís Lalucat
President

“La nostra vocació d’atenció 

s’adreça a la ciutat de Barcelona, 

amb una especial cura dels dis-

trictes de Les Corts i Sarrià-Sant 

Gervasi.”
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Eixos	de	treball

L’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts aposta per continuar potenciant l’atenció integral a la salut 
mental comunitària per tal de cobrir al màxim les necessitats poblacionals de forma sostenible, mitjançant 
un equip humà compromès i qualificat i ho realitza mitjançant el desplegament de les següents 5 línees es-
tratègiques:

Desenvolupar el model assistencial d’atenció a la salut mental co-
munitària integral.

Ampliar recursos per donar una major cobertura a les necessitats 
poblacionals.

Enfortir el posicionament institucional amb la comunitat, 
l’administració i el sector.

Millorar la governança i l’eficiència operativa.

Potenciar el desenvolupament de l’equip humà i el sentiment de 
pertinença.

				1

				2

				3

				4

				5
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Missió,	visió	i	valors

MISSIÓ

Raó de ser

Promoure la salut mental de les persones i les co-
munitats mitjançant el desenvolupament d’un model 
d’atenció a la salut mental comunitària integral.

VISIÓ

Objectiu i percepció que desitgem aconseguir

Ser referència en la gestió i la innovació en l’atenció 
integral a la salut mental comunitària a Catalunya.

VALORS

Principis, creences i regles

Ètica: garantir una pràctica assistencial, docent i investigadora ba-
sada en l’ètica, el respecte a les persones, les diferències indivi-
duals, la intimitat i els drets.
Qualitat: promoure una pràctica de qualitat, responsable, innova-
dora i rigorosa, fonamentada en l’evidència científica, l’experiència 
i l’avaluació de resultats.
Eficiència: aconseguir l’excel·lència amb un ús racional i sosteni-
ble dels mitjans disponibles.
Compromís: actitud compromesa amb una gestió no lucrativa, de 
desenvolupament de serveis d’utilització pública, promovent la in-
clusió social, la cohesió i un entorn ambiental sostenible.
Transparència: actuació transparent en la gestió institucional de 
cara als usuaris, membres i el conjunt de la societat.
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Comitè	de	Direcció

Organigrama	institucional

Sr. Lluís Lalucat i Jo
President

Sr. Francisco Javier Millán Alba
Secretari

Sra. Àngels Ciutat Montserrat
Vicepresidenta

Sra. Maite San Emeterio Parra
Vocal

Sra. Mercè Teixidó Casas
Vocal

Sr. Francisco Villegas Miranda
Vocal
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Serveis	de	l’Àrea	de	Salut	Mental

CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS DE LES CORTS

CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS DE SARRIÀ-SANT GERVASI 

Els Centres de Salut Mental d’Adults de Les Corts (CSMA-LC) i de Sarrià-Sant Gervasi (CSMA-SSG) 
són uns serveis sanitaris pertanyents a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública del Servei Català de 
la Salut. Realitzen funcions d’atenció especialitzada a la salut mental i d’assistència psiquiàtrica en règim 
ambulatori.

Els CSMA ofereixen un conjunt diversificat de serveis diagnòstics, terapèutics i d’orientació en salut men-
tal. Atenen els aspectes i necessitats biopsicosocials de l’usuari i de la seva família i desenvolupen fun-
cions de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia.

Coordinen les seves activitats amb el Servei d’Atenció Primària de Salut, Serveis Socials i altres equi-
paments comunitaris i formen part d’un circuit assistencial psiquiàtric on es coordinen amb altres serveis 
d’urgències, d’hospitalització i rehabilitació comunitària de salut mental.

Els CSMA atenen a tots els majors de 18 anys residents als districtes municipals de Les Corts i de Sarrià-
Sant Gervasi de Barcelona.

Els equips asistencials estan formats per un conjunt multiprofessional de metges-psiquiatres, psicòlegs, 
diplomats en infermeria, diplomats en treball social i personal administratiu que garanteixen una atenció 
professional, confidencial i personalitzada.
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NOTA: els càlculs de professionals es realitzen tenint en compte el percentatge per categoria en PPE.

Serveis	de	l’Àrea	de	Salut	Mental

INDICADORS D’ACTIVITAT CSMA-LC I CSMA-SSG
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Serveis	de	l’Àrea	de	Salut	Mental

CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT A LES DROGODEPÈNCIES DE LES CORTS

El Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodepències de Les Corts (CAS Les Corts) és un servei 
sanitari pertanyent a la Xarxa d’Utilització Pública del Servei Català de la Salut.

El CAS de Les Corts realitza una intervenció ambulatòria especialitzada i integral per un equip multidisci-
plinar per a usuaris i llurs famílies del districte municipal de Les Corts amb problemàtiques de consum de 
substàncies i les seves conseqüències.

Ofereix un conjunt diversificat de serveis: d’acollida, valoració diagnòstica, intervencions terapèutiques per 
aconseguir el grau millor i possible de recuperació en l’àmbit dels consums problemàtics i altres problemes 
de Salut Mental. Atén els aspectes i necessitats biopsicosocials de l’usuari i de la seva família i desenvo-
lupa funcions de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia.

El CAS de Les Corts s’integra en l’àrea de salut mental de Les Corts. Coordina les seves activitats amb els 
dispositius sanitaris, socials i comunitaris i forma part d’un circuit assistencial especialitzat en Salut Mental 
i Addiccions que es coordina amb altres serveis d’urgències, d’hospitalització i rehabilitació comunitària. 
Atén a persones majors de 18 anys i llurs famílies residents al districte municipal de Les Corts de Barcelo-
na que tinguin problemes relacionats amb el consum de substàncies.

L’equip assistencial està format per un conjunt multiprofessional de metges-psiquiatres, psicòlegs, diplo-
mats en infermeria, diplomats en treball social, gestors de casos i personal administratiu que garanteixen 
una atenció professional, confidencial i personalitzada.

El CAS de Les Corts està gestionat mitjançant contracte amb el Servei Català de la Salut (SCS) pel Centre 
d’Higiene Mental Les Corts.

1

1

1

1,5

1

EQUIP ASSISTENCIAL CAS-LC

METGES/METGESSES 
PSIQUIATRES
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PSICÒLOGUES 
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DIPLOMATS/DES 
INFERMERIA

PERS. ADMINISTRATIU

NOTA: els càlculs de professionals es realitzen tenint en compte el percentatge per categoria en PPE.
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INDICADORS DE REFERÈNCIA
Població de referència 69.520
Núm. persones usuàries ateses 226
Noves persones usuàries / any 44
Altes any 6
Primeres visites 50
Visites successives (individuals) 2.119
Visites grupals 89
Visites familiars 168

CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL I JUVENIL DE LES CORTS I DE 
SARRIÀ-SANT GERVASI

El Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi (CSMIJ-LC i SSG) és 
un servei sanitari pertanyent a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública del Servei Català de la Salut. 
Realitza funcions d’atenció especialitzada a la salut mental i d’assistència psiquiàtrica en règim ambulatori.

El CSMIJ ofereix un conjunt diversificat de serveis diagnòstics, terapèutics, i d’orientació en salut mental. 
Atén els aspectes i necessitats biopsicosocials dels nens, nenes i adolescents i de les seves famílies i 
desenvolupa funcions de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia. Per a una millor accessibilitat i 
coordinació territorial, el CSMIJ s’organitza en dues unitats funcionals: dispositiu de Les Corts i dispositiu de 
Sarrià-Sant Gervasi.

Coordina les seves activitats amb el Servei d’Atenció Primària de Salut, Serveis Socials i altres equipaments 
comunitaris i forma part d’un circuit assistencial psiquiàtric on es coordina amb altres serveis d’urgències, 
d’hospitalització i rehabilitació comunitària de salut mental.

El CSMIJ atén a tots els menors de 18 anys residents als districtes municipals de Les Corts i de Sarrià-Sant 
Gervasi de Barcelona.

L’equip asistencial està format per un conjunt multiprofessional de metges-psiquiatres, psicòlegs, diplomats 
en infermeria, diplomats en treball social i personal administratiu que garanteixen una atenció professional, 
confidencial i personalitzada.



NOTA: els càlculs de professionals es realitzen tenint en compte el percentatge per categoria en PPE.

INDICADORS D’ACTIVITAT PER TERRITORI DEL CSMIJ - LC I SSG
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HOSPITAL DE DIA PER ADOLESCENTS DE LES CORTS I DE SARRIÀ-SANT 
GERVASI

L’Hospital de Dia per Adolescents (HDA) de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi és una unitat 
d’hospitalització parcial adreçada a la població adolescent amb trastorns mentals i de la conducta, integra-
da a la Xarxa de Salut Mental d’Utilització Pública del Servei Català de la Salut.

Es realitzen funcions d’atenció a adolescents amb trastorns mentals greus i de la conducta que presenten 
desadaptacions importants que no són abordables des de l’Atenció Primària de Salut ni des dels Centres 
de Salut Mental i que requereixen una intervenció intensiva i pluridimensional sense perdre el contacte 
amb l’entorn familiar i social. L’HDA ofereix diagnòstic diferencial, simptomàtic i estructural, així com abor-
datge terapèutic intensiu i pluridimensional, a la població adolescent en situació de crisi, amb risc d’inici de 
processos crònics o amb evolucions ambulatòries desfavorables. També promou la rehabilitació comuni-
tària, ocupacional, escolar i social a la població adolescent.

L’HDA es coordina amb els Centres de Salut Mental, tant Infantils i Juvenils com d’Adults, de referència i al-
tres equipaments comunitaris així com amb el Departament d’Ensenyament. Atén a població amb trastorns 
mentals greus i de la conducta resident als districtes municipals de Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi i Gràcia, 
entre els 12 i els 18 anys, encara que, excepcionalment, també podrà atendre a joves de 18 a 20 anys.

L’equip multidisciplinari està format per metges-psiquiatres, psicòlegs, diplomats en infermeria, diplo-
mats en treball social, terapeutes ocupacionals, educadors socials i personal administratiu que garan-
teixen una atenció professional, confidencial i personalitzada.

NOTA: els càlculs de professionals es realitzen tenint en compte el percentatge per categoria en PPE.
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EQUIP ASSISTENCIAL HDA
METGES/METGESSES 
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DIPLOMATS/DES 
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DIPLOMATS/DES 
INFERMERIA
PERS. ADMINISTRATIU
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INDICADORS D’ACTIVITAT HDA LC I SSG

HOSPITAL DE DIA D’ADOLESCENTS
Població de referència 28.158
Núm. places 25
Núm. persones usuàries ateses 61
Noves persones usuàries / any 34
Altes any 56
Estada mitjana 96

PLA DE SERVEIS INDIVIDUALITZATS DE LES CORTS I DE SARRIÀ-SANT 
GERVASI 

El Pla de Serveis Individualitzats de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi (PSI LC i SSG) és la proposta 
d’un mètode organitzatiu i d’un procés actiu de gestió assistencial orientat al i des de l’usuari, per a persones 
amb trastorn mental sever (TMS) amb alt risc de discapacitació funcional. 

La coordinació de les accions preventives, terapèutiques, rehabilitadores i de suport, així com la fluïdesa en 
la relació entre el pacient, família i equips terapèutics són dues bases fonamentals del model.

L’objectiu primordial del PSI és adaptar per a cada individu els serveis sanitaris i socials a les necessitats 
concretes de cada pacient, tant a prop com sigui possible del seu medi natural, per a consolidar la continuïtat 
assistencial.

L’equip PSI està organitzat amb una divisió funcional (dispositiu de Les Corts i dispositiu de Sarrià-Sant Ger-
vasi) per tal d’afavorir l’accessibilitat i la coordinació territorial.
L’equip consta de metges psiquiatres i 4 Coordinadores de Projecte Individual (CPI), que són 3 diplomades 
en treball social i 1 educadora social.
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INDICADORS D’ACTIVITAT PER TERRITORI PSI-LC I SSG

NOTA: els càlculs de professionals es realitzen tenint en compte el percentatge per categoria en PPE.
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Serveis	de	l’Àrea	d’Atenció	Psicosocial

SERVEIS DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA DE LES CORTS (SRC-LC) I DE 
SARRIÀ-SANT GERVASI

Els Serveis de Rehabilitació Comunitària de Les Corts (SRC-LC) i de Sarrià-Sant Gervasi (SRC-SSG) 
són uns dispositius sanitaris especialitzats que desenvolupen diferents accions orientades a la rehabilitació 
psicosocial de persones amb trastorn mental, que integren els nivells d’atenció individual, grupal, familiar i 
comunitària per donar resposta a les necessitats i característiques personals.

Contemplen un conjunt d’accions psicològiques educatives, ocupacionals i socials desenvolupades per pro-
fessionals integrats en un equip interdisciplinar (psicòleg, educador social, diplomats en treball social, 
terapeuta ocupacional i integrador social).

Forma part de la xarxa d’atenció en Salut Mental del Servei Català de la Salut.

Els serveis que presten són l’atenció rehabilitadora a persones que pateixen trastorns mentals mitjançant les 
següents activitats:
• Avaluació psicosocial integral.
• Rehabilitació cognitiva.
• Tècniques expressives.
• Entrenament d’habilitats funcionals per la vida diària.
• Intervencions psicològiques.
• Prevenció de recaigudes i psicoeducació.
• Tècniques de Suport a la formació.
• Suport al lleure i les relacions socials.
• Assessorament en prestacions socials.
• Orientació laboral.
 
Altres serveis que presten els SRC són el disseny i aplicació de programes individualitzats, l’assessorament 
i recolzament a les famílies dels usuaris, així com intervencions de suport a la inserció comunitària.

Els SRC atenen a les persones majors de 18 anys residents als districtes de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi 
de Barcelona, que hagin estat derivats pel Centre de Salut Mental de la zona o per la Unitat d’Hospitalització 
Psiquiàtrica.
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Serveis	de	l’Àrea	d’Atenció	Psicosocial

NOTA: els càlculs de professionals es realitzen tenint en compte el percentatge per categoria en PPE.
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Àrea	de	Formació	i	Docència

A continuació es detallen el nombre de residents i d’alumnes, així com la seva procedència i estudis:

RESIDENTS 

ALUMNES 

Procedència Núm. residents
Unitat Docent, Psiquiatria, Hospital Universitari Vall 
d’Hebron (MIR)

6

Unitat Docent, Psicologia Clínica,  Hospital Universitari 
Vall d’Hebron (PIR)

4

Procedència Estudis Núm. 
alumnes

Universitat Ramon Llull
Fundació Vidal i Barraquer

Màster Universitari en Psicologia 
General Sanitària

3

Universitat Autònoma de 
Barcelona

Màster en Rehabilitació 
Psicosocial en Salut Mental

3

Universitat Autònoma de 
Barcelona
Facultat de Psicologia

Grau en Psicologia 3

Universitat de Barcelona
Facultat de Pedagogia

Grau de Treball Social 2

Universitat de Barcelona
Facultat de Pedagogia

Grau d’Educació Social 5

Escola Superior d’Infermeria del 
Mar, adscrita a la Universitat 
Pompeu Fabra

Grau d’Infermeria 3

Escola Universitària Creu Roja 
Centre adscrit a la Universitat 
Autònoma de Barcelona

Grau Teràpia Ocupacional 4

Universitat de Girona Màster Integratiu en Arteteràpia 1

Departament d’Ensenyament Cicles formatius de Grau Superior. 
Cures Auxiliars d’Infermeria

1

TIPUS DE FORMACIÓ RESULTATS 2017

Formació interna 2.101,50 hores

Formació externa 678,27 hores

TOTAL 2.779,77 hores

Durant el 2017 s’han realitzat les següents hores de formació interna i externa:
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Àrea	de	Recerca

INDICADORS D’ACTIVITAT ÀREA DE RECERCA

Àrea	Administrativa

Els Serveis Centrals de l’Àrea Administrativa estan formats per un grup de professionals que do-
nen servei a tots els professionals de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts.

L’equip està format per les següents categories: direcció, caps d’unitat, oficials administratius i aju-
dants d’oficis diversos. 

NOTA: els càlculs de professionals es realitzen tenint en compte el percentatge per categoria en PPE.

2

3

3

0,83

EQUIP PROFESSIONALS SERVEIS CENTRALS

DIRECCIÓ

CAPS D'UNITAT

OFICIALS 
ADMINISTRATIUS

AJUDANTS D'OFICIS 
DIVERSOS

ÍTEM RESULTATS 2017

Projectes de recerca 6

Pòsters i comunicacions 13

Publicacions 6
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Reptes	de	futur

Els reptes de futur de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts es materialitzen mitjançant 
el desplegament de les següents 5 línees estratègiques:

Desenvolupar el model assistencial d’atenció a la salut mental co-
munitària integral.
Implementar i millorar serveis, programes i actuacions d’atenció comunitària centra-
da en la persona, donant resposta a les necessitats existents a la població, amb una 
perspectiva ètica i participativa i potenciant la prevenció i la detecció precoç.
Difondre el model assistencial d’atenció comunitària centrada en la persona poten-
ciant la comunicació, la docència i la recerca.

Ampliar recursos per donar una major cobertura a les necessitats 
poblacionals.
Aprofitar les oportunitats de l’entorn per incrementar el recursos mitjançant 
l’assoliment de nous concerts, convenis i subvencions per a la implementació i mi-
llora de serveis amb una perspectiva innovadora i sostenible.

Enfortir el posicionament institucional amb la comunitat, 
l’administració i el sector.
Enfortir el posicionament institucional mitjançant la participació, comunicació i trans-
parència, així com desenvolupant col·laboracions i aliances estratègiques.

Millorar la governança i l’eficiència operativa.
Millorar la governança adequant les estructures jurídiques i de govern i l’eficiència 
operativa i sostenibilitat eco-fin, mitjançant l’ordenació de l’equip humà i la revisió 
dels processos de l’organització.

Potenciar el desenvolupament de l’equip humà i el sentiment de 
pertinença.
Potenciar el compromís i el sentiment de pertinença dels professionals desenvolu-
pant una visió global i fomentant el lideratge, la capacitació i la comunicació interna.

				1

				2

				3

				4

				5
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Certificat	de	qualitat	ISO

L’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts va iniciar 
el corresponent procés per tal d’acreditar els seus dispositius 
sota el compliment dels estàndards de qualitat de la norma ISO 
9001:2008, normativa internacional que s’aplica als sistemes 
de gestió de qualitat (SGC) i que es centra en tots els elements 
d’administració de qualitat amb què una empresa ha de comptar 
per tenir un sistema efectiu que li permeti administrar i millorar la 
qualitat dels seus productes o serveis.

L’acreditació de la norma ISO 9001:2008 es va assumir al juliol 
del 2014 i renovar al juliol del 2015. Aquesta acreditació incorpora 
també la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts i 
la Fundació Privada VOL, totes dues entitats membres del Grup 
CHM Salut Mental.

Durant el mes de juliol del 2016 l’entitat certificadora de la nor-
ma ISO 9001:2008 va dur a terme la revisió del compliment de la 
mateixa i es va renovar l’acreditació per un any més de tots els 
dispositius de l’Associació Centre d’Higiene Mental Les Corts que 
ja disposaven d’ella.

L’any 2017 l’auditoria s’ha realitzat seguint els paràmetres de la 
norma ISO 9001:2015 que, a més, incorpora per primera vega-
da l’Associació Les Corts per la Inserció Laboral (ALCIL), entitat 
també membre del Grup CHM Salut Mental.
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On	ens	trobaràs

CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS DE LC

Montnegre 21, 3a planta, 08029 Barcelona

Tel. 934 39 16 42

csmalc@chmcorts.com

CENTRE DE SALUT MENTAL D’ADULTS DE SSG

Via Augusta 364-372, 4a planta, 08017 Barcelona

Tel. 932 80 56 70

csmassg@chmcorts.com

CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL I JUVENIL DE LC

Montnegre 21, 3a planta, 08029 Barcelona

Tel. 934 19 14 59

csmijlc@chmcorts.com

CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL I JUVENIL DE SSG

Via Augusta 364-372, 4a planta, 08017 Barcelona

Tel. 934 19 09 19

csmijssg@chmcorts.com

HOSPITAL DE DIA PER ADOLESCENTS DE LC I DE SSG

Via Augusta 364-372, 5a planta, 08017 Barcelona

Tel. 933 63 65 03

hda@chmcorts.com

PROGRAMA DE SERVEIS INDIVIDUALITZATS DE LC

Montnegre 21, 3a planta, 08029 Barcelona

Tel. 934 39 16 42

psilc@chmcorts.com

PROGRAMA DE SERVEIS INDIVIDUALITZATS DE SSG

Via Augusta 364-372, 4a planta, 08017 Barcelona

Tel. 932 80 56 70

psissg@chmcorts.com

SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA DE LC

Galileu 333, baixos, 08028 Barcelona

Tel. 933 63 69 80

srlc@chmcorts.com

SERVEI DE REHABILITACIÓ COMUNITÀRIA DE SSG

Clos de Sant Francesc 2-10, 08034 Barcelona

Tel. 932 00 69 92

srssg@chmcorts.com

ÀREA DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA

Numància 103-105, baixos, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 50

ÀREA DE RECERCA

Numància 103-105, baixos, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 50

ASSOCIACIÓ CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS

Numància 103-105, baixos, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 51

chmcorts@chmcorts.com

www.grupchmsm.com/chmcorts/

SERVEIS CENTRALS

Numància 95-99, baixos, local 2-3, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 51

scentrals@grupchmsm.com

CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT A LES DROGODEPENDÈNCIES (LC)

Montnegre 21, 3a planta, 08029 Barcelona

Tel. 934 445 44 55

cas@chmcorts.com


