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Benvinguda
	

Benvolgudes, benvolguts,

Ens plau presentar-vos la Memòria 2018 de la Fundació 
Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, fundació 
sense ànim de lucre integrada al Grup CHM Salut Men-
tal, adreçada al desenvolupament de recursos socials i la 
finalitat de la qual consisteix principalment en la promo-
ció, la prevenció, l’atenció, l’assistència, la rehabilitació, 
la inserció laboral, l’habitatge, la inclusió comunitària, la 
formació i la docència, la recerca en salut mental, les 
addicions i la drogodependència, per poblacions amb 
necessitats psicosocials específiques i risc d’exclusió 
social en els diferents àmbits sanitari, social, educatiu i 
comunitari.

La Fundació es dota per a la realització dels seus objec-
tius d’una estructura amb quatre àrees funcionals: Àrea 
d’Habitatge, Àrea d’Inserció Formativa i Laboral, 
Àrea d’Inserció Comunitària i Espai Jove. Completa 
la seva organització, depenent del patronat, amb un De-
partament de Recursos Humans i Administració i un De-
partament de Formació i Recerca. Les seves activitats 
estan concertades o subvencionats per la Generalitat de 
Catalunya (Departament de Salut, Treball, Afers Socials 
i Famílies), la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de 
Barcelona, la Fundació Bancària La Caixa i la Fundación 
ONCE.

La nostra vocació assistencial i rehabilitadora va dirigida 
a la ciutat de Barcelona i especialment als districtes de 
Les Corts i Sarrià- Sant Gervasi. En l’actualitat la Funda-
ció compta amb 79 professionals, 14 dispositius i diver-
sos programes que donen atenció a diferents trastorns i 
problemes de salut mental.

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

Lluís Lalucat
President

“La nostra vocació d’atenció 

s’adreça a la ciutat de Barcelona”
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Eixos	de	treball

Els eixos de treball de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts es basen en l’atenció, 
l’assistència, la rehabilitació, la inserció social, laboral i comunitària i la docència i la investigació 
en el camp de la salut mental.

Per a la consecució de la seva finalitat, la Fundació tindrà per objecte:

Missió,	visió	i	valors

VALORS
Principis, creences i regles

Ètica: garantir una pràctica assistencial, docent i in-
vestigadora basada en l’ètica, el respecte a les perso-
nes, les diferències individuals, la intimitat i els drets.
Qualitat: promoure una pràctica de qualitat, responsa-
ble, innovadora i rigorosa, fonamentada en l’evidència 
científica, l’experiència i l’avaluació de resultats.
Eficiència: aconseguir l’excel·lència amb un ús racio-
nal i sostenible dels mitjans disponibles.
Compromís: actitud compromesa amb una gestió no 
lucrativa, de desenvolupament de serveis d’utilització 
pública, promovent la inclusió social, la cohesió i un 
entorn ambiental sostenible.
Transparència: actuació transparent en la gestió ins-
titucional de cara als usuaris, membres i el conjunt de 
la societat.

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.

1. Desenvolupar l’atenció a la salut mental i l’assistència psiquiàtrica.

2. Organitzar activitats de rehabilitació psiquiàtrica a la comunitat.

3. Realitzar programes d’inserció social, laboral i comunitària.

4. Facilitar l’habitatge per a persones amb trastorn mental.

5. Promoure activitats de suport a les famílies de malalts mentals.

6. Impulsar la formació continuada, la docència i la recerca en salut mental.

7. Estimular l’educació sanitària i la sensibilització en salut mental comunitària.
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Patronat

Organigrama	institucional

Sr. Lluís Lalucat i Jo
President

Sr. Francisco Javier Millán Alba
Secretari

Sra. Mercè Teixidó Casas
Vocal

Sr. Francisco Villegas Miranda
Vocal

Sra. Àngels Ciutat Montserrat
Vocal

Sra. Maite San Emeterio Parra
Vocal
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Àrea	d’Inserció	Comunitària

CLUB SOCIAL DE LES CORTS
CLUB SOCIAL DE SARRIÀ-SANT GERVASI

El Club Social de Les Corts i el Club Social de Sarrià-Sant Gervasi són serveis socials espe-
cialitzats per millorar els vincles socials i les habilitats i competències de persones amb trastorn 
mental mitjançant l’ocupació significativa del temps lliure.
Ofereixen a la vegada en un marc relacional que promou una xarxa d’amistat que fomenta el su-
port mutu i la participació en la vida de la comunitat en què viuen els usuaris.

Estan subvencionats pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en la modalitat de 
Mòdul B i regulats per l’Ordre BSF/186/2015, de 5 de juny, del servei de club social per a persones 
amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

S’adrecen a persones amb problemes de salut mental, residents preferentment als districtes de 
Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, que vulguin millorar la seva xarxa social i el seu 
lleure i que mantinguin una motivació i autonomia suficients per realitzar les activitats proposades 
pel servei.

Les activitats s’adapten a les preferències i possibilitats de les persones i són per tant variables:

• Assessorament individual sobre activitats de lleure.
• Tallers de contingut variable.
• Activitats esportives.
• Activitats de creació artística.
• Club de lleure: espai gestionat pels usuaris amb suport professional per la programació 

d’activitats del Club i per assessorament a usuaris que vulguin preparar activitats pel seu 
compte.

• Espai Club: espai de trobada diària, per passar l’estona entre amics, xerrant o amb activitats 
lúdiques.

• Assistència a espectacles.
• Visites d’indrets de la ciutat.
• Participació en festes i esdeveniments de la ciutat.
• Desenvolupament de hobbies.
• Programa de vacances.
• I tots els projectes que vagin sortint…

INDICADORS:
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Àrea	d’Inserció	Comunitària

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT “MANS I TEMPS”

La Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts, integrada a la Federació Catalana de 
Voluntariat Social, desenvolupa el Programa MANS I TEMPS: Programa de voluntariat i salut 
mental.

El programa té per objectiu promoure i gestionar voluntariat social relacionat amb la promoció i 
l’atenció a la salut mental i promoure l’acció voluntària entre usuaris dels serveis d’atenció a la 
Salut Mental. Desenvolupa la seva activitat a la ciutat de Barcelona. 

Les accions de voluntariat que promou el programa són:

• Accions voluntàries de suport a persones amb trastorn mental: Tasques d’assessorament 
tècnic i dinamització en activitats i recolzament en la integració en activitats normalitzades. 
Els voluntaris poden prestar atenció individual a persones o de suport a serveis de la Xarxa 
d’Atenció a Salut Mental.

• Accions voluntàries prestades per persones amb trastorn mental: El col·lectiu de persones 
amb problemes de salut mental pot ser prestador d’acció voluntària, ja sigui donant suport a 
altres persones afectades (peer suport) o bé fent altres modalitats de voluntariat social.

Durant el 2018 el nombre de persones voluntàries ha estat de 27 amb els següents perfils:

0

2

4

6

8

10

12

18-30 31-40 41-50 51-60 61-65 > 65

2

4

11

7

2
1

EDAT

14

13

SEXE

HOMES

DONES



8

Àrea	d’Inserció	Comunitària

PROGRAMA DE RESPIR “FINDE”

El Programa de Respir “FINDE” per a persones amb trastorn mental i les seves famílies és un 
programa complementari dels Clubs Socials. La promoció d’activitats de lleure té una funció de 
respir que els permet alleugerir la càrrega que la cura del familiar suposa i poder gaudir de temps 
lliure propi.

El programa ofereix sortides de cap de setmana amb pernoctacions fora de la llar, amb supervisió 
de professionals especialitzats en salut mental. El programa es gestiona en col·laboració amb la 
Fundació Tres Turons. 

S’han realitzat 4 estades de caps de setmana amb pernoctació, amb les següents destinacions:

• Cap de setmana a Figueres.
• Cap de setmana a Perpinyà.
• Cap de setmana a Tarragona.
• Cap de setmana a l’Escala.

PERFIL DE PERSONES USUÀRIES:
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Àrea	d’Inserció	Formativa	i	Laboral

SERVEI PRELABORAL

El Servei Prelaboral és un servei social especialitzat que va iniciar les seves activitats l’any 2004 
i que té per finalitat capacitar les persones amb trastorn mental perquè adquireixin les compe-
tències necessàries per incrementar el seu nivell d’ocupabilitat i facilitar la seva inserció laboral.

El Servei Prelaboral està subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, regu-
lat per l’Ordre BSF/186/2015, de 5 de juny, per un total de 25 places. Forma part de la Cartera de 
Serveis de recursos per persones amb trastorn mental del Departament i s’adreça a persones en 
edat laboral amb un trastorn mental que vulguin millorar les seves competències laborals prepa-
ratòries per una futura inserció laboral.

S’ofereixen els següents serveis:
• Valoració integral de situació social i laboral de la persona.
• Disseny d’un itinerari personal de capacitació laboral.
• Activitats de potenciació d’hàbits laborals i capacitats personals i socials.
• Activitats d’orientació laboral.
• Activitats de cerca de feina i suport a la inserció.
• Seguiment individualitzat.
• Intervenció amb la família.
• Pràctiques no laborals en empresa.
• Activitats de coordinació amb serveis de salut mental, centres formatius, serveis d’inserció labo-

ral i empreses.

INDICADORS:
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amb 
inserció 
laboral
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insercions 
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25
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Àrea	d’Inserció	Formativa	i	Laboral

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL

El Servei d’Inserció Laboral (SIL) té per objectiu orientar i afavorir la inserció laboral i/o formati-
va de persones amb qualsevol trastorn de salut mental. És un servei integral que cobreix amb els 
seus recursos totes les fases de l’itinerari d’inserció al mercat de treball. L’equip professional, es-
pecialitzat en atenció a persones amb trastorn mental, està constituït per Prospectors d’empreses 
i Tècnics d’inserció laboral.
El SIL gestiona el Servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les perso-
nes amb discapacitat i/o malaltia mental (SIOAS), subvencionat pel Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies.Tanmateix el SIL gestiona el Programa d’acompanyament a la inserció laboral 
de persones amb trastorn mental i rep subvenció de l’Ajuntament de Barcelona.

Treballa integrant les seves accions en el SIL de BCN Salut Mental. Mitjançant aquest, forma part 
de la Xarxa Barcelona per la integració laboral de persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de 
Barcelona, d’AMMFEINA i de la Plataforma Incorpora Salut Mental de la Fundació bancària La 
Caixa.

Els serveis que s’ofereixen són:
• Anàlisi del perfil de les competències i diagnosi del grau d’ocupabilitat de cada usuari.
• Orientació laboral: identificació dels interessos i preferències professionals per definir un perfil 

laboral.
• Orientació formativa i suport: possibilitats de formació reglada i no reglada a les que es pot 

accedir per millorar les competències professionals.
• Taller d’eines digitals: formació bàsica en tecnologies de la informació i comunicació.
• Tècniques i canals de recerca activa de feina.
• Borsa de treball: difusió, captació i gestió d’ofertes de feina.
• Coneixement del mercat laboral: assessorament respecte els diferents sectors econòmics i les 

oportunitats laborals que generen.
• Compatibilitat entre treball i les prestacions contributives i no contributives.
• Pràctiques a empreses: períodes d’aprenentatge en espais laborals reals.
• Suport post-inserció per afavorir el manteniment del lloc de treball o de la formació.
• Prospecció d’empreses i recursos formatius.
• Treball conjunt entre els recursos sanitaris i d’inserció laboral (treball en xarxa).

Número d’empreses prospectades durant el 2018: 139.
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SERVEIS INTEGRALS D’ORIENTACIÓ, ACOMPANYAMENT I SUPORT A LA 
INSERCIÓ DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT O TRASTORNS DE LA 
SALUT MENTAL (SIOAS)

El SIOAS (Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les per-
sones amb discapacitat o trastorns de la salut mental) tenen per objectiu incrementar el grau 
d’ocupabilitat i la inserció laboral i facilitar l’adaptació social i laboral dels treballadors amb disca-
pacitat amb especials dificultats d’inserció laboral en empreses del mercat ordinari de treball. Es 
tracta d’un programa subvencionat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. L’actuació 
està cofinançada en un 50% pel Fons Social Europeu a través del programa operatiu que s’aprovi 
en el marc de l’objectiu d’Inversió en Creixement i Ocupació, per al període 2014-2020.

El Servei acompanya les persones participants en l’elaboració d’un projecte professional per a la 
millora de l’ocupabilitat mitjançant el desenvolupament de competències necessàries en el con-
text laboral. Competències són el conjunt de recursos personals, capacitats, habilitats, destreses, 
coneixements, preferències, interessos que té cada persona i que, aplicats al context laboral, 
esdevenen competències professionals.

Els blocs que configuren les actuacions són:

• Bloc 0, Competències clau: Context laboral. Identificació de competències de base i transver-
sals.

• Bloc 1, Diagnòstic de l’ocupabilitat i elaboració del pla individual d’inserció: Motivacions i inte-
ressos. Mercat de treball i ocupacions.

• Bloc 2, Recerca de feina: Canals de recerca de feina. Eines de recerca de feina. Procés de 
selecció. Autoocupació.

• Bloc 3, Formació: Formació bàsica/instrumental. Formació en alfabetització informàtica. For-
mació en habilitats socials o competències transversals. Formació tecnicoprofessional. Pro-
gramació, suport i seguiment de pràctiques professionals.

• Bloc 4, Relació amb l’empresa: Prospecció d’empreses. Seguiment posterior a la inserció.
• Treball amb suport.
• Pràctiques en empreses: Les entitats programen un període de pràctiques professionals que 

es realitzaran en empreses del mercat ordinari i/o administracions públiques o ens vinculats. 
La relació entre les persones participants i l’empresa no tindrà naturalesa jurídica laboral. Per 
a la realització de les pràctiques professionals se signaran els convenis de col·laboració co-
rresponents.

Àrea	d’Inserció	Formativa	i	Laboral



PROGRAMA A PROP JOVE

La FPCHMLC, juntament amb la Fundació Privada DAU i la Fundació Privada Els Tres Turons van 
constituir una UTE (Unió Temporal d’Empreses) al maig de 2017 per poder participar en el procés 
de licitació per a l’adjudicació del contracte de serveis d’execució dels dispositius d’inserció socio-
laboral, adreçat a persones joves amb problemàtica de salut mental, amb incorporació d’objectius 
d’eficiència social (Programa A prop Jove).

La UTE va resultar guanyadora de la licitació i per aquest motiu està realitzant el programa.

El Programa A prop Jove vol esdevenir una passarel·la que faciliti l’accés al mercat de treball 
o el retorn al sistema educatiu per a joves que estiguin patint algun tipus de malestar psicològic. 
En casos en què les preocupacions excessives estiguin dificultant dur a terme els seus projectes, 
oferim un acompanyament i recursos per a facilitar la decisió què es vol prendre i com aconseguir-
ho.
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Àrea	d’Inserció	Formativa	i	Laboral

INDICADORS 2018
Núm. usuaris atesos als 3 dispositius 244
Núm. d’insercions 93
Núm. de contractes 180

Àrea	d’Habitatge

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA

El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) és un servei especialitzat d’acompanyament i atenció 
domiciliària per a persones amb necessitats assistencials relacionades amb la salut mental. Té 
com a finalitat facilitar l’autonomia personal i afavorir que la persona es mantingui al seu entorn 
habitual de vida. Consisteix en un programa individualitzat, de caràcter preventiu, assistencial i re-
habilitador, mitjançant un equip professional que realitza l’atenció personal, domèstica, de suport 
psicosocial, familiar i de relacions amb l’entorn.

La Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts està acreditada pel Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies com a entitat prestadora del Programa de Suport a l’Autonomia 
a la pròpia Llar des de l’any 2002. Tanmateix el SAD gestiona el Programa de suport a la vida 
independent i rep subvenció de l’Ajuntament de Barcelona.

El servei s’adreça a persones amb trastorns de salut mental (i a les unitats familiars en què es 
troben) residents a Barcelona i rodalies, que es poden beneficiar d’ajuda per realitzar les tasques 
habituals de la vida quotidiana i per garantir un millor desenvolupament personal i social (cura 
personal, seguiment dels tractaments mèdics, organització domèstica, activitat ocupacional, etc.).

INDICADORS 2018
Núm. nous usuaris 31
Núm. d’usuaris 84



Àrea	d’Habitatge

LLARS AMB SUPERVISIÓ

Les Llars amb Supervisió són habitatges per a persones amb trastorn mental que poden viure 
en una llar independent però amb cert grau de supervisió professional eventual. Són pisos situats 
a diferents barris de Barcelona, per una o varies persones convivents. Durant l’any 2018 la Funda-
ció Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts ha disposat de 5 habitatges amb un número total 
de 9 persones usuàries. El suport, que és variable en intensitat i durada, es prestat pel Servei 
d’Atenció Domiciliària.

Els habitatges formen part de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió.

LLAR-RESIDÈNCIA LES CORTS

La Llar-Residència Les Corts ofereix un servei d’acolliment residencial de caràcter temporal o 
permanent, substitutori de la llar i d’assistència integral a les activitats de la vida diària per a per-
sones adultes de menys de 65 anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% pel que 
fa a la malaltia mental i tenen valorada la situació de dependència. Les nostres actuacions estan 
orientades a oferir una continuïtat assistencial per tal de:

• Proporcionar allotjament a persones amb un Trastorn Mental Sever que necessitin el recurs.
• Aconseguir l’autonomia màxima dels usuaris, mantenint una adequada qualitat de vida.
• Facilitar la integració en la comunitat, assegurant el manteniment de la resta de recursos as-

sistencials de l’usuari, sanitaris, socials i comunitaris.
• Donar suport a les famílies afavorint el manteniment dels vincles relacionals amb el resident.
• Possibilitar el marc residencial per al desenvolupament de processos de rehabilitació. 
• Prevenir el deteriorament i l’aparició de situacions d’abandonament o marginació o recuperar 

els vincles socials en aquelles persones en les que la malaltia mental ha provocat una situació 
de marginació reduint el desajustament que s’ha produït i facilitant unes relacions significatives 
amb la comunitat.

INDICADORS 2018
Núm. places 9
Núm. persones usuàries ateses 10
Núm. pisos 5
Núm. baixes 1
Núm. altes 1
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Espai	Jove

ESPAI JOVE_EDUCACIÓ

El projecte “Espai Jove.net: un espai per a la salut mental” és un programa d’alfabetització en 
salut mental que té com a finalitat la promoció de la salut mental, la prevenció dels trastorns men-
tals, l’eradicació de l’estigma i la millora en la cerca d’ajuda en la població jove amb edats compre-
ses entre els 12 i els 18 anys. Així mateix, s’adreça a les persones adultes que estan en contacte 
amb la població juvenil: familiars i professionals de l’àmbit educatiu, sanitari, social i comunitari.
L’objectiu general del projecte és la promoció de la salut mental, la prevenció dels trastorns men-
tals, l’eradicació de l’estigma i la millora en la cerca d’ajuda en la població jove amb edats com-
preses entre els 12 i els 18 anys.

La població diana del projecte és la població jove escolaritzada amb edats compreses entre els 
12 i 18 anys, i que estiguin cursant E.S.O., Batxillerat o cicles formatius a la ciutat de Barcelona, 
preferentment en els districtes de Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. Les poblacions de suport al 
projecte són les seves famílies, i els professionals de l’àmbit educatiu, sanitari, social i comunitari. 
Aquestes poblacions tenen una funció educativa i assistencial dirigida als joves i poden contribuir 
a un millor coneixement de la salut i dels trastorns mentals i les addiccions.

L’accés a la població diana i a les poblacions de suport es duu a terme mitjançant els programes 
de coordinació i intervenció amb els centres educatius, els Equips d’Atenció Psicopedagògica 
(EAP), les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPAS) i les activitats de coordinació amb 
l’Atenció Primària de Salut (APS), els Serveis Socials (SS) i els Recursos Comunitaris (RC).
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*Les dades d’aquest programa es recullen per cursos escolars. 

INDICADORS 2018
Hores de tallers a escoles 211 h
Núm. alumnes escoles 5.484
Hores formació a adults AMPAS 7 h
Núm. adults 73
Hores formació professionals 147,50 h
Hores formació a recursos comunitaris 28,50 h
Núm. assistents 856
Hores de tallers a CRAES 53 h
Núm. joves assistents 36



Espai	Jove

ESPAI JOVE_ASSISTENCIAL

L’Espai Jove Assistencial es va iniciar l’any 2016 com un nou servei adreçat als joves i famílies 
vulnerables amb dificultats funcionals i de relació. Les persones que atenem tenen dificultats 
socials i de relació en l’àmbit familiar i requereixen d’un suport psicoterapèutic per trobar una 
forma saludable de gestionar els seus conflictes familiars o situacions socials complexes. Aquest 
és un servei d’atenció psicoterapèutica dirigit a infants, adolescents i famílies en situació de risc, 
vulnerabilitat i/o exclusió social, per causes derivades de problemàtiques exclusivament socials i 
familiars. 

El servei Espai Jove Assistencial s’emmarca en el programa ESPAI JOVE.NET de la Funda-
ció Centre d’Higiene Mental Les Corts. Mitjançant el servei assistencial, l’Espai jove.net amplia 
el seu camp d’actuació preventiva i ofereix intervencions psicoterapèutiques als col•lectius més 
vulnerables i a aquelles situacions individualitzades en les que s’ha detectat l’inici o la presència 
d’especials dificultats psicosocials. Aquesta atenció psicoterapèutica s’ofereix en forma de terà-
pies breus, d’unes 20 sessions de durada, i focals en format individual, familiar i/o grupal.
 
La finalitat del projecte és acompanyar en l’adequat desenvolupament de l’infant en el seu nucli 
primari de convivència, orientat a potenciar una parentalitat positiva i una gestió emocional i rela-
cional que afavoreixi el bon desenvolupament i la resiliència dels infants i adolescents, contribuint 
així al benestar de la societat on pertanyen.
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INDICADORS 2018
Núm. casos atesos 67
Núm. casos oberts al 2018 41
Núm. persones beneficiàries 197
Núm. persones beneficiàries 
(majors 18 anys)

98

Núm. persones beneficiàries 
(menors 18 anys)

99

Núm. sessions terapèutiques 
realitzades

813

Núm. coordinacions amb serveis en 
xarxa

203

Suport escoles educació especial: 
Núm. persones beneficiàries

32
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Espai	Jove

SERVEI DE SUPORT I ATENCIÓ EMOCIONAL (SSAE)

El SAAE és un servei d’intervenció per a la millora del desenvolupament integral de l’infant/jove 
en el marc educatiu, a través d’una mirada que abasta les dimensions emocionals, corporals i 
intel·lectuals.

El SSAE als centres educatius del Pla de Barris de la ciutat de Barcelona té la finalitat de millorar 
el desenvolupament integral de l’infant en el marc escolar, assolint una mirada que abasti les di-
mensions emocionals, corporals i intel·lectuals de l’alumnat. S’incorpora l’educació emocional al 
conjunt de la tasca educativa, entesa com un tema transversal que implica totes les matèries aca-
dèmiques i conseqüentment tot el professorat. Aquesta finalitat s’inscriu en un moviment d’ampli 
abast sorgit en els països del món occidental on es constaten diferents dificultats aparegudes en 
el funcionament i els resultats dels sistemes educatius. Concretament, s’identifiquen entre d’altres 
els següents problemes: taxes elevades de fracàs escolar i no superació dels ensenyaments 
obligatoris, absentisme i abandonament escolar, aparició i increment de conductes disruptives, 
situacions de conflicte, assetjament escolar, comportaments violents, manifestacions comporta-
mentals de patiment psicològic, i manifestacions incipients de trastorns mentals, de la conducta i 
dels consums. D’altra banda, la incidència d’aquestes manifestacions resulta desigual en funció 
de l’ambient social i cultural de les poblacions escolars i dels seus entorns comunitaris.

El SSAE s’emmarca dins dels objectius del Pla de Barris anteriorment descrits i la seva planifica-
ció i desplegament es fonamenta en els següents objectius:

• Fomentar les competències emocionals de l’alumnat millorant la capacitat de consciència 
emocional, regulació emocional, autonomia personal, competència social i habilitats de vida i 
benestar. 

• Millorar la capacitat de contenció i disminuir el malestar emocional de l’alumnat minorant 
d’aquesta manera les conductes disruptives a l’àmbit escolar. 

• Millorar la gestió dels conflictes i conductes discordants a l’aula. 
• Dotar als equips docents d’eines i coneixements referents a l’educació emocional per tal de 

poder incorporar aquests aspectes en el Pla Anual de Centre. 

INDICADORS
Centres educatius 21 escoles

4 instituts-escola
2 instituts

Núm. professionals 20
Núm. total d’alumnes 7.543
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Àrea	de	Formació	i	Docència

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

PROCEDÈNCIA ESTUDIS Núm. 
alumnes

Departament d’Ensenyament 
Escola Sopeña Barcelona

Cicles Formatius Integració Social 2

Departament d’Ensenyament
Institut Miquel Tarradell

Cicles Formatius Integració Social 1

Departament d’Ensenyament
Institut Salvador Seguí

Cicles Formatius Grau Superior Cures
Auxiliars Infermeria

1

Universitat Oberta de 
Catalunya

Màster Psicologia Infantil i Juvenil 1

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 la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts.

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

2

5,5

1

0,83

EQUIP PROFESSIONALS SERVEIS CENTRALS

DIRECCIÓ

CAPS D'UNITAT

OFICIALS 
ADMINISTRATIUS

AJUDANTS D'OFICIS 
DIVERSOS

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

NOTÍCIES PUBLICADES AL NOSTRE WEB DURANT EL 2018

Durant l’any 2018 s’han publicat les següents notícies d’activitats dutes a terme per la Fundació 
Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts al web del Grup CHM Salut Mental:
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Comunicació	

RECULL DE PREMSA

L’aparició de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts en mitjans de comunicació i 
altres butlletins informatius aquest any 2018 ha estat la següent: 

26 d’octubre_Telenotícies vespre, TV3 a la carta 12 de desembre_Línia Les Corts

17 de desembre_Informatiu betevé



Comunicació

MATERIALS DE DIFUSIÓ D’ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ:
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Els reptes de futur de la Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts es ma-
terialitzen mitjançant el desplegament de les següents 5 línees estratègiques:

Reptes	de	Futur

1. Desenvolupar el model assistencial d’atenció a la salut mental comunitària integral.
Implementar i millorar serveis, programes i actuacions d’atenció comunitària centrada en la persona, donant res-
posta 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 potenciant la comunicació, la docència 
i la recerca. 

2. 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 millora de serveis amb una perspectiva innovadora i sostenible.

3. Enfortir el posicionament institucional amb la comunitat, l’administració i el sector.
Enfortir el posicionament institucional mitjançant la participació, comunicació i transparència, així com desenvolu-
pant col·laboracions i aliances estratègiques.

4. 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.

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

La Fundació Privada 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 norma 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 es va realitzar seguint els paràmetres de la norma ISO 9001:2015 que, 
a més, incorporava per primera vegada l’Associació Les Corts per la Inserció Laboral (ALCIL), 
entitat també membre del Grup CHM Salut Mental.

Durant el mes de juliol del 2018 es va procedir a l’auditoria externa dels nostres dispositius per 
part de DNV•GL seguint els paràmetres de la norma ISO 9001:2015. 

Certificat	de	Qualitat	ISO
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On	ens	trobaràs

CLUB SOCIAL DE LES CORTS
Montnegre 25, planta ALTELL, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 74

cslc@chmcorts.com

CLUB SOCIAL DE SARRIÀ-SANT GERVASI
Clos de Sant Francesc 2-10, 08034 Barcelona

Tel. 932 00 69 92

csssg@chmcorts.com

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT “MANS I TEMPS”
Montnegre 25, planta ALTELL, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 71

voluntariat@fchmcorts.com

PROGRAMA FINDE “RESPIR”
Montnegre 25, planta ALTELL, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 71

insercio.comunitaria@fchmcorts.com

SERVEI PRELABORAL
Montnegre 25, planta ALTELL, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 71

spl@fchmcorts.com

SERVEI D’INSERCIÓ LABORAL
Numància 107-109, baixos, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 71

sil@bcnsalutmental.cat

SIOAS
Numància 107-109, baixos, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 88

sioas@fchmcorts.com

A PROP JOVE
Llacuna 162. 08018 Barcelona.

apropjove@barcelonactiva.cat

SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Montnegre 25, planta 4a, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 84

sad@fchmcorts.com

LLAR-RESIDÈNCIA LES CORTS
Montnegre 25, planta 4a, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 84

llar-residencia-lc@fchmcorts.com

ESPAI JOVE EDUCATIU
Numància 103-105, baixos, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 50

informacio@espaijove.net

ESPAI JOVE ASSITENCIAL
Numància 103-105, baixos, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 64

espaijove.assist@fchmcorts.com

SERVEI SUPORT ATENCIÓ EMOCIONAL
Numància 103-105, baixos, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 64

ÀREA DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA
Numància 103-105, baixos, 08029 Barcelona

Tel. 934 45 44 50

FUNDACIÓ PRIVADA CENTRE D’HIGIENE MENTAL LES CORTS
Numància 107-109, baixos, 08029 Barcelona
Tel. 934 45 44 51
fundacio@fchmcorts.com

www.grupchmsm.com/fchmcorts/

SERVEIS CENTRALS
Numància 95-99, baixos, local 2-3, 08029 Barcelona
Tel. 934 45 44 51

scentrals@grupchmsm.com

Àrea	d’Inserció	Comunitària Àrea	d’Inserció	Formativa	i	Laboral

Àrea	d’Habitatge Espai	Jove


