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1. PRESENTACIÓ.
Aquest any 2017, hem viscut en el nostre país fets impactants. Per una banda els atemptats del
dijous 17 d’agost a Barcelona i Cambrils i per l’altra, els esdeveniments polítics i els moviments
socials dels últims temps. Aquestes experiències han tingut un impacte tant en els nostres
pacients i les seves famílies, com en els nostres professionals. Tenim el deure, la responsabilitat i
l’oportunitat de poder-los acompanyar emocionalment.
Tot i això voldríem valorar l’any 2017 com un any de creixement de tot el sector de la Salut Mental.
El compromís del conseller Comín en aquest àmbit, i en especial en prioritzar l’atenció comunitària,
queda reflectit en l’increment de pressupost d’un sector que no sempre ha estat ben tractat pels
diferents governs anteriors.
Aquesta empenta s’ha traduït en la nostra institució en nous programes: unitat funcional TEA,
psicosi incipient, adolescència en risc... i una millora del finançament dels nostres CSMIJ de Gràcia
i Sant Andreu. Amb aquests recursos s’han pogut recuperar, en certa mesura, condicions laborals
dels nostres professionals, prèvies al període de retallades i sobretot una millor atenció als nostres
pacients i les seves famílies.
També aquest any hem hagut de presentar-nos al concurs pel CDIAP de Gràcia pel 2018, amb un
resultat favorable. Està previst un increment d’activitat per primera vegada en els darrers 10 anys.
L’any 2017, també el recordarem a la Fundació, com el darrer de la nostra dilatada col·laboració
amb l’ICAA com a ICIF. Les adopcions internacionals fa anys que pateixen una davallada molt
important i l’equip de la nostra institució ho ha notat de manera intensa. Això, juntament amb
un finançament insuficient d’aquesta tasca, han finalitzat, malauradament, amb el tancament
d’aquest servei.
I tal com hi ha coses que s’acaben, n’hi ha d’altres que comencen. Aquest, també ha estat l’any
de l’inici de l’activitat de Koments, l’empresa social de la FETB, que ha obert les portes d’un nou
centre especialitzat en donar una atenció integral a adolescents i joves. Aquest projecte neix
amb la voluntat de fer créixer la Fundació més enllà de l’activitat concertada amb l’administració
pública i arribar a un públic més ampli.
També hem continuat amb la recerca de noves oportunitats per millorar l’abast d’acció de la
nostra entitat, com per exemple amb l’acord amb l’Obra Social la Caixa per ser centre col·laborador
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del Programa Pro Infància o bé l’obtenció d’una subvenció del Departament de Treball, Serveis
Socials i Famílies per oferir una millor continuïtat assistencial els nens i les famílies que es deriven
des del CDIAP al CSMIJ.
Des de l’àmbit de la Docència, s’ha seguit amb el procés iniciat l’any anterior per remodelar les
activitats formatives ofertes per la Fundació. S’han renovat i ampliat els cursos amb la Universitat
de Girona, s’ha arribat a un acord de col·laboració amb la UOC per formar part del professorat del
seu Màster en Atenció Precoç, i s’han posat en marxa nous cursos propis.
Hem continuat també amb l’esforç per millorar el coneixement que es té de la Fundació des de
diferents àmbits, des del treball amb la xarxa d’atenció a la infància i l’adolescència, participant
en diversos grups tècnics, participant com a col·laboradors en iniciatives que pensem que
poden tenir un impacte positiu en diferents col·lectius, com per exemple l’edició del llibre dels
Superherois, adreçat a famílies amb nens diagnosticats amb TEA, o la implicació de professionals
de la Fundació en diversos estudis de recerca.
Per donar a conèixer millor la diversitat de treball i coneixement que ofereixen els nostres
professionals, s’ha fet una aposta decidida per millorar la nostra comunicació, creant un
departament específic en aquest àmbit, s’ha millorat la secció de notícies de la web, s’ha obert una
finestra a les xarxes socials (Facebook i YouTube), així com la creació d’una newsletter mensual
amb les notícies i activitats més destacades que han passat a la FETB .
Finalment, voldríem destacar la incorporació de la nostra Fundació a l’Associació Arsisam.
Aquesta associació, que agrupa diferents entitats que treballem amb un model similar d’atenció,
neix amb el propòsit de demostrar la vàlua de la nostra manera d’atendre els pacients mitjançant
un estudi de recerca que sigui validat a nivell internacional. La FETB creu fermament en aquest
projecte, que ha de permetre aquest reconeixement davant d’altres models d’atenció.

Jordi Ríba Roig

Anna Taberner Salvans

Director General Operatiu i Comercial

Directora General de Qualitat i Coneixement
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2. MISSIÓ, VISIÓ, VALORS.
El model de futur de la Fundació
IDENTITAT
MISSIÓ

Oferir una resposta de qualitat i adaptada a les necessitats d’infants,
adolescents i joves amb problemes de salut mental i/o desenvolupament
i el seu entorn.

VISIÓ

Ser l’empresa social referent en la millora de la qualitat de vida d’infants, adolescents
i joves amb problemes de salut mental i/o desenvolupament i el seu entorn a la
provincia de Barcelona.

VALORS

· Impacte social
· Enfocament a la persona

· Professionalitat
· Aliança amb el territori

· Vocació
· Rigor

POSICIONAMENT
A NIVELL PÚBLIC

A NIVELL PRIVAT

A NIVELL DE DOCÈNCIA

La FETB resol les necessitats
clíniques de salut mental i/o
desenvolupament de 0 a 18 anys
a través d’un servei professional,
adaptat al client i que posa el
focus en la prevenció i l’aliança
amb l’entorn on actua.

La FETB disposa d’un centre
integral per a adolescents, joves
i les seves families on ofereix
un servei de qualitat i a preus
accessibles.

La FETB realitza docència enfocada a la pràctica clinica i a
preus accessibles.

SERVEIS
A NIVELL PÚBLIC
· Serveis propis en l’àmbit
clínic i de prevenció (CDIAP,
CSMIJ i Adopcions)
· Aliances en l’àmbit social i
comunitari.

A NIVELL PRIVAT
· Centre propi de diagnòstic,
tractament i assessorament.
· Aliances en l’àmbit social i
comunitari.
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A NIVELL DE DOCÈNCIA
· Màsters
· Cursos
· Postgraus
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3. ÒRGANS DE GOVERN.
FUNDACIÓ EULÀLIA TORRAS DE BEÀ
Comissió
permanent

Junta de Patronat

Direcció general
operativa i comercial

Direcció general de
qualitat i coneixement

Equip de
suport

Direcció de serveis públics

Direcció de serveis privats

Resp. Gràcia i
Eixample

Resp. Centre
Eixample

· CDIAP Gràcia
· CSMIJ Gràcia
Resp. Sant Andreu
i Montcada

· Equip centre Eixample
Resp. Altres
centres

· Administració
· Informàtica i LOPD
· Adjunt/a de qualitat i
coneixement

Direcció de posicionament
i nous projectes
Resp. Docència i
recerca
· Equip docència
· Equip recerca
Resp. Comunicació
Externa

· Equip altres centres
· Equip comunicació
· Equip captació de fons

· CSMIJ Sant Andreu
· CSMIJ Montcada
Resp. Adopcions

Resp. Nous
Projectes
· Equip nous projectes

· Adopcions

L’existència d’un/a responsable no exigeix una dedicació del 100% per part d’una persona (es considera la possibilitat que una persona
assumeixi diferents responsabilitats).
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Junta de Patronat
Eulàlia Torras. Presidenta.
Maria Teresa Mirò. Vicepresidenta.
Beatriz Martínez. Secretària.
Rafel Ballús, Josep Batista, Núria Beà, Josep Mª Coronas, Núria Fillat, Anna Fornós,
Carmen Rico, Anna Taberner, Joan Lluís Piqué, Francesc Moreu, Antonio Aguilera i
Glòria Zegrí. Vocals.
Comissió Permanent de la Junta de Patronat
Eulàlia Torras, Beatriz Martínez, Maria Teresa Miró, Anna Fornós i Rafel Ballús
Director General Operatiu i Comercial
Jordi Riba
Directora General de Qualitat i Coneixement
Anna Taberner
Director Serveis Públics
Lluís Díaz
Directora Serveis Privats
Imma Marín
Directora de Posicionament i Nous Projectes
Mireia Escardíbul
Responsables
Sunsi Segú. CDIAP de Gràcia i CSMIJ Gràcia
Albert Montaner. CSMIJ Sant Andreu i Montcada
Montse Rius. ICIF
Pere Beà. Consulta-on-line
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4. CARTERA DE SERVEIS.
4.1. CSMIJ
En conveni amb el Servei català de la Salut, desenvolupa un atenció ambulatòria específica en psiquiatria i psicologia a la població de 0 a 18.
La FETB actualment gestiona 3 centres: Gràcia, Sant Andreu i Montcada i Reixac.
Hem atès a 2958 pacients i les seves famílies. S’han iniciat 1115 processos. Hem donat l’alta
per millora a 321 pacients. Hem derivat a 59 pacients a altres dispositius.

2958

1115

321

8

59
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4.1.1. CSMIJ GRÀCIA

890

327
3

0-5
6-11
12-17
+18

133

167

24

563
2

Activitat:

290

257

14

Altes:

Primeres
Successives
Tractaments (Individuals,
grupals i família)

59

5

328

1701

Satisfacció usuaris:
Gestió i organització: 7,10
Professionalitat i eficàcia: 7,65
Tracte percebut: 7,08

7038

Percepció de millora deguda
a la nostra intervenció:
Pares/Tutors legals: 6,59
Pacients de 8 a 12 anys: 7,47
Pacients de 13 a 18 anys: 8,35
9

Memòria 2017

4.1.2. CSMIJ MONTCADA

575

196
4

0-5
6-11
12-17
+18

86

94

12

379
6

173

178

22

Altes:

Activitat:
Primeres
Successives
Tractaments (Individuals,
grupals i família)

78

14

226

Satisfacció usuaris:

1387

Gestió i organització: 7,81
Professionalitat i eficàcia: 7,43
Tracte percebut: 7,51
4148

Percepció de millora deguda
a la nostra intervenció:
Pares/Tutors legals: 7,29
Pacients de 8 a 12 anys: 9,18
Pacients de 13 a 18 anys: 8,46
10
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4.1.3. CSMIJ SANT ANDREU

1528

567
9

0-5
6-11
12-17
+18

216

308

34

961
17

456

452

36

Altes:

Activitat:
Primeres
Successives
Tractaments (Individuals,
grupals i família)

184

40

561

Satisfacció usuaris:

2603

Gestió i organització: 7,34
Professionalitat i eficàcia: 7,32
Tracte percebut: 6,81

10082

Percepció de millora deguda
a la nostra intervenció:
Pares/Tutors legals: 6,53
Pacients de 8 a 12 anys: 8,14
Pacients de 13 a 18 anys: 8,43
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4.1.4. PROGRAMES ESPECÍFICS
4.1.4.1. PROGRAMA DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS CENTRES DE SALUT
MENTAL INFANTIL I JUVENIL I ELS CENTRES DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL
I ATENCIÓ PRECOÇ
Aquest programa es du a terme dins del districte de Sant Andreu, entre el CDIAP Rella
de la Fundació OSAS i el CSMIJ de Sant Andreu de la FETB.
L’objectiu del programa és articular les dues xarxes en la franja de 0-6, permetent un
model de treball integrat i coordinat, compartint professionals d’ambdós dispositius per
diagnosticar i intervenir conjuntament.

193
PACIENTS

212
47
PACIENTS

atesos en interconsulta, dels quals
32 amb diagnòstic TMG.

REUNIONS
d’interconsulta realitzades.

derivats del CDIAP al CSMIJ,
dels quals 8 amb diagnòstic TMG.
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4.1.4.2. PROGRAMA D’ATENCIÓ ESPECÍFICA ALS TRASTORNS MENTALS
GREUS (TMG) EN ELS INFANTS I ADOLESCENTS
Aquest programa té per objectiu principal millorar l’atenció de la població infanto-juvenil definida com Trastorn Mental Greu (TMG), mitjançant un programa d’atenció que
inclou la detecció, assistència i la rehabilitació.
Aquest programa es desenvolupa als tres CSMIJ’s de la Fundació.

Gràcia
Montcada
Sant Andreu

32

81

Totals

53

0-5 anys

6-11 anys
15

44

1

26

12-17 anys
17

37

26
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Gràcia
Autisme

3

Deliris paranoides

1

Tr. Limit de la personalitat

5

Altres psicosis de la primera infància

12

Desordre mixt del desenvolupament

9

Trastorns afectius greus

2

Montcada i Reixac
Autisme

11

Tr. Limit de la personalitat

2

Altres psicosis de la primera infància

19

Desordre mixt del desenvolupament

20

Trastorns afectius greus

1

Esquizofrènia

1

Autisme

23

Altres psicosis de la primera infància

27

Desordre mixt del desenvolupament

28

Tr. Dissocial de la personalitat

1

Psicosis desintegratives

1

Sant Andreu

14
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4.1.4.3. PROGRAMA SALUT I ESCOLA
Aquest programa té com a objectiu general millorar la salut dels adolescents a través
d’accions de promoció de la salut, prevenció de les situacions de risc i atenció precoç als
problemes de salut relacionats preferentment amb: salut mental, salut afectivo-sexual,
consum de drogues, alcohol i tabac i trastorns relacionats amb l’alimentació.
Aquest programa es desenvolupa als tres CSMIJ’s de la Fundació.

SALUT I ESCOLA

Support als
professionals
de les USEE

HEM ATÈS

Coordinació
amb PASSIR

Col·laboració
amb l’EAP

26

PACIENTS
EN PROGRAMA

Col·laboració
amb CSMIJ

Col·laboració
amb SOD/CASD
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4.1.4.4. PROGRAMA D’INTERCONSULTA PSIQUIÀTRICA ALS HOSPITALS
GENERALS DE REFERÈNCIA
Proporcionem atenció psiquiàtrica a les urgències i a l’ingrés hospitalari de la població
infantil i juvenil amb trastorns mentals que es produeixen a la Unitat de Pediatria de
l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Donem servei a la Unitat de Cures Intensives Neonatals (UCIN), realitzant un seguiment
dels nens ingressats i donant suport a les famílies i a l’equip mèdic.
Dades rellevants:

288
243

visites amb un promig de 5 visites ambulatòries setmanals
i 3 visites setmanals a nens ingressats a la sala de Pediatria.

NENS PREMATURS INGRESSATSS

dels quals 20 dels nadons són bessons
i d’aquests, 139 han passat a seguiment.

El nombre de visites de seguiment

durant el l’any 2017 ha estat de

71

DERIVACIONS I

34
16

818
ALTES
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4.1.4.5. PROGRAMA D’ASSISTÈNCIA DE TRACTAMENTS ESPECÍFICS ADREÇATS
A LA POBLACIÓ INFANTO-JUVENIL (PATEI)
La Unitat de Tractaments ofereix un ventall d’intervencions psicoterapèutiques que
complementen l’assistència primària que es du a terme als CSMIJ de la Fundació. Aquests
tractaments van dirigits a nens/es i adolescents amb problemes emocionals, de caràcter
i de la conducta.
La FETB ofereix, ja sigui de manera individual o en grup, els següents tipus de tractaments:
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VISITES
Tr. Individual
Tr. Grup

2000

1725

1500

1000

1163

1093

953

1105

500

316

0
GRÀCIA		

MONTCADA

SANT ANDREU

4.1.4.6. PROGRAMA SUPORT A LA POBLACIÓ ADOLESCENT D’ALT RISC
Aquest programa vol donar resposta a les dificultats d’abordatge en salut mental d’un
col·lectiu de joves que viuen de forma patològica el traspàs des de la infància a la vida
adulta.

4.1.4.6.1. CENTRE JOVE D’ANTICONCEPCIÓ I SEXUALITAT (CJAS)
Una psicòloga de la Fundació es desplaça al centre i realitza l’atenció psicològica dels
adolescents, joves i familiars atesos al CJAS, també es participa en els programes i cursos
de formació que s’hi realitzen.
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TOTAL
VISITES

NOIS

NOIES

PARES/
MARES

30

4

26

6

PRIMERES
VISITES

SUCESSIVES

27

3

4.1.4.6.2. SANT ANDREU I GRÀCIA
Ofereix atenció en salut mental des d’un enfocament integral de la salut de l’ adolescent,
tenint en compte les àrees subjectives del seu funcionament mental així com el seu entorn
familiar i social.
Donem atenció presencial a l’adolescent, treballant amb el derivador la manera d’enfortir
la seva demanda per tal que arribi al CSMIJ o treballant per atendre’l en el seu entorn
més proper.
També pretenem cobrir la demanda des de les vessants de la prevenció, promoció
de la salut, procés diagnòstic de la situació, orientació terapèutica en un sentit ampli i
promocionant la reinserció i rehabilitació social quan sigui adient.

19
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4.1.4.7. KIDSTIME
D’on sorgeix aquesta iniciativa? Els tallers Kidstime es van crear en 1999 en el Regne
Unit gràcies al psiquiatre Alan Cooklin, i a Catalunya van començar a desenvolupar-se en
2014.
Què són els tallers Kidstime? Aquests tallers s’han desenvolupat per a nens, nenes i
joves, fills i filles de pares o mares amb malaltia mental. Els objectius són la prevenció, la
promoció de la salut, la potenciació de recursos i capacitats que té cada família.
Què es fa? Kidstime ofereix un espai de trobada on els/les integrants del Grup
multifamiliar podran expressar-se i compartir vivències i experiències al voltant de la
criança i la convivència en famílies en que la malaltia mental hi és present.
A través d’activitats formatives i de sensibilització, del joc, dinàmiques i representacions,
infants i adolescents i els seus pares tindran la possibilitat de créixer conjuntament
acompanyats per professionals de Salut Mental i de Serveis Socials.
Els tallers es realitzen mensualment, durant un any, en grups multifamiliars amb una
durada de 2,5 hores. Es realitzen en espais comunitaris, fora dels centres de salut mental.
Durant el 2017 s’ha realitzat el taller Kidstime a Montcada i Reixac i als districtes de Gràcia
i Sant Andreu.

MONTCADA I REIXAC

21 PERSONES ATESES

18 PERSONES ATESES
SANT ANDREU 27 PERSONES ATESES
GRÀCIA
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4.2. CDIAP
En conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies atén als nens de 0 a 6
anys que presenten retard evolutiu o tenen risc de patir-lo per qualsevol causa, tant si és
d’ordre biològic com relacional o social.
També atén a les famílies que consulten per dificultats emocionals o de conducta dels
seus fills.
La detecció precoç i la prevenció són també objectius del CDIAP, fet pel qual manté contactes amb escoles bressol i amb serveis pediàtrics.

Altes:

553

198

38

355

Activitat:

Satisfacció usuaris:

290

Gestió i organització: 8,42
Professionalitat i eficàcia: 7,10
Tracte percebut: 8,37

Primeres
Successives
Tractaments

87

3927

(Individuals,
grupals i
família)

Percepció de millora deguda
a la nostra intervenció:

6831

Pares/Tutors legals: 8,35
21
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4.3. ICIF
L’equip d’Adopcions realitza els estudis psicosocials necessaris en el procés de preparació i valoració de les persones sol·licitants d’adopció internacional, portant a terme tant
processos de primera adopció com les actualitzacions, ampliacions, informes de vigència, canvis de perfil i/o de país i totes les modificacions requerides per l’ICAA (Institut
Català de l’Acolliment i de l’Adopció).

36
29
PARELLES

Famílies o persones individuals que han fet el

curs de preparació per a l’adopció.

8

4

SENYORES
SOLES

CURSOS DE
PREPARACIÓ

65

EXPEDIENTS
d’estudis psicosocials lliurats a l’ICAA.

84

ENTREVISTES de seguiment post-adoptius:
primer seguiment i seguiments posteriors.

22
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4.4. LA UNITAT DE PRIVADA
En règim privat, atén a qualsevol família que no pertanyi a cap sector que atenem des de
l’assistència pública a la Fetb.
Ofereix Diagnòstic, Orientació Terapèutica, Tractaments i Seguiments en Psiquiatria, Psicologia, Logopèdia a nens i adolescents d’entre 0 i 30 anys.
A part de l’Activitat Assistencial, es realitzen Supervisions Externes, tant a Institucions
com a professionals a títol individual; ja sigui de forma presencial o via online.

Activitat:

45

691

288

Primeres
Successives
Tractaments
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4.5. DOCÈNCIA
S’ofereixen diferents programes de formació dirigits a metges, psicòlegs, pedagogs,
psicopedagogs, mestres d’educació especial, i educadors i treballadors socials.
Formació realitzada des de la FETB:
Màster Teòric-Clínic
En psicopatologia del nen, l’adolescent i la família des de la perspectiva relacional i
psicoanalítica.
Cursos teòrics
Iniciació a la clínica des de la perspectiva relacional i psicoanalítica.
Introducció a la reeducació des de la perspectiva psicodinàmica.
Aplicació de les tècniques projectives a la clínica infanto-juvenil.
El treball amb famílies.
Introducció a la psicoteràpia en clínica infanto-juvenil.
Introducció a l’Atenció Precoç.
Cursos d’especialització:
Reeducació.
Atenció precoç.
Psicoteràpia.
Formació en col·laboració amb altres Institucions:
Universitat de Girona:
Postgrau en Diagnòstic en l’Atenció Precoç: aplicació dels tests en els nens de 0 a 6 anys.
Teoria, observació de processos i pràctica supervisada.
24
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Curs d’especialització. Els nens prematurs, la importància de la vinculació.
Curs d’especialització. Atenció Sociofamiliar. Circumstàncies psicosocials que envolten
les realitats familiars actuals.
Curs d’especialització. La construcció de la identitat de les persones adoptades.
Universitat Oberta de Catalunya (UOC):
Màster universitari de psicologia infantil i juvenil: tècniques i estratègies d’intervenció I
(0 a 6 anys).
Col·laboració com a centre de pràctiques:
Universitat de Barcelona:
Màster: avenços en la clínica psicoanalítica de la infància i adolescència.
Màster: psicoteràpia psicoanalítica per a la Xarxa de la Salut Mental.
Universitat de Girona
Màster interuniversitari en psicologia general sanitària.
Universitat de psicologia, ciències de l’educació i de l’esport Blanquerna
Grau de psicologia. Pràcticum en Atenció Precoç.
Màster en Atenció Precoç i Família.
Universitat Paris8:
Grau de psicologia. Pràcticum.
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Grau de psicologia. Pràcticum.
Instituto Superior de Estudios Psicológicos (ISEP)
Máster en atención Temprana.
25
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Altra Activitat Formativa
S’han fet

8 Sessions Clíniques Obertes adreçades a l’equip, alumnes i aquells professionals

de la Xarxa interessats.
Gener: L’acompanyament en la recerca d’orígens en adopció: de la comunicació a la
mediació (Cesarina Ontiveros)
Febrer: Entre cotons (M. José Ruiz)
Març: Els meus pares m’arrosseguen al mal (Albert Montaner)
Maig: Vingui vostè, quan l’adolescent no enfila el fil a l’agulla (Montse Grau)
Juny: Quan es posa així no l’aguanto (Roser Soliva)
Octubre: Quan els trastorns d’alimentació esdevenen símptoma de... (Consol Tarragó)
Novembre: Jo sóc la cuinera i tu? (Juliana Villar)
Desembre: Aproximació teòrica i clínica sobre l’organització límit de la personalitat en
adolescents (Ganaëlle Anza)
Aquestes Sessions Clíniques es realitzen a l’Espai Creatiu Badabadoc.
Cr. Quevedo, 36 Baixos. Bcn
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4.6. COL·LABORACIÓ AMB ALTRES ENTITATS

El Centre de Joves i Adults de la Fundació ACIS acull a totes aquelles persones que per
raons diverses no han tingut o no poden seguir la formació habitual. La seva finalitat
és la d’atendre i compensar els dèficits socioeducatius de joves i adults que tenen
situacions especials.
Un professional de la FETB setmanalment es desplaça al centre oferint suport i
assessorament als professors, i intervenint de manera individualitzada amb els alumnes,
reforçant la seva autoestima, ajudant-los a assumir la seva situació i orientant el seu
futur personal i laboral.

Tractaments reeducatius i psicoterapèutics dins el programa Caixa Proinfància de l’Obra
Social La Caixa, coordinada per Càritas, a centres escolars de Torre Baró, Carmel i Gràcia.
S’han realitzat 369 visites a un total de 10 nens/es.
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5. ALTRES ACTIVITATS
5.1. NOUS PROJECTES
L’equip de Nous Projectes de la Fundació Eulàlia Torras de Beà ha desenvolupat diversos
projectes nous i d’innovació durant l’any 2017, amb diferents orígens i objectius però tots
ells pensats per tenir un alt impacte en la qualitat del servei d’atenció a infants, joves i les
seves famílies. Entre ells mencionem els següents:
1. La FETB ha donat suport durant tot l’any 2017 al desenvolupament del Projecte
SuperHerois que té com a objectiu publicar materials específics per a infants amb un
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) i les seves famílies. La primera fase d’aquest procés
ha estat la publicació de dos contes pensats especialment per aquests infants i les seves
famílies. El projecte tindrà noves etapes durant el 2018 que podeu trobar a la seva pròpia
web (www.superherois.cat).
2. La Fundació ha formalitzat amb l’Obra Social la Caixa, la seva participació al Programa
ProInfància pel territori del Districte de Gràcia de la ciutat de Barcelona que s’iniciarà
durant l’any 2018.
3. Projecte de suport especialitzat als infants i famílies que passen de l’atenció a
un servei públic de CDIAP a un servei públic de CSMIJ i ha merescut un finançament
parcial per part de la Generalitat de Catalunya durant els anys 2017 i 2018.
4. FETB Innova (Innovation Jam): proposta oberta de noves iniciatives per part de tots
els professionals de la Fundació. Com a resultat d’aquest projecte, hem rebut fins a 22
noves idees que mirarem d’anar canalitzant durant l’any 2018.
Apart d’aquests projectes, l’equip ha col·laborat en altres iniciatives de la Fundació com
la preparació de la Jornada Anual, la redacció de continguts per la web de la FETB, el
suport a la presentació de concursos públics, etc.
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5.2. COMUNICACIÓ
Aquesta és una funció que s’ha estrenat l’any 2017 i que té el seu origen en el Pla Estratègic
de la Fundació. A inicis d’any vam preparar el Pla de Comunicació de la FETB i el Pla de
mitjans 2017. Aquests plans inclouen tota una sèrie d’accions a realitzar per part de la
Direcció i pels professionals de la Fundació amb l’objectiu d’impulsar la seva presència a
nivell públic en espais d’opinió, de reflexió i de divulgació en general.
El Pla de Mitjans 2017 ha inclòs la publicació de 6 notes de premsa a diferents mitjans
escrits sobre temes diversos en Psicologia Infantil i Juvenil i Desenvolupament Infantil,
la creació d’un BLOG de notícies, la distribució d’una Newsletter mensual (6 durant
el 2017), la creació de dos nous canals digitals a les xarxes Facebook i Youtube i la
distribució sistemàtica de les nostres activitats públiques a més de 1000 professionals
del sector. Fruit d’aquesta iniciativa hem iniciat també la gravació de diverses sèries de
vídeos (publicats al Canal Youtube):
• Les Sessions Clíniques Obertes que mensualment realitza la Fundació. Aquestes
sessions són obertes a tots els professionals del sector i, d’aquesta manera, les posem
a disposició de qui hi estigui interessat en format breu o en forma de sessió completa.
Durant el 2017 n’hem publicat 5.
• Vídeos ‘Parlem de...’ en que, de forma monogràfica, un professional de la FETB
introdueix els aspectes principals d’una àrea de treball en Psicologia Infantil i Juvenil:
trastorns, atenció, prevenció, etc. Durant el 2017 n’hem publicat 2.
• Vídeos ‘Avui coneixem...’ on entrevistem professionals de la FETB que ens expliquen
la seva trajectòria professional, el treball a la Fundació i les seves àrees de responsabilitat.
Durant el 2017 n’hem publicat 3.
Gràcies a aquestes accions hem pogut arribar de forma més directa tant als professionals
del sector com a les famílies i el públic en general amb continguts generals o especialitzats
que creiem que poden ser d’interès.
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5.3. RECERCA
La Fundació participa en les següents recerques:
ROM (Routine Outcome Measurement)
Objectiu: avaluació de la pràctica clínica a través de l’administració de proves
estandaritzades i validades a través de la metodologia ROM (Routine Outcome
Mesurement).
En aquesta recerca participen diferents institucions dins de l’àmbit de la salut mental,
les quals s’han constituït en una associació de nom ARSISAM (Avaluació de Resultats
Sistemàtica en Salut Mental).

Parentalitat i desenvolupament infantil i amb retard del desenvolupament.
Investigació avalada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat. La dur a terme la Universitat
de Barcelona amb la implicació dels CDIAP’s de Catalunya, Madrid i València.
Objectiu: donar eines als professionals per assessorar a les famílies sobre coses a fer en
el seu entorn amb els fills per millorar el seu desenvolupament.
La població a investigar la formen nens amb retard del desenvolupament d’edats entre
els 20 i 47 mesos.
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5.4. JORNADA ANUAL
La Fundació Eulàlia Torras de Beà va celebrar una jornada enfocada a l’adolescència,
a reflexionar sobre les seves dificultats però també les seves capacitats, recursos,
competències i aspectes sans, tant d’ell com també de l’entorn. Veure amb quins aspectes
es pot comptar per tal de promoure progrés i benestar.
Tanmateix dins de la Jornada es va celebrar i reconèixer la trajectòria professional
de Leticia Escario, psicòloga de la nostra Fundació que al llarg de 45 anys ha estat
dedicada i compromesa amb els infants i adolescents, i ha contribuït en gran mesura al
desenvolupament i progrés de la Fundació.
La Jornada es va dur a terme al Caixaforum de Barcelona el 6 d’octubre del 2017.
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Fernando Pessoa, 47
08030 Barcelona
Tel: 93 360 18 12
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Santa Eulàlia, 11-13
08012 Barcelona
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Fax: 93 476 55 68
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2020
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Tel: 93 565 13 01
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