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MEMÒRIA ANUAL 2017. EQUIP CLÍNIC CIPAIS

Des de l’any 1993 constituïm un 
equip estable integrat per 

professionals de la psicologia, la 
psiquiatria i la psicopedagogia 

d’àmplia experiència en l’àmbit 
públic i privat 

Som una entitat d’iniciativa social amb caràcter no lucratiu, inscrita al Registre d’entitats de Benestar Social 
núm. E02785 i al Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris núm. E08565949 de la Generalitat de 
Catalunya, que rep el suport de diferents institucions públiques, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de 
Catalunya i Diputació de Barcelona, i privades, Fundació Obra Social “La Caixa” entre d’altres. 

El nostre objectiu principal és connectar amb les necessitats de suport i tractament psicològic de la 
societat dels nostres dies. 

Atenem diferents malestars, conflictes i trastorns mitjançant l’escolta i la paraula, una atenció personalitzada a 
cada cas i situació. Realitzem consultes d’avaluació diagnòstica, entrevistes d’orientació i processos 
psicoterapèutics. Ens adrecem a adults, joves, infants i famílies. 
Des de l’orientació psicoanalítica constatem que “anar a les arrels” dels problemes és bàsic per orientar-se 
millor en el present i futur personal, professional i social. 

Treballem a la xarxa comunitària de la ciutat de Barcelona i concretament del barri on s’ubica la nostra entitat, 
a l’Eixample. Per això el nostre objectiu social és fer accessible a la població una modalitat de consultes i 
processos personals basats en l'escolta i en els usos de la paraula que sovint són fora de l'abast per 
qüestions culturals, de mentalitat, per prejudicis i, en molts casos, per motius econòmics. 

Consultes Especialitats grupals Psicopedagogia Seguiment 
psicofarmacològic

• Consultes de 
valoració i orientació 

• Processos 
psicoterapèutics i 
analítics individuals 

• Psiquiatria 
• Consultes de parella 
• Orientació, Mediació i 

Teràpia Familiar 
• SAF. Servei d’Atenció 

a les Famílies. 
• Atenció a infants i 

adolescents 

• Dispositiu d’Atenció a 
la Parentalitat i Petita 
Infància (DAPPI) 

• Grup de suport a la 
gent gran 

• Grup de dinamització 
davant l’atur 

• Grup de suport en 
situacions d’adversitat 

• Grup de suport en 
situacions de 
diversitat funcional 

• Grup de psicodrama 
• Grup de paraula

• Suport als 
professionals de 
l’àmbit educatiu i 
psicoeducatiu 

• Suport psicoeducatiu 
a les famílies 

• Treball individualitzat 
per a nens, nenes i 
adolescents que 
implica un suport 
psicopedagògic i 
escolar

Activitat assistencial 
dirigida a pacients que 
precisen suport 
psicofarmacològic amb 
l’objectiu de: 
• Afavorir la coherència 

i continuïtat 
terapèutica entre la 
psicoteràpia i el 
tractament 
farmacològic. 

• Donar alternativa a 
pacients que volen 
rebre un tractament 
farmacològic fora de 
l’àmbit hospitalari, 
amb una oferta 
ambulatòria 
accessible, 
continuada i regular.
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Què és Cipais
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Equip assistencial format per 16 
professionals independents de 
la psicologia, la psiquiatria i la 

pedagogia, a més de 2 persones 
a l’àrea de secretaria, 

comunicació i atenció a l’usuari. 
 

La seu és a l’Esquerra de 
l’Eixample, al carrer Aribau 
119, 1er – 2a. Des de gener del 
2006 s’obren els consultoris 
annexos situats al carrer 
Aribau 143, entresòl 1ª 

Psicologia Psiquiatria Psicopedagogia Secretaria
• Isabel Barcia 
• María del Carmen 

Collado 
• Regina Debón 
• Catherine Galaman 
• Margarita Garcia 
• Anna Gasull 
• Gabriela Leibenger 
• Montserrat Mateu 
• Roser Moix 
• Laura Peiró 
• Eduard Tàpias 

(Coordinació) 
• Núria Torelló 

• Héctor Grimberg  
• Rosana Lubelza 
• Josep Moya

• Ester Fornells • Laura Carbó 
• Iris Roch (Secretaria i 

Comunicació) 

! ! !
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Qui som?

On som?

http://www.cipais.cat/isabel-barcia/
http://www.cipais.cat/ma-del-carmen-collado/
http://www.cipais.cat/regina-debon/
http://www.cipais.cat/catherine-galaman/
http://www.cipais.cat/margarita-garcia/
http://www.cipais.cat/anna-gasull/
http://www.cipais.cat/gabriela-leibenger/
http://www.cipais.cat/montserrat-mateu/
http://www.cipais.cat/roser-moix/
http://www.cipais.cat/laura-peiro/
http://www.cipais.cat/eduard-tapias-sanglas/
http://www.cipais.cat/nuria-torello/
http://www.cipais.cat/hector-grimberg/
http://www.cipais.cat/rosana-lubelza/
http://www.cipais.cat/josep-moya/
http://www.cipais.cat/ester-fornells/
http://www.cipais.cat/laura-carbo/
http://www.cipais.cat/iris-roch/
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En relació a l’activitat 
assistencial i d’estructura per 

a la prestació de serveis: 

DESPESES - ANY 2017

Concepte Import (€) % s/. Total Despeses

Cost de Personal 27.255,76 € 14,78%

Honoraris Professionals 117.273,15 € 63,57%

Serveis Exteriors 17.525,51 € 9,5%

Lloguers Instal·lacions 9.961,28 € 5,40%

Equipaments i Material 2.341,48 € 1,27%

Tributs i impostos 144,78 € 0,08%

Assegurances 1.348,29 € 0,73%

Consums i Subministraments 3.760,89 € 2,04%

Altres Despeses 4.861,73 € 2,64%

Total Despeses 184.472,87 € 100 %

INGRESSOS - ANY 2017

Concepte Import (€) % s/. Total Ingressos

Prestació de Serveis 80.533,01 43,45 %

Subvencions Administracions 
Públiques 77.778,31 € 42 %

Ajuts Entitats Privades 26.955 € 14,55 %

Total Ingressos 185.266,32 € 100 %
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Balanç econòmic 
exercici 2017



MEMÒRIA ANUAL 2017. EQUIP CLÍNIC CIPAIS

Durant l’any 2017 hem atès un 
total de 533 usuaris/àries 

  

S’han desenvolupat 
projectes i programes en 

l’àmbit de suport a les 
famílies. També en l’àmbit 

de violència vers les dones 
    
L’atenció a la infància i família és una de les àrees més importants de la nostra entitat, per dur a terme 
les diferents activitats i programes comptem amb la col·laboració del Departament de Família i Infància 
de l’Ajuntament de Barcelona, la secretaria d’Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i 
la Diputació de Barcelona. 

Programes i dispositius especialitzats en donar suport i facilitar mecanismes per tal de millorar la 
convivència i criança familiar: 

Usuaris/àries nous 2017 203

Usuaris/àries provinents d’anys anteriors 239

Total núm. d’usuaris/àries en tractament 
individual atesos

442

Núm. de familiars implicats 1326

Núm. d’intervencions ind. i familiars 6894

Grups terapèutics en actiu 7

Núm. de sessions grupals 102

Núm. de participants grups 91

Núm total d’usuaris indiv. i 
participants grups

533

DAPPI EAIA PSICOPEDAGOGIA VIOLÈNCIA VERS 
LES DONES

!5

Dades generals. 
Activitat 

assistencial 2017

FAMÍLIA
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DISPOSITIU D’ATENCIÓ A LA PARENTALITAT I A LA PETITA INFÀNCIA (DAPPI) DE CIPAIS 

S’ofereix un lloc d’escolta, orientació i tractament per als petits de 0 a 5 anys i els seus pares, futurs pares i 
mares i per dones embarassades. Aquest és un programa propi de Cipais, el dinamitzen les psicòlogues Anna 
Gasull, Ma Carmen Collado i Catherine Galaman, també la psicopedagoga de l’equip Ester Fornells. 

A més a més participem al Programa d’Atenció a la Petita Infància (PAPI) de l’EIXAM. Anna Gasull és la 
representant de l’Equip com a professional especialitzada en Infància i Família.   

!  
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PROGRAMA EAIA. AJUNTAMENT DE BARCELONA 

Des de setembre de 2010 atenem casos de menors derivats pels EAIA de Barcelona, establint un conveni 
amb Departament de Família i Infància de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona.  
El programa va dirigit de forma prioritària a l’atenció de menors i famílies que volen treballar per conservar la 
custòdia i cura dels menors dins el nucli familiar (sigui pels propis progenitors o família extensa).  

Una de les orientacions que fem als professionals dels diferents dispositius és treballar la demanda per tal 
que l’usuari/usuària mostri interès en comprometre’s en el tractament. A més a més, aquest factor és molt 
important quan es tracta de menors, sobretot adolescents, ja que veiem que l’evolució i predisposició és molt 
més positiva quan són ells mateixos qui formulen la demanda. 

Arrel de la detecció d’entrada de nous professionals, vam fer l’enviament d’un correu a tota la base de dades 
dels EAIA, adjuntant un document explicatiu sobre el circuit de derivació, els factors que es tenien en compte, 
els col·lectius prioritzats, etc.  

Durant l’any 2017 hem rebut 31 derivacions de casos, dels quals 17 s’han acceptat i han arribat a realitzar la 
primera entrevista. A la majoria dels casos atesos han estat diferents membres de la família qui han fet 
demanda de tractament.  
Degut a l’alta demanda de casos, l’atenció a diferents membre del mateix nucli familiar i l’atenció de casos 
antics que han precisat més sessions, ens vam veure amb l’obligació de tancar la recepción de casos de juliol 
a octubre. També hem valorat establir un copagament dels casos que tinguessin capacitat econòmica per 
cobrir-ho, aquest fet sempre és comentat amb el/la professional derivador/a abans d’acordar l’entrevista amb 
l’usuari/a. 

Hem d’assenyalar que realitzem la valoració de tots els casos que rebem, llegint l’informe i parlant amb els 
professionals derivadors/es. Dins l’Equip Clínic Cipais hi ha en marxa la comissió de treball SAF integrada 
pels professionals de l’equip que atenen els casos de menors derivats pels serveis i on obrim l’espai per a la 
revisió de cada cas. 
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A continuació es mostra el tríptic informatiu: 

!  
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ESPAI PSICOPEDAGÒGIC 

L’any 2014 es va crear un espai psicopedagògic adreçat a famílies i centres educatius, contemplant tres tipus 
de servei: 
- Suport als professionals de l’àmbit educatiu i psicoeducatiu. 
- Suport psicoeducatiu a les famílies. 
- Treball individualitzat per nens, nenes i adolescents que implica un suport psicològic, pedagògic i escolar. 

ATENCIÓ I SUPORT PSICOTERAPÈUTIC EN EL MALTRACTE I VIOLÈNCIA 

A Cipais hem seguit treballant dins el Programa de lluita contra la violència masclista de la Direcció general de 
les Famílies, a través de consultes i processos individuals de dones que es troben en situació de violència. 

També hem continuat les activitats de CIPAIS en línia amb el Circuit d'Atenció a la Violència Vers les 
Dones de l’Ajuntament de Barcelona del qual formem part com a Centre Especialitzat en intervencions 
psicoterapèutiques de mitja i llarga durada.  

Roser Moix també representa l’Equip col·laborant amb el Grup d'investigació per l'inclusió sexe-gènere en la 
Psicologia, Secció de la Dona del COPC.  
A més a més, col·laborem a la vocalia de la Dona de l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de 
l’Eixample. Cada any diverses membres de l’equip participen al dinar de germanor que es celebra el Dia 
Internacional de la dona. 

També es treballa en la sensibilització social i la visibilitat d’aquestes situacions a través d’articles publicats al 
blog de Cipais: 
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Realitzem activitats i grups 
adreçats a persones en situació 

de dependència i diversitat 
funcional. 

Per tal de donar resposta a diferents situacions vitals que ens trobem, hem dssenyat diferents 
programes i activitats adreçats a persones que es troben en situació de dependència i diversitat funcional. Per 
a la viabilitat dels mateixos comptem amb la col·laboració de l’Institut Municipal de persones amb Discapacitat 
(IMD) i de l’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) de la mateixa institució de l’Ajuntament de Barcelona. A 
més a més, comptem amb un programa específic SPAD en col·laboració amb l’Obra Social “La Caixa”. 

SUPORT PSICO SOCIAL EN LA DISCAPACITAT 

Una altra àrea que podem destacar dins el nostre equip és l’atenció a persones en situació de dependència o 
diversitat funcional. Enguany s’han atès 44 casos; dels quals 25 han estat derivats de l’EAL, 2 de Centres de 
Serveis Socials i 17 de l’Àrea Bàsica de Salut. S’han realitzat un total de 329 intervencions individuals amb un 
promig de 10 sessions per usuari/a. 

A més a més, dins el marc del programa SPAD, s’han finalitzat activitats iniciades l’any 2016 i hem treballat 
per l’inici de futurs grups al Baix Llobregat. Ester Fornells i Josep Moya són les persones responsables de 
dinamitzar les activitats al Baix Llobregat i Eduard Tàpias a Barcelona. 

GRUP DE DINAMITZACIÓ ADREÇAT A PACIENTS AMB DOLOR CRÒNIC LOCALITZAT 

Durant l’any 2017 (de maig a juliol) es van finalitzar les sessions iniciades l’any 2016 en el marc del programa 
SPAD, en col·laboració de l’Obra Social “La Caixa”, realitzat amb professionals del CAP Roger de Flor. 

SUPORT 
PSICOSOCIAL

DOLOR CRÒNIC 
LOCALITZAT

COL·LABORACIÓ 
IMD-EAL

COL·LABORACIÓ 
VOCALIA AVVEE

VINCULACIÓ AMB 
EL GRUP 

DESCABELLADAS

!10

DIVERSITAT 
FUNCIONAL
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COL·LABORACIÓ AMB L’EQUIP D’ASSESSORAMENT LABORAL (EAL) 
DE L’INSTITUT MUNICIPAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT (IMD) 

Dins el programa de Suport psico social en la discapacitat pel seguiment i manteniment del lloc de treball en 
col·laboració amb l’EAL, oferim atenció psicoterapèutica individual a usuaris/es que deriven els professionals. 
Enguany hem atés a 25 usuaris/es derivats per aquest equip. 

A més a més, Eduard Tàpias, psicòleg i coordinador de l’equip, ha participat a un grup d’itinerari laboral de 
tres sessions (1,5-2h/sessió) en el qual hi ha participat 12 usuaris/es. 

COL·LABORACIÓ AMB LA VOCALIA DE DIVERSITAT FUNCIONAL DE L’AVVEE 

Durant l’any 2017 hem participat en les diferents activitats que han organitzat des de la Vocalia de Diversitat 
Funcional de la AVVEE, per exemple en la presentació del projecte de la pròpia vocalia. 

!  

PARTICIPACIÓ A LA XERRADA “MODA I DIVERSITAT” DEL COL·LECTIU DESCABELLADAS 

Des de l’any 2013 va néixer la col·laboració amb el col·lectiu Decabelladas, dones amb diversitat funcional 
que s’expressen a través de les arts escèniques. Aquest any hem participat a la Passarel·la Descabellada, 
concretament a la xerrada “Moda i Diversitat” que es va realitzar el dimarts 12 de desembre a l’espai Calàbria 
66. Laura Peiró va ser la psicòloga de l’Equip que va realitzar la intervenció. 

!11

http://blog.cipais.cat/passarel%2525C2%2525B7la-descabellada-la-novedosa-proposta-denguany/
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Treballem per a la integració 
social i lluitem contra 

l’exclusió social.  

Treballem en diferents programes per afrontar les situacions adverses de la vida, reduir el risc 
d’exclusió social i com diu el propi nom de l’entitat, afavorir l’integració social. 

Hem dissenyat diferents activitats i programes per a col·lectius detectats i rebem el suport institucional 
per part de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 
de la Generalitat de Catalunya i la Direcció Tècnica de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Barcelona. 

ATENCIÓ I SUPORT PSICOTERAPÈUTIC INDIVIDUAL 

L’ús de la paraula per a narrar algunes experiències, pensaments i sensacions que portem dins i ens 
provoquen patiment en el nostre dia a dia. A vegades hi pot haver una situació vital, laboral o familiar que 
desenvoca a un malestar emocional. 

Hem detectat que en un clima de confiança i confidencialitat es poden treballar alguns aspectes per 
desencallar situacions i així afavorir a la millora de la qualitat de vida. Gran part de la nostra intervenció, tal i 
com s’ha citat anteriorment, esdevé de les consultes de tractament individual. 

A més a més, ens trobem en un moment social agitat i les migracions són freqüents, a vegades desembocant 
en situacions d’exclusió i aïllament. Hem constatat que reforçant el vincle emocional, social i familiar les 
persones aconsegueixen empoderar-se per millorar el seu entorn i integrar-se a la societat. 

ATENCIÓ I SUPORT 
PSICOTERAPÈUTIC

CASALS DE GENT GRAN GRUP MANSO

!12

ADVERSITATS I 
ÚS DE LA 
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CASALS GENT GRAN EIXAMPLE  

Des de l’any 1992, hem continuat desenvolupant el protocol de coordinació amb la tècnica responsable de 
Gent Gran del Districte de l’Eixample, Sra. Montserrat Freixa i de les dinamitzadores dels respectius Casals 
amb la finalitat de regular i fomentar les activitats dels  grups de reflexió que impulsem en el Casals del 
Districte (Sagrada família, Fort Pienc i Sant Antoni). Aquests grups es realitzen per la psicòloga Ma Carmen 
Collado. 
 

!13



MEMÒRIA ANUAL 2017. EQUIP CLÍNIC CIPAIS

Cartell tècnic dels grups de Gent Gran de l’Eixample: 

!  
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CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA MANSO 

L’any 2014 es va establir la realització d’un grup de suport en les situacions d’adversitat en col·laboració amb 
el Centre d’Atenció Primària de Manso. Els participants del grup són usuaris i usuàries del mateix centre, que 
els proposa la incorporació el seu metge o la seva metgessa de família. 

És adreçat a persones d’entre 25 i 60 anys que es troben en una situació recent d’adversitat: 
a) Ruptura conjugal 
b) Pèrdua del lloc de treball o conflicte en el medi laboral  
c) Situació personal o familiar de malaltia o dependència.  

Els coordinadors del grup són Eduard Tapias i Laura Peiró, psicòlegs de l’Equip Clínic CIPAIS. També es 
compta amb la participació de la metgessa de família del CAP, Dra. Carmen Carrazoni. 

!  
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L’ànima i tarannà de Cipais és 
col·laborar de forma 
comunitària amb els diferents 
equipaments, professionals i 

organismes de Barcelona. 

PARTICIPACIÓ AL GRUP MOTOR DE SALUT COMUNITÀRIA  
DE LA NOVA ESQUERRA EIXAMPLE 

En els darrers mesos, al barri de la Nova Esquerra de l’Eixample i com a resposta a la 
demanda d’incorporació de la visió comunitària a salut i serveis socials, s’ha format un grup motor de Salut 
Comunitària en el qual participen representants dels EAP’s Via Roma i Comte Borrell, el CSS de la Nova 
Esquerra, el Districte de l’Eixample i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.  

Els principals objectius d’aquest grup motor són: 
- Fomentar el coneixement mutu i el treball en xarxa dels diversos agents de salut de la comunitat per a la 
promoció de la Salut al barri. 
- Portar a terme un procés participatiu enfocat a la millora de la Salut i el benestar de les persones que viuen 
al barri a partir de: 

▪ Realització del diagnòstic de salut (moment actual) 
▪ Priorització de termes o necessitats sobre les quals actuar, tenint en compte els recursos i actius 

existents als barri. 
▪ Portar a terme accions i iniciatives conjuntes de promoció de la Salut. 

De juny a setembre de 2016 és varen realitzar un conjunt d’entrevistes a informants clau (Eduard Tàpias en 
representació de Cipais) amb la intenció de recollir de manera ordenada els principals problemes i 
potencialitats del barri de la Nova Esquerra de l’Eixample en termes de salut, posant atenció en els diversos 
sectors i franges de població (infants, joves, gent gran, dones…). 

El Grup Motor s’ha reunit en vàries ocasions durant l’any 2017, constituïnt la Taula de Salut Comunitària, i 
actualmente s’està treballant per tal de definir un pla d’acció per concretar com abordar d’una manera 
comunitària les necessitats/prioritats detectades. Es portaran a terme accions i iniciatives conjuntes de 
promoció de la Salut. 

GRUP MOTOR SALUT 
COMUNITÀRIA NOVA 

ESQUERRA EIXAMPLE
ATENCIÓ PRIMÀRIA  
I SERVEIS SOCIALS

CONSELL SALUT 
CONSELL DONES 

PAPI
XARXA EIXAM
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COL·LABORACIÓ AMB ATENCIÓ PRIMÀRIA I SERVEIS SOCIALS 

S’ha mantingut i aprofundit la col·laboració amb els equips de l’atenció primària de salut i serveis socials. 

Amb 8 Àrees Bàsiques de Salut de l’Eixample. 
Representa una acció important en la 
sensibilització i difusió dels programes en tot el 
territori del Districte així com en la detecció 
precoç de les problemàtiques que s’atenen. 

Arrel d’una primera experiència amb el taller de 
casos i la reformulació de l’activitat a reunions 
clíniques, s’ha desenvolupat una activitat 
anomenada “Prescriure paraules” que enguany 
ha tingut com objectiu esbrinar l'etiopatogènia 
dels fenomens que impedeixen una adequada 
evolució del cas i, construir estratègies per 
orientar el tractament amb professionals dels 
Centres d’Atenció Primària.  

Per tal de realitzar aquesta activitat, vam 
contactar amb 18 centres col·laboradors i vam 
plantejar realitzar una reunió clínica.  

Vam obtenir una resposta favorable de 4 CAPs i 
vam programar la reunió desplaçant-nos al 
centre en qüestió. 

El resultat d’aquestes reunions van ser molt 
favorables i positius, així que l’any 2017 hem 
repetit l’experiència amb els mateixos centres de 
l’edició anterior. 

Entrada publicada a blog.cipais.cat el 13/01/2017 

PARTICIPACIÓ AL CONSELL DE SALUT, CONSELL DE DONES I EL PAPI 

Tal com s’ha indicat anteriorment, Cipais forma part dels diferents consells i grups de treball amb diferents 
entitats i organismes del districte de l’Eixample que vetllen per a la millora de la societat. 

Hem participat en les reunions semestrals del Consell de Salut de l'Eixample: (Des de 2009 formem part de 
la comissió de seguiment del Consell de Salut de l'Eixample). Eduard Tapias és el representant de l’Equip. 

Alhora, formem part del  Grup de Treball Dones del Consell Municipal de Benestar Social. Roser Moix és la 
representant de l’Equip com a professional especialitzada en mediació familiar i en les situacions de violència 
masclista.  
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Entrada a blog.cipais.cat publicada 11/07/2017 

!  

També treballem en xarxa al projecte PAPI per a la prevenció i atenció de la petita infància, en col·laboració 
amb diversos entitats i serveis públics de l’Eixample. La representant de l’equip és Anna Gasull. 

XARXA EIXAM 

Participació en el projecte de comunicació del treball en Xarxa del districte de l’Eixample que afavoreix la 
difusió de les iniciatives assistencials per part dels diferents Serveis i Equipaments del Districte. 
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Any rere any apliquem millores 
dels processos d’obtenció de 
dades, col·laborem en estudis i 
fem formació a l’Esola 
universitària Gimbernat. 

a) Hem realitzat millores del programa informàtic que conté la base de dades i el sistema de facturació de 
l’entitat.  

b) De forma periòdica, s’han mantingut els següents espais de coordinació interna i formació continuada: 

- Reunions de coordinació, gestió conjunta dels tractaments i incidències. (Tots els dimecres) 

- Sessions clíniques. Comentari de casos. (Un dimecres al mes). On s’ha exposat un cas en profunditat, de 
forma rotatòria entre tots els membres de l’Equip. 

- Supervisió de casos en grup des de la perspectiva de les primeres entrevistes i la interconsulta amb els 
professionals de les ABS’s. Espai quinzenal adreçat als col·laboradors de l’Equip. 

  c) Docents al Grau en Fisioteràpia. Escola Universitària GIMBERNAT. (Adscrita a UAB) 
Assignatura. Ciències psicosocials aplicades: Psicologia i Psiquiatria. A càrrec dels professors i membres de 
CIPAIS: Eduard Tapias, Rosana Lubelza i Héctor Grimberg. 
 

Volem comunicar el que fem per 
tal de sensiblitzar a la població i 
lluitar contra l’estigma, alhora 
parlar d’experiències i 
qüestions que tenen a veure 
amb la societat dels nostres 
dies. 

  

BUTLLETÍ DIGITAL BLOG CORPORATIU ACTE FESTA MAJOR 
ESQUERRA EIXAMPLE

!19

FORMACIÓ, 
INNOVACIÓ I 

RECERCA

COMUNICACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ



MEMÒRIA ANUAL 2017. EQUIP CLÍNIC CIPAIS

BUTLLETÍ DIGITAL 

Al desembre de 2013 es va obrir un compte a Mailchimp (una plataforma d’enviaments de correu) per 
informar als usuaris de la base de dades que tenim, de totes les activitats i novetats que es realitzen a 
CIPAIS. El dia 1 d’octubre de 2014 es va engegar el primer butlletí digital.  

Butlletí desembre 2017 

Aquest s’envia forma periòdica amb l'objectiu d'informar a persones i entitats vinculades amb el món sanitari, 
el sector de l'educació i amb els serveis socials, de les activitats i grups de suport psicològic que s'organitzen 
des del centre. 
A més a més, elaborem contingut propi que publiquem al blog i que nodreix el butlletí amb notícies i reflexions 
per a la sensibilització de les situacions adverses que trobem a la societat dels nostres dies. 
El butlletí arriba a més de 3.017 persones incloent professionals del món sanitari i asistencial, entitats, 
col·laboradors i pacients que han sol·licitat rebre les notificacions del centre. 
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BLOG CORPORATIU 
El mes de març 2014 Vam obrir el blog de l'Equip Clínic CIPAIS. Hi escriuen tots els professionals de l'equip 
ressenyes, reflexions, recomanacions bibliogràfiques o de filmacions. La coordinació del blog és a mans de 
Margarita Gracia, psicòloga i Iris Roch, comunicació de l’equip. 
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ACTE FESTA MAJOR DE L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE 
Cada any participem a la festa major del barri. Enguany amb l’organització i presentació del Col·loqui 
“Estem desbordats: què fem amb els nostres fills i filles?” en el marc Festa Major de l’Esquerra de 
l’Eixample en col·laboració amb l’AVVEE. 
Enguany vam comptar amb la col·laboració d’Anna Manso, escriptora de novel·la infanto-juvenil i autora del 
llibre “La pitjor mare del món” per parlar de l’actualitat en l’educació i acompanyaments dels fills i filles. 
Es va fer difusió mitjançant les xarxes tècniques del barri, un enviament especial a la base de dades, invitació 
a escoles, educadors/es, comunitat educativa, etc. Vam rebre la inscripció a l’activitat de 44 persones i 
finalment vam comptar amb l’assistència de 62 persones. Valorem molt positivament la participació durant el 
col·loqui. 
El cartell: 

!  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!  
Fotografia de l’acte. 

Es va realitzar un resum al blog per part d’Iris Roch, que s’encarrega de la comunicació de Cipais, i 
també per part de les organitzadores de l’esdeveniment, Anna Gasull, Ma Carmen Collado i Catherine 
Galaman. 

!

!
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Ressenyem seguidament 
les entitats i equips que 
han col·laborat. Tenim 
l’objectiu d’ampliar-ho a 
altres districtes i sectors. 

Xarxa Social i Comunitària: 

• Centre Cívic Urgell. 
• Casal gent gran Sant Antoni. 
• Casal gent gran Sagrada Família. 
• Casal de gent gran Fort Pienc. 
• EAIA de l’Ajuntament de Barcelona. Àmbit ciutat. 
• EAL de l’Institut Mnpal. de persones amb Discapacitat. 
• EAP Eixample. 
• Serveis Socials de l’Ajuntament. Àmbit districte de l'Eixample. 
• PIAD Eixample. 
• Vocalia de dones. Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample.  
• Vocalia de persones amb diversitat funcional. Associació de Veïns i Veïnes de l’Esquerra de l’Eixample. 

Xarxa Sanitària: 

• CAP Gaudí. 
• CAP Manso 2A i 2B. 
• CAP Roger de Flor. 
• CAP Sagrada Família. 
• CAP Sants. 
• CDIAP-Aspanias Enamorats. 
• CDIAP-Fundació Síndrome de Down València. 
• CAPSE. Casanova, Rosselló i Borrell. 
• CSMA en Salut Mental Dreta Eixample Ptge Vilaret. 
• CSMA en Salut Mental de l’Hospital Clínic. 
• Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 
• Hospital de Sant Rafel. 

Barcelona, febrer 2018
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