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Qui som La nostra missió

L’Institut Freedman és un centre integrat en la 
Xarxa d’Assistència Psiquiàtrica Pública de l’Àrea 
de Salut Mental del departament de Sanitat de la 
Generalitat de Catalunya.

Es tracta d’un Centre Psiquiàtric que dona servei 
a pacients crònics o de llarga evolució en el 
que s’anomena Unitat de Mitja i Llarga Estada 
(MILLE). La gran majoria dels seus pacients 
provenen de l’Institut Tomás Dolsa, que va tancar 
les seves portes, i del Psiquiàtric Pi i Molist.

L’any 1993 va entrar en funcionament després de 
la remodelació que es va fer de l’edifici, que era 
l’antiga seu del Col·legi Japonès, i en l’actualitat 
té 80 llits concertats amb el Servei Català de la 
Salut i és el centre de referència de Mitja i Llarga 
Estada de l’Esquerra de l’Eixample i Sarrià Sant 
Gervasi-Les Corts.

• A l’Institut Freedman treballem per millorar la 
salut mental dels nostres pacients.  

• Impulsem el treball en equip aprofitant al 
màxim els coneixements i les capacitats 
dels nostres professionals amb l’objectiu 
d’aconseguir una major eficiència en la 
qualitat de l’atenció, no només des de 
la perspectiva de l’assistència mèdica i 
d’infermeria, sinó també des del vessant més 
humà.



• Treballem per garantir la millor atenció 
possible als nostres pacients i, a la vegada, 
ser un centre referent de salut mental a 
Barcelona.

La nostra visió

• L’ètica és el primer principi en la nostra 
escala de valors.

• Màxima consideració a la dignitat dels 
nostres pacients a través d’un tracte humà, 
personalitzat, proper i de respecte a la seva 
intimitat.

• Professionalitat: compromís per oferir 
una assistència rigorosa, basada en 
l’evidència científica i adoptant tots els nous 
coneixements que es vagin produint i que 
comptin amb l’aval de la comunitat científica. 
Els nostres professionals participen de manera 
permanent en activitats docents i científiques 
encaminades a millorar els seus coneixements 
i la qualitat assistencial.

• Pertinença a un sòlid grup empresarial en 
expansió, amb dilatada experiència en el 
sector.

Els nostres valors



ServeisEquipaments

L’Institut Freedman garanteix l’assistència mèdica 
i sanitària a tots els seus residents de manera 
continuada, tant en l’àmbit de diagnòstic, com 
terapèutic i preventiu amb caràcter permanent.

Mitjana i llarga estada de 
psiquiatria:

Es tracte de pacients que requereixen 
hospitalització per un període superior als 
sis mesos i que presenten un diagnòstic, 
habitualment d’esquizofrènia, que comporta 
la presència d’una important sintomatologia 
negativa i residual fins i tot cognitiva. 

Servei Mèdic:

L’Institut Frredman ofereix a tots els usuaris un 
servei de consulta mèdica que consta de:
• Seguiment periòdic del pacient
• Revisió i canvis de tractament
• Consulta i servei d’informació als familiars
• Servei mèdic les 24 hores del dia 

• 1.140 metres quadrats edificats en tres plan-
tes, tot això en parcel·la tancada amb acces-
sos controlats

• 80 llits concertats
• Recepció
• Administració
• Salons
• Sala de TV
• Menjador
• Cuina
• Sales de teràpia ocupacional
• Despatx mèdic
• Zona enjardinada



Infermeria:

El servei d’infermeria de l’Institut Freedman dóna 
atenció immediata i permanent als residents així 
com:

• Elaboració de plans de cures
• Preparació i administració de medicació
• Cures (úlceres, traumes, etc.)
• Passi de visita amb el metge
• Programa de seguiment d’infermeria
• Informació a les famílies
• Servei d’infermeria les 24 hores del dia

Serveis hotelers 

• Cuina
• Manteniment i neteja
• Recollida de residus
• Seguretat i higiene



Teràpia ocupacional:

La teràpia ocupacional és una professió de 
la branca de la salut. Aquesta disciplina se 
centra a veure la persona com un ésser holístic, 
biopsicosocial, que interactua amb l’entorn 
portant a terme diverses ocupacions.

La teràpia ocupacional es basa en el 
coneixement de l’activitat amb significat i 
propòsit per afavorir la salut i el benestar en tots 
els aspectes de la vida. Els seus propòsits són 
promoure, desenvolupar, restaurar i mantenir 
les habilitats necessàries per dur a terme les 
activitats diàries i prevenir d’aquest manera la 
discapacitat.

Àrea sociocultural

Utilitza les activitats com a mètode de tractament 
i se centra en el desenvolupament ocupacional 
de les persones dins del seu entorn, per tal que 
siguin tan autònoms com sigui possible.

Per dur a terme aquesta teràpia, s’avalua la 
capacitat de la persona per desenvolupar les 
activitats de la vida diària i intervenir quan 
aquestes capacitats estan alterades per qualsevol 
problema físic, psíquic, sensorial o social.

Les tasques principals del servei:

• Funcions de valoració ocupacional i anàlisi.
• Rehabilitar les funcions deteriorades.
• Reeducar i entrenar les activitats de la vida 
diària bàsiques (AVDB).
• Mantenir i/o millorar les capacitats físiques, 
sensoperceptuals, cognitives i socials.
• Adaptació de l’entorn, eines, material i 
activitats.
• Orientar i assessorar famílies.

Els tallers que es duen a terme al centre:

• Reeducació ABVD
• Estimulació cognitiva
• Reeducació en l’alimentació
• Habilitats socials
• Memòria
• Manualitats
• Musicoteràpia
• Ludoteràpia (Bingo, actividades esportives a 

l’aire lliure, etc..)

• Tertúlia
• Jocs de taula
• Lectura premsa diària
• Fisioteràpia
• Des del centre també es fomenten les sortides 

a l’exterior i les celebracions anuals en dates 
tan significades com: Reis, carnestoltes, 
Setmana Santa, Sant Jordi, castanyada i 
festes de Nadal.

• També celebrem, cada 18 de maig, la festa 
d’aniversari de la inauguració del nostre 
centre.



Serveis a
   pacients/famílies

On estem

Treball social:

• Afavorir el procés d’adaptació a la nova 
situació d’hospitalització, mitjançant una 
atenció integral, global, interdisciplinària i 
individualitzada, valorant els aspectes de 
salut, socials i familiars de l’usuari, amb 
l’objectiu de continuar el procés assistencial.

• Informar i assessorar el pacient i/o família, 
des del primer moment de l’ingrés, del 
funcionament del servei i el recurs que 
utilitza, temps, criteris...

• Obtenir informació necessària del pacient 
i família per valorar necessitats bàsiques, 
i detectar els factors de risc que permetrà 
dissenyar el pla d’actuació de l’equip 
assistencial i planificar el retorn al domicili 
habitual o al recurs adient.

• Suport pràctic emocional i de contenció a la 
família.

• Donar a conèixer i tramitar els recursos 
disponibles de la cartera de serveis socials.
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Carreras

Institut Freedman

Bartomeu Bermejo, 21-23
08950 Esplugues de Llobregat

Tél.: 93 116 51 91
Fax: 973 45 21 13

freedman@sociosanitaria.net
www.institutfreedman.org



Pl. Karl Marx, 1
08035 Barcelona
Tel.: 93 117 10 74
Fax: 93 219 91 46
www.hestiaalliance.org


