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Presentació Direcció General  

Benvinguts a la Fundació Josep Finestres, 

D'ençà que va néixer la Fundació Josep Finestres, allà el 1990, hem tingut temps 

d’escriure molts capítols d’un llibre que encara té moltes pàgines per omplir. Les 

clíniques que l'entitat va començar gestionant han passat a ser Hospitals Monogràfics 

únics al territori, i han sorgit nous, engrescadors i interessants projectes que constaten la 

importància de l'organització i el seu compromís amb l'entorn i la societat. 

Avui, la Fundació és una institució de referència en les àrees d'Odontologia i Podologia i 

treballem dia a dia perquè ho sigui també en altres camps d'estudi de les Ciències de la 

Salut com la Infermeria i la Psicologia, ja que pensem que, com deia George 

William Curtis, "la felicitat rau, sobretot, a la salut". Així doncs, contínuament adquirim 

nous reptes per tal de promoure l'activitat assistencial, docent i de recerca en l’àmbit de 

la Salut. 

Durant tots aquests anys s'ha estat buscant l'excel·lència per mitjà d'avenços del 

coneixement i la tecnologia sense perdre l'essència del bon servei i del bon tracte als 

nostres pacients, per mitjà dels nostres valors i codi ètic. Totes les nostres fites no 

serien possible de no ser perquè treballem sota una anàlisi constant dels nostres 

processos, buscant la millora continua per satisfer els nostres públics i perquè ens nodrim 

d'un equip de professionals especialitzats en camps diversos que ens aporten un valor 

afegit i sense els quals, res d’això seria possible, perquè com diu la dita popular; 

“Treballar en equip divideix la feina i multiplica els resultats”. 
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La Fundació  

La Fundació Josep Finestres és una fundació sense ànim de lucre que forma part del 

Grup UB. El principal encàrrec de la Fundació Josep Finestres és oferir docència 

clínica de qualitat als futurs professionals i la formació continuada als que ja ho són, 

mitjançant l’assistència i prestació de serveis sanitaris i socials sempre orientada als 

pacients i a la recerca científica en l’àmbit de les Ciències de la Salut.  

D’acord amb els seus estatuts esta exempta de tot ànim de lucre i la seva activitat principal 

té per objecte promoure, organitzar i gestionar les clíniques, centres, serveis o unitats 

hospitalàries a través de les quals els estudiants puguin adquirir l’experiència i els 

coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits per la Universitat 

de Barcelona, especialment en els àmbits d’Odontologia, Podologia, Psicologia i 

Infermeria.  

Gran part de la activitat d’aquesta està dedicada a la gestió integral de l’Hospital 

Odontològic Universitat de Barcelona i de l’Hospital Podològic Universitat de 

Barcelona; hospitals monogràfics on els alumnes d’Odontologia i Podologia de la 

Universitat de Barcelona, ja sigui de grau, postgrau, màster o formació continuada, 

realitzen les seves pràctiques clíniques sota la tutela i supervisió del professorat de la 

universitat. 
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Missió 

La Fundació Josep Finestres té com a missió la docència clínica de qualitat dels futurs 

professionals i la formació continuada dels que ja ho són; l’excel·lència en la prestació 

de serveis sanitaris i socials, orientada als pacients i a la recerca científica en l’àmbit de 

les Ciències de la Salut, utilitzant l’eficiència en els avenços del coneixement i la 

tecnologia.  

D’aquesta missió s’en derien dos objectius:  

1. Formar professionals que responguin a les demandes socials de la societat 

mitjançant l’adquisició de coneixements, habilitats, actituds i competències que 

els capacitin per a l’exercici de la professió de manera ètica, eficaç i segura.  

2. Representar agents innovador del panorama actual en matèria de recerca, docència 

i assistència; i per aixó es nodreix d’un equip de professionals, especialitzats en 

els seus camps, que aporten el valor afegit de la seva expertesa, del coneixement 

en continua actualització i d’un tracte humà i proper. 

 

Visió 

La Fundació Josep Finestres vol ser una institució del Grup UB de prestigi i referència, 

compromesa amb la societat, l’assistència sanitària i social, la docència clínica i la recerca 

en l’àmbit de les Ciències de la Salut. 

 

Valors 

• Partir de La Integritat, com a modus operandi, desenvolupant un comportament 

ètic i revisant, actualitzant i complint els requisits legals marcats. 

• Fomentar El Respecte mutu entre els professionals i amb els ciutadans. 

• Perseguir L’Excel·lència i Humanitat dels professionals, principal actiu de la 

Fundació. 

• Concentrar El Coneixement i l’Expertesa dels professionals. 

• Buscar La Millora Contínua en tot allò que es fa a l’organitzacció. 

• Promoure L’Eficiència en la prestació de serveis. 

• Contribuïr activament a la millora social, econòmica i ambiental de l’entorn 

mitjançant La Responsabilitat Social. 
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Història 

Trenta anys dedicats a la gestió i promoció sanitària  

La Fundació Josep Finestres va néixer l’any 1990 amb la finalitat de posar ordre a la 

gestió de la Clínica Odontològica Universitària i la Clínica Podològica Universitària, 

ambdues ubicades al Campus de les Ciències de la Salut de Bellvitge, al municipi de 

l'Hospitalet de Llobregat. 

Va ser constituïda el 10 de maig de 1990, però no va ser inscrita i classificada en el 

Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya fins al dia 23 de març de 

1992. L'inici efectiu de les seves operacions va ser l'1 d'octubre de 1992, data a partir de 

la qual la Fundació assumeix l'activitat i gestió de la Clínica Odontològica i Clínica 

Podològica de la Universitat de Barcelona, exempta de tot ànim de lucre d’acord amb els 

seus estatuts ambdues ubucades en el Campus de les Ciències de la Salut de Bellvitge al 

municipi de l’Hospitalet de Llobregat. 

L'any 2011, la Junta de Patronat de la Fundació acorda un canvi de model funcional de 

l'organització dels seus centres implantant una jerarquització assistencial de la seva 

estructura orgànica i un canvi d'imatge corporativa i de nom, anomenant-se en 

l'actualitat Hospital Odontològic Universitat de Barcelona i Hospital Podològic 

Universitat de Barcelona. Amb el citat canvi es converteixen en els primers hospitals 

monogràfics, en les respectives branques de la medicina, registrats en el Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya. 



6 
 

Actualment, a més de conservar la finalitat inicial, els objectius de la Fundació s’han 

ampliat i són, entre d’altres, promoure, organitzar i gestionar les clíniques, centres, serveis 

o unitats hospitalàries a través de les quals els estudiants puguin adquirir l'experiència i 

els coneixements pràctics necessaris i inherents als ensenyaments impartits i a 

desenvolupar activitats de prestació de serveis d’assistència i de suport en els àmbits 

vinculats a les Ciències de la Salut. 
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Funcionament 

La Fundació Josep Finestres està convençuda que el principal actiu d’una organització 

és el capital humà, i per això, considera que les persones que l’integren són el seu bé més 

preuat.  

Actualment, la Fundació compta amb un equip de més de 100 persones de diferents àrees 

i especialitats: un equip multidisciplinari del camp de l'atenció al client, l'administració, 

la gestió, el suport a clínica i recerca, la infermeria, i assistència clínica en l'àmbit de la 

podologia, la psicologia i l'odontologia. Tots ells: comptables, matemàtics, informàtics, 

tècnics en manteniment, responsables de compres i magatzem, tècnics de laboratori o de 

diagnòstic per la imatge, higienistes, infermers, podòlegs, i psicòlegs; que treballen dia a 

dia perquè la Fundació Josep Finestres sigui, dia a dia, un lloc millor. 

Per aconseguir aquesta gran fita que és la millora continua, la fundació aposta per la 

qualitat i la recerca de l'excel·lència mitjançant la filosofia de la coherència, el sentit 

comú, la transparència i el treball i dedicació. En conseqüència, la Fundació ha aplicat 

fórmules i mesures que advoquin justament a què els seus públics (personal, pacients, 

proveïdors, professors, alumnes, col·laboradors, etc.) se sentin com a casa, se sentin 

reconeguts i implicats i sentin que formen part d'un projecte comú. 

Algunes de les accions que s'han dut a terme per aconseguir aquest ambiciós objectiu han 

sigut les següents: 
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1. Aposta per la formació continuada dels treballadors 

La Formació és un element fonamental adreçat als professionals d’una organització per 

tal de traduir l’increment del coneixement en canvis d’actituds, adquisició de valors i 

garantia d’una atenció amb alt nivell de qualitat per a la població. 

Els canvis constants, les noves tecnologies molt especialment en el món sanitari, 

empenyen als professionals a formar-se contínuament per poder oferir coneixements, 

experiència i aspectes tècnics amb la màxima expertesa i qualitat. 

Conscients d’això, la Fundació crea anualment un Pla de Formació Continuada pels 

seus treballadors. Aquest parteix d’una anàlisi previ per, posteriorment, definir la línia 

estratègica del programa marcat. L’objectiu és que aquesta s’adapti al màxim a les 

necessitats dels treballadors i de l’entitat, buscant sempre el bé comú. 

 

2. Conèixer l’opinió de pacients i personal mitjançant enquestes d’opinió 

Per tal de conèixer de primera mà les necessitats del seu personal i dels seus pacients, la 

Fundació duu a terme un pla d’enquestes, un instrument que permet prendre la 

temperatura exacta en aspectes claus que ajudaran a dibuixar els plans d’actuació de 

millora futurs per dedicar tots els esforços en la direcció adequada.  

Els resultats d’aquestes enquestes sempre han sigut molt satisfactoris, ja que tots els 

centres han rebut una nota global d’excel·lent. 

 

3. Auditories i adaptacions legals 
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La Fundació Josep Finestres està sotmesa a auditories bianuals per tal d’assegurar la 

transparència de la seva comptabilitat. Periòdicament es duu a terme una verificació de la 

situació financera i els resultats obtinguts de l’entitat. 

Al Portal de Transparència de la Fundació es troba la informació pública referent a 

l’activitat, les memòries, el personal, els comptes anuals, i moltes altres dades d’interès.  

Una de les obligacions de tota entitat és actualitzar contínuament la seva pràctica per tal 

d’adaptar-se als nous procediments del marc normatius tenint en compte les noves 

legislacions europees, nacionals i autonòmiques que es van creant. La Fundació Josep 

Finestres, conscient que aquesta tasca és bàsica, inverteix recursos a estar actualitzada a 

totes les escales. Alguns dels nous procediments als quals la fundació ha hagut d’adaptar-

se són el nou reglament europeu de protecció de dades, la nova llei de contractació 

pública, la nova regulació dels comitès d’ètica i investigació amb medicaments i 

productes sanitaris. 

 

4. La Qualitat a la Fundació  

Tots els punts citats anteriorment sorgeixen de la filofía que estableix el Pla de Qualitat 

de la Fundació Josep Finestres, un pla que es basa en els requisits i criteris del Model 

d’excel·lència referencial europeu EFQM, European Fundation for Quality 

Manegement. 

Les bases que sustenten la Política de Qualitat de la Fundació són: 

• Prestació d’una assistència d’alta qualitat, utilitzant el principi de funcionament 

de la “Millora contínua”. 

• Orientació dels serveis cap a les necessitats dels clients. 

• La integració dels professionals de l’organització en la millora contínua. 

• Compromís amb la societat i el medi ambient, la Fundació Josep Finestres és 

una empresa socialment responsable. 

• Incloure i contemplar en el funcionament de la millora continua a tots els grups 

d’interés-stakeholders. 

 

 

https://www.fundaciojosepfinestres.cat/ca/11/portal-de-la-transparencia


10 
 

 

 

Codi ètic 

El principis generals de la Fundació Josep Finestres 

Com a organització compromesa amb l’entorn: la societat, el medi ambient, la ciutat, etc. 

i compromesa amb els seus públics: treballadors, proveïdors, pacients, col·laboradors, 

etc. la Fundació Josep Finestres estableix el següent codi ètic:  

• Ens comprometem a oferir una assistència de qualitat i treballar per 

aconseguir l’excel·lència. 

• Vetllem per oferir una docència clínica excel·lent i formar futurs professionals 

competents i integres. 

• Ens ocupem de la seguretat, benestar i protecció dels drets dels éssers humans 

que participin en projectes de recerca. 

• Tenim cura de la seguretat i de la satisfacció dels usuaris atesos en els seus 

centres i per la de l’equip humà que la forma. 

• Els usuaris atesos en els centres de la fundació tenen el dret a la informació 

relativa al seu procés i a la participació activa en la presa de decisions. 

• Ens ocupem del compliment del secret professional, el respecte a la intimitat i 

per la confidencialitat de les dades dels usuaris atesos en els seus centres. A 

més, es facilitarà la utilització de bases de dades anònimes per afavorir la recerca 

en aquest àmbit. 
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• Assegurem un comportament ètic de tot l’equip humà que té relació amb 

l’organització i pel compliment dels drets humans, de les Lleis civils, penals i 

administratives locals, autonòmiques, estatals aplicables així com les normes de 

funcionament intern dels seus centres. 

• Els professionals de la fundació tenen l’obligació de mantenir el nivell de 

competència professional i actualització de coneixements per dur a terme les 

seves funcions. 

• Fomentem el codi deontològic i un comportament respectuós en les relacions 

internes de l’equip. 

• Promovem la cura, el respecte i l’ús assenyat de les instal·lacions, equipaments, 

instrumental i utillatge dels seus centres. 

• Rebutgem qualsevol actitud de discriminació a les persones en funció de sexe, 

ètnia, raça, religió, edat, orientació sexual o qualsevol altre atribut. 

• Som una organització compromesa amb la protecció ambiental, la correcta gestió 

de residus, el consum responsable i l’estalvi energètic. 

• Adquirim el compromís d’actuar de forma ètica en totes les actuacions 

economicofinanceres, així com actuacions en l’àmbit del màrqueting i la 

publicitat. 

• Fomentem la comunicació de l’organització entre tots els seus grups d’interès 

utilitzant els canals reservats a aquesta funció. 

• L’equip humà que forma part de la fundació es compromet a fer un ús responsable 

dels sistemes de la informació. 

• Les declaracions o comunicacions públiques de la fundació es realitzaran sempre 

des de la persona responsable de la comunicació i sota el vistiplau de la Direcció. 
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Estructura organitzativa 

Membres de la Junta de Patronat i Organigrama 

La Fundació Josep Finestres, com a membre del grup UB, ha de presentar bianualment 

els resultats generals i específics de l’activitat dels seus centres a la Junta de Patronat, un 

òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació format per un 

conjunt de personalitats dins del grup UB, que assumeixen aquesta tasca. Actualment, la 

seva composició és la següent: 

 

Òrgans de Govern 

La Junta de Patronat de la Fundació Josep Finestres és l’òrgan de govern superior i 

màxim exponent d’autoritat de l’organització. 

President 

Excm. i Magfc. Dr. Joan Elias i García 

Rector de la Universitat de Barcelona 

 

Vicepresident primer 

Sr. Joan Corominas Guerin 

President Consell Social de la Universitat de Barcelona 

 

Vicepresident segon 

Dr. Oriol Escardibul Ferrà 

Gerent de la Universitat de Barcelona 

 

Secretària 

Dra. María Belén Noguera de la Muela 

Secretària General de la Universitat de Barcelona 

 

Vocals 

Dr. Josep Batista i Trobalón 

Vicerector de Personal Docent Investigador UB 

Dr. Francesc Boada Pallerés 
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Membre del Consell Social UB 

Dra. Amelia Díaz Álvarez 

Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica UB 

Dr. Vicente Lozano de Luaces 

Metge estomatòleg 

Dra. Virginia Novel Martí 

Professora emèrita Escola de Podologia UB 

Dra. María Palacín Lois 

Delegada del rector per a afers de comunicació i interacció social 

Dra. Cristina Sanz López 

Directora de l’Agència de Postgrau UB 

Dra. Sílvia Sánchez González 

Doctora en farmacologia clínica 

Sra. Núria Aymerich Rocavert 

Membre Consell Social UB 

 

 

Organigrama General de la Fundació Josep Finestres 
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Comitès i Comissions  

Integrant capital intel·lectual i experiència professional per a la millora del 
servei 

Existeixen, a la Fundació Josep Finestres, la figura dels comitès i les comissions. Es 

tracta de grups de treball o estructures de participació compostes per membres 

multidisciplinaris de la Fundació que es reuneixen periòdicament amb un objectiu comú. 

Actualment, la fundació compta amb 5 comitès actius, creats per assolir els diferents 

objectius: 

 

1. Comitè d'Empresa 

Definit com l’òrgan representatiu dels treballadors d’una empresa o centre de treball per 

a la defensa dels seus interessos. Constitueix un dels comitès més antics de la fundació, 

amb més de 25 anys d’història. 

Presidència 

Sra. Anabel Hernandez 

Secretària 

Sra. Mercedes Mansego 
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Vocals 

Sra. Àngels Estornell 

Sra. Àngels Piñeiro 

Sra. Carmen Seara 

Sra. Karina Gómez 

  

2. Comitè d’Ètica i investigació amb Medicaments i productes sanitaris 

Aquest comitè existeix des de l’any 1990 i s’encarrega de vetllar per la protecció dels 

drets, seguretat i benestar dels éssers humans que participen en projectes de recerca que 

puguin comportar algun risc físic o psicològic i donar-ne garantia pública, avaluant la 

correcció metodològica, ètica i legal d’aquests projectes i fent el seguiment de la seva 

realització als centres que estan inclosos en el seu àmbit d’actuació acreditat.  

Presidència     

Dr. Josep Mª Ramón 

Vicepresidència 

Dra. Àngels Sànchez 

Secretària 

Sra. Roser Bisbal 

Vocals           

Dra. Elena de Planell 

Dr. Enric Giralt Veciana 

Dra. Isabel Martínez 

Sr. Jordi Albella 

Dr. José López López 

Dr. Josep Manuel Llop 

Sra. Marina Blanzó Joue 

Sr. Octavi Camps 

Dra. Pilar Hereu Boher 

Sr. Sergio Lozano 

Sra. Yolanda Puiggròs Jiménez de Anta 
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3. Comitè de Formació 

Aquest comitè va néixer el dia 14 de novembre de 2011 amb l’objectiu d’elaborar un 

reglament de funcionament del comitè, gestionar el pressupost anual de formació, 

determinar les necessitats bàsiques o reciclat de cursos bàsics, detectar anualment les 

necessitats formatives de l’organització i disposar d’un pla de formació que afavoreixi el 

desenvolupament professional i la innovació. 

Presidència 

Sra. Cristina Fernandez 

Vocals 

Sra. Àngels Piñeiro 

Sra. Karina Gómez 

Sra. Marta Clemente 

 

4. Comitè de Qualitat 

Tant l’Hospital Odontològic UB com l’Hospital Podològic UB disposen d’un comitè de 

qualitat específic per cada centre on es tracten temes importants per l’estructura 

organitzativa de la fundació, ja que funciona com a òrgan assessor de la Direcció, essent 

un agent implicat en la coordinació i assessoria dels assumptes que impliquen garantia de 

qualitat de l’organització. Entre les seves funcions es troba l’anàlisi i avaluació dels 

processos dels hospitals, contribuir a la implantació, desenvolupament i manteniment del 

sistema de gestió de qualitat i definir accions correctives, preventives i de millora, entre 

d’altres. 

Vocals 

Sra. Marta Clemente 

Sra. Roser Bisbal 

Sra. Beatriz Acacio 

Sr. Daniel Gallardo 

Sra. Isabel Moreno 

Sra. Lorena López 

Sr. Manuel Montemayor 



17 
 

Sra. Roser Bisbal 

Sr. Sergio Villena 

Sra. Yanina Retamal 

 

5. Comitè de Seguretat i Salut 

El 18 de març del 2010 entra en funcionament aquest comitè, constituït com a òrgan 

paritari i col·legiat, de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les 

actuacions de la Fundació en matèria de prevenció de riscos laborals, en compliment del 

que disposa en l’article 38 de la Llei 31/1995 de 8 de novembre. 

Presidència 

Sr. Jordi Gonzalo 

Vocals 

Sra. Anabel Hernandez 

Sra. Carmen Seara 

Sra. Cristina Fernández 

Sra. Marta Clemente 

Sra. Rosa Rodriguez 

Sra. Susana Pérez 
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Assistència 

Compromesos amb l'atenció al pacient i la qualitat 

L’assistència al pacient forma part intrínseca de tots els centres de la Fundació Josep 

Finestres. Volem que el pacient se senti acollit per tots els nostres professionals, tant a 

escala clínica com personal i per això treballem sota la filosofia de la recerca de 

l’excel·lència i la millora continua. 

En aquesta direcció, ens dediquem a mesurar i identificar tots els aspectes de la nostra 

organització per tal de potenciar les oportunitats que ens facin créixer i ser una millor 

organització pels nostres públics i per la societat en general. Definir els objectius i les 

prioritats ajuda a la presa de decisions fonamentals per tota entitat amb vocació d’avançar. 

La Fundació Josep Finestres, compromesa amb la bona comunicació entre pacients i 

professionals, posa a disposició dels pacients Unitats d'Atenció a tots els diferents centres 

que gestiona, així com un servei d'assistència telefònica especialitzat en gestió sanitària i 

diversos correus electrònics de contacte directe amb els professionals que hi treballen. 

Aquests òrgans ofereixen la documentació que els usuaris dels serveis assistencials 

puguin requerir: emet missatges de text per recordar cites, facilita factures dels 

tractaments, proporciona pautes posttractaments, entre d'altres. 
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Centres: 

 

L'activitat assistencial de la Fundació Josep Finestres es duu a terme a diversos centres 

repartits pel territori. 

 

La Fundació Josep Finestres és titular i gestiona dos hospitals universitaris dedicats 

monogràficament a la Salut Bucodental i a la Podologia. La professionalitat, el 

coneixement, el Compromís amb la recerca, l’última tecnología i el tracte humà exquisit 

és el principal segell dels nostres centres i el nostre valor afegit més important.      
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1. L’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona 

L’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona és un hospital monogràfic dedicat a 

la salut bucodental en exclusiva que ofereix una àmplia cartera de serveis i on els alumnes 

de la Facultat d’Odontologia de la UB realitzen les seves pràctiques clíniques de grau, 

postgrau i màster sota la tutela i supervisió del reconegut professorat de la Universitat de 

Barcelona. És l’únic centre hospitalari en aquesta especialitat registrat al Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya i un referent per altres clíniques del país pel seu alt 

grau d’especialització i per la seva experiència en el tractament de patologies d’alta 

complexitat. 

L’hospital amalgama el nucli de coneixement al comptar amb professorat de la 

Universitat de Barcelona de reconegut prestigi professional i acadèmic, professionals de 

la infermeria especialitzats, la més avançada tecnología, una amplia oferta i varietat de 

serveis que fan del nostres centre estar posicionat com l’últim eslavó amb la resta de 

centres odontològics. Per la seva capacitat instal·lada, volum d’activitat, professionals 

implicats, acreditació per a la docència de grau i de postgrau en les diferents àrees de 

l’odontologia i la recerca associada esdevé el centre de referència pel terciarisme de la 

salut odontològica.  

Com a fet diferencial, l’hospital compta amb uns rigorosos protocols de transparència i 

qualitat, a més d'un suport tecnològic d'última generació en tots els procediments 

assistencials. A més, en formar part de la Universitat de Barcelona, comparteix els seus 

principis fundacionals de qualitat, innovació, rigor científic i excel·lència en tot el que 

fem; cosa que no solament es nota en els resultats, sinó també en la satisfacció dels 

pacients. 

Perquè les persones i el seu benestar són la principal prioritat. 
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Recursos físics 

L’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona es troba ubicat en el Campus de 

Ciències de la Salut de Bellvitge. L’hospital disposa d’una superfície total de 2000 m2 

distribuïts en dues plantes. En la planta baixa de l’edifici es troba ubicada l’àrea d’Atenció 

al client.  

Es tracta d’un centre d’avançada tecnologia al servei de les persones. 

Un total de 12 Gabinets conformen l’Àrea assistencial de l’hospital, que compta amb unes 

instal·lacions equipades amb les últimes innovacions tecnològiques per oferir un 

servei odontològic de primer nivell:  

✓ 91 boxes/consultes dotats cadascun d’ells d’un equip odontològic. 

En disposar de gairebé un centenar de sales de tractament, es pot atendre cada dia un 

gran nombre de persones amb problemes bucals i de fer-ho amb una qualitat assistencial 

impecable. 

✓ 2 sales quirúrgiques amb les últimes innovacions en dispositius tecnològics per 

dur a terme cirurgies dentals d'alta precisió i complexitat. 

La moderna àrea quirúrgica del centre està dotada amb la més avançada tecnologia i amb 

un capdavanter equipament quirúrgic. L’àrea disposa d’instal·lació de gasos medicinals 

per practicar sedació conscient. L’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona 
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compta amb el suport i la col·laboració de metges especialistes del Servei d’Anestèsia i 

Reanimació de l’Hospital Universitari de Bellvitge. 

✓ Unitat de Diagnòstic per la imatge dotats amb TC i altres equips de readiologia 

digital.  

És una sala de radiografies amb tecnologia CBCT (Cone Beam Computed 

Tomography) que permet realitzar diagnòstics molt més precisos i amb menor radiació. 

✓ Sala d'esterilització 

L’Hospital segueix els processos d'esterilització més estrictes del mercat per assegurar la 

total desinfecció del material usat en les consultes i garantir que complim amb els màxims 

estàndards de qualitat i seguretat. 

✓ Sala de guixos  

L’hospital també compta a les seves instal·lacions amb una aula docent. 

L’Àrea de Direcció i Administració que es troba ubicada en la primera planta del centre. 

 

Recursos humans 

La Fundació Josep Finestres compta en el seu equip humà amb personal assistencial, 

personal administratiu i personal de suport tècnic i logístic.  

El personal assistencial està format per odontòlegs - estomatòlegs, diplomats universitaris 

d’infermeria, auxiliars d’infermeria, tècnics en diagnòstic per la imatge, que juntament 

amb el personal de suport administratiu i logístic treballen en clau de l’excel·lència i per 

la millora continua. 

1. Equip altament qualificat 

La professionalitat ve marcada per l'excel·lència de l'equip humà del centre: 

✓ Professorat de reconegut prestigi professional i acadèmic 

Compta amb un prestigiós equip de professors de la Universitat de Barcelona amb amplis 

coneixements en odontologia i una clara vocació per la salut bucodental dels pacients. 

L’hospital compta amb metges estomatòlegs i odontòlegs de reconegut prestigi i un equip 

de professionals d’infermeria especialitzat en l’àmbit de l’odontologia. Més de 200 
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professors, catedràtics, titulars, col·laboradors i associats presten els seus serveis en 

l’HOUB, fet que assegura que el centre sigui capdavanter en coneixement i en les 

tècniques més avançades.  La multidisciplinarietat que ofereix el centre i l’especialització 

són garantia d’èxit, satisfacció del client i qualitat del servei. 

✓ Alumnat de la Facultat d'Odontologia de la UB 

Els estudiants de grau, postgrau i màster aporten el coneixement acadèmic més recent, a 

més de les últimes innovacions tècniques per situar-nos al capdavant en la pràctica 

assistencial. 

✓ Odontòlegs i professional d'infermeria d'alt nivell 

L'equip de l'hospital també està format per excel·lents professionals de l'odontologia i la 

infermeria altament compromesos amb la labor assistencial i el benestar dels pacients. 

2. Organigrama 

L’estructura organitzativa de l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona és la 

següent: 
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3. Professionals 

Una petita representació: 

 

Dr. José López López 
Director Facultatiu i Cap de Servei 

d'Odontologia Medicoquirúrgica 

 

Sergio Lozano 

Cap Unitat d'Atenció al Client 

 

Dr. Carles Mendieta 

Cap de Servei de Periodòncia 

 

Roser Bisbal 

Cap d'Infermeria 

 

Rosa Rodríguez 

Infermera d’Enllaç Gestora de Caso 

Dr. Carles Subirà 

Cap de Servei de Primeres Visites i 

Urgències 

Dra. Esther Berastegui 

Cap de Servei d'Odontologia 

Conservadora 

 

Dra. Isabel Martinez 

Cap de Servei d'Odontologia Preventiva 

 

Dra. Maria Peraire 

Cap de Servei de Prostodoncia i 

Oclusió 

 

Dr. Juan Ramón Boj 

Cap de Servei d'Odontopediatria 

 

Dr. Josep Mª Ustrell 

Cap de Servei d'Ortodòncia 

 

Dr. Enric Espasa 

Cap de Servei d'Investigació i 

Documentació Sanitària 

http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/equip/17/dr-jose-lopez-lopez
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/equip/15/sergio-lozano
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/equip/21/dr-carles-mendieta
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/equip/14/roser-bisbal
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/equip/20/rosa-rodriguez
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/equip/8/dr-carles-subira
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/equip/9/dra-esther-berastegui
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/equip/16/dra-isabel-martinez
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/equip/12/dra-maria-peraire
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/equip/11/dr-juan-ramon-boj
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/equip/10/dr-josep-m-ustrell
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/equip/13/dr-enric-espasa
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Sistemes de la Informació 

L’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona té implantat un sistema d’informació 

hospitalària amb el software Gesden. Un software líder al país (son més de 6000 les 

clíniques dentals que utilitzen aquesta aplicación) que millora l’atenció al client, la 

qualitat en el servei facilitant la tasca als professionals del sector de l’odontologia, en 

tractar-se d’una solució avançada i complerta per a la gestió integral: àrea administrativa, 

unitat d’atenció al client i programació i història clínica amb gestor d’imatges. 

 

Serveis 

L’Hospital universitari, associat a la Facultat d’Odontologia, és un centre únic a 

Catalunya dedicat en exclusiva a la salut bucodental, que ofereix un servei de 

tractament integral en totes les especialitats odontològiques. 

1. Odontologia integral i d'alta complexitat 

L’HOUB ofereix una àmplia cartera de serveis per cobrir des de les necessitats 

bucodentals més bàsiques fins a les més exigents: 

 



26 
 

 

• Odontologia preventiva i 

comunitària 

• Odontologia conservadora 

• Prostodòncia 

• Periodòncia 

• Ortodòncia 

 

• Odontopediatria 

• Cirurgia 

• Implantologia 

• Diagnòstic per imatges 

(radiografies) 

• Odontologia estètica 

• Servei d'Urgències 

 

El centre hospitalari destacant en el sector per comptar amb diverses unitats 

d’excel·lència. La Unitat de pacients amb patología associada (UPPA) és una d’elles, de 

l’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona. La citada Unitat és referent per a les 

clíniques dentals de Barcelona i Comarques i per una part important dels Centres 

d’Atenció Primària, i compta amb professionals que posseeixen amplia experiència amb 
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pacients amb pluripatologies i sistèmicament compromesos. La UPPA atén pacients amb 

cardiopaties, patologia infecciosa, trastorns psiquiàtrics, patologies neurodegeneratives, 

pacients amb dèficits psíquics, físics o sensorials, així com pacients que pertanyen a 

col·lectius de poblacions vulnerables. 

A més, l’Hospital compta amb gabinets odontològics per abordar a pacients amb sedació 

conscient, fet que facilita l’abordatge dels tractament quan ho dificulta la manca de 

col·laboració, la patologia de base o episodis d’ansietat o fòbia.   

 

2. Nucli de coneixement i recerca 

El compromís de la Fundació amb la formació universitària i recerca odontològica permet 

anar sempre un pas per davant en la implementació de noves pràctiques assistencials: 

• Tractaments pioners 

• Procediments més moderns 

• Tècniques d'última generació 

 

3. Màxims estàndards de qualitat i confiança 

Per la qualitat dels professionals i la tecnologia de l'hospital, els pacients el consideren un 

referent en el sector de l'odontologia: 

• Tractaments personalitzats 

• Qualitat i rigor assistencial 

• Exigents protocols d'esterilització 

• Tractaments de conservació de les peces originals 

• Màxima implicació en cada consulta 

• Tracte humà exquisit 
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4. Contínum asistencial  

L’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona, des de l’any 2012, manté obertes 

les seves instal·lacions per la prestació de serveis odontològics a la población en 

períodes no lectius: setmana santa, agost i Nadal. D’aquesta forma es dona continu ïtat 

a l’activitat garantint el contínuum asistencial.  

 

5. Cartera de Serveis 

L’Hospital Odontològic de la Universitat de Barcelona ofereix una àmplia cartera de 

serveis. Disposa de diferents àrees d’especialització en funció del tractaments a realitzar, 

com són: cirurgia, implantologia, medicina oral, pròtesi bucal i rehabilitació 

maxil·lofacial, odontologia preventiva i comunitària, ortodòncia, periodòncia, ATM, 

operatòria dental i endodòncia, odontologia estètica; o serveis complementaris com per 

exemple diagnòstic per a la imatge o sedacions amb personals qualificats.  

D’altra banda, l’HOUB compta amb unitats d’atenció especial a pacients oncològics, de 

la tercera edat, infants, amb patologies associades o amb roncopaties i apnees de la son.  
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Oferta bàsica  

 

Oferta constituïda pels serveis que també garanteix per la sanitat pública: l’atenció 

activitats diagnòstiques i terapèutiques, així com les de promoció de la salut, educació 

sanitària i l’atenció preventiva de la salut bucodental.  

✓ Tractament de processos infecciosos i/o inflamatoris 

✓ tractament de traumatismes sedentaris, ferides i lesions en la mucosa bucal 

✓ Prescripció farmacològica 

✓ tractament de l’ATM 

✓ Extraccions de peces afectades  

✓ Cirurgia menor de cavitat oral 

✓ Detecció de lesions bucodentals i biòpsies.  

✓ Sol·licitud de radiografies dentals.  

 

Cartera complerta 

 

Totes les especialitats:  

✓ Medicina bucal 

✓ Cirurgia oral i maxil·lofacial 

✓ Implantologia 

✓ Odontologia Estètica 

✓ Pròtesi dental i Rehabilitació 

maxil·lofacial 

✓ Odontologia preventiva i 

comunitària 

✓ Ortodòncia infantil i adults 

✓ Odontopediatria 

✓ Periodòncia 

✓ Operatòria dental i endodòncia 

✓ Diagnòstic per la imatge 

✓ Trastorns de l'articulació 

temporomandibular (ATM) 

✓ Sedació conscient 

✓ Odontologia en pacients 

oncològics i inmunocompromesos 

✓ Unitat de pacients amb patologia 

associada 

✓ Unitat de diagnòstic i tractament de 

les roncopaties i apnees de la son 

✓ Unitat de manteniment de pròtesis 

✓ Higienistes  

 

 

 

http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/24/medicina-bucal
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/24/medicina-bucal
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/1/cirurgia-oral-i-maxillofacial
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/1/cirurgia-oral-i-maxillofacial
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/2/implantologia
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/2/implantologia
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/11/odontologia-estetica
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/11/odontologia-estetica
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/4/protesi-dental-i-rehabilitacio-maxillofacial
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/4/protesi-dental-i-rehabilitacio-maxillofacial
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/5/odontologia-preventiva-i-comunitaria
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/5/odontologia-preventiva-i-comunitaria
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/7/ortodoncia-infantil-i-adults
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/7/ortodoncia-infantil-i-adults
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/6/odontopediatria
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/6/odontopediatria
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/8/periodoncia
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/8/periodoncia
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/10/operatoria-dental-i-endodoncia
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/10/operatoria-dental-i-endodoncia
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/13/diagnostic-per-la-imatge
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/13/diagnostic-per-la-imatge
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/9/trastorns-de-l-articulacio-temporomandibular-atm
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/9/trastorns-de-l-articulacio-temporomandibular-atm
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/15/sedacio-conscient
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/15/sedacio-conscient
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/25/odontologia-en-pacients-oncologics-i-inmunocompromesos
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/serveis/25/odontologia-en-pacients-oncologics-i-inmunocompromesos
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/unitats-especialitzades/1/unitat-de-pacients-amb-patologia-associada
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/unitats-especialitzades/1/unitat-de-pacients-amb-patologia-associada
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/unitats-especialitzades/3/unitat-de-diagnostic-i-tractament-de-les-roncopaties-i-apnees-de-la-son
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/unitats-especialitzades/3/unitat-de-diagnostic-i-tractament-de-les-roncopaties-i-apnees-de-la-son
http://www.hospitalodontologicub.cat/ca/unitats-especialitzades/4/unitat-de-manteniment-de-protesis
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Llistat de productes sanitàris:  

Odontologia Conservadora Segellat de fisures 

Incrustació cerámica  

Reendodòncia uniradicular  

Reendodòncia biradicular 

Reendodòncia multiradicular 

Incrustació Composita  

Ferulització traumatisme 52x 0,002 (per 

peça) 

Munyó Colat 

Apertura endodòncia 

Cirurgia Odontològica Penjoll exploratori 

Fèrula quirúrgica  

Implant  

Frenectomia  

Regularització òssia (1/2 arcada) 

Regularització òssia (1 arcada) 

Exèresis lesions hiperplàstiques  

Biopsia (anatomía patologica) 

Vestibuloplàstica 

Retirada implant 

Periodòncia Gingivectomia/gingivoplàstica (per 

quadrant) 

Fèrula de composite per peça  

Gingivectomia unirradicular 

Ferulització incisius (inclou fins a 4 peces) 

Ortodòncia Cimentar brackett 

Retenidor ortodòncia Essix  

Retenidor ortodòncia Hawley 

Pròtesis Odontològica Afegir peça amovible  

Enganxar peça a amovible  

Soldadures metàl·liques  

Rebase definitiu  

Peces provisionals fixes de metall / resina  

Corona jackett cerámica 

Corona jackett resina  

Peá fixa metall  

Carilla cerámica  

Aletes pont Maryland  

Suplement per peça metall noble  

Peça fixa Pal·ladi-Ceràmica (inclou metall) 

Ganxo Fprjat + Compostura  

Peces provisionals Fixes metall/resina  

Pròtesis parcial amovible Titani  

Ganxo Colat  
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Corona Ceràmica Proceram/Zirconio  

Afegir 2 peces amovibles  

Afegir 3 peces amovibles  

Afegir 4 peces amovibles  

Reforç metàl·lic (fil-ferro) 

Reforç intern  

Prótesis obturadora completa provisional  

Corona metall porcellana cargol/ cementada 

Corona zirconi cargolada 

Corona o pòntic resina 

Peces provisionals amb aletes Maryland 

Cimentar corona 

Pòntic sobre implants 

ATM Fèrula de descàrrega 

Odontologia Estètica Reconstrucció estètica 

Carilla composite estètica 

Blanquejament dental fases successives a 

clínica 

Blanquejament dental (kit complert) 

Radiologia Odontològica Ortopantomografia  

TC 1 quadrants  

TC 2 quadrants  

TC 3 quadrants  

TC 4 quadrants  

TC Monoimplant 

 

Activitat Assistencial 

 

 
PRIMERES 

VISITES 
VISITES TRACTAMENTS PACIENTS 

HOUB 9.485 97.483 61.120 21.650 

Torre baró 172 1.311 1.164 298 

Centres 
Penitenciaris* 

- 1.068 1.752 764 

*Dades sobre el registre d’activitats complementàries  
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2. L’Hospital Podològic Universitat de Barcelona  

Com es citava anteriorment, la Fundació Josep Finestres també gestiona l’Hospital 

Podològic Universitat de Barcelona. Un hospital monogràfic dedicat exclusivament a 

tenir cura de la salut dels peus que ofereix una amplia cartera de serveis i on els alumnes 

de la Facultat de Podologia de la UB realitzen les seves pràctiques clíniques de grau, 

postgrau i màster sota la tutela i supervisió del reconegut professorat de la Universitat de 

Barcelona. 

Igual que l’Odontològic, l’hospital Podológic és un centre monogràfic reuneix totes les 

especialitats sanitàries que participen en la cura del peu, i únic en la seva especialitat 

registrat al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  

La Podologia Clínica i la Cirugia Podològica son dos gran serveis que amlgamen unitats 

com: Exploració clínica, Biomecànica, Ortopodologia, Pediatria, Posturologia, Podologia 

física i, Cirurgia podològica, Quiropodia, Medicina Interna i Peu de risc.  

La Fundació també gestiona la Clínica Podològica Amadeu Torner i la Clínica 

Podològica Torrassa, dos centres assistencials externs amb col·laboració de 

l’Ajuntament de L’Hospitalet.  
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Recursos físics 

 

L’Hospital Podològic Universitat de Barcelona està ubicat a la 3ª planta de l’edifici 

Pavelló de Govern del Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge, carrer Feixa Llarga 

s/n de l’Hospitalet.  

1. Podologia integral i d'alta complexitat 

L’Hospital està dotat de:  

✓ 21 consultes.  

Amb la qual cosa té capacitat per atendre cada dia un gran nombre de persones que 

requereixen atenció podològica i ho fem amb una alta qualitat assistencial.  

Aquestes es divideixen en:  

✓ 9 sales d’exploració biomecánica  

✓ 12 boxes de quiropòdia 
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✓ Bloc quirúrgic 

L’HPUB disposa de 2 sales quirúrgiques que permeten dur a terme tractaments quirúrgics 

de les alteracions del peu mitjançant cirurgia ambulatoria.  

✓ Sala de radiografies 

L'Hospital compta amb l'equipament necessàri per a realitzar radiografies, la qual cosa 

agilitza els tràmits en la realització de diagnòstics podològics i posterior tractament.  

✓ Sala d'esterilització 

Se segueixen els processos més estrictes del mercat per assegurar la total esterilització 

del material emprat en les consultes i així garantir que complim amb els màxims 

estàndards de qualitat i seguretat. 

✓ 2 tallers d’adaptació 

✓ Sala de polidores  

✓ Sala de motlles 
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2. Avançada tecnologia per cuidar dels teus peus 

L'hospital disposa d'uns espais especialment habilitats i compta amb l'últim equipament 

material i tecnològic actualitzat, que unit al prestigi professional i acadèmic dels docents 

i del personal adscrit a l'Hospital Podològic UB que fan d’ell, un hospital referent en el 

sector de la podologia. Aquest fet comporta que sigui únic a nivell nacional i europeu en 

l'especialitat.  

Com a líders en l'àmbit de la podologia l’hospital posa a la seva disposició la última 

tecnologia per a la realització d'estudis biomecànics, anàlisis biomètrics o posturologia.  

L’objectiu asistencial del centre es basa en la qualitat professional, el coneixement del 

nostre camp, la inquietud en la investigació i la utilització de tecnologia per a aconseguir 

el millor diagnòstic i tractament.  

 

 

Recursos humans 

 

La Fundació Josep Finestres compta en el seu equip humà amb personal assistencial, 

personal administratiu i personal de suport tècnic i logístic.  
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L’objectiu assistencial es basa en la qualitat professional, el coneixement del nostre camp, 

la inquietud en la recerca i el tracte humà amb els pacients.  

6. Equip altament qualificat 

La professionalitat ve marcada per l'excel·lència de l'equip humà del centre: 

✓ Professorat de reconegut prestigi professional i acadèmic 

Compta amb un prestigiós equip de professors de la Universitat de Barcelona amb amplis 

coneixements en podologia i una clara vocació per la salut dels peus dels nostres pacients. 

✓  Alumnat del Grau d'Ensenyament de Podologia de la UB 

Els estudiants de grau, postgrau i màster aporten el coneixement acadèmic més recent, a 

més de les últimes innovacions tècniques per situar-nos al capdavant de la pràctica 

assistencial. 
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✓ Podòlegs i professional d'infermeria d'alt nivell 

L'equip de l'hospital també està format per excel·lents professionals de la podologia i la 

infermeria altament compromesos amb la labor assistencial i el benestar dels pacients. 

 

3. Organigrama  

Estructura organitzativa de l'Hospital Podològic Universitat de Barcelona 

4. Professionals 

Una petita representació: 

 

Dr. Enric Giralt 

Direcció Facultativa de l'Hospital 

Podològic i Cap de Servei de Cirurgia 

Podològica 

 

 

Dr. Baldiri Prats 

Cap de Podologia Clínica 

 

Roser Bisbal 

Cap d’Infermeria 

 

 

 

Yolanda Jiménez 

Cap de la Unitat d’Atenció a Client 

javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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Serveis 

L’Hospital Podològic de la Universitat de Barcelona ofereix una àmplia cartera de 

serveis. Disposa de diferents àrees d’especialització en funció del tractaments a realitzar, 

com són: 

✓ Cirurgia Podològica 

✓ Podologia Geriàtrica 

✓ Peu diabètic 

✓ Ortopodologia 

✓ Podologia Infantil o Pediàtrica 

✓ Podologia esportiva 

✓ Estudis Biomecànics 

o serveis complementaris com per exemple diagnòstic per a la imatge. 

 

1. Màxims estàndards de qualitat i confiança 

Un dels aspectes més importants dels tractaments de podologia és la confecció de suports 

plantars. En l'Hospital Podològic UB realitzem aquest tipus de tractament en el nostre 

propi taller, de forma personalitzada per a cada pacient. Això permet guanyar temps en la 

http://www.hospitalpodologicub.cat/ca/serveis/16/cirurgia-podologica
http://www.hospitalpodologicub.cat/ca/serveis/16/cirurgia-podologica
http://www.hospitalpodologicub.cat/ca/serveis/18/peu-diabetic
http://www.hospitalpodologicub.cat/ca/serveis/18/peu-diabetic
http://www.hospitalpodologicub.cat/ca/serveis/19/ortopodologia
http://www.hospitalpodologicub.cat/ca/serveis/19/ortopodologia
http://www.hospitalpodologicub.cat/ca/serveis/20/podologia-infantil-o-pediatrica
http://www.hospitalpodologicub.cat/ca/serveis/20/podologia-infantil-o-pediatrica
http://www.hospitalpodologicub.cat/ca/serveis/21/podologia-esportiva
http://www.hospitalpodologicub.cat/ca/serveis/21/podologia-esportiva
http://www.hospitalpodologicub.cat/ca/serveis/23/estudis-biomecanics
http://www.hospitalpodologicub.cat/ca/serveis/23/estudis-biomecanics
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confecció de tot tipus d'ortesis, entregant el tratament el mateix dia de la visita, a la vegada 

que aconseguir una millor integració, ja que és el propi equip podològic qui les prepara i 

adapta al seu peu.  

 

Activitat Assistencial  

 

 
PRIMERES 

VISITES 
VISITES TRACTAMENTS PACIENTS 

HPUB 1.527 13.634 13.555 6.158 

Clíniques 
Hospitalet 

175 6.685 6.768 1.960 
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3. Psicologia  

Serveis clínics de la Universitat de Barcelona que gestiona la Fundació:  

 

Unitat de Teràpia de Conducta (UTC) 

La Unitat de Teràpia de Conducta és un servei inscrit en el Registre Sanitari del 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que ofereix assistència psicològica 

a les persones que ho desitgin i formació pràctica a psicòlegs clínics. 

Els seus objectius són:  

1. Proporcionar formació teòrico-pràctica de forma continuada entre els estudiants del 

Màster Universitari en Psicologia General Sanitària de la Universitat de Barcelona 

que vulguin especialitzar-se en Psicologia Clínica i de la Salut des del model cognitiu-

conductual. 

2. Proporcionar assistència psicològica al Personal de la UB (professors, alumnes i 

PAS) i a clients externs que així ho sol·licitin. 

3. Proporcionar formació pràctica als estudiants de Psicologia en l’assignatura troncal 

Pràctiques Externes. 

4. Poder desenvolupar investigacions aplicades sota els supòsits teòrics del model 

cognitiu-conductual, amb mostres normals i clíniques. 

5. Establir un nexe entre el món universitari i el món professional, realitzant seminaris 

i sessions clíniques amb professors i professionals externs a l’àmbit universitari. 

Directora: Dra. Carmina Saldaña García. Catedràtica del Departament de Psicologia 

Clínica i Psicobiologia. 

 

Diagnòstic i rehabilitació neuropsicològica 

La tasca de la Neuropsicologia Clínica consisteix primordialment en l'avaluació, diagnosi 

i orientació/tractament de persones amb lesions o disfuncions cerebrals. Els serveis van 

dirigits a població infantil i adulta amb patologia neurològica i neuroquirúrgica o trastorns 

de l'aprenentatge. 
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La procedència dels pacients és, per tant, variada: escoles, serveis de 

pediatria/neuropediatria, serveis de neurologia i neurocirurgia i associacions de familiars 

o afectats.  

Les tasques que es realitzen són: 

1.   Avaluació neuropsicològica de les funcions preservades i afectades degudes a les   

lesions cerebrals 

2. Diagnòstic precís dels trastorns de l’aprenentatge 

3. Rehabilitació neuropsicològica 

4. Assessorament a pacients, familiars i professionals 

Responsables de la Unitat: Dra. M. Àngels Jurado, Dra. Maria Mataró i Dra. Roser Pueyo. 

 

Avaluació de la cognició, l’atenció i aprenentatge  (ACAP) 

Aquesta unitat ofereix l’avaluació i exploració diagnòstica a nens, joves i adults amb 

dificultats atencionals a través d’una nova metodologia, desenvolupada per Braingaze 

(Universitat de Barcelona) i validada a l’Hospital de Mataró.  

Braingaze es basa en l’enregistrament d’un determinat tipus de moviment ocular 

relacionat amb l’atenció, podent ser les diferents modulacions en aquest indicador 

utilitzades com un instrument objectiu i complementari per al diagnòstic. El 

procés d’atenció visual i la resposta a diferents estímuls s’estudia a partir de la tecnologia 

Eye Tracking, no invasiva i totalment innòcua i indolora; en proves fàcils d’uns 15 

minuts.  

La unitat compta amb un equip especialitzat en l’ús de la tecnologia de rastreig ocular, 

que ofereix, a més del diagnòstic tradicional del TDAH, la prova d’atenció utilitzant el 

nou mètode. D’altra banda, a més de desenvolupar la seva activitat en l’àmbit clínic, 

també segueix treballant en la recerca i desenvolupament científic per tal de continuar 

millorant els processos de diagnòstic i tractament en relació al dèficit atencional. 

Responsable: Dr. Hendrik Hans Supèr. Investigador ICREA i professor associat del 

Departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació de la Facultat de 

Psicologia. 
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UBinding  

És un projecte d’I+D+i  que ha estat desenvolupat amb el suport del departament de 

Psicologia Bàsica de la Universitat de Barcelona (UB) i és gestionat per la Fundació 

Josep Finestres que té per objectiu L’objectiu és desenvolupar eines per a l’avaluació, 

adquisició i millora de les habilitats lectores. 

Aquest, ha donat com a resultat una metodologia assistencial. Al bloc de recerca es 

desenvolupa.  

 

 

Psicologia en xifres  

 

Usuaris atesos 738 

 

 

4. Unitat de Mediació UB 

Aquesta unitat gestionada per la Fundació ofereix servei de processos de mediació i 

gestió dialogada de conflictes, que treballa des d'una perspectiva psicosocial mitjançant 

l'anàlisi i intervenció de les dimensions del conflicte proposades per Lederach: personal, 

interpersonal, estructural i cultural. 



43 
 

 

Docència 

Compromís amb la generació i difusió del coneixement mèdic  

La Fundació Josep Finestres té com a missió la docència clínica de qualitat dels futurs 

professionals i la formació continuada dels que ja ho són. La FJF vol: 

• Formar professionals que aportin un valor afegit a la societat responent a les seves 

demandes actuals. 

• Fer-ho mitjançant la transmissió del coneixement científic que ens aporta la 

recerca, ensenyant als nostres alumnes les habilitats, actituds i competències 

necessàries que els capacitin per a l’exercici de les seves professions d’una forma 

segura, ètica i professional. 

• Oferir un ensenyament de qualitat, aportant els millors materials, instal·lacions i 

facilitats per poder desenvolupar els exercicis pràctics de cada disciplina per tal 

d’aconseguir la nostra fita.  

La transmissió d’aquest coneixement a les noves generacions, que no seria possible sense 

la saviesa dels prestigiosos professors titulars, col·laboradors i associats de la Universitat 

de Barcelona, ens compromet amb la generació i difusió del coneixement mèdic. 
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L'oferta formativa 

La Fundació Josep Finestres ofereix a través dels seus centres hospitalaris, les 

instal·lacions, els professors i professionals especialistes, i els serveis de suport necessaris 

per a la realització de la docència clínica d’alumnes de grau, postgrau, màster, formació 

professional i formació continuada de l’àmbit de l'Odontologia, la Podologia, la 

Infermeria i la Psicologia de la Universitat de Barcelona.  

A continuació es detalla l’oferta formativa que ofereix la Universitat de Barcelona en 

aquestes disciplines: 

 

1. Docència clínica en odontologia 

Grau:  

✓ Grau d’Odontologia  

Màsters: 

✓ Màster en Cirurgia bucal i implantología bucofacial  

✓ Màster en Clínica en implantología i pròtesis oral  

✓ Màster en Endodòncia clínica avançada i experimental  
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✓ Màster en Actualització diagnòstica i terapéutica en medicina bucal (Màster 

integrat per cursos de postgrau que es poden cursar separadament) 

✓ Màster en Odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos 

✓ Màster en Odontologia integrada d’adults 

✓ Màster en Ortodòncia i malformacions dentofacials 

✓ Màster en Periodòncia i implantologia oral  

 

Màsters de títol Universitat de Barcelona: 

✓ Màster en Oclusió i rehabilitació oral (Títol Universitat de Barcelona) 

✓ Màster en Odontopediatría (Títol Universitat de Barcelona) 

✓ Màster en Ortodòncia (Títol Universitat de Barcelona) 

✓ Màster en Làser en odontologia (Títol Universitat de Barcelona) 

✓ Màster en Medicina, cirurgia i implantologia oral (Títol Universitat de Barcelona) 

 

Cursos de postgrau (formen part d'un màster i es pot cursar separadament) 

✓ Curs en Cirurgia implantològica avançada  

✓ Curs en Cirurgia implantològica bàsica  

✓ Curs en Coneixements protèsics bàsics en cirurgia implantològica  

✓ Curs en Correlació entre la cirurgia i la pròtesi en implantología  

✓ Curs en Diagnòstic radiològic en patología i implantologia oral  

✓ Curs en Endodòncia  

✓ Curs en Implantologia pas a pas  

✓ Curs en Iniciació a l’odontologia en pacients oncològics i immunocompromesos 

✓ Curs en Maneig de teixits tous en cirurgia i implantologia  

✓ Curs en Medicina bucal i radiología odontológica  

✓ Curs en Medicina i cirurgia oral bàsica  

 

Curs Superior (formen part d'un màster i es pot cursar separadament) 

✓ Curs en Tractaments bàsics en implantologia  

✓ Curs en Tractaments complexos en implantologia  

 

Curs Superior Universitari 
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✓ Curs en ER,CR:YSGG and diode laser in dentistry  

 

Diploma d’Especialització / Diploma de Postgrau 

✓ Diploma en Odontologia preventiva i mínimament invasiva  

✓ Diploma en Oral laser applications  

 

Diploma d'Especialització/Diploma de Postgrau de Títol pròpi UB 

✓ Diploma en Estètica en odontologia  

 

Curs de titupació pròpia  

✓ Curs en Nover tendències en odontopediatría  

 

Activitat docent 

ALUMNES PREGRAU I POSTGRAU 2018 

Alumnes grau Odontologia 348 

Alumnes postgrau Odontologia 241 
 

 

2. Docència clínica en podologia 

 

Grau:  

✓ Grau en Podologia  

 

Màsters:  

✓ Màster en Podologia estortiva  

✓ Màster en Posturologia  

✓ Màster en Podologia Pediàtrica 
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Diploma d’Especialització / Diploma de Postgrau  

✓ Diploma en Patomecànica del peu i els seus tractaments ortopodològics  

 

Títol d’Expert 

✓ Títol en Clínica podológica  

 

Activitat docent 

ALUMNES PREGRAU I POSTGRAU 2018 

Alumnes grau Podologia 122 

Alumnes postgrau Podologia 228 
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3. Docència clínica en psicologia 

 

Màsters:  

✓ Màster en Infermeria oftalmológica 

✓ Màster en Salut mental comunitària 

✓ Màster en Actuació clínica en psicoanàlisi i psicopatologia 

 

Màster títol Universitat de Barcelona:  

✓ Màster en Intervencions infermeres al pacient complex 

 

Diploma d'Especialització / Diploma de Postgrau 

✓ Diploma en Psicoanàlisi aplicada a l’actiació clínica 

 

Títol d'Expert 

✓ Títol en Detecció i tractament de les dificultats específiques de lectura: 

introducció a projectes binding 

 

Activitat docent 

ALUMNES PREGRAU I POSTGRAU 2018 

Alumnes grau psicologia a la UTC 9 

Alumnes postgrau psicologia a la UTC 8 

Alumnes grau psicologia a UBinding  13 

Alumnes postgrau psicologia UBinding 11 
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4. Docència clínica en infermeria 

 

Màster: 

✓ Màster en Infermeria oftalmológica  

✓ Màster en Salut mental comunitària 

✓ Màster en Actuació clínica en psicoanàlisi i psicopatologia 

 

Màster títol Universitat de Barcelona: 

✓ Màster en intervencions infermeres al pacient complex 

 

Diploma d'Especialització / Diploma de Postgrau 

✓ Diploma en Psicoanàlisi aplicada a l’actuació clínica 

 

Títol d'Expert 

✓ Títol en Detecció i tractament de les dificultats específiques de lectura: 

introducció a projecte binding  
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Recerca 

Compromís amb la generació i difusió del coneixement mèdic  

La Fundació Josep Finestres conscient de la importància que tenen les activitats de 

recerca en l’àmbit hospitalari, potencia la participació en projectes de recerca als nostres 

centres.   

Un dels objectius de la Fundació és poder aportar resultats rellevants a la Comunitat 

Científica traduint aquests resultats en beneficis per a la societat en general. 

Per a fer-ho, la Fundació s’instrumentalitza de la idiosincràsia dels seus centres, que li 

permet comptar amb els últims materials, la tecnologia més avançada, els tractaments 

més innovadors i les metodologies més innovadores de cada sector en l’àmbit de les 

ciències de la salut. Aprofitant que els centres són veritables nuclis de coneixement 

científic i que són un punt de trobada entre prestigiosos professors i investigadors de 

renom, la Fundació Josep Finestres optimitza els recursos humans i materials d’una 

forma més eficient per fer recerca i aportar més coneixement a la comunitat científica. 
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1. Comitè d’Ètica i Investigació amb Medicaments  

El Comitè d’Ètica i Investigació amb Medicaments de l’Hospital Odontològic 

Universitat de Barcelona, d’ara endavant, CEIm HOUB, és un organisme independent 

format per professionals sanitaris i no sanitaris, que tenen l’objectiu de vetllar per la 

protecció dels drets, la seguretat i el benestar dels éssers humans que participin en un 

assaig clínic o a un projecte d’investigació, així com oferir-ne garantia pública. Els 

membres del comitè també han d’avaluar la correcció metodològica, ètica i legal dels 

protocols i fer el seguiment dels estudis que es realitzen al nostre centre.  

El Comitè d'Ètica i investigació amb Medicaments (CEIm HOUB) es reuneix cada mes i 

supervisa estudis generalment de l'Hospital Odontològic Universitat de Barcelona, però 

també, de l'Hospital Podològic Universitat de Barcelona; avalua una mitja de 45 estudis 

l'any. 

El CEIm HOUB té com a àmbit d’actuació principal a l’Hospital Odontològic UB, 

l’Hospital Podològic UB, tot i que també compta amb la presència d’altres consultoris 

odontològics. 

 

La composició actual dels membres del CEIm HOUB, marcada pels requeriments del 

Reial Decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb 

medicaments, és la següent: 

 

Presidència:        Dr. Josep Mª Ramón 

Vicepresidència: Dra. Àngels Sànchez 

Secretària:                                                             Sra. Roser Bisbal 

Vocals:              

Sr. Jordi Albella 

Dra. Isabel Martínez 

Sra. Marina Blanzó Joue 

Dr. Enric Giralt Veciana 

Dra. Pilar Hereu Boher 

Dr. José López López 

Dr. Josep Manuel Llop 

Sr. Sergio Lozano 

Dra. Elena de Planell 

Sr. Octavi Camps 

Sra. Yolanda Puiggròs Jiménez de Anta
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CEIM en xifres  

 

Estudis avaluats 39 

 

 

2. Centres de recerca i projectes d'investigació 

 

Hospital Odontològic UB 

L’HOUB és un centre líder en la investigació odontológica. La professionalitat, el 

coneixement, el compromís amb la recerca, l’última tecnologia i el tracte humà exquisit 

fan d’aquest hospital un centre únic. 

 

Hospital Podològic UB 

L'HPUB, com la resta de centres gestionats per la Fundació Josep Finestres, promou la 

participació en congressos i la recerca d'excel·lència per mitjà del Comitè Ètic 

d’Investigació Clínica (CEIm). Entre les fites més destacades del centre, s'hi troba la 

participació activa a les Jornades Científiques de Podologia que organitza anualment el 

Col·legi de Podòlegs de Catalunya incorporant membres de l'Hospital als comitès 

organitzatius. 

Projecte UBinding 

Es tracta d’una eina per a l’avaluació, adquisició i millora de les habilitats lectores 

mitjançant jocs, i l’acompanyament d’un psicòleg expert en la metodologia que es 

planteja. L’entrenament és en línia i consta d’una sessió diària de 10-15 minuts. En uns 

7-8 mesos de mitjana, aconsegueix ajudar al 90% dels alumnes a millorar la seva fluïdesa 

lectora. 

Es tracta d’un projecte d’Investigació, Desenvolupament i Innovació (I+D+I) creat per 

un grup d’investigadors de la Universitat de Barcelona des de l’any 2007 que compta amb 

el suport del departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de Barcelona i està 

gestionat per la Fundació Josep Finestres. 
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Projecte UBinding  

Dedicats a les dificultats d'aprenentatge, problemes de conducta 
i fracàs escolar 

UBinding és un projecte de recerca de la Universitat de Barcelona, que el seu objectiu 

és desenvolupar eines per a l'adquisició i la millora de les habilitats lectores. Es tracta 

d'una intervenció enfocada a persones amb dificultats lectores i especialment 

dissenyada per a nens i nenes. 

La comunitat científica ha arribat al consens que la principal causa de fracàs escolar és la 

dislèxia o dificultat lectora. Nombrosos estudis afirmen que els nens que tenen una 

descodificació lectora situada per sota del percentil 30 a primer de primària són els que 

tenen més probabilitats de no acabar l'educació obligatòria. 

El projecte té com a missió no deixar a cap nen/a enrere en la lectura, ja que aquesta 

és una capacitat bàsica de la comunicació humana i del creixement personal. 

 

La metodologia UBinding 

La metodologia UBinding dedica una especial atenció als nens que tenen dificultats 

d'aprenentatge, sobretot en el cas de la lectura (dislèxia i dificultats de comprensió). Els 

estudis que hem realitzat a les diferents seus del projecte UBinding pel món ens permeten 

garantir que, en més del 90% dels casos, els nens que treballen amb aquesta metodologia 

superen les seves dificultats i arriben a tenir rendiments que els situen per sobre del nivell 

mitjà a la seva edat. 
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Accions realitzades 

Aliances i convenis  

Un dels objectius de la Fundació Josep Finestres és tenir una presència activa i comunicar-

se amb els diferents grups d’interès, apropar-se als seus pacients, a la comunitat 

universitària, als sectors professionals que li són de referència, als professionals, als 

proveïdors, i a la societat en general.  

La Fundació Josep Finestres  estableix aliances externes amb altres organitzacions i amb 

la comunitat per oferir un valor afegit als seus clients. 

La Fundació coherent amb la seva missió, visió i valors es basa amb una filosofia que 

estableixi sinergies i millori els processos, afavorint la innovació i per satisfer a tots els 

seus grups d’interès. És per aquesta raó que  ha establert convenis de col·laboració amb 

diverses institucions 

En aquesta, l’any 2018 ha signat un seguit de convenis que convé destacar:  

- Nou conveni de col·laboració entre la FJF i la Creu Roja per tal d’actualitzar els 

protocols que restaven operatius des de l’acord del 15 de juliol de 2014, renovar 
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el vincle entre ambdues entitats i continuar facilitant l’accés a l’atenció 

odontològica i podològica a pacients en risc d’exclusió social. 

Aquest conveni amplia la cartera de serveis odontològics considerablement:  

Suma als tractaments preventius i conservadors que tenia, un seguit de 

tractaments protèsics; doblant així l’oferta clínica per a pacients en risc 

d’exclusió social.  

 

- Convenis de col·laboració per fomentar la qualitat docent i assistencial 

La FJF ha signat diferents convenis per tal de continuar amb el compromís per la 

millora de la recerca aplicada i la  docència clínica d’avantguarda. 

Pel benefici que suposa la docència clínica dels futurs professionals i el progrés 

de l'Odontologia com a ciència experimental per a la indústria, i per la tradició i 

prestigi de la FJF  s'han fet efectius un seguit de contractes entre la Fundació 

(beneficiari: Hospital Odontològic UB) i la indústria, durant el mes d’octubre i 

novembre, que han permès la cessió d’equips, entre d’altres, d’aquestes en favor 

de la Fundació.  

La Fundació conscient del seu compromís amb l’assistència, la docència i la recerca, 

estableix convenis amb la Indústria del sector i té com a finalitat la promoció i suport de 

la investigació, docència i divulgació científica en matèria de salut en el seu sentit més 

ampli i d’acord amb la definició donat per l’Organització Mundial de la Salut: “Salut és 

l’estat de complert benestar físic, psíquic i social, no sols l’absència de malaltia.” 

 

Pel que fa a les aliances, la Fundació ha arribat a un acord per afavorir l’accés als 

tractaments als/les usuaris/àries dels hospitals de la FJF. Aquest fet possibilita l’accés 

a tot tipus de tractaments als/a les pacients de la FJF, amb unes condicions de 

finançament particulars que ajuden a fomentar la realització de casos més complexes 

clínicament, augmentant així el coneixement i formació clínica dels alumnes alhora que 

es minimitzen les possibles barreres econòmiques dels/de les pacients.  

 

 



56 
 

 

Licitacions i subvencions  

 

1. L’experiència en la prestació de serveis odontològics als 

Centres penitenciaris del Departament de Justícia  

 

L’any 2013 es va fer oficial  l’adjudicació de cinc centres penitenciaris del Concurs del 

Departament de Justícia per oferir serveis d’odontologia a la població dels centres 

penitenciaris de Catalunya a la Fundació Josep Finestres: Brians I, Brians II, Homes, 

Dones, i el Centre Penitenciari de Ponent. L’any 2014 li varen ser adjudicats sis centres 

penitenciaris: Brians I, Brians II, Quatre Camins, Dones, Joves i el Centre Penitenciari de 

Ponent. 

L’any 2015 la Fundació Josep Finestres va aconseguir l’atenció odontològica de tots els 

centres, afegint així els tres centres restants: Lledoners, Puig de les Basses i 

Tarragona/Mas d’Enric. D’ençà aquesta data la Fundació ha continuat atenent aquest 

servei, mitjançant un seguit de pròrrogues i nous cotractes.  
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L’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona ha destinat recursos humans que s’han 

integrat amb èxit en l’equip sanitari multidisciplinar dels diferents Centres Penitenciaris, 

aplicant el rigor i el coneixement  així com la metodologia de treball d’un hospital 

universitari. Una experiència positiva i gratificant per part de la Fundació. 

La posta en marxa va requerir ens els inicis de la incorporació d’equipament, instrumental 

i material per part de la Fundació, acció  que ha contribuit junt amb la tasca dels 

professionals assistencials i del servei de manteniment dels equips que s’han desplaçat 

als centres penitenciaris a prestar uns serveis odontològics de qualitat als interns. 

L'any 2018 ha prorrogat l’últim contracte.  
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Responsabilitat social corporativa  

Compromís amb les persones i amb el medi ambient  

La Fundació Josep Finestres, convençuda que la forma com et relaciones amb els 

diferents públics et defineix i entenent una entitat moderna sempre amb la vocació per 

relacionar-se amb la societat de la forma més responsable possible; adquireix dia a dia un 

compromís més ferm amb l’entorn.  

La Fundació té la voluntat d’implicar-se cada cop més amb les causes solidàries de la 

societat, el medi ambient i la comunitat, tot aplicant mesures envers les necessitats dels 

nostres grups d’interès, més enllà del que estableix la legislació vigent.  

Com a membre responsable de la societat, posa en pràctica la responsabilitat social 

corporativa duent a terme algunes accions orientades al bon govern, la transparència, 

l’acció social i laboral, la cura del medi ambient, i l’aposta pels codis ètics, entre d’altres.  

• Aposta pel comportament ètic i per una política d’igualtat d’oportunitats sense 

exercir discriminació de cap tipus.  
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• Fomenta la implicació i la participació dels seus professionals en grups de millora 

per a treballar d’una forma conjunta amb aquest objectiu.  

• Vetlla per potenciar l’aprenentatge continu dels nostres professionals i establim 

uns criteris equitatius, justos i que formin al personal en totes les competències 

per poder desenvolupar les seves funcions d’una forma excel·lent i segura.  

• Vetlla per la salut del personal que la integren i treballa com a empresa 

socialment responsable encaminant les activitats a reduir i evitar els possibles 

riscos en matèria de seguretat i evitar accidents relacionats amb la salut al lloc de 

treball.  

• Treballa per gestionar els residus de la forma més responsable possible, per tal 

d’eliminar al màxim el grau d’impacte ecològic i treballar responsablement per 

un planeta saludable. En aquesta línia, la Fundació Josep Finestres va iniciar el 

2012 un projecte de digitalització i informatització de la història clínica, per tal 

de disminuir el consum de paper en els seus centres, així com la utilització de 

papers reciclats, la filosofia de la reutilització, la promoció de campanyes internes 

per informar i fomentar l’ús responsable dels recursos, etc.  

• En l'àmbit social, la Fundació disposa de programes socials per donar servei a la 

ciutadana, especialment a les persones més desfavorides. Ho fa mitjançant la 

creació de convenis i acords amb entitats públiques, centres socials i ONG’s amb 

l’objectiu de perseguir el benestar de la població.  

Algunes de les accions socials i entitats amb les quals col·laborem són: 

         

 

 

 

 

 

https://www.fundaciojosepfinestres.cat/ca/37/responsabilitat-social-corporativa
https://www.fundaciojosepfinestres.cat/ca/37/responsabilitat-social-corporativa
https://www.fundaciojosepfinestres.cat/ca/37/responsabilitat-social-corporativa
https://www.fundaciojosepfinestres.cat/ca/37/responsabilitat-social-corporativa
https://www.fundaciojosepfinestres.cat/ca/37/responsabilitat-social-corporativa
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Programes socials  

L’Hospital Odontològic Universitat de Barcelona actualment disposa d’un programa de 

gerodontologia per a persones majors de 60 anys, pensionistes i amb una pensió inferior 

als 500€ mensuals, que facilita tractaments bàsics com extraccions, higienes, obturacions 

i algun tipus de pròtesi. A més, la Fundació col·labora amb associacions sense ànim de 

lucre per oferir servei odontològic i podològic a sectors de la població més desfavorits, 

com la Fundació Gavina, la Fundació Arrels, la Creu Roja, la Fundació Catalana 

Síndrome de Down, etc. A banda, també es reben pacients derivats de Serveis Socials. 

 

Clínica Torre Baró Universitat de Barcelona 

La Fundació Josep Finestres també gestiona un petit centre odontològic per a pacients 

derivats de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona situat al barri de Torre Baró del 

districte de Nou Barris.  
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Acreditacions i reconeixements 

 

1. Centres  

Tots els centres que gestiona la Fundació han sigut acreditats com a centres sanitaris pel 

Departament de Salut des de la seva constitució, i han anat actualitzant les certificacions 

per adequar-les a les modificacions i ampliacions que ha patit la seva cartera de serveis. 

Aquests centres són: 

• Hospital Odontològic Universitat de Barcelona (antigament Clínica 

Odontològica Universitat de Barcelona) 

• Hospital Podològic Universitat de Barcelona (antigament Clínica Podològica 

Universitat de Barcelona) 

• Clínica Torre Baró Universitat de Barcelona 

 

2. Investigacions 

La Fundació Josep Finestres té un Comitè d'Ètica per tal 

de supervisar la metodologia dels estudis i investigacions que es realitzen sota la tutela 

de la Institució. 
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El comitè va ser constituït i acreditat per primer cop el Febrer de 1990 amb l'antic 

nom Comitè d'Ètica en Investigació Científica (CEIC) i ha anat actualitzant-se amb els 

canvis legislatiu. L’última acreditació de la Direcció General d’Ordenació Professional i 

Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya data de 

l'abril de 2018, i fa adoptar a aquest órgan el nou nom de Comitè d'Ètica d'Investigació 

amb medicaments (CEIm) Hospital Odontològic Universitat de Barcelona. 

 

3.  Webs 

Les webs de la Fundació Josep Finestres estan acreditades amb el segell de confiança i 

qualitat del Col·legi de Metges de Barcelona, anomenant 'Web mèdica acreditada' des del 

2016. 

Web Mèdica Acreditada (WMA) té com a objectiu millorar la qualitat de 

la informació sanitària a Internet i per això basa l'acreditació en els Principis de Bones 

Pràctiques per acreditar webs amb informació mèdica amb responsables 

o col·laboradors metges, uns principis adherits al codi de Deontologia del CoMB. 

El programa de certificació indexa les nostres pàgines a un índex de 

webs mèdiques acreditades per a cerques especialitzades a través 

de WMA Google Search.  

A més, resulta una de les certificacions de les més reconegudes pels usuaris segons un 

estudi realitzat per Health On the Net Foundation (HONcode). 

 

Millores  

en senyalització, retolació o instal·lacions  

 

Connexió de la fibra òptica 

La Fundació Josep Finestres ha fet arribar la fibra òptica a tots els seus centres.  

 

http://wma.comb.es/ca/wma/principis-bona-practica.php
http://wma.comb.es/ca/wma/principis-bona-practica.php
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Aplicació d’accions informatives als pacients 

1. Creació de cartells informatius per afavorir sinèrgies entre els centres de la FJF, la 

qual cosa permet aprofitar el tràfic de pacients dels hospitals per potenciar les 

primeres visites entre aquests.  

2. Millora significativa de la senyalització exterior del HPUB mitjançant un cartell a 

l’entrada principal de l’Edifici Pavelló de Govern a la Facultat de Medicina i Ciències 

de la Salut - Campus de Bellvitge. 

3. Creació d’un vídeo monogràfic dels hospitals de la FJF, per part del Servei 

Audiovisual de la UB i publicat al Portal UBtv i a la intranet del Personal Docent i 

Investigador i  d’Administració i Serveis (PDI i PAS). 

4. Inserció d’un nou canal de comunicació amb els/les pacients de l’HOUB, mitjançant 

el Sistema de gestió de cues Qmatic, a través d’un espai per inserir missatges a la 

part inferior de les pantalles de les sales d’espera. 

Aquesta acció pretén comunicar de forma àgil i immediata aspectes que es vulguin 

destacar de l’hospital.  
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Aplicació d’accions per a la millora assistencial 

1. Creació del curs “La història clínica, un document mèdic legal”, un curs validat per 

l’ICE, organitzat per la FJF i els Directors Facultatius i dirigit a professors/es que 

imparteixen docència clínica de grau i postgrau a l’HOUB i el HPUB, que va 

comptar amb l’assistència de més de 50 professors/es. 

2. Reconfiguració del servei d’urgències de l’HOUB per a la disminució del temps 

d’espera i l’augment de l’horari d’assistència, tant en període lectiu com no lectiu. 

3. Elaboració i implementació de nous protocols clínics per a la millora assistencial al 

pacient; gestió pacient diabètic, gestió del fracàs d’implantopròtesi, pacient 

hipertens, etc. 

4. Creació, revisió i adaptació a noves normatives dels consentiments informats per 

aconseguir la implementació total del consentiment per acte mèdic.  

5. Creació de comissions interdisciplinars per a la millora assistencial: 

✓ Comissió d’acollida als alumnes que fan pràctiques clíniques a l’HOUB i el 

HPUB. S’han fet sessions d’acollida a més de 310 alumnes.  

✓ Comissió per a la prevenció d’infeccions creuades, mitjançant una avaluació i 

diagnòstic previ amb la conseqüent elaboració d’una campanya de conscienciació.  

✓ Comissió per a la gestió de Queixes, reclamacions, suggeriments i agraïments. 

S’ha reduït 18 dies el temps de mitja de resposta.   


