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Presentació 

 

Un any més ens plau presentar-vos el recull d’activitat dels Equips 

d’Atenció Primària autogestionats de Catalunya. 

Durant l’any 2011, els dotze centres que integren l’Associació 

Catalana d’Entitats de Base Associativa hem ofert atenció mèdica de 

primer nivell a gairebé 230.000 usuaris repartits pel tot el territori 

català 

Des de les EBA treballem per oferir un millor servei als nostres 

usuaris, en totes les vessants de la qualitat assistencial: atenció 

personalitzada, bon tracte, equipament mèdic a l’ordre del dia, instal·lacions confortables i 

serveis amb valor afegit; des de l’enviament de sms als nostres usuaris, fins a nous serveis de 

podologia o odontologia, o la consulta online de resultats d’analítiques.  

La nostra màxima és la salut dels nostres ciutadans en un entorn saludable. L’any 2011 les 

activitats i tallers de formació en salut comunitària han estat l’element clau de promoció i 

conscienciació de la importància dels bons hàbits i la prevenció de la salut.  

L’autogestió ens permet fer eficients els processos de gestió dels nostres centres, permetent-

nos assolir resultats molts positius i índexs de rendiment molt elevats. Tots ells són possibles 

gràcies a l’esforç i a la contribució d’equips de professionals ben preparats i molt implicats en 

la seva tasca. La motivació i la voluntat de millora són essencials en l’època que vivim per 

assolir el creixement empresarial, l’excel·lència i en definitiva, l’èxit personal i professional.  

Completant l’activitat assistencial us animem a fer una mirada a l’activitat d’investigació  

clínica que es genera des d’ACEBA. La formació i la recerca són inversió de futur, per un demà 

millor, amb salut i benestar.  

Desitgem que la nostra aportació sigui una espurna d’optimisme, per continuar treballant dia a 

dia, amb la constància, capacitat d’esforç i superació que ens han permès avui arribar aquí.  

Ben atentament,  

 

Joan Maria Aranalde Fortó 

President ACEBA 
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Autogestió en salut 

L’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA) està integrada per dotze Equips 

d’Atenció Primària autogestionats que oferim serveis mèdics públics en l’àmbit de l’Atenció 

Primària. Som proveïdors del Servei Català de la Salut (CatSalut), adscrit al Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya.  

Des d’ACEBA garantim que els nostres usuaris disposin d’unes prestacions sanitàries publiques 

de qualitat, en instal·lacions degudament equipades i amb un bon tracte interpersonal.  

 

Els nostres EAPs:  porta d’entrada de gairebé 245.000 ciutadans 

Des de cada centre oferim serveis mèdics a la població de referència de cada zona, assignada 

pel CatSalut. Durant l’any 2011 ACEBA ha donat cobertura sanitària a 244.746 persones.  

 

Registre Central de persones Assegurades (RCA) 

 EBA RCA 2011 

ABS Alt Camp Oest 6.328 

EAP Albera Salut 7.079 

EAP Dreta Eixample 45.133 

EAP Osona Sud-Alt Congost 13.619 

EAP Poble Sec 25.582 

EAP Sardenya 20.519 

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes 46.036 

EAP Vallcarca-Sant Gervasi 57.087 

EAP Vic 23.363 

TOTAL 244.746 
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Els nostres equips: acompanyants i guies de la salut 

El valor més preuat dels Equips d’Atenció Primària autogestionats són els nostres 

professionals. ACEBA compta dotze equips integrats per 473 professionals de la salut que 

vetllen perquè els nostres malalts estiguin ben atesos clínica i personalment.  

Disposem de persones compromeses amb la salut de les persones, amb la necessitat de fer les 

coses ben fetes i amb el projecte de l’autogestió. Amb aquest objectiu, treballem cada dia 

procurant oferir un servei d’excel·lència gestionat des de l’eficiència i la innovació.  

 

 

Professionals ACEBA 

EBA 
Medicina 
de Família Pediatria Odontologia Infermeria 

Treball 
Social 

Atenció a 
l'usuari 

Auxiliars 
de Clínica 

ABS Alt Camp Oest 7 1 2 6 1 5 2 

EAP Albera Salut 7 1 1 7 1 6 2 

EAP Dreta 
Eixample 

22 + 5 metges 
generals 

(personal de 
contingent) 

3 + 2 (personal 
de contingent) 

2 + 1 
(personal de 
contingent) 

18 + 1 diplomat 
infermeria 

(personal de 
contingent) 2 16 2 

EAP Osona Sud-Alt 
Congost 8 3 2 7 1 7 4 

EAP Poble Sec 

10 + 2 
(personal 
estatutari) 

2 + 3 (personal 
de contingent) 1 

8 + 4 (personal 
estatutari) + 1 
(personal de 
contingent) 1 12 2 

EAP Sardenya 11 3 1 

5 infermeres 
adults + 2 

infermeres 
pediatria 1 8 4 

EAP Sarrià 
Vallvidrera Les 
Planes 21 4 2 19 1 14 2 

EAP Vallcarca-Sant 
Gervasi 27 7 4 17 1 15 3 

EAP Vic 14 4 4 12 0 11 2 

TOTAL 134 33 20 107 9 94 23 
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 EBA  Altres professionals  Total 

ABS Alt Camp Oest 
 

 

EAP Albera Salut 1 podòloga, 1 llevadora 2 

EAP Dreta Eixample 

Unitat de geriatría propia (2 metgesses + 1 infermera + 1 
administrativa); 1 farmacèutica clínica, 1 higienista, 2 administratius, 
1 comptable, 1 gestor TIC, 1 tècnic de manteniment 11 

EAP Osona Sud-Alt Congost 
3 auxiliars de pediatria, 4 higienistes, 1 llevadora ASSIR,         1 
homeòpata, 1 acupuntor, 1 psicòloga, 1 podòloga, 1 dietista 13 

EAP Poble Sec 
1 podòleg, 1 osteòpata, 1 homeòpata, 1 radiòleg-ecografista,  2 
terapeuta neural, 1 informàtic 7 

EAP Sardenya 
4 administratius, 1 informàtic, 1 estadista, 1 coordinador de recerca, 
1 metge de recerca, 1 infermera de recerca. 9 

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes    

EAP Vallcarca-Sant Gervasi 1 farmacèutica, 1 informàtic 2 

EAP Vic 
4 auxiliars d’odontologia, 2 llevadores, 1 comptable, 
2 administratius 9 

TOTAL  53 

 

El treball dels nostres equips es reflecteix en la major satisfacció dels nostres usuaris, que  

afavoreix la motivació per estimar la pròpia salut, conscienciar de la importància d’una bona 

prevenció i actuar correctament davant algunes necessitats com l’autocura o el seguiment de 

la medicació.  
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Serveis de salut i visites ateses 

Durant l’any 2011 s’han realitzat fins a 1.371.366 visites mèdiques, desglossades en els 

següents serveis per centre.  

 

 EBA 
Medicina de 

Família Pediatria Odontolog. Infermeria 
Treball 
social Altres  

ABS Alt Camp 
Oest 41.989 5.646 3.007 20.423 394 

 
Atenció Continuada MdF: 

4.330          
 Atenció Continuada DUI: 

1.854             
Suport al fumador: 152       

EAP Albera Salut 31.131 6.627 2.311 17.378 644 Atenció continuada: 6.052 

EAP Dreta 
Eixample 

143.629 
(CAP:133.384; 

DOMICILIS: 
2.823; 

TEL:7.422) 

23.229 
(CAP:21.139;  
DOMICILIS:2; 

TEL:2.088) 4.109 

 
82.121  

(CAP:55.081; 
DOMICILIS::6.277; 

TEL:3.143;   
TÈCNIQUES: 

17.620) 

6.705 
(CAP:5.401; 
DOMICILIS: 

111; 
TEL:1.193) 

ATDOM: 1.436 MF 
Infermeria:4.921; 

 TS:65   

 EAP Osona Sud-
Alt Congost 

50.848 
(CAP:49.912; 
ATDOM:936)  13.216 6.354 

45.210  
(CAP:43.165; 
ATOM:2.045) 

291  
(CAP:270; 

ATDOM:21) 

 
Inf. pediatria: 5.980; 
Urgències inf: 4.125; 

Llevadora: 2.811; Higienista: 
584; Fisioteràpia: 201; 

Residències: 2.053; 
Podologia: 760; Dietètica: 

534; Psicologia: 592; 
Homeopatia: 315; 
Acupuntura: 163;  

Tarda Jove:71; Telefòniques: 
3.172; 

Recerca: 1.792 

EAP Poble Sec 78.431 15.190 11.518 33.334 2.022 
 

EAP Sardenya 72.383 10.285 3.667 28.897 1.307 Rehabilitació: 499  
 
EAP Sarrià 
Vallvidrera Les 
Planes 104.087 13.483 4.281 43.663 1.420 Atenció continuada: 1.523 

EAP Vallcarca-
Sant Gervasi 

132.091 
(CAP:118.894; 
ATDOM:1.625; 

TEL:11.572) 

25.643 
(CAP:21.720; 
ATDOM:106; 

TEL:3.817) 10.123 

 
57.629 

(CAP:36.623; 
ATDOM:5.909; 

TEL:2.686  
EXTRACCIONS: 

12.411) 

2.002 
(CAP:1.022; 
ATDOM:86; 

TEL:894) 
 

EAP Vic 94.681 18.870 4.120 48.165 
 

Llevadores: 4.827 

TOTAL 749.270 132.189 49.490 376.820 14.785 48.812 
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Les EBAs adaptem la cartera de serveis de salut bàsics segons les necessitats canviants de la 

població.  

Serveis assistencials de finançament públic 

Atenció a la dona 

Infermeria 

Medicina de família 

Odontologia (servei públic) 

Pediatria 

Podologia 

Serveis socials 

 

A més dels serveis assistencials bàsics, al llarg dels anys els diferents Equips d’Atenció Primària 

autogestionats hem incrementat l’oferta de serveis mèdics, oferint un ampli ventall de serveis 

privats, per tal que els usuaris que ho desitgin puguin visitar-se al mateix centre.  

Serveis privats que actualment ofereixen les EBA 

Acupuntura 

Dietètica 

Fisioteràpia 

Mediació 

Optometria 

Odontologia  

Podologia 

Psicologia 
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Salut a la comunitat 

Les EBA organitzem tallers i sessions formatives per a la promoció de la salut i l’autocura dels 

usuaris. Educar en salut i adquirir hàbits saludables per portar una vida sana i equilibrada és 

una tasca minuciosa que requereix temps i dedicació per part dels professionals de la salut. 

Des d’ACEBA potenciem aquesta tasca preventiva, conscients que el benestar de les persones 

comença amb la cura del propi cos.  

ACEBA creu en la formació com a motor del canvi, per impulsar millores en salut adaptades a 

les persones i integrar-les en la seva activitat diària. Els diferents col·lectius de professionals 

(metges, infermeres, treballadores socials...)imparteixen la formació als nostres usuaris.  

Durant l’any 2011 des de les diferents EBAs de Catalunya, s’han realitzat gairebé 200 activitats 

de medicina comunitària. La periodicitat d’aquestes i el públic destinatari són molt diversos. 

Algunes d’elles, com el programa Salut i Escola o la participació a la revista Fer Salut, són 

activitats repetides i comunes als diferents centres, ja que persegueixen un únic objectiu: 

promoure la qualitat de vida des de la salut i el benestar dels nostres usuaris.   

 

  EBA  Activitat Comunitària 

 
ABS Alt Camp Oest 
 
(31 activitats diferents) 

 
- Escola de Cuidadors (5ena edició): Activitat dirigida a formar cuidadors, donar un espai de relació i 
millorar la seva qualitat de vida. S’han realitzat 16 sessions de 2 hores, una sessió per setmana. Han 
assistit 12 persones, amb un índex d’assistència del 92,4%. 
 
- Programa d’Atenció Comunitària a població Infanto-Juvenil (som referents d’informació sobre 
àmbits de consum de subtàncies psicoactives, alimentació i prevenció d’accidents). Durant l’any 2011 
s’han realitzat 22 activitats. 
 
- Consell de Salut: Eina de comunicació entre Institucions locals, l’ABS i les Institucions Sanitàries. 
Trobada anual. 
- Marató de TV3 2011: Xerrades de “Regeneració i trasplantaments d’òrgans i teixits”, als municipis  
del Milà i Alcover, impartides per professionals sanitaris de l’ABS. 
- Programa “A Caminar”: Unes 50 persones, amb monitoratge de constants i d’altres variables 
relacionades amb l’activitat física, surten a caminar liderades per una DUI del centre.  
- Programa Salut i Escola. S’han realitzat una vintena d’activitats. 
- Projecte de coordinació del Servei de Pediatria de l’ABS Alt Camp Oest i els Serveis Socials de la 
zona. Reunions trimestrals (3 en total l’any 2011). 
- Xerrades (2) a Vilaverd sobre els beneficis de l’activitat física i sobre alimentació saludable, a càrrec 
d’una DUI del centre. 
 
- Publicació de diferents articles a la revista Fer Salut. 
 

 
EAP Albera Salut 
 
(60 activitats diferents) 

 
- Banc d’Ajuts tècnics. 
- Campanya de recollida de joguines en col·laboració amb Creu Roja.  
- Curs de primers auxilis pels mestres de l’àrea, impartit pels equips de medicina i pediatria. 
- Taller del dol. 
- Taller d’estimulació cognitiva. 
- Taller de memòria. 
- Taller de mobilitat. 
- Xerrades d’alimentació i exercici físic a les escoles de l’àrea.  
- Xerrades de salut bucal a les escoles de l’àrea per part de l’equip d’odontologia. 
- Xerrades sobre el Risc Cardiovascular a tots els pobles de l’àrea. 
 
- 36 participacions radiofòniques (Ràdio Cabanes). Temes tractats durant l’any: Processos virals, 
ATDOM, dietes casolanes per a gent amb HTA, ostomies, cita prèvia, alletament matern, 
retinografies, assetjament sexual a la feina, tertúlies sanitàries, activitat física, ús de les tires 
reactives, banc d’ajudes tècniques, tràmits administratius, web, Día Mundial sense fum, càncer oral,  
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POC’s, patologia dèrmica estival, targes sanitàries, odontologia, protecció solar, alimentació infantil, 
alimentació per ostomies, grip, Setmana Sostenible, salut bucal, informació de les xerrades sobre risc 
cardiovascular, salut infantil (II), recollida de joguines.  
 
- Publicació de diferents articles a la revista Fer Salut. 
- Publicació de diferents articles a la premsa gironina. 
 

 
EAP Dreta Eixample 
 
(15 activitats diferents) 

 
- Bulling.  
- Com controlar la teva tensió arterial. 
- Drogues.  
- Introducció a la psicomotricitat i exercici físic per a la gent gran. 
- Què és difícil això d’educar!!  
- Un dret pel teu demà: El document de voluntats anticipades.  
- Pla Comunitari Sagrada Família. Caminant fem salut. Cicles: hivern, primavera i tardor.  
- Taller d’autodefensa personal. 
- Taller de Memòria I. 
- Taller de Memòria II. 
- Taller de prevenció de la Memòria. 
- Taller pràctic de Reiki. 
- Taller teòric-pràctic: Maneig dietètic per la Diabetes. 
- Taller teòric pràctic: Prevenció i millora de la circulació.  
- Taller teòric-pràctic: Teràpia inhalatòria. 
 

 
EAP Osona Sud-Alt 
Congost 
 
(7 activitats diferents) 

 
Salut i Escola 
Tallers i activitats realitzats als centres escolars:  
- Primers Auxilis. 
- Alimentació. 
- Alimentació i exercici físic. 
- Sexualitat. 
- Prendre decisions. 
 
- Massatge infantil. 
 
- Publicació de diferents articles a la revista Fer Salut. 
 

 
EAP Poble Sec 
 
(24 activitats diferents) 

 
Tallers grupals 
- CAPminades.  
- Gestió del dolor a la fibromiàlgia. 
- Grups per deixar de fumar (4 edicions).  
- Taller d’educació diabetològica (2 edicions).  
- Taller d’Emotional Free Tecnical.   
- Tallers de memòria (4 edicions). 
- Taller d’iniciació a la meditació. 
 
Pla de Desenvolupament Comunitari del Poble Sec (PDC) 
- Organització de la xerrada de Fátima Rami d’alimentació macrobiòtica dins els actes de la Fira de 
Sant Ponç. 
- Organització i participació en El Replà (activitat del PDC). 
- Participació en el grup de dones de PSF per explicar el PDC i recursos comunitaris del barri. 
- Partipació en la rua de la celebració del 5è aniversari del PDC. 
- Reunions mensuals PDC.  
- Trobada: “Salut i barris”. Departament de Salut. 
 
Salut i Escola  
- Al curs 2010-2011 es decideix obrir el programa a 1er, 2on, 3er, 4art d´ESO i batxillerat. Presentació 
del programa a cada aula de 1er a 4art amb 3 linies cadascuna. 
- Consulta Oberta un cop per setmana a l´Institut Anna Ravell i a l’IES Consell de Cent. 
- Coordinació amb l’infermera referent de l´ASPB.  
- Coordinació i discussió un cop al mes de casos clínics amb CSMIJ de Sants-Montjuïc. 
- Jornada d´infermeres referents de SiE a l´Agència de Salut pública de Barcelona.  
- Realització del taller de 1ers auxilis per a professors de l´escola Anna Ravell. 
- Reunió de coordinació trimestral amb tots els professionals implicats en el programa per a 
planificar, seguir i avaluar el programa a l´escola Anna Ravell. 
- Sessió formativa amb personal de Sant Pere Claver per informar del SiE i la relació amb CSMIJ.  
- Taller 1ers auxilis per a monitors de menjador. 
- Taller 1ers auxilis per al personal de la UAAU del CAP. 
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- Publicació de diferents articles a la revista Fer Salut. 
 

 
EAP Sardenya 
 
(19 activitats diferents) 

 

Activitats dirigides a infants 

- Programa “NENS EN MOVIMENT” per a nens i nenes amb sobrepès i obesitat. Setmanal. 

- Taller d’Odontopediatria. La salut bucodental dels més petits. Dues vegades l’any. 

- Xerrada sobre la pubertat. Nens i nenes de l’Escola la Sedeta. 

Activitats dirigides a adults 

- L’activitat de recerca al CAP. Cicle de Xerrades al Casal. 

- L’Envelliment i els seus mites. Cicle de Xerrades al Casal.  

- Taller d’Alletament matern. Setmanal.  

- Taller de Massatge infantil per a nadons. Setmanal. 

- El vertigen. Cicle de xerrades al Casal.  

- El restrenyiment. Cicle de xerrades al Casal.  

- Els “Avis Cangur”. Cicle de xerrades al Casal.  

- La grip. Cicle de xerrades al Casal.  

- La memòria. Cicle de xerrades al Casal. 

- L’exercici físic i el programa PAFES. Cicle de xerrades al Casal. 

- Les malalties d’estiu: lipotímies, insuficiència venosa, picades. Cicle de xerrades al Casal. 

- Maltractaments. Cicle de xerrades al Casal. 

- Nutrició. Receptes Saludables. Cicle de xerrades al Casal.  

- Taller per a pacients amb Diabetis Mellitus tipus 2. 

- Taller AMPA per a l’Automesura de la Pressió Arterial. 

- Publicació de diferents articles a la revista Fer Salut. 

 
EAP Sarrià Vallvidrera 
Les Planes  
 
(11 activitats diferents) 

 

- Taller d’inhaladors: educació grupal per a l’ús dels inhaladors en pacients amb patologia 

respiratòria. Des de Novembre 2010.  

- Xerrades d’educació sanitària dirigides als pares als parvularis de l’Oreneta i Can Canet (nutrició 

saludable, problemes digestius, infeccions vies respiratòries). 2011. 

- Taller de deshabituació del tabac: sessions dirigides a les persones que demanen ajuda per deixar 

de fumar. Des de’octubre 2010. 

- Taller d’atenció a les persones que cuiden a pacients dependents: espais de trobada amb la finalitat 

donar suport i ajuda mútua a les persones cuidadores. Des de gener 2008. 

- Espai de cuidadors per reunir periódicament als participants dels tallers . Des de desembre 2010. 

- Col·laboració amb Centre d’acollida Assis per questions sanitàries i socials. Prevenció, educació, 

recollida d’aliments, etc… Des de gener de 2006. 

- Higiene dental anual gratuïta. Des de novembre 2010. 

- Coordinació amb Serveis socials, DGAIA, Ajuntament de Barcelona i Mossos d’Esquadra per la 

prevenció del maltractament infantil. 

- Programa divulgatiu sobre  malalties i hàbits de vida saludable a Radio Sarrià. 

- Publicació de diferents articles a la revista Fer Salut . Distribució de la revista via Web i a les pròpies 

instal·lacions. 

- Manteniment del canal IP a les pròpies instalacions per informar als usuaris. 

 
EAP Vallcarca-Sant 
Gervasi 
 
(19 activitats diferents) 

 
Activitats adreçades a la infància 
- Grup de suport a l’alletament matern. 
- Programa Nens en Moviment per la prevenció de l’obesitat infantil. 
- Programa Salut a l’Escola Bressol: coordinació del servei de pediatria amb les diferents escoles 
bressol del territori amb formació específica pels docents. 
- Taller de Massatge infantil i suport a les mares. 
- Tallers amb AMPA de les escoles del territori. 
 
Activitats adreçades a adolescents i joves 
- Projecte Consulta jove amb la creació d’un grup de treball interdisciplinar que per mitjà de les 
noves tecnologies s’apropa als joves per tal de fomentar aspectes saludables i resoldre dubtes en 
salut. S’ha creat: 
 - Bloc jove: www.consultajove.net 
 - Adreça de correu electrònic per fer consultes: bustiajove@aprimariavsg.com 
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- Realització de tallers als Centres cívic i centres docents sobre prevenció de drogues, alimentació 
saludable i sexualitat. 
- Taller de Relaxació 
- Respiració per adolescents 
 
Activitats adreçades a persones de mitja edat 
- Tallers en col·laboració amb els Punts d’Atenció a la dona (autoestima, pèrdues afectives...).  
- Taller d’incontinència urinària, realitzat per professionals d’infermeria especialment formats.  
- Taller de relaxació – respiració. 
- Taller dóna i esport, en col·laboració amb Esportistes Solidaris.  
 
Activitats adreçades a gent gran  
- Col·laboració al Taller psico-afectiu per cuidadors de pacients en el programa d’atenció domiciliària 
que es realitza a Serveis Socials. 
- Curs de tai-txí per tal de prevenir caigudes en gent gran.  
- Taller de motricitat i memòria, amb col·laboració amb la Societat esportiva Sarrià – Sant Gervasi i  
FATEC. 
- Xerrada Casals d’avis dels Barris i Centres Cívics amb temes d’actualitat com “Sexualitat i gent gran" 
entre d’altres. 
 
- Programa “Prenent control de la seva Salut”. Curs per a pacients amb malalties cròniques en 
col·laboració amb la Universidad de los Pacientes, Fundació Josep Laporte. 
 
- Publicació de diferents articles a la revista Fer Salut. 
 

 
EAP Vic 
 
(12 activitats diferents) 

 
- Deshabituació del tabac. 
- Diabètics tipus II. 
- Nens en moviment. 
- Estil de vida saludable. 
- Aprenent sobre la nostra tensió arterial. 
- Vull saber més en el maneig de la meva asma. 
 
- Taller de puericultura per a mares i pares amb fills entre 2 i 9 mesos d’origen subsaharià. 
- Taller de postpart. 
- Taller de prepart. 
- Tallers de sexualitat. 
 
- Jornada Comunitària al carrer: event anual en el qual es surt al carrer per promocionar hàbits 
saludables, dietes i esports.  
 
- Publicació de diferents articles a la revista Fer Salut. 
 

 
TOTAL 

 

198 activitats de salut comunitària i preventiva dirigides a tota la població 
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UDACEBA: La Unitat Docent d’ACEBA  

www.udaceba.cat 

ACEBA disposa d'una Unitat Docent que la integren els centres que estan acreditats per a la 

formació de metges especialistes en Medicina Familiar i Comunitària. 

 Consolidació en l'especialitat de Medicina de Família i Comunitària. 

 Formació en Atenció Primària en diferents especialitats mèdiques. 

 Formació d'excel·lència. 

 Intercanvis en Atenció Primària. 

 

La Unitat Docent d’Aceba està ubicada físicament a les dependències de l’Equip d’Atenció 

Primària Sardenya, a Barcelona, i compta amb els espais d’aquest centre pel desenvolupament 

de les seves activitats. 

Personal de la Unitat Docent 

Cap d’estudis: Dr. Josep Manuel da Pena 

Director-Gerent: Dr. Jaume Sellarès 

Tècnic de Salut: Dr. Carles Brotons Cuixart 

4 coordinadors docents: 

- EAP Sardenya. Coordinador docent: Dr. Albert Casasa 

- EAP Vic. Coordinador docent: Dr. Jordi Casanovas 

- EAP Sagrada Família. Coordinadora docent: Dra. Gemma Férriz 

- EAP Dreta de l’Eixample. Coordinadora docent: Dra. Sílvia Zamora 

22 tutors de MFiC acreditats 

8 residents de MFiC, entre ells 3 nous MIR-1 

Secretària: Araceli Bergillos 

Unitats de Suport a la formació 

8 col·laboradors de centres rurals: 

- Consultori de Santa Eulàlia de Riuprimer, 1 col·laborador docent 

- Cap les Planes - Vallvidrera, 2 col·laboradors docents 

- Consultori dels Hostalets de Balenyà, 2 col·laboradores docents 

- Consultori de Sant Martí de Centelles, 1 col·laboradora docent 

- Consultori de Vilabertran, 1 col·laborador docent 

- Consultori de Vilaverd, 1 col·laborador docent 

- 4 col·laboradores del servei de PADES (Psicoclínica de la Mercè): 1 metgessa, 2 infermeres i 1 

treballadora social. Carme Bassedas, Isabel Molina, Laura Beraza i Maria Jesús Rosselló. 

- Col·laboradors del PASSIR (Osona). Programa d’Atenció a la Dona. 

- Col·laboradors de l’Hospital General de Vic: CSMA I CSMIJ 

- Col·laboradors de l’Hospital de la Santa Creu de Geriatria i Medicina Pal·liativa 

http://www.udaceba.cat/
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Centres de salut acreditats 

EAP Sardenya 

EAP Vic 

EAP Sagrada Família 

EAP Dreta de l’Eixample (acreditació provisional) 

 

Hospitals docents 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Hospital General de Vic 

 

 Acreditació de l’EAP Dreta de l’Eixample 

Aquest curs la Unitat Docent ha donat la benvinguda a l’EAP Dreta de l’Eixample, que s’ha 

incorporat com a centre docent. Aquest centre ha estat acreditat provisionalment per part 

del Ministerio de Sanidad y Política Social en data de 31 de març de 2011.  

 

 

 Acreditació de centres rurals 

Enguany s’ha consolidat el procés d’acreditacions de centres per a la rotació rural. 

L’objectiu és poder ofertar tant als residents de la nostra Unitat Docent com als de la resta 

d’Unitats Docents que hi estiguin interessats centres rurals de qualitat on poder realitzar 

aquesta rotació. 

El 2010-2011 la Unitat Docent ha acreditat el Consultori de Vilaverd, de l’ABS Alt Camp 

Oest. 

 

 

 II Promoció de la MFIC de la Unitat Docent 

ACEBA 2007 – 2011 

Durant l’any 2011 finalitzen la seva residència la 

Carlen Reyes i en Carlos Hirashiki. En el marc de 

la Cinquena Jornada de Residents celebrada a 

Vic, els nous especialistes en Medicina de 

Familiar i Comunitària van rebre el diploma 

acreditatiu lliurat per les seves tutores, la Dra. 

Rosa Monteserín i la Dra. Imma Ausió. 

 

 

 Rotacions de residents d’altres comunitats autònomes 

Per primera vegada i durant el mes de juny de 2011, residents d’Unitats Docents de 

Medicina de Família de Galícia i d’Albacete han escollit de forma voluntària un mes de 

rotació per la Unitat Docent d’ACEBA amb l’objectiu de conèixer de prop els Equips de Base 

Associativa (EBA) i el seu model de gestió. Durant la seva estada els residents han pogut 

veure de primera mà el funcionament dels centres de salut (EAP Sardenya i EAP Vic) i 

conèixer les particularitats del sistema sanitari públic català. 
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 Conveni de col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 

Els alumnes de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional 

de Catalunya (UIC) a partir d’enguany podran cursar les pràctiques curriculars als Equips 

d’Atenció Primària de l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA). 

 

Aquest programa de pràctiques resulta del conveni que es va signar entre la facultat i la 

Unitat Docent ACEBA el dia 14 de juny de 2011. 

 

 

 Pla de Qualitat 

Al curs 2010-2011 s’ha endegat el procés per a l’elaboració del Pla de Qualitat de la Unitat 

Docent. Per tal de realitzar-lo s’han establert Comissions de treball que se centren, en una 

primera fase, en els aspectes que es consideren més rellevants per establir els 

procediments clau i que tinguin una aplicabilitat immediata, un cop hagin estat aprovats 

per la Comissió de Docència. 

 

Aquests grups de treball són: 

1. Comissió d’avaluació 

2. Formació teòrica 

3. Preacollida del resident, pla d’acollida i comiat 

4. Reacreditació i acreditació de tutors 

5. Riscos laborals 

 

 

 Proposta de Pla Avaluatiu Global 

Aquest any s’ha elaborat per primer cop una proposta del Pla Avaluatiu Global de la Unitat 

Docent amb l’objectiu de garantir uns nivells de formació de qualitat per a tots els 

residents, d’acord amb el Programa Oficial de l’Especialitat. 

 

Aquest pla contribueix a garantir la correcta avaluació dels metges residents adscrits a la 

Unitat Docent d’ACEBA i de la seva estructura docent, així com proporcionar els 

instruments necessaris per avaluar tant el resident com tota l’estructura docent de la forma 

més objectiva possible. 

 

 

 

 

 

 

Consulta tota la informació sobre la Unitat Docent i les memòries anuals de UDACEBA a: 

http://www.udaceba.cat/presentacio/memories.htm 

 

http://www.udaceba.cat/presentacio/memories.htm
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Formació interna: aprendre cada dia 

La formació permanent dels nostres professionals ens permet mantenir l’excel·lència en el 

servei i estar en contacte amb l’actualitat en Atenció Primària. Anualment, cada centre elabora 

el seu propi calendari de sessions de formació contínua per assegurar el correcte 

desenvolupament i praxi professional.  

Al llarg de l’any 2011, s’han realitzat fins a 850 sessions de formació i coneixement entre totes 

les EBAs.  

 

 EBA  
 

Activitats formatives dirigides als nostres professionals 

 
ABS Alt Camp Oest 
 
(68 activitats internes) 

 
- Assistència a una vintena de cursos, per part dels professionals del centre, amb obtenció del 
certificat d’aprofitament i dels crèdits pertinents. 
- Consultories Dermatologia (periodicitat mensual, amb els pacients presents). 
- Consultories de Traumatologia (periodicitat mensual, amb els pacients presents). 
- Consultories d’Onco-Pades (periodicitat bimensual, sense pacients). 
- Consultories de Salut Mental (periodicitat bimensual, sense pacients, però integrades en el 
projecte demostratiu de suport de la Salut Mental a l’Atenció Primària). 
- Realització de 12 sessions clíniques (Temes diversos: Diabetes, HBP, Nafres…). 
 

 
EAP Albera Salut 
 
(54 activitats internes) 

 

- Gener: Funcionament de l’ecògraf, cooperació internacional i acreditació. 

- Febrer: Revisió de protocols, immunització infantil, posada en marxa dels processos i tancament 

prescripció. 

- Març: Revisió de processos, anticoagulació, interpretació hemograma, miscel·lània, diabètics i 

recerca i fisioteràpia. 

- Abril: SISAP, Atdom, Gestió de processos, gestió clínica, Dipsalut, corresponsabilització a l’eficiència 

i Smart Pitch Diabetis. 

- Maig: Tècnica d’extracció al buit, farmacologia, novetats en vacunes i Dipsalut. 

- Juny: Actualitzacions en IT, sessió de sessions, sessió general d’ECAP i discussió perfils laboratori. 

- Juliol: Gestió clínica i diagnòstic diferencial mareig-vertígen. 

- Setembre: Treball social, gestió clínica, resultats i varis ECAP, processos, prevenció sanitària, 

recerca i tractament psoriasi. 

- Octubre: Novetats ECAP, processos de dol, vacunes, transtorns de salut mental i processos. 

- Novembre: Gestió clínica, Sagessa, diabetis, estudi MPOC, processos, formació ECAP, acreditació i 

primers auxilis mestres escoles. 

- Desembre: Processos, reunió atenció continuada, gestió clínica i maltractaments infantils. 

 
EAP Dreta Eixample 
 
(117 activitats internes) 

 
- Cures al pacient geriàtric. 20h. Organitzat per Fudinca. 
- Curs aplicat de l’abordatge de la demència en AP. 2h. Camfic. 
- Curs aplicat iniciació pràctica embenat funcional.4h. Camfic. 
- Curs bàsic de cures pal.liatives. 30h. Organitzat per ICO. 
- Curs Comunicació Tutors residents. 20h.Organitzat per l´IES. 
- Curs de formació sobre l´abordatge i maneig de les infeccions de transmissió sexual i la seva 
prevenció. 
- Curs Ecografia per a metges d´Atenció Primària. Hemiabdomen superior. Impartit per Dr.Jordi 
Reichenberg. 
- Curs formació Anticoagulants. 7h. Organitzat per Hospital de Sant Pau. 
- Curs maneig del dolor crònic a l´Atenció Primària. 4h. Camfic. 
- Curs-taller d´expertesa en extraccions de sang a pediatria. 10h. Hospital Sant Joan de Déu. 
- Higiene de mans. 1h. Comité salut laboral. 
- Hipercolesterolèmia familiar heterozigota. 
- Programa desenvolupament directiu. 24h. Organitzat per UCH.  
- Sessió actualització de l’abordatge teòric-pràctic dels problemes de l’alcohol en l´Atenció Primària 
de salut. 
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- Suport vital bàsic instrumentalitzat i desfibril.lador semiautomàtic per personal sanitari.  8h. 
Impartit per IEM. 
- Sessions clíniques setmanals de medicina i d´infermeria (unes 100 sessions). 
- Suport vital bàsic instrumentalitzat per personal no sanitari. 4h. Impartit per IEM. 
- Taller pel desenvolupament de competències digitals.UCH. 
 

 
EAP Osona Sud – Alt 
Congost 
 
(64 activitats internes) 

 
- Politica de Salut en Inmigració a Catalunya.  
- Formacio en Omi-Web.  
- Sessions regulars mensuals amb Salut Mental Osona (12 sessions). 
- Sessions de Pacient Complex mensuals (12 sessions). 
- Sessions d’investigació trimestrals (4 sessions). 
- Equinoteràpia.  
- Programes de Salut – Avaluació any 2010.  
- Ampliació de la cartera de serveis en dietètica.  
- Acupuntura.  
- P.I.A.I.  
- Recollida de mostres de diabetes induïda per corticoids.  
- Portal de Salut Alloro.  
- Aspectes mèdico-legals en cas de violència de gènere.  
- Tallers RCP AVANÇADA I – II.  
- Projecte aliança per la seguretat del pacient.  
- Projecte cooperatiu socio-sanitari Atenció a la Dona – Vademames.  
- Seguiment recepta electrònica.  
- Nou enfocament de la depressió.  
- Circuits diagnòstics.  
- Sessió objectius CatSalut.  
- Maltractament en gent gran, i maltractament infantil “signes d’alerta”.  
- Unitat de Salut Laboral.  
- Protocol Atenció Urgent Oftalmologia.  
- Tallers Insulinització I – II.  
- Actualització MPOC. 
- Sessió educació grupal.  
- Formació en Bomba Infusió SC continua per atenció a final de vida.  
- Campanya antigripal 2011.  
- Introducció al Binomi.  
- Sessió formativa en Radiologia Torax- Osteoarticular.  
- Taller Espirometries.  
- Tractament DM2- Analegs GLP1.  
- Pàgina web Centelles, fòrums Centelles, intranet Centelles.  
- Hipertrofia Benigna Prostata- Tacte Rectal.  
- Intranet.  
- Prevenció riscos laborals.  
- Estatus i Seguiment Estudi Zoster Glaxo.  
 

 
EAP Poble Sec 
 

(98 activitats internes) 

 
- Curs d’Anglès pel personal del centre (grups reduits per diferents nivells). 
- Sessions de formació continuada pels professionals del nostre centre juntament amb metges de les 
diferents especialitats que visiten actualment en el nostre centre (12 sessions). 
 

 
EAP Sardenya 
 
(152 activitats internes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ACXFA: Actualització del diagnòstic i tractament en Atenció Primària. 
- Osteoporosi: Frax, el nou Regicor? Quan hem de tractar? 
- Anglès. Durant tot l’any. Classes d’1,5 h a la semana (50 sessions). 
- Bioètica a l’Atenció Primària: construint el futur. 
- Diabetes Tipus 2. Actualització en el tractament. 
- Diagnòstic precoç d’IHV en AP a partir de possibles malalties índex.  
- El malalt fràgil. Definicions i controvèrsies. 
- Qualitat i gestió per processos en l’Atenció Primària.  
- Proactivitat i corresponsabilització en les malalties cròniques. Mètode Standford. 
- Projecte d’acupuntura en un centre de salut. 
- Teledermatologia.  
 
Curs per Video-Conferència. Activitat acreditada pel Consell Català de Formació Continuada de les 
Professions Sanitàries – Comissión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. 
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EAP Sardenya 
 
(152 activitats internes) 

Sessions Clíniques (92 sessions) 
 

El Deteriorament cognitiu. 
La coixera en el nen i l’adolescent. 
Subgrup Atenció Residencial. 
La formulació magistral en la terapèutica 
actual. 
La Síndrome de Down. 
Apòsits hidrocoloides. 
Les Teràpies alternatives.  
El restrenyiment.  
Psoriàsi. 
Estudi “Empoderament dels pacients”. 
Bioètica. 
Sessió CAMFIC. L’Artrosi. 
L’Artritis reumatoide. 
Sessió de la Unitat de Salut Laboral de 
Barcelona. 
Implants. Odontologia. 
Presentació pòsters semFYC 2011. 
El malat hiperingressador. 
Radiologia en malalties reumatològiques. 
Avaluació del PDTR del càncer de pulmó.  
L’estrenyiment. Pediatria. 
Gastronterítis aguda. Pediatria. 

El Pla de Medicació. 
          La recepta electrònica. 

Novetats pel tractament de la gota. 
Dermatologia. Lesions canceroses i  
pre- canceroses no melanoma. 
L’Artritis d’inici. 
Sobre el restrenyiment. 
Crisi aguda de broncoespasme. Pediatria. 
IT Incapacitats Laborals. SIGIT. 
La insulinització. 
Programa MRC. Nefrologia. 
El Pacient crònic complex. 
L’Anquiloglossia. 
Assaigs Clínics (4 sessions). 
Rehabilitació (sessió mensual). 
CSMIJ · Salut Mental Infantil Juvenil  
(sessió mensual). 
CSM · Salut Mental Adults (sessió mensual). 
Endocrinologia HDM (4 sessions). 
Dermatologia HDM (4 sessions). 
Neurologia HDM (4 sessions). 
Traumatologia (4 sessions). 
PADES (3 sessions). 

 

 
EAP Sarrià Vallvidrera 
Les Planes 
 
(63 activitats internes) 

 
- Dicussió de casos clínics (23 sessions) amb la finalitat de revisar i actualitzar coneixements sobre 
temes d’interès en Atenció Primària així com elaborar protocols per unificar criteris diagnòstics i 
terapèutics. 
 
- Revisions bibliogràfiques (17 sessions) per tal de millorar els coneixements sobre les fonts i els 
mètodes de recerca bibliogràfica i mantenir l’hàbit d’estudi. 
 
- Ús del dermatoscop a l’Atenció Primària. Durant l’any 2011 es realitzen diverses jornades de 
formació sobre l’ús del dermatoscop per la correcta aplicació a les consultes d’atenció primària. 
- Taller Update: Urgències Mèdiques i Tècniques de Suport Vital en Atenció Primària per Infermeria. 
Març 2011. 
- Curso de Formación On Line sobre Incontinencia Urinaria. Novembre 2011. 
- La Alimentación Cardiosaludable. Febrer 2011. 
- Técnicas de Relajación. Febrer 2011. 
- Curso Presencial de Buena Práctica Clínica en Ensayos Clínicos. Bio Roi. Octubre 2011. 
- Jornada de Peu Diabètic. Maig 2011. 
- Nens en Moviment. Hospital Vall d’Hebró. Juny 2011. 
- Abordatge del Tabaquisme en Temps Real. Abril 2011. 
- Curs de Progressos i Terapèutica en Pediatria. Hospital Sant Joan de Déu. Abril 2011. 
- Curs de Immuno al·lèrgia en Pediatria. Hospital Sant Joan de Déu. Novembre 2011. 
- Curs de formació continuada Protocolització i Actualització en Pediatria, d’AP (5 sessions). 
- Curs intensiu de formació en Pediatria. Societat Catalana de Pediatria. Abril 2011. 
- Jornada Forcem Curs de Relaxació per a treballadors de l’Àrea Administrativa. 
 

 
EAP Vallcarca-Sant 
Gervasi 
 
(104 activitats internes) 

 
Sessions dels diferents estaments (70 MFC, 22 Infermeria, 12 pediatria). Els continguts estan 
dissenyats segons les necessites formatives de l’equip assistencial.  
 
Entre d’altres destaquem les següents sessions: 
- Formació maneig IT. 
- Diagnòstic i maneig del deteriorament cognitiu i demències.  
- Ús racional de medicaments. 
- Millora de l’atenció al malalt crònic complex. 
- Altres activitats d‘interès acreditades per semFYC, AIFCC, Fundació Avedis Donabedian, AEP, 
SEPEAP. 
 

 
EAP Vic 
 
(130 activitats internes) 
 
 

 
Sessions internes metges (59 sessions) 
El malalt fràgil . Definicions i controvèrsies. 
Circuit IVE farmacològic. 
Pro-activitat i co-responsabilització en malalties cròniques - Mètode Standford. 
Ús del bisturí elèctric. 
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EAP Vic 
 
(130 activitats internes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projecte d’acupuntura en un centre de salut. 
Benestar Social. 
Sessions de psiquiatria. 
Presentació Unitat de Salut Laboral de Manresa. 
Medicina regenerativa. 
Disfunció erèctil. 
Indicadors CatSalut. 
Educació Grupal. 
Salut i Escola. 
Farmacologia. 
Bibliogràfica. 
Bandes monoclonals. 
Servei de mediació: treball per la convivència i la cohesió social. 
Teledermatologia. 
EFQM. 
Embenats funcionals. 
Bioètica en AP. 
Espatlla dolorosa. 
Farmacologia en Atenció Primària. 
Nova Guia fibril·lació auricular. 
Taller de prevenció de violència de gènere. 
Malalties de declaració obligatòria. 
Casos clínics. 
Programa Beveu Menys. 
Indicadors CatSalut. 
Bufeta Hiperactiva. 
Dislipèmies Familiars. 
Ús programa Sintrom. 
Medicina quàntica. 
Actualització OMIAPWEB. 
Avaluació Índex Farmacològic. 
Radiologia. 
Vademames. 
Malaltia de petita via aèria 
 
Sessions internes Infermeria (58 sessions) 
El malalt fràgil . Definicions i controvèrsies. 
Bibliogràfica. 
Circuit IVE farmacològic. 
Gestió de la demanda. 
Pro- activitat i co-responsabilització en malalties cròniques - Mètode Standford. 
Ús del bisturí elèctric. 
Projecte d’acupuntura en un centre de salut. 
Benestar social. 
Presentació Unitat de Salut Laboral de Manresa. 
Medicina regenerativa. 
Disfunció erèctil. 
Incontinència: sondes i ostomies. 
Indicadors CatSalut. 
Educació grupal. 
Salut i escola. 
Farmacologia. 
Bandes monoclonals. 
Servei de mediació: treball per la convivència i la cohesió social. 
Aspectes medicolegals en casos de violència de gènere. 
Teledermatologia. 
EFQM. 
Embenats funcionals. 
Bibliogràfica. 
Bioètica a l´AP. 
Espatlla dolorosa. 
Nova Guia de fibril·lació auricular. 
Taller de prevenció de violència de gènere. 
Malalties de declaració obligatòria. 
Tècniques d’educació grupal. 
Programa Beveu Menys. 
Indicadors CatSalut. 
Laboratori Molnyycke. 
Ús Programa Sintrom. 
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EAP Vic 
 
(130 activitats internes) 

Medicina Quàntica. 
Reservoris. 
Actualització OMIAPWEB. 
Avaluació Índex Farmacològic. 
Radiologia. 
Vademames. 
Malaltia de petita via aèria. 
Taller diabetis. 
Educació grupal. 
 
Sessions internes Auxiliars Infermeria (9 sessions) 
Patologia Bàsica (5 sessions). 
Funcionament del reciclatge. 
Taller de prevenció de violència de gènere. 
Odontologia. 
EFQM. 
 
Sessions internes UAAU (4 sessions) 
Servei de mediació: treball per la convivència i la cohesió social. 
Aspectes medicolegals de violència de gènere. 
Taller de prevenció de violència de gènere. 
EFQM. 

 
TOTAL 

 
El 2011 s’han realitzat 850 sessions de formació contínua 
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XV Jornades ACEBA: Innovació i atenció del Pacient Crònic Complex 

Centre organitzador: ABS Centelles 
Data de celebració: 11 de novembre de 2011 
Lloc: Hotel Montanyà, Seva, El Montseny 
 

 
Les XV Jornades Tècniques ACEBA van reunir 
fins a 250 professionals del sector mèdic per 
tractar sobre l’atenció i la gestió del pacient 
crònic complex. El certamen va posar de 
relleu les fórmules d’eficiència que promou 
l’autogestió, la necessitat de professionals 
compromesos que liderin la millora, i el rol de 
l’Atenció Primària dins el sistema de salut, 
com a elements prioritaris per a la 
sostenibilitat del sistema sanitari. Metges, 
infermeres, treballadores socials, pediatres, 

odontòlegs i administratius van intercanviar experiències i coneixements a l’entorn del pacient 
crònic complex, en un debat emmarcat pel futur de l’autogestió i la sostenibilitat del sistema 
sanitari.  
 
L’emprenedoria i la innovació van centrar el discurs de l’acte inaugural, que va comptar amb la 
participació del conseller de salut de la Generalitat de Catalunya, el Sr. Boi Ruiz, l’alcalde de 
Centelles, el Sr. Miquel Arisa, el vicepresident primer del Col·legi Oficial de Metges de 
Barcelona, el Dr. Jaume Padrós, el president de l’Associació Catalana d’Entitats de Base 
Associativa, el Dr. Jaume Sellarès, i el president del Comitè Organitzador de les XV Jornades 
ACEBA, el Dr. Ramon Vilatimó.  
 
Les Jornades van comptar amb una desena de ponències i taules rodones, on es van tractar 
aspectes determinants i iniciatives d’èxit per a la millora de la gestió i atenció dels malalts 
crònics, des de la vessant de metges, infermers, treballadors socials i administratius, tant pel 
malalt com per la família i el seu entorn. 
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II Concurs de Pòsters: les millors comunicacions 2011 
 
Per segon any consecutiu les Jornades van comptar amb un concurs de pòsters científics 
elaborats pels EAPs autogestionats. En total es van presentar 36 treballs en els diferents 
àmbits de gestió, clínic, atenció comunitària, recerca i innovació.  
 
Pòsters guanyadors 
- CLÍNIC: Gestió de la fragilitat i complexitat (autoria: ABS Alt Camp Oest).  
- GESTIÓ: Utilització de recursos assistencials per a una població anciana fràgil-no fràgil 
(autoria: EAP Sardenya).  
- ATENCIÓ COMUNITÀRIA: Taller de sòl pèlvic (autoria: EAP Vallcarca-Sant Gervasi).  
- RECERCA: Coneixement de fàrmacs d’última generació (autoria:ABS Centelles).  
- INNOVACIÓ: Aliança entre AP i Geriatria en el maneig dels pacients crònics complexes 
dependents (autoria: EAP Vallcarca-Sant Gervasi).  
- INNOVACIÓ EN ODONTOLOGIA: Taller d’odontopediatria en un grup de suport a la lactància 
materna (autoria: EAP Sardenya).  
 

 
 

 

       

        

 

    

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

 

http://www.aceba.cat/pl199/premsa/noticies/id3/ii-concurs-de-posters-a-les-millors-comunicacions-cientifiques-xv-jornades-aceba.htm
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Participació a Jornades i Congressos 

Els Equips d’Atenció Primària autogestionats han participat en diferents jornades del sector 

Salut i Atenció Primària d’àmbit autonòmic o estatal, amb la presentació de diferents pòsters 

i/o comunicacions. A tal efecte, s’han realitzat un total de 106 treballs, que equivalen a 49 

pòsters, 32 comunicacions, 21 ponències i 4 activitats docents. 

 

 EBA  Treball 
 
ABS Alt Camp Oest 
 
(3 comunicacions,  
1 pòster) 

 
 

 
Comunicacions (3) 
”Un Centre de Dia fet a mida”. Àngels Senan i Mercè Rodríguez. XV Jornades Tècniques d’Entitats de 
Base Associativa. Innovació i Atenció del pacient crònic complex. Centelles, 11/11/2011. 
 
Impacto educativo del paciente simulado y del vídeo en el aprendizaje de habilidades comunicativas 
aplicadas a la entrevista clínica de fisioterapia. Salvador Montull Morer, José Cela, Ramon Descarrega, 
Iris Miralles., Sonia Monterde, Isabel Salvat. XX Congreso de la Sociedad Española de Educación 
Médica. Valladolid, 5-7 octubre de 2011. 
 
Percepción del aprendizaje recibido en habilidades comunicativas en el caso de los alumnos de 
fisioterapia. Salvador Montull Morer, José Cela, Ramon Descarrega, Iris Miralles., Sonia Monterde, 
Isabel Salvat. XX Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica. Valladolid, 5-7 octubre de 
2011 
 
Pòsters (1) 
Gestió de la fragilitat i complexitat. Àngels Senan, Sol de Rivas, Jaume Andreu, MªJosep Guinovart, 
Ferran Soler, Montse Navarro i Ramon Descarrega. (1er premi al millor póster Clínic del II Concurs de 
Pòsters ACEBA. XV Jornades Tècniques d’Entitats de Base Associativa. Innovació i Atenció del pacient 
crònic complex. Centelles, 11/11/2011. 

 
 
EAP Albera Salut 
 
(3 comunicacions,  
6 pòsters) 

 
Comunicacions (3) 
La treballadora social Marta Ballester imparteix el curs: Acoso psicologico, acoso sexual y acoso por 
razón de sexo, impartit per la Escuela Andaluza de Salud Pública i la Consejería de Salud. 
 
Els Drs. Lluís Martinez i Pyrene Martinez i la DUI Judit Noguera participen com a ponents a la cloenda 
de la Jornada de l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques. 
 
Tractament tòpic de la psoriasi, pel Dr. Lluís Martínez a l’Hotel Carlemany de Girona. 
 
Pòsters (6) 
Revisions a les escoles durant el curs 2010-2011, Dra. Judit Masdevall. 
 
Campanya de diagnòstic precoç del càncer oral, Dra. Judit Masdevall. 
 
Suport dermatològic a una ABS, Dr. Martinez i DUI J. Noguera. 
 
Aplicació de tècniques microbiològiques a la consulta d’atenció primària, Dra. Regata. 
 
Programa d’atenció sanitària ABS de Peralada, Equip d’atenció a la gent gran. 
 
Pas de l’OMI-AP a l’ECAP a una àrea bàsica no ICS, Dr. Martinez, Dr. Camps, Sr. Carles Domingo. 
 

 
EAP Dreta Eixample 
 
(2 comunicacions,  
1 ponència,  
3 pòsters) 

 
Comunicacions (2) 
Patrón de uso de videojuegos entre el alumnado de secundaria de Barcelona. XXV Congreso Nacional 
de la Sociedad de Pediatría extrahospitalaria y Atención Primaria. 13-15 octubre 2011, Santiago de 
Compostela. 
 
Podem millorar les nostres agendes? Experiència d´un nou model. XXIII Congrés d´Atenció Primaria, 
Camfic, 6-7 octubre 2011, Mataró. 
 
 



  
   
 Memòria 2011 dels Equips d’Atenció Primària Autogestionats 

Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa 

www.aceba.cat     23 

 

Ponències (1) 
El metge de família, la HCC i la seva pràctica diària. IV Seminario Internacional sobre la Declaración 
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. “Intimitat, Confidencialitat i Protecció de 
dades de salut”. Càtedra Unesco de  Bioètica de la Universitat de Barcelona. 21 de Gener de 2011. 
 
Pòsters (3) 
Paciente ingresado en residencia geriátrica ¿es beneficioso hacer tratamiento anticoagulante? 
Congreso Nacional Semfyc, 6-10 juny 2011. Saragossa. 
 
Proyecto: Consulta puente para adolescentes. XXV Congreso Nacional de la Sociedad de Pediatría 
extrahospitalaria y Atención Primaria. 13-15 octubre 2011, Santiago de Compostela. 
 
Síndrome de DUANE: XXV Congreso Nacional de la Sociedad de Pediatría extrahospitalaria y Atención 
Primaria. 13-15 octubre 2011, Santiago de Compostela. 

 
 
EAP Osona Sud – Alt 
Congost 
 
(1 activitat docent,  
5 ponències,  
4 pòsters) 

 

 
Docència (1) 
Tutora de pràctiques en Infermeria a la Universitat de Vic.   
 
Ponències (5) 
16ena Sessió cientifica Hipertensión. 
 
XXVI Curs Formació Continuada en Pediatria 2010-2011. 
 
Jornades ACEBA / Pacient Crònic Complex. 
 
Jornades ACEBA / Intervenció en mediació. 
 
Jornades ACEBA/ Atenció a pacients amb necessitats especials: "Els nostres pacients VIP". 
 
Pòsters (4) 
Jornades ACEBA 11 nov 2011. Pòster: “Estudi Comparatiu de creixement de la població de Centelles 
amb les gràfiques de l’estudi Espanyol vs estudi Orbegozo. Angels Ulied, Susana Matesanz, Carme 
Puigbarraca, Angels Fumanya, Alba Masó i Àngels Ramon. 
 
Salut i Escola: Els Tallers. Jornades ACEBA, 11 nov 2011. 
 
EI! Tornem-hi? Centelles Estiu 2011. Autores: Lourdes Tuneu (atenció usuari), Encarna Zapata i Lluïsa 
Rodríguez (infermeres) ABS Centelles. 
 
Massatge Infantil. Curs 2010-2011. Autora: Sara Esteve Lucena, infermeria - ABS Centelles. 
 

 
EAP Poble Sec 
 
(1 comunicació,  
1 pòster) 

 
Comunicacions (1) 
“LIP DUB HORTELANO” al XXII Congreso de comunicación y entrevista clínica obteniendo el 1er premio 
especial Jordi Cebrià. 
 
Pòsters (1) 
 “Salud Escolar en el Barrio”, presentado en el II Congreso Nacional de Salud Escolar”.  
 

 
EAP Sardenya 
 
(12 comunicacions,  
13 ponències,  
10 pòsters) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comunicacions (12) 
Dependencia funcional en ancianos: análisis de sus determinantes. Monteserín R, Comunicació Oral. 
SemFYC Zaragoza. WONCA. 
 
Docencia de RCP básica en tiempos de crisis: virtualización y sharismo. da Pena JM,  Comunicació. IX 
Encuentro de Tutores y Jefes de Estudio "Reforzando el papel y las tareas de los tutores". XX Congreso 
de la Sociedad Española de Educación Médica. 
 
El cumplimiento terapéutico con hipolipemiantes en pacientes de alto riesgo vascular. de la Figuera M. 
Comunicació. Estudio CUMPLE. 33º Congreso Nacional SEMERGEN. Oviedo. 
 
Esdeveniments cardiovasculars i canvis electrocardiogràfics del segment terminal ST-T als 19 anys de 
seguiment. de la Figuera M, Comunicació Oral, Jornades catalanes sobre hipertensió arterial. 
 
Discinesia escapulo-torácia en población sana. Pasarín A, Comunicació oral. 49º  SERMEF. Toledo.  
 
Pacientes con enfermedad de Alzheimer en tratamiento farmacológico. Rayó E. Comunicació Oral. 
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EAP Sardenya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prescribir y conocer. 31 Congreso SemFYC Zaragoza. WONCA. 
 
Pacientes con enfermedad de Alzheimer en tratamiento farmacológico. Prescribir y conocer. Casasa A, 
Comunicació Oral, 31 Congreso SemFYC Zaragoza. WONCA. 
 
Prevalencia de trastornos emocionales en una población anciana.  Monteserín R, Comunicació Oral, 31 
Congreso SemFYC Zaragoza. WONCA. 
 
Riesgo social, una realidad de salud en los ancianos. Monteserín R, Comunicació Oral, 31 Congreso 
SemFYC Zaragoza. WONCA. 
 
Utilització de recursos assistencials per una població anciana fràgil-no fràgil. Monteserín R, 
Comunicació oral, XXIII Congrés d'Atenció Primària de la CAMFIC.  
 
Validación de la escala Findrisc en población española: estudio multicéntrico de cohorte VIVA. Brotons 
C, Comunicació oral, XXII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Diabetes.  
 
Ponències (13) 
La mobilitat en la gent gran, abordatge des de la primària fins a la institucionalització. Monteserín R, 
Ponent. 1ª Jornada  Sòciosanitària. 

 
Antiagregación en la prevención primaria de la patología vascular. Brotons C, Ponent. 21º Congreso 
Andaluz MFYC.  

 
Autogestión. Casasa A, Ponent, semFYC Zaragoza. WONCA. 

 
¿En qué basar la elección de un ARA II?, de la Figuera M, Ponent.  SEH – LELHA.  

 
En la vanguardia del abordaje del paciente de riesgo cardiovascular. de la Figuera M. Ponent. 33º 
Congreso Nacional SEMERGEN. Oviedo. 

 
Encuentro con expertos 1: El seguimiento de los pacientes con fibrilación auricular: un objetivo 
compartido. de la Figuera M. Ponent. I Reunión Conjunta semFYC – SEC. 

 
Ensayo clínico sobre la eficacia de una intervención para mejorar el cumplimiento del tratamiento 
farmacológico en pacientes con hipertensión no controlada y riesgo cardiovascular elevado. Brotons C, 
Ponent, 31 Congreso SemFYC Zaragoza. WONCA. 

 
Inhibición directa de la renina en la práctica clínica. de la Figuera M, Ponent, 16ª Reunión nacional de la 
SEH – LELHA. 

 
Maltese Patiens' Views of Lifestyle and Prevention and Their Attitudes Towards Change and Support. 
Brotons C, Ponent, 6th Biennal Primary Health Conference. 

 
Taller "Estudio CUMPLE". de la Figuera M, Ponent. 16ª Reunión nacional de la  SEH – LELHA. 

 
Taller de Actualización de los criterios de antiagregación en prevención secundaria. URMc. Brotons C , 
Ponent, 21º Congreso Andaluz de Medicina Familiar y Comunitaria. 

 
Taula Rodona: Innovacions tecnològiques. Noves formes d'optimitzar la mesura de la HTA. de la 
Figuera M, Ponent, Jornades catalanes sobre hipertensió arterial. 

 
Taula Rodona: Novetats i controvèrsies dels ARA II. de la Figuera M, Ponent, Jornades catalanes sobre 
hipertensió arterial. 
 
Pòsters (10) 
Hábitos Alimentarios y dieta Mediterránea, Casasa A. Comunicació Poster. 31 Congreso SemFYC 
Zaragoza. WONCA. 
 
Duración de la lactancia materna exclusiva en una población urbana. Silvestre S, Comunicació Pòster. 
Congreso FEDALMA. 
 
Grupo de apoyo a la lactancia materna. Palasí C, Comunicació Pòster. Congreso FEDALMA. 
 
Guías de osteoporosis: ¿Cómo la misma evidencia científica genera recomendaciones dispares?, 
Monteserín R,  Comunicació Pòster. 31 Congreso SemFYC Zaragoza. WONCA. 
 
Jornada Risc Cardio Vascular i Diabetes a Catalunya. Soriano N, Comunicació Pòster, Generalitat de 
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EAP Sardenya 
 
 
 

Catalunya. Direcció General de Salut Pública. 
 
Opinión de los médicos expertos en hipertensión sobre las combinaciones triples en España.  de la 
Figuera M, Comunicació Pòster, Proyecto Sinergia.  16ª Reunión nacional de la SEH – LELHA. 
 
Plantas Medicinales. ¿Sabemos qué consumen nuestros pacientes? Monteserín R , Comunicació Pòster, 
31 Congreso SemFYC Zaragoza. WONCA. 
 
Riesgo tromboembólico y estratégias profilácticas en pacientes con fibrilación auricular.  de la Figuera 
M, Comunicació Pòster, 16ª Reunión nacional de la  SEH – LELHA. 
 
Tratamiento de la hipertensión arterial en pacientes con fibrilación auricular y desarrollo de fibrilación 
auricular permanente o crónica. de la Figuera M, Comunicació Pòster, 16ª Reunión nacional de la SEH – 
LELHA. 
 
Virtualización del programa de competencias transversales en formación sanitaria especializada.  da 
Pena JM, Comunicació Pòster, XX Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica. 

 
 
EAP Sarrià 
Vallvidrera Les 
Planes 
 
(4 comunicacions,  
5 pòsters) 

 
Comunicacions (4) 
Mediació Familiar. Núria López, Elena Mora. Jornada ACEBA 2011. 
 
Actualització activitat vacunal en Pediatria.  Jornada ACEBA 2011. 
 
Curs d’Ecografia de la Societat Catalana de Pediatria. Dr. Fernando Plaza. Abril 2011.  
 
Llei 21/2010 de Parlament de Catalunya. Ángeles Jiménez. Congrés SEAUS, Saragossa . Maig 2011. 
 
Pòsters (5) 
Quí és el pacient crònic complex? Morera G, Gallardo L, Borrell M, Aranalde JM. Jornada ACEBA 2011. 
 
Anàlisi de la implantació de la recepta electrònica en les Residències Geriàtriques. Morera G,  Borrell 
M, Goyeche C, Arribas D, Aranalde JM.. Jornada ACEBA 2011. 
 
Anàlisi de l’adeqüació dels tractaments farmacològics per la Malaltia d’Alzheimer en dues Àrees 
Bàsiques de Salut (ABS). Borrell M, Arrufat J, Morera G, Caritg N, Nubiola AR, Aranalde JM. Jornada 
Aceba 2011.  
 
Unitat de Cures i Ferides. Santiago G, Llorens G. Jornada ACEBA 2011.  
 
Creació de la Unitat d’Alzheimer. Arrufat J. Morera G, Caritg N, Borrell M.  Jornada ACEBA 2011. 
 

 
EAP Vallcarca-Sant 
Gervasi 
 
(3 activitats docents, 
 6 comunicacions,  
16 pòsters)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Docència en format taller (3) 
- Taller avanzado en entrevista motivacional. Feed-back. Manuel Campíñez. 
- Taller: Cómo escribir y publicar un artículo científico. Remedios Martin. 
- Taller: Creatividad en second life. Nieves Barragán. 
 
Comunicacions (6) 
Proyecto de atención comunitaria. Una realidad de equipo. M.Luz Cequier. Piedad Aparicio, Rosario 
Jimenez, Cristina Bravo. Comunicación oral. XVI Congreso Nacional SEAUS. Zaragoza, abril 2011. 
 
Eficacia de la entrevista motivacional (EM) en pacientes con dislipemia. Nieves Barragan, Manuel 
Campiñez, Remedios Martin, grupo DislipEM. XXII Congreso Nacional de Entrevista Clinica. SemFYC. 
Comunicación oral. Burgos, mayo 2011 
 
Taller del suelo pélvico. Proporcionando herramientas para reducir el impacto de las perdidas de orina 
en la incontinencia urinaria femenina. Rosa Yrla, Rosario  Corral, Remedios Martin, Merche García. VII 
Congreso Nacional FAECAP. Comunicación oral. Málaga, mayo 2011. 
 
Nueva experiencia de gestión en Atención Primaria orientada hacia la atención de la fragilidad. Maria 
Parer, Remedios Martin, Oscar Rochera, Cristina Bravo, Lluis Gracia. III Congreso Nacional de Atención 
Sanitaria al Paciente Crónico. Comunicación oral. Donosti, mayo 2011. 
 
TDAH. Los pediatras de Atención Primaria lo diagnosticamos o tratamos en demasía? Casademont Pou 
R, Serrano C , Martí I, Knörr A, Pérez J, Portella AMinguell R. XXV congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Pediatría extrahospitalaria y Atención Primaria. Comunicación oral. Santiago de 
Compostela 2011.  
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EAP Vallcarca-Sant 
Gervasi 

 
Dos casos de infección por el virus del papiloma humano. Serrano C, Casademont Pou R, Martí I, Knörr 
A, Portella A. XXV congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría extrahospitalaria y Atención 
Primaria. Santiago de Compostela 2011. Comunicación oral. 
 
Pòsters (15) 
¿Nos vacunamos de la gripe los profesionales sanitarios? Artur Dalfó, Esther Llauradó, Miriam Payan, 
Marga Mendez, Maria Garro, Remedios Martin. VII Congreso Nacional FAECAP. Comunicación póster. 
Málaga, mayo 2011. 
 
Mejorando la movilidad de los ancianos. Taller de equilibrio y fuerza. Esperanza Palacios Teruel, 
Palmira Villafuerte Navarro, Rosario Jiménez Leal, María Giné Garriga. Jornadas PACAP-semFYC. 
Comunicación póster. Vitoria abril 2011. 
 
Eficacia de la entrevista motivacional (EM) en pacientes con dislipemia. Nieves Barragan, Manuel 
Campiñez, Remedios Martin, grupo DislipEM. 31 Congreso Nacional de  SemFYC. Comunicación póster. 
Zaragoza, mayo 2011. 
 
Alianza entre Atención Primaria y geriatria en el manejo del paciente crónico complejo dependiente. 
Remedios Martin, Maria Parer, Marco Inzitari, Lluis Espinosa, Lluis Gracia. III Congreso Nacional de 
Atención Sanitaria al Paciente Crónico. Comunicación póster. Donosti, mayo 2011. 
 
Direct admission to intermediate care for older adults with reactivated chronic diseases managed by an 
expert primary care team as an alternative to conventional hospitalization. A pilot study. Daniel 
Colprim, Remedios Martin, Maria Parer, Lluis Espinosa, Marco Inzitari, Lluis Gracia. 53 Congreso 
Sociedad Española de Geriatria. Málaga 2011. Comunicación póster. 
 
Enfermedad invasiva por Haemophilus influenzar no tificable: un problema emergente. Problemas de 
salud en niños adoptados. Martí I, ,Casademont Pou R, Serrano C, Knörr A, Portella A, Perez J, XXV 
congreso Nacional de la Sociedad Española de Pediatría extrahospitalaria y Atención Primaria. Santiago 
de Compostela 2011. Presentación póster.  
 
Revisión de bifosfonatos:más allá de los cinco años.Rita Puig, Anna Coma, Anna Altes, Remedios 
Martin, Gina Ballester, Joan Corbera. Comunicación póster. Congreso Sociedad Española de 
Farmaceuticos de Atención Primaria. Bilbao, octubre 2011. 
 
Adecuación de la gastroprotección en Atención Primaria. Rita Puig, Anna Altes, Remedios Martin, 
Manuel Campiñez, Sonia Cibrian, Lluis Gracia. Comunicació póster. Congreso Sociedad Española de 
Farmaceuticos de Atención Primaria, Bilbao, octubre 2011.  
 
Alianza entre Atención Primaria y geriatria en el manejo del paciente crónico complejo dependiente. 
Remedios Martin, Maria Parer, Marco Inzitari, Lluis Espinosa, Lluis Gracia. Premi millor treball 
d’innovació en Atenció Primària. 
 
Taller del suelo pélvico. Rosa Yrla, Rosario Corral, Remedios Martin, Merche García. Premi millor treball 
d’atenció comunitària en Atenció Primària. 
 
Taquicardia ortodromica por via accesoria auriculo-ventricular posterolateral izquierda. Alexis Tena, 
Luis Martinez, Marc Girones, Tanit Iribarne, Mario Beza. IV congreso Clinico semFYC en Cardiovascular. 
Comunicación póster. Alicante 2011. 
 
Fatiga como síntoma de bradicardia sinusal. Alexis Tena, Luis Martinez, Marc Girones, Tanit Iribarne, 
Mario Beza. IV congreso Clinico semFYC en Cardiovascular. Comunicación póster. Alicante 2011. 
 
Milking sintomático en varón joven. Marc Girones Luis Martinez, Alexis Tena, Mario Beza, Tanit 
Iribarne. IV congreso Clinico semFYC en Cardiovascular. Comunicación póster. Alicante 2011. 
 
Paciente fràgil y disnea. Luis Martinez, Marc Girones, Alexis Tena, Mario Beza, Remedios Martin, 
Miquel Cajal. IV congreso Clinico semFYC en Cardiovascular. Comunicación póster. Alicante 2011 
 
ECK alterado en el gimnasio. Luís Martínez, Manuel Campíñez Marc Gironés, Alexis Tena, Remedios 
Martín, Lluís Gràcia. IV congreso Clinico semFYC en Cardiovascular. Comunicación póster. Alicante 2011 

 
 
EAP Vic 
 
 
 

 
Comunicacions (1) 
“ Eficacia de una Visita Acogida (VA) a los nuevos usuarios inmigrantes del CAP.” 10/06/2011, Dra. 
Imma Ausió , Dra. Pilar Aguilà, Dr. Jordi Casanovas, Dr. Xavier Farrés, Marc Fuentes, Anissa Lamzabi. 
 



  
   
 Memòria 2011 dels Equips d’Atenció Primària Autogestionats 

Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa 

www.aceba.cat     27 

 

 
EAP Vic 
 
(1 comunicació, 
2 ponències,  
3 pòsters) 

Ponències a taules rodones (2). 
XV Jornades ACEBA: Innovació i Atenció del pacient crònic complex. 11/11/2011. Ponent: Beatriz San 
José.  
 
VII Jornada d’infermeria a Osona. Títol: La mediació com a eina de la Pràctica Infermera.  01/04/2011. 
Ponent: Anissa Lamzabi. 
 
 
Pòsters (3) 
“Educación grupal en atención primaria” 15/04/2011, Dra. Imma Ausió, Dra. Pilar Aguilà, Dra. Pilar 
Santamaria , Mireia Gallés, Eli Marcé, Bet Reig. 
 
“Prevención de la caries precoz en la infancia (CPI)”  15/04/2011, Dra. Imma Ausió, M. Ferran. 
 
“I Jornada de prevenció i promoció de la salut a Osona”  25/11/2011, M. Dachs, A. Buxadé. 

 
 
TOTAL 

 
106 participacions d’ACEBA a Jornades i Congressos 
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Comunicació i premsa 

Notes i comunicats generats per ACEBA l’any 2011  

 

Data Nota de premsa Titular  

11/01/2011 
NP Noves eines de comunicació 
per promocionar la salut dels 
adolescents 

Interactuar amb els joves per prevenir i promocionar la salut dels 
adolescents 

20/01/2011 
Publicació estudi a la revista 
Circulation 

La revista Circulation publica un estudi científic liderat per un metge de 
l’EBA Vic Remei sobre la cumplimentació terapèutica per controlar la 
pressió arterial 

03/02/2011 
NP Unitat Docent ACEBA - IV 
Jornada Residents 

La Unitat Docent d’ACEBA forma metges especialistes en Medicina 
Familiar i Comunitària 

11/02/2011 Presentació PAFES Centelles 
Es presenta el programa PAFES a Centelles per promoure caminades 
saludables entre la població 

15/02/2011 Caminades saludables EAP Vic 
L’Equip d’Atenció Primària Vic-Remei organitza caminades obertes a 
tots els públics 

24/02/2011 
EBA Centelles participa en la 
Conferència Investigació 
Biomèdica 

L’EBA Centelles tractarà sobre noves estratègies de reclutament de 
pacients a la IV Conferència Anual de les Plataformes Tecnològiques 
d’Investigació Biomèdica a Madrid 

28/02/2011 
V Escola de Cuidadors ABS Alt 
Camp Oest 

L’ABS Alt Camp Oest reprèn l’Escola de Cuidadors amb més formació i 
assessorament per als cuidadors de persones amb dependencia 

10/03/2011 
Lipdub Centelles 3a Marató de 
Sang 

L’ABS de Centelles, l’Ajuntament i l’Associació de Donants de Sang 
d’Osona impulsen el lipdub “Centelles Solidària” per a la 3a Marató de 
Sang 

24/03/2011 SMS analítiques EAP Sardenya 
La consulta d’analítiques online facilita l’accés de la informació als 
pacients i redueix les visites al CAP 

01/04/2011 
Acreditació Joint Commission EAP 
Dreta Eixample 

L’EAP Dreta de l’Eixample obté el certificat de qualitat de la Joint 
Commission International en Atenció Primària  

26/05/2011 Taller de sexe per a gent gran 
Taller de sexe per a gent gran, una experiència diferent en salut 
comunitària, única a Barcelona 

31/05/2011 3a Jornada Salut Comunitària Vic 
La 3a Festa de Salut del barri del Remei de Vic vol promocionar la 
importància de l’autocura a totes les edats 

20/06/2011 Conveni UIC - UDACEBA La UIC col·labora amb ACEBA en matèria de formació 

04/10/2011 
EBAs i Cronicitat / XV Jornades 
ACEBA 

Eficiència i innovació en la cronicitat: punt de mira dels EAPs 
autogestionats 

24/10/2011 
Talller suport Alletament EAP 
Vallcarca 

Nova iniciativa de L’EAP Vallcarca-Sant Gervasi per oferir sessions de 
suport a l’alletament del nounat 

14/11/2011 NP Resum XV Jornades ACEBA 
Les XV Jornades ACEBA visualitzen l’aposta dels CAPs autogestionats per 
la millora i la innovació en AP 

18/11/2011 Taller cuina diabètics EAP Vic El CAP El Remei de Vic organitza un taller de cuina per a diabètics 

05/12/2011 Nova web ACEBA ACEBA estrena pàgina web, amb una imatge renovada i nous continguts 
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ACEBA als mitjans 

Publicacions d’interès 

Data Titular Mitjà 

24/01/2011 La retallada en salut obliga a reorganitzar tot el sistema Avui - el Punt 

26/02/2011 Les EBA i el model d'autogestió TV3 - TN migdia  

04/03/2011 
Entrevista al Dr. Sellarès: “La major implicació dels metges és bona per a 
tothom”  

www. combtv.cat 

01/04/2011 Peça a l'Informatiu Migdia de TVE -1  RTVE 

11/04/2011 Neix l'Institut d'Investigació Biomèdica Sant Pau www.adn.es 

01/07/2011 L’Escola de Cuidadors d'Alcover a TV3 TV3 - TN Vespre 

05/10/2011 La meitat dels alumnnes de les guarderies contrauran la grip 
Emporda.info, Regió7, 
Vilaweb, Salut i Força, 
lainformacion.com 

31/10/2011 Peça a Informatius sobre les EBA, amb declaracions del Dr. Jaume Sellarès. RAC1 

28/12/2011 
Salut cedirà a empreses de metges la gestió de tres nous ambulatoris. 
Subtítol: Boi Ruiz recuperarà el 2012 la fórmula de les EBA per millorar 
l’eficiència a l’atenció primària 

www.ara.cat 

 

 

ACEBA en xarxa 

ACEBA ha actualitzat la seva imatge corporativa i ha posat en funcionament la nova pàgina 

web www.aceba.cat, amb tota la informació dels Equips d’Atenció Primària autogestionats de 

Catalunya, el model d’autogestió, la formació que realitzem i la nostra col·laboració en recerca. 

També s’hi poden consultar els serveis que ofereix l’entitat i el contacte dels diferents centres 

que conformen ACEBA.  

  

Entrada a xarxes socials 

Amb la voluntat de donar a conèixer l’actualitat d’ACEBA i els fets noticiables, hem endegat el 

canal Twitter.  

Ja ens podeu seguir a través del Twitter @ACEBAautogestio 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aceba.cat/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.aceba.cat%2Fca%2Fpag530%2Fxarxes-socials.htm&region=follow_link&screen_name=ACEBAautogestio&source=followbutton&variant=2.0
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Fer Salut: una publicació proactiva amb la promoció de la salut 

La revista Fer Salut és una publicació gratuïta de les Entitats de Base Associativa dirigida a la 

població de referència de cada centre per promoure els bons hàbits, l’autocura i la prevenció 

de la salut.   

Entre d’altres, la revista Fer Salut dóna a conèixer com cal actuar davant les patologies més 

freqüents en cada época de l’any, així com els nous serveis mèdics que cada centre posa a 

disposició dels seus usuaris i les activitats saludables a les que poden participar. 

Durant l’any 2011, s’han publicat 5 nous exemplars del Fer Salut (núm. 52-56).  

Consulta’ls a Fer Salut 2011      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aceba.cat/premsa/fer-salut.htm
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Recerca i publicacions: el nostre valor afegit 

La recerca és el pilar de la innovació i l’avenç mèdic. Conscients de la necessitat de progrés 

com a element de millora del benestar de les persones i de la societat en general, les Entitas 

de Base Associativa col·laboren en diferents projectes de recerca.  

La cooperació amb altres entitats i empreses del sector ha permès desenvolupar fins a 67 

treballs en diferents línies de recerca i la publicació de 26 estudis durant l’exercici 2011. 

 

 EBA  Participació en recerca 
 
ABS Alt Camp 
Oest 

 
Assaig clínic (1) 
Estudi d’eficiència i seguretat d’una vacuna contra el virus herpes zóster. Participació a l’Assaig clínic en fase 
III. Incorporació de l’ABS Alt Camp Oest a l’estudi el mes d’abril del 2011. 
 

 
EAP Albera 
Salut 

 
Assaigs i Estudis Epidemiològics (4) 
Assaig clínic multicèntric, aleatoritzat, doble cec, comparat amb placebo per valorar l’eficàcia i seguretat de 
la Dapagliflozina en el tractament de pacients amb DM II i HTA mal controlada amb IECA o ARAII. 
 
Assaig clínic multicèntric, aleatoritzat doble cec, comparat amb placebo per avaluar la seguretat i eficàcia 
d’una vacuna de l’herpes zòster.  
 
Assaig clínic multicèntric, multifactorial, randomitzat, doble ceg, controlat amb placebo, estudi de dosis de 
Nifedipino GITS i Candesartan en combinació comparat amb monoteràpia en adults amb HTA.  
 
Estudi epidemiològic dels fenotips asmàtics a Europa en condicions de vida real. Avaluació del control de 
l’asma i la seva relació amb els factors fenotípics durant un any en una població asmàtica atesa en les 
consultes d’atenció primària (estudi prospectiu, observacional i no farmacològic). 
 

 
EAP Dreta 
Eixample 

 
Publicacions (4) 
Antes y despues del filtrado glomerular. Mercè Cervera Leon. Carta al director. Atención Primaria 2011;43: 
561, Vol 43 nº 10. 
 
El tratamiento antidiabético inadecuado empeora el control de los pacientes diabéticos con Insuficiencia 
Renal Crónica. Mercè Cervers Leon. Carta al director. Atención Primaria 2011:43:107-8, Vol  43 nº 2. 
 
Llauger MA, Pou MA, Domínguez L, Freixas M, Valverde P, Valero C. "Atención a la EPOC en el abordaje al 
paciente crónico en atención primaria". Arch Bronconeumol 2011: 47 (11); 561-70. 
 
Capitol Llibre: Intimidad, confidencialidad y protección de datos de salut. L.Ancochea, X.Conill, C.Dietrich, 
J.Guanyabens, D.Jospe, P.Kosseim, R.Maklin, G.Marfany, LF.Mazo, C.San Jose, M.Torrabadella. Ed.Civitas. 
 

 
EAP Osona Sud 
– Alt Congost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estudis en seguiment durant l’any 2011 (11) 
 
Protocol MK-0822-018, amb títol: “Ensayo clínico aleatorizado, controlado con placebo, en fase III, para 
evaluar la eficacia de odanacatib (MK-0822) en cuanto a la reducción del riesgo de fractura en mujeres 
posmenopáusicas con osteoporosis tractadas con Vitamina D y calcio" (Fase III). 
 
Extensió Protocol MK0859-019: “Estudio de 76 semanas de duración, multicéntrico, mundial, doble ciego, 
aleatorizado, controlado con placebo para evaluar la tolerabilidad y la eficacia de anacetrapib añadido a un 
tratamiento en curso con una estatina en pacientes con hipercolesterolemia o hiperlipidemia mixta” (Fase 
III). 
 
Extensió Protocol V503-002: “Ensayo clínico en fase III para estudiar la inmunogenicidad, tolerabilidad y 
uniformidad de fabricación de V503, una vacuna multivalente de partículas viroides (PV) L1 del virus del 
papiloma humano (VPH) en preadolescentes y adolescentes (9 a 15 años) con una comparación con mujeres 
jovenes (16 a 26 años)” (Fase III). 
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EAP Osona Sud 
– Alt Congost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protocol TRI08888 GARFIELD: Registro prospectivo muliticentrico e internacional de pacientes de ambos 
sexos con diagnostico reciente de fibrilación auricular (Observacional). 
 
Protocol BI1264.3: Estudio aleatorizado doble ciego de grupos paralelos para comparar la eficacia y 
seguridad de la combinación inicial de linaglipina 5mg + pioglitazona 15mg, 30mg o 45mg versus 
monoterapia con pioglitazona (15mg, 30mg o 45mg) o linaglipina 5mg una vez al día durante 30 semanas. 
Seguido de un período ciego de 54 semnas con linaglipina 5mg + pioglitazona 30mg o 45mg versus 
monoterapia con pioglitazona 30 mg o 45 mg en pacientes com DMII con control de glucemia insficiente a 
pesar de la dieta y el ejercicio (Fase III). 
 
Protocol BI1245.28: Estudio en fase III, aleatorizado, doble ciego controlado con un grupo paralelo con 
tractamiento activo para evaluar la eficacia y seguridad de BI 10773 en comparación con Glimepirida 
administrado por via oral durante 104 semanas en pacientes con DM II en tractamiento con metformina 
pero con un control glucemico insuficiente (Fase III). 
 
Protocol 205.452: Ensayo clínico multicéntrico aleatorizado doble ciego, dobe enmascarado controlado con 
principio activo y de grupos paralelos para comparar la eficacia y seguridad de tiotropio 2,5mcg y 5mcg 
solución para inhalación administrada mediante el inhalador respimat con tiotropio 18 mcg cápsulas para 
inhalación, administardas mediante Handihaler (Fase III B). 
 
Protocol 113077 (ZOSTER-022): Estudio de eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna herpes 
Zoster GSK1437173A de GSK biologicals en adultos de 70 años y mayores (Fase III). 
 
Protocol 110390 (ZOSTER-006): Estudio de eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna herpes 
Zoster GSK1437173A de GSK biologicals en adultos de 50 años y mayores (Fase III). 
 
Protoloc 113077 (ZOSTER-022): Estudio de eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna herpes 
Zoster GSK1437173A de GSK biologicals en adultos de 70 años y mayores (Fase III). 
 
Protocol 110390 (ZOSTER-006): Estudio de eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna herpes 
Zoster GSK1437173A de GSK biologicals en adultos de 50 años y mayores (Fase III). 
 
Estudis en seguiment i finalitzats l’any 2011 (10) 
  
Protocol MK-0822-042, amb títol: “Estudio en fase Iia aleatorizado, doble ciego,controlado con placebo para 
evaluar los efectos de odanacatib (MK- 0822) sobre la densidad mineral ósea (DMO) y la seguridad general 
en el tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas previamente tratadas con alendronato" 
(Fase IIa). 
 
Protocol FLU D-QIV-008: Estudio fase III multicéntrico multinacional aleatorizado parcialmente ciego, 
controlado para evaluar la inmunogenicidad, reactogenicidad y seguridad de la vacuna antigripal 
tetravalente de GSK Biologicals (GSK2321138A) y para evaluar la consistencia clínica de tres lotes de 
producción de FLU D-QIV en terminos de inmunogenicidad, administarda por via intramuscular en adultos 
de 18 años y mayores (Fase III). 
 
Protocol FLU D-QIV-008: Estudio fase III multicéntrico multinacional aleatorizado parcialmente ciego, 
controlado para evaluar la inmunogenicidad, reactogenicidad y seguridad de la vacuna antigripal 
tetravalente de GSK Biologicals (GSK2321138A) y para evaluar la consistencia clínica de tres lotes de 
producción de FLU D-QIV en terminos de inmunogenicidad, administarda por via intramuscular en adultos 
de 18 años y mayores (Fase III). 
 
Protocol CQVA149A2303, amb títol: “Estudio multicéntico, aleatorizado, doble ciego, de grupos paralelos, 
controlado con placebo y grupo activo (abierto), de 26 semanas de duración, para evaluar la eficacia, 
seguridad y tolerabilidad de QVA149 (110/50mcg q.d.) en pacientes con EPOC de moderada a grave” (Fase 
III). 
 
Protocol MK653C162: Estudio Multicéntrico aleatorizado doble ciego y con tratamiento activo de pacientes 
con hipercolesterolemia primaria y riesgo cardiovascular elevado que no estan controlados adecuadamente 
con atrorvastatina 10 mg: comparación de la eficacia y seguridad del cambio a la administración conjunta de 
ezetimiba y atorvastatina frente a la dupliación de la dosis de atorvastatina o el cambio a rosuvastatina 
(Fase III). 
 
Protocol CLCZ696A2223: Estudio multicéntrico, aleatorizado doble ciego, controlado con placebo y 
tratamiento activo, de grupos paralelos para evaluar la respuesta a la dosis de AHU377 en combinación con 
Valsartan 320mg después del tratamiento de 8 semanas en pacientes con hipertensión sistólica leve o 
moderada (Fase IIb). 
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EAP Osona Sud 
– Alt Congost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protocol MK-0431-403: "Estudio fase III, multicéntrico, randomizado, abierto, para comparar la eficacia y 
seguridad de un régimen de tratamiento basado con Sitagliptina frente a un régimen de tratamiento basado 
en Liraglutide en pacientes con diabetes Mellitus tipo II en monoterapia can Metformina que no ha 
alcanzado un adecuado control glucémico" (Fase III). 
 
Protocol CLAF237A23150: Estudio multicéntrico aleatorizado doble ciego, controlado con placebo para 
evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento de 24 semanas con vildaglipina en pacientes con diabetis 
mellitus II >70 años (sin tratamiento previo o no controlados adequadamente con farmacos orales) (Fase 
IIIb). 
 
Protocolo GDS01C:“Ensayo clínico de fase III aleatorizado, doble ciego, controlado con Gardasil (vacuna 
contra el virus del papiloma humano (tipo 6, 11, 16, 18) (recombinante absorbida)), para estudiar la 
inmunogenicidad y tolerabilidad de V503 (vacuna de partículas similares al virus (VLP) L1 del papiloma 
humano (VPH) 9-valente) en niñas preadolescentes. 
 
Protocol 1218.36, amb títol: “Estudio de fase III aleatorizado,doble ciego, contarolado con placebo y de 
grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de linagliptina (5mg), administrada por via oral 1 vez al 
día durante al menos 52 semanas en pacientes con diabetes tipo 2 en combinación con insulina como 
tratamiento de base” (Fase III). 
 
Estudis iniciats l’any 2011 (7) 
 
Protocol CL305985-018: Estrategias antihipertensivas Perindopril arginina/amlodipino versus 
Valsartan/Amlodipino: eficacia y seguridad en pacientes hipertensos de leves a moderados. Estudio 
aleatorizado, doble ciego durante 6 meses y que se continúa con un seguimiento a largo plazo en abierto 
durante 8 meses con Perindopril Arginina/amlodipino (Fase III). 
 
Protocol KF5503/58: "Evaluación de la efectividad, seguridad y tolerabilidad de tapentadol de liberación 
prolongada frente a una combinación de tapentdol de liberación prolongada y pregabalina en pacientes con 
lumbalgia crónica severa con un componente de dolor neuropático" (Fase IIIb). 
 
Protocol MK3102-006: Ensayo clínico en fase IIB aleatorizado, controlado con placebo de búsqueda de dosis 
para estudiar la seguridad y la eficacia de MK3102 en pacientes dom DMII y un control insuficiente de la 
glicemia (Fase IIb). 
 
Protocol AMPHORE (114147): Estudio de los fenotipos asmáticos en Europa en las condiciones de la vida 
real. Evaluación del control del asma y de su relación con los factores fenotípicos durante un año en una 
población asmática atendida en las consultas de atención primaria de 5 países europeos" (Fase IIb). 
 
Protocol DB2113373: Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de 24 semanas de duración 
para evaluar la eficacia y seguridad de GSK573719/GW642444 en polvo para inhalación y de cada uno de los 
componentes por separado administrados una vez al dia mediante un nuevo inhalador de polvo seco en 
sujetos con EPOC (Fase III). 
 
Protocol BAY 98-7106/14725: Estudio multicéntrico, multifactorial, aleatorizado, doble ciego, controlado 
con placebo, de búsqueda de dosis de Nifedipino GITS y candesartan en combinación comparados con 
monoterapia en pacientes adultos con hipertensión esencial (Fase II). 
 
Protocol FLU-D-QIV-004: Estudio fase III observador ciego, aleatorizado multinacional y controlado con una 
vacuna no antigripal, para demostrar la eficacia de la vacuna antigripal estacional tetravalente de GSK 
Biologicals GSK2321138A (FLU D-QIV) administrada intramuscularmente en niños de 6 a 35 meses de edad 
(Fase III). 
 
Publicacions (7) 
 
Soluble fibre (Plantago ovata husk) reduces plasma low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, 
triglycerides, insulin, oxidised LDL and systolic blood pressure in hypercholesterolaemic patients: A 
randomised trial. Rosa Solà, Eric Bruckert, Rosa-Maria Valls, Silvia Narejos, Xavier Luque, Manuel Castro- 
Cabezas, Gema Doménech, Ferran Torres, Mercedes Heras, Xavier Farrés, José-Vicente Vaquer, José-Miguel 
Martínez, Maria-Cruz Almaraz and Anna Anguera Unitat de Recerca en Lípids i Arteriosclerosi, CIBERDEM, 
Hospital Universitari Sant Joan, IISPV, Universitat ROVIRA i VIRGILI, Reus, Spain. rosa.sola@urv.cat. 
Athersclerosis 211(2):630-7 (2010). 
 
Agrupació de les Ciències Mèdiques d’Osona. 11ª BECA D’INVESTIGACIÓ D’OSONA. Projecte Guanyador, 
Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic, 1 octubre 2010: “Atenció Integrada per a Pacients Complexes 
Reingressadors”. Equip Investigador: Dr. Xavier Costa i Tadeo, Dr. Joan Espaulella i Panicot, Dra. Silvia 
Narejos i Pérez, Dra. Marta Serrarols i Soldevila, Dr. Rafel Toribio i Galeote, Dra. Isabel Ramon i Bofarull i Dr. 
Pere Roura i Poch. 
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EAP Osona Sud 
– Alt Congost 
 
 
 

 
Cartas Al Director: Interacciones Farmacológicas en Población Polimedicada. Aten Primaria. 2008; 
40(11):581-7 Autores: Judith Canudas Canadell, Sílvia Ricart Muns, Gemma Sayós Freixer, Encarna Zapata 
Romero, y Albert Figueras. Área Básica de Salud Vic Sud. Area Básica de Salud Centelles. Fundació Institut 
Català de Farmacologia. 
 
Aliskiren/Amlodipine Combination Lowers Blood Pressure More Effectively Than Amlodipine 
Monotherapy in Obese and Non-Obese Patients With Moderate to Severe Hypertension Rudiger C. Braun-
Dullaeus Magdeburg, Germany; Sergey B. Shustov St. Petersburg, Russia; Carmen Alvarez Barcelona, Spain; 
Gregorio G. Rogelio Quezon City, Philippines; Cheraz Cherif Papst Basel, Switzerland; Jack Zhang East 
Hanover, NJ. July 2010. 
 
Randomized controlled trial of the CGRP receptor antagonist MK-3207 in the acute treatment of migraine 
Cephalalgia April 1, 2011 31: 712-722 (col.laboradors : S. Narejos). 
 
A comparison of efficacy and safety of vildagliptin and gliclazide in combination with metformin in 
patients with Type 2 diabetes inadequately controlled with metformin alone: a 52-week, randomized 
study. C. Filozof, J-F. Gautier. Article first published online: 1 MAR 2010 (Col.laboradors: S. Narejos). 
Diabetic Medicine, vol 27, Issue 3, pages 318-326. 
 
Long-Term Tolerability of Telcagepant for Acute Treatment of Migraine in a  Randomized Trial Kathryn 
M.Connor MD, Sheena K.Aurora MD, Tom Loeys PhD, Messoud Ashina MD, Christopher Jones BA, Hilde 
Giezek MSc, Rachid Massaad PhD…Article first published online: 10 nov 2010. Headache: The journal of 
head and face pain. Vol 51, Issue 1, pages 73-84, January 2011 (Col.laboradors: S. Narejos). 
 

 
EAP Poble Sec 

 
Estudis (2) 
Estudi TABATIC on han participat  dues infermeres com investigadores col.laboradores. 
 
Estudi FOCUS (Fixed Dose Combinacion Drug for Secondary Cardiovascular Prevention) on participen un 
metge i una inferemera com a investigadors col.laboradors. 
 

 
EAP Sardenya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Línies de recerca (7) 
“Registro prospectivo, multicéntrico e internacional de pacientes de ambos sexos con diagnóstico reciente 
de fibrilación auricular” (Estudi GARFIELD). Promotor: Thrombosis Research Institute. Periodo: 2010 - 2012. 
 
“Estrategias antihipertensivas Perindopril arginina/Amlodipino versus valsartan/Amlodipino: Eficacia y 
seguridad en pacientes hipertensos de leves a moderados”. Promotor: Servier.  Periodo: 2011 – 2012. 
 
“Cardiovascular fixed combination pill ASR: Pharmacodinamic trial of a fixed dose combination of 
Acetylsalicylic acid, Simvastatin, and Ramipril (Cardiovascular Polypill)”. Promotor: Ferrer Internacional 
S.A. Periodo: 2010-2012. 
 
“Estudio de eficacia de la vacuna antigripal tetravalente de GSK Biologicals GSK2321138A (FLU D-QIV), 
administrada en niños” Promotor: GlaxoSmithKline S.A. Periodo: 2011-2012. 
 
“Estudio de eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna Herpes Zoster GSK1437173A de 
GSKBiologicals en adultos de 50 años y mayores” (Zoster 006). “Estudio de eficacia, seguridad e 
inmunogenicidad de la vacuna Herpes Zoster GSK1437173A de GSKBiologicals en adultos de 70 años y 
mayores” Zoster 022. Promotor: GlaxoSmithKline S.A. Periodo: 2011-2012. 
 
"Estudi dels fenotips asmàtics a Europa en condicions de vida real." Avaluació del control de l’asma i de la 
seva relació amb els factors fenotípics durant un any en una població asmàtica atesa en les consultes 
d’atenció primària de 5 països europeus.” (Estudio AMPHORE) Promotor: GlaxoSmithKline S.A. Periodo: 
2011-2012. 
 
Publicacions (10) 
Nobels F, Debacker N, Brotons C, Elisaf M, Hermans MP, Micher G, Muls E and the OPTIMISE. Optimal Type 
2 dIabetes Management Including benchamarking and Standard treatment. International Steering 
Committee. Study rationale and design of OPTIMISE, a randomised controlled trial on the effect of 
benchmarking on quality of care in type 2 diabetes mellitus. Cardiovascular Diabetology 2011, 10:82. 
 
Brotons C, Elisaf M, Hermans M, Michel G, Muls E, Matthys A. Evaluating benchmarking to optimize 
management of type 2 diabetic patients: control of hypertension in the European OPTIMISE study. Journal 
of Hypertension 2011;29(e-Suppl A): e115–116. 
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EAP Sardenya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Brotons C, Bulc M, Sammut M , Sheehan M, da Silva Martins C M, Björkelund C, Drenthen A, Duhot D, 
Gorpelioglu S, Jurgova E, Keinanen-Kiukkanniemi S, Kotányi P, Markou V, Moral I, Mortsiefer A, Pas L, Pichler 
I, Sghedoni D, Tataradze R, Thireos E, Valius L, Vuchak J, Collins C, Cornelis E, Mierzecki A, Nadaraia K, 
Godycki-Cwirko M. Attitudes toward preventive services and lifestyle: the views of primary care patients 
in Europe. The EUROPREVIEW patient study. Family practice. 
 
Litt J, Brotons C, Bulc M, Kloppe P, Pas L, Van Linden A et al. Putting prevention into practice – case studies 
from our countries. Primary Care 2011; 11(4): 63-65. 
 
Brotons C, Soriano N, Moral I, Rodrigo M.P, Kloppe P, Rodríguez A.I, et-al. Ensayo clínico aleatorizado para 
evaluar la eficacia de un programa integral de prevención secundaria de las enfermedades 
cardiovasculares en atención primaria: estudio PREseAP. Rev Esp Cardiol. 2011; 64:13-20. 
 
Sánchez Chaparro MA, Calvo Bonacho E, González Quintela A, Cabrera M, Sáinz JC, Fernández-Labander C, 
Quevedo-Aguado L, Gelpi JA, Fernández Meseguer A, Brotons C, de Teresa E, González Santos P, Román 
García J; On behalf of the ICARIA (Ibermutuamur CArdiovascular RIsk Asessment) Study Group. High 
cardiovascular risk in Spanish workers. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011 21:231-236.2010. 
 
de la Figuera, M. Suitability and performance of echocardiogram in primary care. Elsevier España. AP 2011, 
Sep. 19 
 
Lobos Bejarano JM, Brotons Cuixart C. Factores de riesgo cardiovascular y atención primaria: evaluación e 
intervención. Aten Primaria, 2011; 43 (12): 668-77. 
 
Brotons C, Soriano N, Moral I, Rodrigo M.P, Kloppe P, Rodríguez A.I, et-al. Ensayo clínico aleatorizado para 
evaluar la eficacia de un programa integral de prevención secundaria de las enfermedades 
cardiovasculares en atención primaria: estudio PREseAP. Rev Esp Cardiol. 2011; 64:13-20.  
 
Royo Bordonada MA, Lobos Bejarano JM, Millán Núñez-Cortés J, Villar Álvarez F, Brotons Cuixart C, 
Camafort Babkowski M, Guijarro Herráiz C, de Pablo Zarzosa C, Pedro-Botet Montoya J, Santiago Nocito AD. 
Dyslipidemias: A pending challenge in cardiovascular prevention. Consensus document from CEIPC/SEA 
commitee. Med lin;137(1):30.e1,30.e13. 
 

 
EAP Sarrià 
Vallvidrera Les 
Planes 

 
Línies de recerca (3) 
Participació en assajos clínics Fase III i IV de Prevenció Cardiovascular i Malaltia Respiratòria Crònica.  
 
Utilització de medicaments per la població sistema SIGRE. 
 
Utilitat del sistema SPD pels pacientes inclosos en un programa d’Atenció Domiciliària. 
 
Publicacions (3) 
Hallazgo de un caso de síndrome de Klinefelter durante el estudio del dolor testicular crónico . S. Giménez 
Serrano∗ y M. Borrell Muñoz . Semergen. 2011;37(1):41—44. 
 
Passive smoking in babies: The BIBE study (Brief Intervention in babies. Effectiveness). Mireia Sierra. & al. 
BMC Public Health 2010, 10:772.  
 
Manual “Antiagregación y anticoagulación” per a metges d’AXA a través de Saatchi&Saatchi Health. 
 

 
EAP Vallcarca-
Sant Gervasi 

 
Línies de recerca (6) 
FOCUS: Fixed dose combination drug (“polipill”) for secundary cardiovascular prevention. 
 
AMPHORE: Estudio fenotipos asmáticos en Europa en condiciones de vida real. Evaluación del control del 
asma y sin intervención farmacològica, de su relación con los factores fenotípicos durante un año en una 
población asmática atendida en las consultes de atención primaria de 5 países europeos. 
 
ACCESS: Evaluación de comorbilidades de la EPOC en sujetos europeos  sintomáticos en Atención Primaria. 
 
ESTUDI DISLIP-EM: “Eficacia de la entrevista motivacional en pacientes con dislipemia atendidos en 
consultas de Atención Primaria” 
 
Projecte RISCARFARM: Evaluació de l’efectivitat i valor econòmic intrínsec d’una intervenció d’atenció 
farmacèutica en pacients polimedicats amb risc cardiovascular dins el marc de l’atenció farmacèutica 
comunitària que contempla la utilització d’un sistema personalizat de dosificació per a la millora del 
compliment. 
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Estudi TABATIC: “Intervención en fumadores mediante nuevas tecnologías de comunicación: Qué opinión 
tienen los profesionales sanitarios y los pacientes". 
 
Publicacions (1) 
Effectiveness of Motivational Interviewing in inpromving lipid level in patients with dyslipidemia assisted 
by general practitioners: Dislip-EM study protocol. Pérula et al. BMC Family Practice 2011, 12: 125. 
 

 
EAP Vic 

 
Assaigs clínics (16) 
MPOC (3) 
Prevenció Primària Cardiovascular 
Hipercolesterolèmia  
Diabetis amb microalbuminuria 
Hipertensió 
Diabetis (2) 
Osteoporosis 
Vacuna de la grip amb adults 
Vacuna de la grip infantil 
Restrenyiment 
Prevenció Secundària Cardiovascular 
Assaig observacional de Herpes Zoster 
Assaig observacional de Fibrilació Auricular 
 
Publicacions (1) 
Arnau a, et al. Factores asociados al estado funcional en personas de 75 o  más años de edad no 
dependientes  Gac.Sanit.2012, Gaceta 629 doi:10.1016 / j.gaceta.2011.09.035 (30/09/2011) Dra. Marta 
Serrarols, Judit Canudas 
 

 
TOTAL 

 
Les EBA han participat en 93 activitats de recerca l’any 2011 
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Benchmarking: el posicionament de les EBA  
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Segons els informes de Benchmarking publicats pel CatSalut, les EBAs continuen sent 

capdavanteres pels seus bons resultats en el seu cost-eficiència, satisfacció, efectivitat i 

capacitat resolutiva. Les xifres dels estudis realitzats pel CatSaut indiquen el lideratge en 

qualitat i bones praxis dels Equips d’Atenció Primària autogestionats.  
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Destacats 2011  ABS Alt Camp Oest 

 

 Celebració del 10è Aniversari del Centre amb la realització de diferents actes: 

  -Concurs de dibuixos infantils. 

  -Elaboració d’un Calendari el Nadal del 2011 que es va repartir entre els usuaris., amb les 

fotografies dels fills dels professionals del centre, cadascún dels quals sostenien una 

pissarra amb consells de salut. 

 

 Celebració del 9è Aniversari del Centre de Día d’Alcover amb diversos actes lúdics (berenar 

familiar, concert de música clássica, etc). 

 

 L’ABS Alt Camp Oest s’ha adherit a la iniciativa RSE-PYME, impulsada per l'ICO i la Red 

Española del Pacto Mundial. Amb la seva participació en el projecte, inicialment preveu 

millorar la gestió dels indicadors de Responsabilitat Social Empresarial del centre i elaborar 

la Memòria anual de Sostenibilitat. 

 

 Som entitat col.laboradora de la Fundación San Vicente Ferrrer. 

 

 Club de lectura Vilaverd: Liderat per una DUI del centre. Posada en escena de sentiments, 

sensacions i suggerències generades mitjançant la lectura d’un llibre de forma conjunta.  

 

 Posada en marxa  del procediment per la detecció dels pacients fràgils i complexos de la 

nostra ABS.  

 

 Presentació del “Protocol d’atenció a les dones víctimes de violència masclista de la Conca 

de Barberà”, per part del President del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. 

25/11/2011. 

 

 Referència en una quinzena d’articles de la premsa local. 
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Destacats 2011  EAP Albera Salut 

 

Cronograma de les activitats rellevants realitzades durant l’any 2011. 

 Gener, posada en funcionament del Banc d’Ajuts tècnics.  

 Febrer, visita al centre del Delegat de Sanitat, el Dr. Casanovas. 

 Abril, participació en el Dia Mundial de l’Activitat Física. 

 Abril, inici de les caminades de salut pels itineraris saludables dels municipis. 

 Maig, amb motiu de la Setmana sense fum, s’avaluen els pulmons dels fumadors. 

 Maig, taller de memòria per a la gent gran a Garriguella. 

 Juny, participació a la campanya del càncer oral, realitzant visites gratuïtes per part de 

l’equip d’odontologia a usuaris que compleixen els criteris. 

 Juliol, presentació per part del Gerent de l’àrea de la Fundació Oncolliga als pobles de 

Garriguella, Rabós i Vilamaniscle. 

 Juliol, trobada semestral amb els Ajuntaments de l’àrea. 

 Agost, la nostra web és acreditada com a web medica oficial (WMA). 

 Setembre, la Dra. Judit Masdevall és membre de Dentistes Solidaris.  

 Setembre, tornem a iniciar les caminades i el taller de mobilitat després de l’estiu. 

 Setembre, caminades de Salut amb motiu de la setmana sostenible. Lliurament de material 

als caminants amb la col·laboració de l’Ajuntament de Peralada. 

 Octubre, participació com a membres del jurat a la Mostra Gastronòmica de Peralada.  

 Octubre, taller del dol. Xerrades informatives. 

 Novembre, col·laboració amb el Concert Benèfic de la Fundació Altem a Garriguella. 

 Novembre, es torna a iniciar el taller de memòria a Garriguella. 

 Desembre, roda de premsa de presentació del balanç d’actuacions dutes a terme per la 

unitat de treball social. 

 Desembre, inici de la campanya de recollida de joguines. 
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Destacats 2011      EAP Dreta de l’Eixample 

 DMA i contracte programa 

Al 2011 hem assolit la DMA i el contracte programa en el 93.75%. 

 

 Implantació de millora sobre el temps de demora en les activitats programades.   

A nivell de consulta  s'ha introduït millores per tal de disminuir els temps d'espera. Es van realitzar 

canvis en la gestió d'agendes que han permès disminuir la demora a les consultes i augmentar el 

temps de dedicació al pacient. 

 

 Dipòsit de medicaments 

Durant el 2011 s'aconsegueix que el CAP disposi d'un diposit de medicaments. 

 

DOCÈNCIA 

 Centre Docent. El  31 de març de 2011 l'EAP Dreta de l'Eixample aconsegueix l'acreditació docent del 

centre postgrau de medicina de familia. 

 

QUALITAT 

 Acreditació de la Joint Comission. En data 12 de març de 2011, l’EAP Dreta de l’Eixample ha estat 

acreditat per primera vegada amb el Segell Internacional que concedeix la Joint Commission 

Internacional (JCI), reconegut organisme nortamericà que avalua els centres i entitats sanitàries. 

Aquesta acreditació certifica i garanteix al pacient el compliment d’estàndards d’excel·lència en 

qualitat reconeguts a escala internacional. Més enllà de certificar la qualitat dels professionals i 

l’atenció al pacient, aquesta acreditació garanteix el compromís de l’EAP en la millora contínua. 

Esdevé un canvi cultural del centre vers l’excel·lència en el treball. 

 

SEGURETAT 

 Enquesta de cultura de seguretat als professionals. Al maig del 2011 es realitza l'enquesta MOSPS 

per mesurar la cultura de seguretat al nostre CAP. Els resultats van ser bons (48.3%) i molt bons 

(22,5%). 

 Auditoria de seguretat i protecció de dades. Durant el 2011 s’externalitza la realització d'una 

auditòria de seguretat i protecció de dades, que està pendent dels resultats. 

 APDCM. Hem estat finalistes dels premis APDCM (Agencia de Protección de Datos de la Comunidad 

de Madrid). 

 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

 Recepció de proves complementàries on-line. Durant el 2011 hem aconseguit la recepció de les 

analítiques i la radiologia online. 

 Acreditació del web. El 20 de juliol de 2011, un cop realitzada l'avaluació i tenint en compte que 

s'ajustava a les recomanacions del Codi de Conducta,  el nostre web obté l'acreditació. 

 Intranet. Durant el 2011 hem començat a desenvolupar una intrane que facilitarà la comunicació 

entre els nostres professionals. 
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Destacats 2011  EAP Osona Sud-Alt Congost 

 

 Assoliment de les dades assistencials amb una important penetració en la població, 

mantenint-nos clarament en l’equip assistencial de referència de la nostra població. 

 Treballant per millorar l’accessibilitat, consolidant-se una important disminució de les 

nostres urgències a l’HGVic, així com essent centre de referència (Pac Centelles) del 

projecte Acut d’urgències Territorial. 

 Donar atenció diferenciada als pacients complexes, establiment de sessions intra-cap, 

seguiment del projecte territorial per l’atenció a la complexitat en pacients 

hiperingressadors de la comarca d’Osona amb sessions extra-cap, amb altres professionals 

de referència (Cap Remei, ICS, H. Sta Creu Vic, Consorci Hospitalari de Vic, CatSalut). 

 Puntal de comunicació amb la nostra població a través de la Revista Fer Salut. 

 Elevat grau de satisfacció dels nostres pacients. 

 També destaquem les dades de qualitat de la nostra prescripció farmacèutica. 

 La participació en importants activitats de recerca i formació.  

 Participació en campanyes a la nostra població per acapte de Sang, col.laborant amb el 

Banc de Sang, i esdevenint població de referència a Osona amb un elevat percentatge de 

donants. Durant l’any 2011 s’han realitzat 888 donacions de Sang, essent totalment 

integrada la participació del nostre personal com a professionals col.laboradors del Banc de 

Sang i Teixits de Catalunya i una significativa participació de la població de referència. 

 Participació en projectes territorials dins dels programes líders del Catsalut, com el Missap, 

i el Pla d’Innovació en AP.  

 Responsabilitat Social Corporativa: l’EAP Osona Sud-Alt Congost forma part del SPMAM 

(Servei de Prevenció i Medi Ambient Mancomunat) entre institucions i centres 

sociosanitaris d’Osona i el Ripollès. L’organització i els responsables de formació inclouen 

accions formatives un cop a l’any en base a les necessitats del sistema de gestió ambiental i 

prevenció de riscos laborals implementat. 
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La recerca a l’ABS Centelles  

 

Estudis 2011 classificats segons la fase d’investigació. 

 Fase II Fase IIA Fase IIB Fase III Fase IIIB No Fase TOTAL 

Núm. 
estudis 

1 1 3 19 3 1 28 

 

 

Estudis 2011 classificats segons el tema tractat.  

Àmbit de l’estudi Núm. Estudis 

Dislipèmia 2 
Osteoporosis 2 
Vacunes 7 
Respiratori 4 
Diabetis 6 
Dolor neuropàtic 1 
Hipertensió cardio 3 
Vacuna pediàtrica 2 
Cardio  1 

 
 

 11 estudis d’investigació es van iniciar durant el 2011. 

 10 estudis d’investigació es van finalitzar durant el 2011. 

 1 estudi d’investigació iniciat el 2009 ha estat en seguiment el 2011 i encara continua. En la 

mateixa situació hi ha 10 estudis iniciats l’any 2010. 

 378 pacients han estat seleccionats per estudis d’investigació durant el 2011, d’aquests 245 

han estat randomitzats. 
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Destacats 2011  EAP Poble Sec 

 

 El CAP Les Hortes celebra els 10 anys de la seva inauguració. Va ser un dels darrers de la 

reforma de l’ Atenció Primaria a la ciutat de Barcelona. Va començar com un projecte 

innovador que a data d’avui encara es situa entre els millors EAPs de la Regió Sanitària de 

Barcelona.  

 A més d’aconseguir bons resultats en el control i prevenció  de malalties i en l’adequada 

utilització de medicamednts, el centre gaudeix de la satisfacció manifesta de la majoria dels 

seus usuaris. 

 

 La nostra participació al Pla de Desenvolupament 

Comunitari del Poble Sec ens permet afavorir 

l’aprenentge dels hàbits saludables i la correcta utilització 

dels recursos de què es disposen per part dels ciutadans 

del barri. 

 Juntament amb els tallers grupals, el desplegament del 

programa Salut i Escola ha estat també una part 

important de la nostra activitat de medicina comunitària 

amb la voluntat de contribuir a l’educació en salut ja des 

de petits.  

 

 

 Durant l’any 2011, malgrat la situació de crisi actual, des del centre hem continuat apostant 

per la formació dels nostres professionals com a pilar fonamental de desenvolupament i 

d’excel·lència. Hem realitzat gairebé un centenar d’accions formatives dirigides als diferents 

estaments del nostre equip.  
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Destacats 2011  EAP Sardenya 

 

 Analítiques on-line. Implementació del nou servei de comunicació metge-pacient dels 

resultats de les analítiques. Per optimitzar el temps i les visites al metge hem engegat un 

nou sistema de comunicació per SMS que avisa als usuaris que ja poden consultar els 

resultats de les analítiques a través de la pàgina web, juntament amb l’informe mèdic. 

 Programa “Professional Tutor” i Programa “Pacient Especialista”. Es posa en marxa el 

projecte per dissenyar un programa de formació continuada per als professionals perquè 

puguin formar a pacients amb malalties cròniques, qui a la vegada podran fer un curs 

acreditat per la Universitat de Pacients i formar a grups per informar sobre la malaltia.  

Coordinació i preparació per a la realització de formació continuada dels professionals 

sanitaris que impartiran les sessions de formació dirigides a pacients diabètics. 

- Realització del Programa de formació “Professional Tutor”, a càrrec del Dr. Sergi 

Blancafort, docent de la Universitat dels Pacients qui forma als professionals sanitaris 

de l’EAP Sardenya en l’adquisició de competències necessàries per impartir sessions 

de formació dirigides a pacients crònics. 

 

- Realització del Programa de formació “Pacient Especialista” també a càrrec del Dr. 

Sergi Blancafort. Es forma als professionals sanitaris de l’EAP Sardenya en els 

aspectes relacionats amb el control de la Diabetis Mellitus tipus II.  

 

 Comitè d’Usuaris. Creació d’un espai de diàleg entre pacients i professionals. Es tracta d’un 

grup de treball amb l’objectiu de fomentar la participació d’aquests en la millora de la 

qualitat assistencial. 

 

 Col·laboració com a Punt de donació de sang. 

 Col·laboració com a Punt de recollida d’aliments.  
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Destacats 2011  EAP Sarrià 

 

 

 

 Iniciació del projecte del grup d’atenció a les persones en Dol durant l’any 2011.  

 

 Reestructuració del Programa d’Atenció Domiciliària potenciant el servei i el número de 

persones dedicades.  

 

 Posada en Funcionament del Servei d’Odontologia per la cobertura de la Cartera de Serveis 

Pública i Privada (Ortodòncia, Odontologia general, Implantologia, Cirurgia Màxil·lofacial i 

Odontopediatria). 
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Destacats 2011  EAP Vallcarca – Sant Gervasi 

 Obertura dels serveis de podologia i medicina de l'esport.   

 Incorporació del servei Alhora Solutions per a l’enviament de resultats d’analítiques via internet de 

forma segura. 

 Premis als  millors pòster a les Jornades Tècniques d’ACEBA 2011: Taller de sol pèlvic; i aliança entre 

AP i Geriatria PSPV en el maneig dels pacients cronics complexos dependents. 

 Adhesió al Pacte Mundial Responsabilitat Social Empresarial (RSE). 

                                         

Visites de professionals d’altres païssos.  

Durant el 2011 l’Oficina de Relacions Internacionals i Cooperació del Departament de Salut ens ha 

demanat acollir 3 delegacions: 

 Juny 2011: 17 persones del Ministeri de Salut dels Països Baixos.  

 Setembre 2011: 7 alts càrrecs de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salriés de 

França.  

 Desembre 2011: Visita dels treballadors del Centre de Salut de Kalmar, Suècia. 

 

El Barcelona Centre Mèdic va contactar amb nosaltres i varem acollir dues delegacions de Metges que 

feien un study tours finançat per la Presidència de la Federació Russa. 

Comunicació 

 Revista Fer Salut: Participació en la publicació. En el repartiment d’aquesta col·laborem amb una 

ONG del territori. 

 News-letter: S’ha consolidat el butlletí electrònic. S’han fet 5 enviaments, coincidint amb la revista. 

S’envia a uns 4.000 correus electrònics dels nostres usuaris (hem duplicat la xifra en un any).   

 Canal Salut al centre: Aprofitem aquesta eina per remarcar tot allò que és d’interès amb molts 

continguts variables.  

 Impuls TIC: Acreditació del web www.aprimariavsg.com pel COMB (WMA), presència a xarxes 

socials: twitter i facebook, millora de la navegació i de la imatge del web, i creació dels dominis 

www.capvallcarca.cat i www.capsantgervasi.cat.  

 Col·laboració amb Ràdio Gràcia al programa setmanal Salut i Vida Sana. De caire preventiu i 

comunitari, Salut i Vida Sana també permet fer divulgació de les novetats i les activitats que 

realitzem als nostres centres de Salut. 

 Elaboració de notes de premsa: S’han elaborat notes de premsa coincidint amb activitats 

comunitàries com per exemple el grup de lactància materna, el taller de tai-txí per prevenir les 

caigudes i el taller sexualitat per a gent gran. 

www.aprimariavsg.com
http://www.capvallcarca.cat/
http://www.capsantgervasi.cat/
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Destacats 2011  EAP Vic 

 El 2011 ha estat l’any de la confirmació que la gestió de la demanda contribueix al bon 

funcionament, permet millorar l’accessibilitat, i resol els problemes o demandes de la gent 

on realment hi ha la solució més ràpida i satisfactòria per l’usuari.  

 

Tot comença per una entrevista/enquesta des de la UAAU. Quan el client ha fet la seva 

demanda, la UAAU ho resolt o ho deriva a la persona que pertoca i no sempre genera una 

visita mèdica. A vegades és suficient un encàrrec al professional, una trucada, una visita a 

infermeria. L’objectiu és que el client resolgui el seu problema satisfactòriament sense que 

això signifiqui col·lapsar el servei amb les conseqüents llistes d’espera i cues.  

Som conscients que el metge ha de fer de metge i no dedicar temps a altres tasques de 

resolució administrativa o de competència d’infermeria. Igualment ens agrada pensar que 

l’infermer és capaç de resoldre molta demanda específica aguda o crònica. Si bé encara 

avui no tenim una enquesta recent per contrastar-ho, percebem la millora de la gestió de la 

demanda com una major satisfacció dels nostres usuaris.  
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Contacte amb ACEBA 

Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa 
Passatge Pla del Remei, 10-12  

08500 Vic - Barcelona 

 

Tel. 93 883 34 43 (Sr. Òscar Autet) 

Tel. 680 656 006 (Laura Aranalde) 

Correu electrònic: aceba@aceba.cat 

Pàgina web: www.aceba.cat 

Twitter: @acebaautogestio 

 

ABS Alt Camp Oest 
Gerent: Dr. Ramon Descarrega  
Tel. 977 76 06 90 
Fax. 977 84 64 09 
rdescarrega@absaco.org 
www.absaco.org 

EAP Albera Salut 
Gerent: Dr. Lluís Martínez Via 

Tel. 972 53 85 87 

lmtvia@alberasalut.cat 

www.alberasalut.cat 

EAP Dreta de l'Eixample  
Gerent: Dra. Leonor Ancochea 

Tel. 902 500 179  

info@eapdretaeixample.cat 

www.eapdretaeixample.cat 

EAP Osona Sud – Alt Congost 
Gerent: Dr. Ramon Vilatimó 

Tel. 93 881 04 85 

ebacentelles@ebacentelles.cat 

www.ebacentelles.cat 

EAP Poble Sec  
CAP LES HORTES 

Gerent: Dr. Francisco Godoy 

Tel1. 93 324 91 00 

Tel2. 93 324 91 10 

Fax  93 324 91 01 

gestioncitascapleshortes@eappoblesec.com 

www.capleshortes.cat 

EAP Sardenya 
Gerent: Dr. Jaume Sellarès 

Tel. 93 567 43 80 

administracio@eapsardenya.cat 

www.eapsardenya.cat 

 
Twitter: @eapsardenya 

Facebook: http://www.facebook.com/pages/eap-

sardenya/288616167416 

Youtube: 

http://www.youtube.com/eapsardenya?gl=ES&user=eapsar

denya 

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes 
Gerent: Dr. Joan Ma. Aranalde 

Tel1. 93 204 22 88 

Tel2. 93 406 84 53 

correspondencia@capsarria.com 

www.capsarria.com  

 

EAP Vallcarca-Sant Gervasi 
Gerent: Dr. Lluís Gràcia 
Tel. 93 259 44 15 
airuela@perevirgili.catsalut.net 
www.aprimariavsg.com 
 
Webbloc: www.consultajove.net 
Twitter: @aprimariavsg 
Facebook: Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi 

EAP Vic 
Gerent: Dra. Marta Serrarols 

Tel1. 93 883 34 43 

Tel2. 93 883 50 60 

Fax. 93 883 32 85 

eapvic@eapvic.org 

www.eapvic.org 

mailto:aceba@aceba.cat
http://www.aceba.cat/
mailto:rdescarrega@absaco.org
http://www.absaco.org/
mailto:lmtvia@alberasalut.cat
http://www.alberasalut.cat/
mailto:info@eapdretaeixample.cat
http://www.eapdretaeixample.cat/
mailto:ebacentelles@ebacentelles.cat
http://www.ebacentelles.cat/
mailto:gestioncitascapleshortes@eappoblesec.com
http://www.capleshortes.cat/
mailto:administracio@eapsardenya.cat
http://www.eapsardenya.cat/
http://www.facebook.com/pages/eap-sardenya/288616167416
http://www.facebook.com/pages/eap-sardenya/288616167416
http://www.youtube.com/eapsardenya?gl=ES&user=eapsardenya
http://www.youtube.com/eapsardenya?gl=ES&user=eapsardenya
mailto:correspondencia@capsarria.com
http://www.capsarria.com/
mailto:airuela@perevirgili.catsalut.net
http://www.aprimariavsg.com/
http://www.consultajove.net/
mailto:eapvic@eapvic.org
http://www.eapvic.org/
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Som emprenedors en salut 

Juny 2012 

 


