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MEMÒRIA ACEBA 2014 

Un any més ens plau lliurar-vos el recull anual de 

l’activitat que hem generat les EBA l’any 2014.  

A ACEBA estem satisfets del creixement 

sostingut de l’entitat en els darrers dos anys. 

L’any passat Muralles Salut SLP es va incorporar 

a l’Associació i enguany hem formalitzat l’entrada 

de Prevenció Assistència i Seguiment SL (PAS SL) 

i de Pediatria dels Pirineus SCCLP.  

La integració d’aquestes entitats a ACEBA 

significa, d’una part, la implicació i reconeixement 

de la nostra principal raó de ser: el model 

d’Entitats de Base Associativa (EBA). També l’ampliació del ventall de serveis de salut de les EBA 

més enllà dels Equips d’Atenció Primària autogestionats. Amb PAS oferim serveis psicosociosanitaris, 

especialitzats en la prevenció i l’assistència en l’àmbit de la salut mental i les addiccions al Baix 

Llobregat, i amb Pediatria dels Pirineus, l’atenció pediàtrica a la comarca de l’Alt Urgell.  

D’altra part, amb aquestes noves incorporacions, ACEBA ha incrementat la població assignada de 

referència a més de mig milió de ciutadans, concretament a 546.791 persones, respecte les 258.779 de 

l’any anterior. Enguany doncs hem donat cobertura a un 7,3% de la població de Catalunya, un 3,88% 

més que l’any anterior. 

El 2014 ha estat un període complex, en gran part com a conseqüència de la difícil situació social i 

econòmica que venim arrossegant, però també per la incertesa de la renovació dels concursos de l’EAP 

Alt Camp Oest i l’EAP Poble Sec. Malgrat les adversitats del moment, les Entitats de Base 

Associativa han assolit de nou, i amb bona nota, els objectius anuals que ens fixa el CatSalut. Segons 

les dades del darrer Benchmarking, els cinc equips de Barcelona estem entre les 10 primeres 

posicions dels millors EAPs de Catalunya.  

Treballem dia a dia per i per a la salut de les persones. Amb aquesta màxima hem potenciat l’ús de 

les noves tecnologies, amb la implementació i la consolidació de nous serveis que faciliten la 

comunicació metge-pacient, com és el Canal Pacient. Hem endegat la nova revista digital Fer Salut, 

per posar a l’abast de tothom consells i informació acreditada en salut. Continuem apostant per la 

formació dels nostres professionals, el nostre principal valor, i col·laborem en projectes de recerca per 

contribuir en l’avenç de la medicina.   

Conscients de la importància de facilitar i apropar la salut als nostres usuaris, la nostra voluntat és 

donar-los eines per facilitar-los una relació integral amb el metge, una assistència mèdica de qualitat, 

informació útil en salut, i en definitiva, seguir sent el seu metge de referència, amb la confiança 

d’estar en bones mans.  

Moltes gràcies a tots per a fer-ho possible. 

Dr. Joan Ma. Aranalde Fortó 

President d’ACEBA
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L’ASSOCIACIÓ 

ACEBA, el paraigües de les EBA 
El 15 de novembre de 2002 es crea l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA), 
que integra els centres autogestionats de Catalunya que ofereixen serveis de salut a la seva 

població de referència.  

ACEBA vetlla pel bon funcionament, la qualitat assistencial i professional, i el bé comú de tots 

els centres associats. Els principals objectius de l’entitat són:  

• Reforçar les relacions institucionals.

• Impulsar la relació entre professionals del sector: conèixer l’activitat dels altres centres i

compartir experiències.

• Incrementar la competitivitat per establir sinèrgies de millora.

• Realitzar accions conjuntes entre els diferents centres.

• Traçar propostes i estratègies de futur.

• Crear un marc comú per a tots les empreses associades.

Entitats d’ACEBA 
Actualment l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa està integrada per 12 entitats que 

ofereixen serveis de salut, 10 de les quals són Equips d’Atenció Primària. 

• Albera Salut, S.L.P.

• Atenció Primària Alt Camp S.L.P.

• EAP Dreta de l’Eixample, S.L.P.

• EAP Osona Sud-Alt Congost, S.L.P.

• EAP Poble Sec, S.L.P.

• EAP Sardenya, S.L.P.

• EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes. Aquesta entitat la conformen dues empreses: l’EAP

Vallplasa Atenció Primària, S.L.P. i l’EAP Sarrià S.L.P.

• EAP Vallcarca, S.L.P

• EAP Vic, S.L.P.

• Muralles Salut, S.L.P.

Durant aquest exercici consoliden formalment la seva entrada a ACEBA dues noves entitats: 

• Prevenció Assistència i Seguiment, S.L. (PAS S.L.)

• Pediatria dels Pirineus, S.C.C.L.P.

Les EBA a Catalunya 
Les entitats d’ACEBA estan repartides per tot el territori català. El 69,23% de les EBA es troben a la 

província de Barcelona.  

• A Barcelona: EAP Dreta de l’Eixample, EAP Osona Sud-Alt Congost, EAP Poble Sec, EAP

Sardenya, EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes, EAP Vallcarca, EAP Vic i Prevenció

Assistència i Seguiment.

• A Girona: Albera Salut.

• A Tarragona: Atenció Primària Alt Camp, Muralles Salut.

• A Lleida: Pediatria dels Pirineus.

http://www.alberasalut.cat/
http://www.absaco.org/
http://www.eapdretaeixample.cat/
http://www.ebacentelles.cat/
http://www.eappoblesec.cat/
http://www.eapsardenya.cat/
http://www.capsarria.com/
http://aprimariavsg.com/
http://www.eapvic.com/
http://www.murallessalut.cat/
http://www.passl.cat/
https://www.pediatriadelspirineus.org/
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La Junta Directiva d’ACEBA  
Des de l’any 2012 la Junta Directiva d’ACEBA està integrada pels següents membres:  

 Dr. Joan Ma. Aranalde Fortó, president d’ACEBA i gerent de l’EAP Sarrià Vallvidrera Les 

Planes.  

 Dr. Lluís Gràcia, vicepresident d’ACEBA i gerent de l’EAP Vallcarca-Sant Gervasi.  

 Dr. Xavier Joaniquet, secretari d’ACEBA i gerent de l’EAP Dreta de l’Eixample.  

 Dr. Ramon Vilatimó, tresorer d’ACEBA i gerent de l’EAP Osona Sud-Alt Congost.  

 Dra. Marta Serrarols, vocal d’ACEBA i gerents de l’EAP Vic Sud.  

 Dr. Francisco Godoy, vocal d’ACEBA i gerents de l’EAP Poble Sec.  

 

 

L’Assemblea ACEBA  

 

 
 

 
 

L’Assemblea ACEBA està composta pels gerents de totes les EBA que integren l’Associació.  

 Dr. Joan Ma. Aranalde Fortó, president d’ACEBA i gerent de l’EAP Sarrià Vallvidrera Les 

Planes.  

 Dr. Lluís Gràcia, vicepresident d’ACEBA i gerent de l’EAP Vallcarca-Sant Gervasi.  

 Dr. Xavier Joaniquet, secretari d’ACEBA i gerent de l’EAP Dreta de l’Eixample.  

 Dr. Ramon Vilatimó, tresorer d’ACEBA i gerent de l’EAP Osona Sud-Alt Congost.  

 Dra. Marta Serrarols, vocal d’ACEBA i gerent de l’EAP Vic Sud.  

 Dr. Francisco Godoy, vocal d’ACEBA i gerent de l’EAP Poble Sec.  

 Dr. Jaume Sellarès, gerent de l’EAP Sardenya.  

 Dr. Lluís Martínez Via, gerent de l’EAP Albera Salut.  

 Dr. Ramon Descarrega, gerent de l’EAP Alt Camp Oest.  

 Dr. Ramon Monegal, gerent de Muralles Salut.  

 Dr. Sergi González, gerent de Prevenció Assistència i Seguiment (PAS). 

 Dr. Jordi Fàbrega, Director Assistencial de Pediatria dels Pirineus. 
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L’AUTOGESTIÓ 
Les Entitats de Base Associativa (EBA) 

Les Entitats de Base Associativa (EBA) són empreses de professionals sanitaris integrades en el 

Sistema Públic de Salut per prestar serveis de salut a la població de referència. Cada una de les 12 

entitats que integren ACEBA té l’objectiu de donar servei a la població de la seva Àrea Bàsica de 

Salut (ABS). 

Les EBA van néixer a Catalunya amb l’objectiu que equips de metges i infermeres, amb àmplia 

experiència en Atenció Primària proporcionessin els serveis d'Atenció Primària reformada a un 

determinat nombre d’habitants del territori. Aquestes societats es van crear mitjançant un contracte 

amb el CatSalut i actuen sota la seva supervisió. L’administració sanitària, estableix uns criteris de 

control i seguiment per tal de conèixer la qualitat del treball que desenvolupem. La nostra capacitat 

gestora es mesura mitjançant uns indicadors assistencials, de coordinació i d’eficiència. 

Aquest model, escollit pel Servei Català de la Salut per donar assistència sanitària pública a la nostra 

població, promou la implicació, motivació i desenvolupament professionals. L’autogestió ens dóna un 

important marge organitzatiu, amb molta agilitat en la presa de decisions, ja que som els mateixos 

professionals els que fem les tasques assistencials, els que decidim en el dia a dia quines són les 

millors formes d’atendre les necessitats de salut de la població. 

El nostre ventall de gestió és ampli i comprèn tots els àmbits de l’empresa: des de la gestió dels 

recursos humans fins a la negociació amb els proveïdors, passant per  les proves diagnòstiques 

(anàlisi, radiologia, ecografia,...) i la prescripció farmacèutica. També som responsables del 

manteniment del CAP, la informatització i la posada en funcionament de les noves tecnologies. 

El model EBA, recollit per la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, ha demostrat que millora la 

qualitat de l’atenció que es dóna als ciutadans, ja que promou la responsabilització i vinculació més 

directe entre els professionals i els pacients. 

Normativa i marc legal de les EBA 

Presentació d’ACEBA per conèixer qui som, què fem i com ho fem 

http://www.aceba.cat/ca/autogestio/normativa.htm
http://www.aceba.cat/ca/entitat/presentacio.htm
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RCA 

 
Registre Central de Persones Assegurades per EBA durant l’any 2014. 

 

Equips d’Atenció Primària i Salut Comunitària RCA 2014 – Àrees Bàsiques de Salut 

EAP Albera Salut  7.221 

EAP Alt Camp Oest  6.201 

EAP Dreta de l’Eixample  46.268 

EAP Osona Sud – Alt Congost  12.148 

EAP Poble Sec 25.071 

EAP Sardenya  19.429 

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes  45.605 

EAP Vallcarca – Sant Gervasi 54.647 

EAP Vic 23.848 

Muralles Salut 16.095 

Pediatria dels Pirineus 3.567 nens/es (0-14 anys) 

TOTAL 260.100 

 

 

EBA RCA 2014 - Salut Mental i Adiccions  

Prevenció Assistència i Seguiment (PAS) 288.000 

 

 

TOTAL RCA ACEBA 546.791 

 

 

L’any 2014 les EBA hem ofert serveis sanitaris de diverses necessitats en matèria de salut a més de 

mig milió de ciutadans, a través d’Equips d’Atenció Primària, atenció pediàtrica, i serveis de salut 

mental i addiccions.  

En concret hem donat servei a 546.791 persones, el que representa un 7,3% de la població catalana 

(7.504.008 persones a 1 de gener de 2015, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’IDESCAT).  
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EQUIPS PROFESSIONALS 
 
L’autogestió permet als centres poder escollir lliurement els professionals que integren cada equip, fet 

que facilita poder disposar d’un grup a mida adaptat a les necessitats del moment, i també una major 

satisfacció dels professionals, ja que són plenament partícips i part implicada essencial pel bon 

funcionament del centre.  

 

Donada la incorporació de PAS SL i Pediatria dels Pirineus SCCLP, enguany ACEBA hem 

incrementat la xifra a 530 professionals de la salut, el que representa un increment d’un 12,52 % 

respecte els 471 professionals de l’exercici anterior. 

 
 

 Metges Pediatria 
Odontolo

gia 
Infermeria Aux. 

Treball 
social 

Administ./
Att. 

Usuari 
Altres TOTAL 

EAP Albera Salut 7 MFiC 1 1 7,25 1 1 6 0 24,25 

EAP Alt Camp 

Oest  7 MFiC 1 2 6 2 1 5 2 26 

EAP Dreta 

Eixample 

22 MFiC 

+ 3 de 

contingent 
4 

2 + 1 de 

contingen

t 

20 + 1 de 

contingent 1 2 19 4 79 

EAP Osona Sud-

Alt Congost 
8 MFiC 3 4 9 11 1 11 6 53 

EAP Poble Sec 

14 MFiC 

+ 2 de 

contingent 

2 + 1 de 

contingent 
2 10 + 3 de 

contingent 
2 1 10 3 50 

EAP Sardenya 10 MFiC 3 1 8 2 1 12 3 40 

EAP Sarrià i 

Vallplasa 
20 MFiC 4 5 17 2 1 11  60 

EAP Vallcarca-

Sant Gervasi 
24 MFiC 5 4 16 3 1 14 2 69 

EAP Vic 15 MFiC 4  12 2  15 6 54 

Muralles Salut 10 MFiC 1,75 1,2 
11 + 1  

+ 1 de 

contingent  
1,8 1 10,5 3 42,25 

PAS 3   3  1 2 6 psicòlegs 15 

Pediatria dels 

Pirineus 
4 

ginecòlegs 
6  

3 infermers 

pediàtrics 
   

4 
llevadores  

17 

TOTAL: 149 35,75 23,2 128,25 27,8 11 115,5 39 529,5 
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SERVEIS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Serveis complementaris  
dels EAP 
 

El ventall de serveis privats és 

múltiple i l'oferta és diversa en 

cada centre.  

 

•Acupuntura  

•Angiologia i Cirurgia Vascular  

•Clínica Dental: odontologia, 

odontologia estètica, ortodòncia, 

endodòncia i periodòncia, 

implants 

• Cirurgia Vascular 

•Coaching de Salut 

•Dietètica i Nutrició  

•Fisiopilates  

•Fisioteràpia i fisiopilates 

•Grup de dol  

•Homeopatia 

•Logopèdia  

•Medicina de l'Esport  

•Medicina Estètica  

•Medicina Naturista 

• Mètode hipopressiu 

•Ortopèdia i adaptació 

ergonòmica del domicili  

• Osteopatia infantil 

•Pedagogia Neonatal  

•Podologia (servei privat)  

•Psicologia / Psicoteràpia  

•Quiromassatge  

•Revisions esportives  

•Taller del dol  

•Taller de memòria  

•Teràpia de parella i Sexologia  

•Teràpia Gestàltica  

•Teràpia Manual  

•Teràpia Natural  

•Teràpia Neural  

•Trastorn de l'Aprenentatge  

•Unitat del Dolor  

 
 
 

 
 

 

Serveis de finançament públic dels EAP 

•Anticoagulació oral  

•Atenció i serveis comunitaris  

•Atenció a la dona (ASSIR)  

•Consulta de tabaquisme  

•Dermatoscòpia  

•Grup d'alletament  

•Infermeria  

•Infiltracions  

•Medicina de família  

•Odontologia (servei públic)  

•Pediatria  

•Podologia (servei públic)  

•Psiquiatria Consultor  

•Psiquiatria (Grup de dol)  

•Salut mental  

•Serveis socials  

•Suport a les Escoles. PAFES 

•Taller de fibromiàlgia  

•Treball social  

•Urologia Consultor  

 

Serveis de finançament públic del PAS 
• Programa lliure de drogues (alcohol, 

heroïna, cocaïna, cànnabis, drogues de 

disseny, tabac i altres). 

• Programa de manteniment amb metadona. 

• Programa de tractament d’adolescents 

consumidors. 

• Programa de treball familiar. 

• Programa de salut. 

• Programa de prevenció. 

• Programa de reinserció. 

• Programa de disminució de danys. 

 

Serveis de finançament públic de Pediatria 

dels Pirineus 
Cobertura pediàtrica a tota la comarca de 

l’Alt Urgell, incloent tota l’atenció primària 

als 2 CAP de la comarca: CAP de La Seu 

d’Urgell i CAP Alt Urgell Sud) i l’atenció 

especialitzada (a la Fundació Sant Hospital 

de La Seu d’Urgell). 
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL 
Visites ateses per especialitat 

 
Durant l’any 2014 l’activitat assistencial realitzada entre totes les EBA assoleix la xifra de 1.405.731 

visites a pacients i/o consultes realitzades pels usuaris dels centres.  

 

 
Medicina 
de família 

Pediatria Odontologia Infermeria 
Atenció 

Continuada 
Treball 
social 

Atenció a 
l’Usuari 

Altres TOTAL 

EAP Albera Salut 32.037 6.658 2.129 18.885 8.708 542  

Extraccions de 

sang: 3.195 

Derivacions a 

especialistes: 

2.056 

Derivacions a 

radiologia: 

798 

Derivacions a 

urgències: 378 

75.386 

EAP Alt Camp 

Oest  
35.599 4.460 2.933 20.667 5.137 395  

Suport al 

fumador:  

117 
69.308 

EAP Dreta 

Eixample 
125.370 22.247 6.929 55.427  5.455   215.428 

EAP Osona Sud-

Alt Congost 
45.898 12.571 9.151 39.480 5.459 374  

Llevadora: 

5.155 

Recerca: 

1.637 

Podologia: 

1.518 

Nutrició i 

dietètica: 

188 

Homeopatia: 

99 

Psicologia: 

596 

122.126 

EAP Poble Sec 65.281 21.183 13.109 28.283  2.047 14.343 
Activitat 

grupal: 1.454 
145.700 

EAP Sardenya 60.816 42.559 2.432 30.424  1.373  
Rehabilitació:

755 
138.359 

EAP Sarrià i 

Vallplasa 
72.589 12.356 7.352 41.577 1.204 991   136.069 

EAP Vallcarca-

Sant Gervasi 
128.407 30.626 3.159 39.361  2.420   203.973 

EAP Vic 75.203 22.879  51.718     149.800 

Muralles Salut 53.635 7.883 5.093 43.799  1.418   111.828 

PAS * * * * * * * * 20.241 

Pediatria dels 

Pirineus 
 

CAP La 

Seu: 

11.205 
 

CAP Alt 

Urgell 

Sud: 

2.250 

     

ATENCIÓ 

ESPECIALITZA

DA 

-Ingressos 

Pediatria: 58   

-Ingressos 

Gine: 119 

-Parts: 128 

-Consultes 

Externes 3725 

-Derivacions 

interhospit. 28 

17.513 

TOTAL: 694.835 196.877 52.287 369.621 20.508 15.015 14.343 22.004 1.405.731 

 
*Activitat assistencial de Prevenció Assistència i Seguiment SL (PAS) 
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PAS és una empresa de gestió de serveis psicosociosanitaris, especialitzada en la prevenció 

i  l’assistència en l’àmbit de la salut mental i les addiccions.  

Durant l’any 2014 s’han realitzat 20.241 visites entre els 2 Centres d’Atenció i Seguiment de 

Drogodependències que gestiona PAS: el CAS Baix Llobregat Fontsanta i el CAS Baix Llobregat 

Centre. 

 

 

CAS Baix Llobregat Fontsanta Activitat assistencial 2014 

Informatives  14 

Primeres visites  342 

Entrevistes diagnòstiques 466 

Entrevista no programada 229 

Teràpia familiar 367 

Visites de seguiment 3.303 

Teràpia de grup 1.360 

Informes de seguiment 256 

Coordinacions 360 

Dispensacions de metadona 2.672 

Medicació al CAS / Test alcohol 2.384 

Tractaments farmacològics 1.186 

Prevenció de sobredosi 10 

TOTAL: 12.949 
 

 

 

CAS Baix Llobregat Centre Activitat assistencial 2014 

Inicis de tractament 216 

Entrevistes diagnostiques 323 

Informatives 34 

Entrevistes no programades 133 

Coordinacions/interconsultes 275 

Visites de seguiment 3.084 

Informes de seguiment 151 

Receptes 218 

Teràpia de grup 304 

Intervencions familiars 545 

Dispensacions metadona 2.009 

TOTAL: 7.292 
 

 

 

 
 



 

 
12 www.aceba.cat 

BENCHMARKING     
 
Anàlisi dels Equips d’Atenció Primària d’ACEBA 

Realitzat a partir de les dades de l’Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Central de 

Resultats. Àmbit Atenció Primària  
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de 
Catalunya 

Objectius de l’estudi 
• Generar noves normes de comparació segons les formes de gestió de la provisió dels serveis 

d’AP. 

- Comparar el posicionament global entre formes de gestió d’AP.  

- Estimar l’impacte econòmic de les diferències. 

• Crear un fitxa de benchmarking pels EAP d’ACEBA 

- Posicionament per indicadors respecte SISCAT i Grups de gestió.  

• Identificar la variabilitat de resultats. 

- Àrees d'excel·lència i de millora relativa dels EAP d’ACEBA.  

 
Metodologia dels posicionaments global i per indicador 

Un valor de posicionament més pròxim a 1 significa un resultat més favorable.  

 

 
Benchmarking d’AP a partir de la Central de Resultats. Dades 2013 
 

Central de Resultats - 74 indicadors – 2013 - EAP del SISCAT 

 

Àrees:  

• Adequació (6 indicadors).  

• IQF (16 indicadors).  

• Dades generals de RRHH, població i visites (37 indicadors).  

• Efectivitat (6 indicadors).  

• Eficiència (5 indicadors)  

• Projecte ESSENCIAL (4 indicadors).  

 

 

 

http://observatorisalut.gencat.cat/ca/
http://observatorisalut.gencat.cat/ca/
http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_central_resultats/informes/documents/Central_Resultats_atencio_primaria_dades_2013.pdf
http://benchmarkingsanitari3punt0.blogspot.com.es/
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Principals resultats a destacar 

En 12 dels 53 indicadors amb interpretació de favorable-desfavorable (22,6%), ACEBA obté un 

posicionament dins el terç de millor puntuació.  

L’aspecte que destaca més desfavorable en la mitjana d’ACEBA és el percentatge de població 

assignada atesa, entre un 8,4% i un 11,8% més baix que la mitjana SISCAT.  

• La mitjana de despesa farmacèutica pública d’ACEBA és entre un 10% i un 12,2% més baixa

que la mitjana SISCAT.

• La mitjana de la taxa d’urgències hospitalàries d’ACEBA és entre un 23,6% i un 27% més

baixa que la mitjana SISCAT.

• La mitjana d’hospitalitzacions evitables per ABS a ACEBA, per cada 1.000 habitants adults,

és entre un 11,4% i un 17,7% més baixa que la mitjana SISCAT.

La mitjana de la despesa farmacèutica pública, la taxa d’urgències hospitalàries, i les 

hospitalitzacions evitables per ABS d’ACEBA, tenen valors notablement més favorables que la 

mitjana SISCAT.  

• Assumint que no hi haguessin diferències poblacionals, l’impacte econòmic 

d’estalvi potencial, si SISCAT tingués les mitjanes d’ACEBA als tres aspectes 

anteriors, es pot estimar entre 684,3 i 793,2 milions € anuals. 

Per ACEBA destaquen favorablement Hospitalitzacions per MPOC i IQPF, amb mitjanes de posició 

de 98,5 i 89,5 respectivament.  

ACEBA destaca favorablement a la selecció de medicaments, especialment antidepressius i 

bifosfonats, amb mitjanes de posició properes a 90.  

ACEBA té resultats desfavorables en percentatge total de població atesa, i sobre tot entre 0-14 i 45-64 

anys. Malgrat això hi ha 4 EAP amb posicionaments favorables.  

En general els EAP d’ACEBA són molt eficients en visites. 
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ACEBA té bons resultats en els capítols d’efectivitat, eficiència i Essencial. 

• Destaquen la cobertura d’ATDOM, el baix cost per pacient amb antidepressius, estatines,

IECA i ARA II, i el baix consum d’antiulcerosos sense justificació.

Podeu consultar l’estudi complet a http://www.aceba.cat/ca/resultatseba/benchmarking-aceba-

2013.htm 

Benchmarking d’AP a partir de la Central de Resultats. Dades 2014 

Central de Resultats – 42 indicadors – 2014 - EAP del SISCAT  

Àrees: 

• Adequació (8 indicadors).

• Dades generals de RRHH, població i visites (24 indicadors).

• Efectivitat (5 indicadors).

• Eficiència (3 indicadors)

• Projecte ESSENCIAL (2 indicadors).

Principals resultats a destacar 

En 1 dels 27 indicadors amb interpretació de favorable-desfavorable (3,7%), ACEBA obté un 

posicionament dins el terç de millor puntuació.  

L’aspecte que continua destacant més desfavorable en la mitjana d’ACEBA és el percentatge de 

població assignada atesa, entre un 8,7% i un 14,1% més baix que la mitjana SISCAT, semblant al 

2013.  

http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_central_resultats/informes/fitxers_estatics/Central_resultats_atencio_primaria_dades_2014.pdf
http://observatorisalut.gencat.cat/web/.content/minisite/observatorisalut/ossc_central_resultats/informes/fitxers_estatics/Central_resultats_atencio_primaria_dades_2014.pdf
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En ACEBA, a més dels indicadors de farmàcia, urgències i hospitalitzacions evitables, també 

destaquen favorablement: 

 
Percentatge d’urgències de nivell 4 i 5 de triatge un 7,7% inferior a SISCAT. 

 

Mitjana de la durada de les IT un 14,8% inferior a SISCAT. 

 

Intensitat de visites per pacient atès un 16,2% inferior a SISCAT, tant globalment com també en 

pediatria i en majors de 74 anys. 

 

El percentatge de població atesa en ATDOM és un 43,5% superior a SISCAT. 

 

El 2013 la mitjana de despesa farmacèutica pública d’ACEBA va ser entre un 27,8% i un 12,2% més 

baixa que la mitjana SISCAT, equivalent a un estalvi que es va estimar al voltant de 80 M€.  

El 2014 no s’ha publicat aquest indicador, però sabent la relació directa que té amb l’IQF s’utilitzaria 

aquest com a proxy.  

• La mitjana de l’IQF dels EAP d’ACEBA al 2014 és entre un 25% i un 31,6% millor que la 

mitjana SISCAT.  

• Al 2013 la diferència va ser superior, entre un 31,8% i un 40%.  

• L’estimació del posicionament de la despesa farmacèutica pública d’ACEBA del 2014, 

assumint que té una evolució paral·lela a l’IQF, se situaria al voltant d’un 8,7% inferior a la 

mitjana SISCAT, equivalent a uns 63 M€ d’estalvi.  

 

La mitjana de la taxa d’urgències hospitalàries per 1.000 habitants d’ACEBA és entre un 23,6% i un 

32% més baixa que la mitjana SISCAT.  

• El preu mitjà pel CatSalut d’una vista d’urgència al 2014, publicat al DOGC, oscil·lava entre 

51€ i gairebé 112€ segons el grup d’hospital.  

• Assumint que no hi haguessin diferències poblacionals, l’impacte econòmic d’estalvi potencial 

al 2014, si SISCAT tingués la mitjana de la taxa d’urgències hospitalàries d’ACEBA, es pot 

estimar* entre 74 i 85 M€ (El 2013 l’estalvi estimat era d’entre 59 i 68 M€).  

Aquesta comparació no està ajustada ni per edat ni per morbiditat, i per tant la seva 

valoració ha de ser prudent.  

* A partir d’assumir un preu de tarifa de 81,50€ de mitjana per urgència atesa.  
 

La mitjana d’hospitalitzacions evitables per ABS a ACEBA, per cada 1.000 habitants adults, és entre 

un 10,5% i un 17,7% més baixa que la mitjana SISCAT.  

• El preu mitjà que va pagar el CatSalut al 2013 per una alta als hospitals del SISCAT va ser 

entre 1.521€ per hospitals complementaris i 2.854€ pels d’alta tecnologia.  

• Assumint que no hi haguessin diferències poblacionals, l’impacte econòmic d’estalvi 

potencial, si SISCAT tingués la mitjana d’hospitalitzacions evitables per 1.000 habitants 

adults que té ACEBA, s’estima* entre 13,5 i 23 M€ (El 2013 l’estalvi estimat era d’entre 15 i 

23 M€).  

Aquesta comparació no està ajustada ni per edat ni per morbiditat, i per tant la seva 

valoració ha de ser prudent.  

* A partir d’assumir un cost de 2.187,50€ de mitjana per cada alta d’hospitalització d’aguts.  
 
La despesa farmacèutica pública estimada, la taxa d’urgències hospitalàries, i les hospitalitzacions 

evitables de les ABS d’ACEBA, continuen amb valors molt favorables respecte el SISCAT.  

• Assumint que no hi haguessin diferències poblacionals*, l’impacte econòmic d’estalvi potencial, 

si SISCAT tingués les mitjanes d’ACEBA als tres aspectes anteriors, s’estima entre 150,5 i 171 

M€ (El 2013 l’estalvi estimat era gairebé el mateix, entre 154 i 171 M€).  

*Aquestes comparacions no estan ajustades ni per edat ni per morbiditat, i per tant la seva 
valoració ha de ser molt prudent. 

 
 

Podeu consultar l’estudi complet a http://www.aceba.cat/ca/resultatseba/benchmarking-aceba-

2014.htm 

http://www.aceba.cat/ca/resultatseba/benchmarking-aceba-2014.htm
http://www.aceba.cat/ca/resultatseba/benchmarking-aceba-2014.htm
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Posicionament per entitat. Benchmarking 2013 i 2014 

EBA 
2013 

Posicionament per EAP 
Posició relativa 1-369 

2014 
Posicionament per EAP 
Posició relativa 1-367 

EAP Alt Camp Oest 322 263 

EAP 3A - Les Hortes - Poble Sec 28 207 

EAP Centelles 143 193 

EAP Tarragona 8 - Muralles 323 171 

EAP Peralada 92 156 

EAP 5E Sant Gervasi 99 82 

EAP 2G - Dreta Eixample 4 73 

EAP Vallvidrera-Les Planes 68 36 

EAP 6D Vallcarca 82 29 

EAP Vic 2 Sud 7 20 

EAP 5C - Sarrià 3 10 

EAP 7B - Sardenya 6 4

EAP 2J - Monumental 1 2 
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SALUT COMUNITÀRIA 
 
Vetllem per la salut de tots. Les EBA organitzem tallers i sessions de Medicina Comunitària i 

preventiva per promoure la salut i l’autocura dels usuaris. La salut pública i el benestar de la població 

comença amb la minuciosa tasca de conscienciar sobre la importància de cuidar i respectar el cos, per 

integrar-ho en la cultura de la salut.  

Amb aquesta voluntat, durant l’any 2014 hem realitzat fins a 126 activitats de salut comunitària 

entre totes les EBA.  

 

 

EAP Albera Salut 
• Dia Mundial de l’activitat Física: Caminades a Peralada, Sant Climent Sescebes. 

• Garriguella i Vilajuïga. Concurs de dibuix. 

• Concurs de postres saludables. 

• Pacient Expert. 

• Cessació del tabac. 

• Setmana sense fum. 

• Dia Mundial de la Hipertensió. 

• 1era Caminada per l’Albera. 

• Caminades contra el colesterol. 

• Mostra gastronòmica. 

• Campanya de recollida de joguines. 

 

 

EAP Alt Camp Oest 

 
• PROGRAMA PAFES: Dades relatives a la totalitat de l’any 2014: 

 

 

 

 

 

 

Dades relatives a la totalitat de l’any 2014: 

Pacients amb consell PAFES donat:                            1.597 

Pacients PAFES en etapa Pre-CONTEMPLACIÓ:         471 

Pacients PAFES en etapa CONTEMPLACIÓ:                50  

Pacients PAFES en etapa PREPARACIÓ:                        65 

Pacients PAFES en etapa ACCIÓ:                                   277 

Pacients PAFES en etapa MANTENIMENT:                    580 

Pacients PAFES en etapa RECAIGUDA:                          30 

Pacients PAFES Consell de Reforç:                                848 

Pacients PAFES derivats a GRUP A CAMINAR:               10  

Pacients PAFES amb Consell Assessorat:                         10 

Pacients PAFES amb Consell General:                           580 

Nº de Referents del Programa formats a cada EAP:                        2 

Nº de Professionas formats a cada EAP a partir dels referents:    10 

 

• PROGRAMA SALUT I ESCOLA: 

Realitzada a l’IES Fonts del Glorieta(Alcover), CEIP Mare de Déu del Remei (Alcover) i CEIP La Riba. 

Una trentena llarga d’activitats. Més de 300 alumnes destinataris:  

Taller de Drogues. 

Taller d’Alimentació i Nutrició. 

Taller d’Afectivitat-Sexualitat. 
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Taller de Tabac.  

Taller d’Internet Segura. 

Vacunacions. 

Taller d’Higiene Postural. 

Taller de Conductes discriminatòries.  

Taller VIH Creu Roja. 

Taller de Situacions de risc. 

Taller de Violència de Gènere. 

Taller de Seguretat Vial. 

 

 

 

• CAMPANYA ENVERS EL TABAC 2014:  https://prezi.com/1s3ooh05zusf/cada-vegada-que-ho-deixes/ 

• PROGRAMA “A CAMINAR”: Es manté la participació de pacients que han anat a caminar pels voltants 

d’Alcover, amb una periodicitat de 2 cops per setmana, una durada d’una hora i un dels dos dies 

acompanyats per una infermera del centre. L’assistència mitja ha estat del 75%. L’any  2013 es va crear 

un nou grup per a persones sedentàries amb nivell d’activitat física molt baix, que malgrat no ser gaire 

nombrós, ha mantingut la seva activitat aquest 2014.  

• Revista “FER SALUT”: col·laboració bimensual. 

• Xerrada sobre ALIMENTACIÓ SALUDABLE adreçada al grup “A Caminar”. CAP Alcover.  

• Xerrada sobre VIDA ACTIVA al Col·lectiu de Dones d’Alcover. Sala de Plens de l’Ajuntament d’Alcover.  

• Xerrada sobre SEGURETAT ALIMENTÀRIA als membres del grup “A Caminar”. CAP Alcover.  

• Taller de PRIMERS AUXILIS per a Professionals de l’Escola de Primària, Guarderia i Monitors de 

menjadors. Escola Mare de Déu del Remei d’Alcover.  

• Taller de PRIMERS AUXILIS per als membres del grup “A Caminar” i auxiliar del Centre de Dia 

d’Alcover. Sala de plens de l’Ajuntament d’Alcover.  

• Taller ALIMENTACIÓ I GENT GRAN per a l’Escola de Cuidadors del CAP Alcover.  

• Caminada POPULAR per celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física. 

Divendres 4 d’Abril (des del CAP Alcover fins el Niu de l’Àliga) i Dijous 

16 d’Abril (des del CAP Alcover fins al Mas d’en Forés). 

• Fem Esport. Adreçada al personal treballador del CAP Alcover i del 

Centre de Dia d’Alcover. Els dies 31 de maig i 7 de juny de 2014. Des 

del Mas d’en Forés fins al Niu de l’Àliga.  

• Campanya “RENTAT DE MANS” 2014: Setmana del 5 al 12 de maig 

https://prezi.com/pxnmi6lcua3v/la-solucio-es-a-les-teves-mans/ 

• Escola de cuidadors: Edició 2014 (8è Any). Activitat dirigida a formar 

persones que cuiden al depenent, tot donant un espai de relació i 

formació on els cuidadors puguin compartir l’experiència de cuidar i 

millorar la seva qualitat de vida. Hi han participat 14 persones (11 

dones i 3 homes) amb un percentatge d’assistència del 71%. Des de la 

primera edició de l’Escola de Cuidadors hi han participat un total de 

115 persones. 

 

 

EAP Dreta de l’Eixample 
 

Activitats i tallers 

• Dieta saludable. 

• Grups de suport de lactància materna. 

• Taller grupal deshabituació tabàquica. 

• Massatge infantil. 

• Introducció a la psicomotricitat i exercici físic per a la gent gran. 

• Taller d’estimulació de la memòria. 

• Cuida els teus peus!!! 

• Taller “Entrena la teva ment”.  

• Taller de cuidadors. 

https://prezi.com/1s3ooh05zusf/cada-vegada-que-ho-deixes/
https://prezi.com/pxnmi6lcua3v/la-solucio-es-a-les-teves-mans/
https://prezi.com/pxnmi6lcua3v/la-solucio-es-a-les-teves-mans/
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Programes 

• Pla Comunitari sagrada família. 

• Caminant fem salut. 

• Programa salut i escola. 

 

 

EAP Osona Sud – Alt Congost 

 
• Programa Salut i Escola. 

• Massatge infantil. 

• Classes pre i post part. 

• Programa de Salut bucodental a les 

Escoles. 

• Caminades populars durant els mesos 

de juny i juliol. 

• Projecte per la detecció de la desnutrició 

i de la qualitat alimentaria dels infants 

escolaritzats de les poblacions de 

Centelles, Hostalets de Balenyà i Sant 

Martí de Centelles. 

• Taller de creixement personal. 

• Teràpies de grup. 

• Teràpia Gestalt (Grups: mou-te, treball 

sobre si,…) 

• Programa amb totes les escoles del poble “Per cada mina una flor” s’obra com a projecte conjunt amb 

totes les entitats del poble, també les escoles treballant amb el projecte de pau, que comença el segon 

trimestre de curs escolar 2013-2014 i s’acaba el dia de Sant Jordi a la Plaça del poble amb tots els 

treballs exposats dels diferents col·laboradors.  

 

 

 

EAP Poble Sec 

 
• CAPMINADES: 510 atencions. 

• MASSATGE INFANTIL: 160 atencions a parelles formades per mare i nadó. 

• PRIMERS AUXILIS: 36 att a professors d’escola, monitors de menjador i entrenadors esportius. 

• SEXUALITAT: 120 atencions. 

• TALLERS DE SALUT A ESCOLA (inclou Consulta oberta):108 atencions. 

• TABAC: 360 atencions. 

• PACIENT EXPERT: MEMÒRIA=160 jornades conduïdes per pacients veterans. 

• TALLER DE CUIDADORS. 

• TALLER DE MEDITACIÓ (durada curs escolar). Promogut des de Treball social del centre. 

 

 

 

EAP Sardenya 

 
• 4 conferències al Casal de Gent Gran Guinardó. 

• 27 tallers de lactància materna.  

• 25 tallers de massatge infantil. 

• Taller sobre el tabaquisme.  

• Taller de lactància materna.  

• Taller de massatge infantil.  

• Taller d’odontopediatria.  

• Taller de memòria.  
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Ponències al Casal de Gent Gran del Baix Guinardó:  

• El peu geriàtric.  

• Envellir de forma positiva i saludable.  

• Salut 2.0  

• Recerca a l’atenció primària.  

• Exposició de pintura.  

 

 

 

 

 

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes 
 

• Grup d’Atenció al Dol. 

• Grup Benvolgut Nadó. 

• Tallers Tabaquisme. 

• Tallers Nutrició. 

• Tècnica Inhaladors. 

• Tallers Diabètics. 

• Salut i Escola. 

• Grup de Cuidadors. 

• Assistència a Fundació Assis Persones Sense Sostre. 

• Revista Fer Salut. 

• Higiene Dental Gratuïta. 

 

 

EAP Vallcarca – Sant Gervasi 

 

 
 

Activitats adreçades a la infància: 

• Taller de Massatge infantil i suport a les mares. 

• Grup de suport a l’Alletament Matern.  

• Tallers amb AMPA de les escoles del territori.  

• Programa Nens en Moviment per la prevenció de 

l’obesitat infantil. 

• Programa Nascuts per llegir, en col·laboració amb la 

biblioteca. 

• Escola de Pares amb programació de xerrades educatives 

mensuals. 
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Activitats adreçades a adolescents i joves:  

• Projecte Consulta Jove que apropa la salut als joves: Edubloc de salut per joves, www.consultajove.net i  
adreça de correu electrònic per fer consultes anònimes: bustiajove@aprimariavsg.com 

• Realització de tallers als centres cívics i centres docents sobre prevenció de drogues, alimentació 

saludable i sexualitat. 

 
Activitats adreçades a mitjana edat: 

• Taller d’incontinència urinària, realitzat per professionals d’infermeria especialment formats.  

• Taller de relaxació-respiració i ioga.  

• Taller dona i esport, en col·laboració amb Esportistes Solidaris.  

• Tallers en col·laboració amb els Punts d’Atenció a la dona (autoestima, pèrdues afectives...)  

 
Activitats adreçades a Gent Gran:   

• Taller de motricitat i memòria, en col·laboració amb la Societat esportiva Sarrià-Sant Gervasi i FATEC.  

• Taller de soport emocional als cuidadors (treball social i infermeria). 

• Taller pràctic de cures d’infermeria i auxiliars d’infermeria de cara a cuidadors de pacients dependents.  

• Curs de tai-txí, per tal de prevenir caigudes en gent gran.  

• Escola de Gent Gran amb la programació de xerrades mensuals per promoure l’autocura en pacients 

d’edats avançades i amb alguna xerrada a centres cívics del territori.  

 

Novetats 2014: 

• Nous tallers educatius de Risc cardio-vascular. 

• Taula de conscienciació dia Antitabac. 

• Passejada saludable amb exercicis al Parc Sanitari Pere Virgili. 

 

 
 

 

 

EAP Vic 
• Caminada Vic-Sta. Eulàlia.  

• Col·laboració banc de sang a la Marató feta a Vic. 

• Col·laboració amb el Pla de Desenvolupament Comunitari. 

• Col·laboració amb escola La Sínia i Servei Social. 

• Col·laboració amb la Marató de TV3. 

• Creació d’un grup de dol gratuït portat per 2 psicòlogues. 

• Treball en temes d’odontologia amb escoles del barri. 

 

 

Muralles Salut 
• Xerrada:  Higiene del nadó. 

• PAFES: Activa’t Muralles! 

• Taller: Alimentació saludable. 

• Posa’t la gorra (AFANOC): Venda de gorres. 

• Campanya de recollida de material escolar nou (col·laboració amb Càritas). 

• Campanya de Nadal: Recollida d’aliments (col·laboració amb Càritas). 

• Col·laboració amb Marató TV3. 

 

http://www.consultajove.net/
mailto:bustiajove@aprimariavsg.com
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Prevenció Assistència y Seguiment (PAS) 
• Programa de disminució de danys (intercanvi de xeringues i distribució de preservatius i prevenció de 

sobredosi). 

• Programa de reinserció (informes processos judicials, renda mínima inserció i derivats d’EAIAs. 

• Programa d’adolescents (Instituts, EAPs, xarxa adolescents, coord. CSMIJ). 

• Prevenció (amb ABS , Hospitals de referencia, centres de salut mental , serveis socials municipals, 

intervencions en mitjans de comunicació local, amb associacions d ‘afectats, Creu Roja, cossos policials, 

serveis de justícia juvenil, CIE violència de gènere, etc. 

• Col·laboració amb la Coordinadora de CAS de Catalunya. 

• Participació com a entitat associada a Fòrum de Salut Mental de Catalunya. 

• Participació com a entitat associada a ACEBA i la revista Fer Salut. 

• Col·laboració amb Facultat de Psicologia UB i de Treball Social UB. 

  

 

Pediatria dels Pirineus 
• Curs de Reanimació Cardiopulmonar per tots els nens de 6à de primària de La Seu d’Urgell dins els 

actes de la XX Reunió de la Societat Catalana de Pediatria. 

• Participació en les xerrades de l’Escola de Pares de La Seu d’Urgell. 

• El grup de Postpart i suport a la lactància setmanal. 

 

 

 

 

EBA Activitats de salut comunitària 

EAP Albera Salut  11 

EAP Alt Camp Oest  15 

EAP Dreta de l’Eixample  12 

EAP Osona Sud – Alt Congost 10 

EAP Poble Sec 9 

EAP Sardenya  13 

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes 11 

EAP Vallcarca – Sant Gervasi 20 

EAP Vic 7 

Muralles Salut 7 

Prevenció Assistència i Seguiment (PAS) 8 

Pediatria dels Pirineus 3 

TOTAL: 126 
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FORMACIÓ I DOCÈNCIA 
 
Avui la formació esdevé un element clau per poder continuar essent professionals d’excel·lència. Les 

EBA dotem d’eines i recursos en matèria de formació a tots els nostres col·lectius professionals 

(metges, infermers, administratius...) per tal d’aconseguir una gestió eficient, un tracte exquisit i la 

millor solució mèdica.  

Cada EBA elabora l’estratègia formativa del seu equip i implementa les accions de formació 

adequades a les necessitats de cada moment. Durant l’any 2014 s’han realitzat més d’un miler 

d’activitats formatives entre tots els centres.  

 

EAP Albera Salut 

Formació Continuada 

 

 

 

  

FORMACIÓ EXTERNA 

 

• Consulta amb el Cardiòleg. 

• Atenció psicològica als processos psicosomàtics.  

• Implicació de l’equip en els processos. 

• Protocolització Assistència Tabàquica. 

• Consulta amb el traumatòleg.  

• Consulta amb el cardiòleg.  

• Ús racional dels antibiòtics. 

• Interconsulta virtual traumatologia.  

• Reunió coordinació xarxa de salut mental. 

• Ruta assistencial lumbàlgia. 

• Processos – preparació acreditació. 

• Circuit diagnòstic ràpid neo de mama. 

• Actualització dels diferents tractaments 

anticoagulants. 

• Ús racional del tractament farmacològic en 

pacients fràgils polimedicats. 

• Presentació del CASS. 

• Ruta de la Depressió. 

• Unitat de lípids. 

• Programa seguiment medicació crònics. 

• Genograma. 

• Consulta virtual medicina / infermeria. 

• Tabaquisme. 

• Càncer laboral. 

• Urgències pediàtriques. 

• Actualització en fibril·lació auricular. 

• Escolta activa. 

 

 
 
 

FORMACIÓ INTERNA 

 
• Reunió d’infermeria. 

• Gestió clínica. 

• Processos. 

• Fibromialgia. 

• Fibril·lació auricular. 

• Vacunes. 

• Procés farmàcia. 

• Gestió residus. 

• Formació per a la lectura de les retinografies no 

midriàtiques. 

• Actualització de la diabetis. 

• Informàtica bàsica.  

• Sistema Sanitari Serveis Socials a Suècia. 

• Sessió recerca. 

• Consumidors de risc d’alcohol. 

• Consulta amb el Cardiòleg. 

• Codi ICTUS. 

• Exposició de processos C8 farmàcia i C7 proves 

complementàries. 

• Pla d’autoprotecció i vacunes. 

• Fragilitat i diabetis. 

• Infeccions de transmissió sexual. 

• Risc de suïcidi. 

• Formació Ebola. 

• MPOC. 

• Alcohol. 

• Actualització RCP. 
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EAP Alt Camp Oest 

Formació Continuada 
 

 

 

EAP Dreta de l’Eixample 

Formació Continuada 

 

 

  

FORMACIÓ EXTERNA 

 

Hem realitzat més d’una quarentena d’activitats de 

formació fora del centre: cursos, sessions, Jornades, 

Congressos, tallers Online, Updates, etc…) 

 

DOCÈNCIA 

 
El personal del centre en general i el d’infermeria en 

particular ha col·laborat, com cada any, amb les 

pràctiques docents dels alumnes del Grau 

d’Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili de 

Tarragona.  

 

 

 

 
 

 

FORMACIÓ INTERNA 

 
• Sessions de Formació Continuada entre els 

nostres professionals i els de referència de 

l’especialitzada (Pius Hospital i Institut Pere 

Mata). 

• Consultories de Traumatologia i Dermatologia: 

periodicitat Mensual. 

• Consultories i Formació en Salut Mental: 

periodicitat Bimensual.  

• Sessions mensuals conjuntes per tot l’equip 

(assistencials, organitzatives, d’equip intern….) 

 

 
 

 

FORMACIÓ EXTERNA 

 

25 Sessions amb especialistes. 

11 Activitats formatives 

 

• Curs Resolució de Conflictes per Professionals 

Sanitaris. 

• Curs Resolució de Conflictes. Atenció a l’Usuari. 

• Actualització en Medicina de Família. AMF-

Semfyc.2014. 

• Actualització en Docència d’Atenció Familiar i 

Comunitària. 

• Atenció precoç de la malaltia cerebrovascular 

aguda (MCVA) i l’activació del codi ictus a 

l’atenció primària de salut. 

• Taller Update en Malalties Infeccioses. 

• Vacunes 2014. Curs Actualització. 

• Curs Formació sobre el programa de 

desenvolupament d’habilitats parentals. 

• Curs Gestió d’empreses. 

• La innovació en el procés de compra 

• Excel 2010 Avançat 

 

 
 
 

7 Estades formatives 

 
• Estada Servei Oftalmologia Hospital Dos de Maig. 

Formació Càmara no Midriàtica. 1 Metge. 

• Estada Unitat Insuficiència Cardíaca. Hospital de 

Sant Pau. 1 Infermer. 

• Estada Hetfordshire Community. Londres. 1 

Infermera. 

• Estada “East London” NHS Foundation Trust. 1 

Infermera. 

• Estada Central and North West London. 1 

Infermera. 

• Estada  London North West Healthcare. 1 

Infermera. 

• Servei Endocrinologia. Hospital de Dia. Educació 

diabetològica grupal. 1 Infermera. 

 

 

FORMACIÓ INTERNA 
 

Durant l’any 2014 hem realitzat 27 sessions cliniques/bibliogràfiques. 
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DOCÈNCIA 

 
• Des del 2009 tenim conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona amb l’objecte de la 

realització d’estades de pràctiques d’alumnes de la llicenciatura de Medicina de la UAB al 

CAP Roger de Flor. Actualment col·laborem en el Practicum II, Practicum III i Practicum VI. 

Així doncs, han realitzat la rotació d’Atenció Primària al nostre centre del practicum VI una 

mitja de 10 alumnes, 6 del practicum III i 6 del  practicum II, amb la implicació de 15 metges 

de família del nostre centre. 

 

• Des del 2011 tenin un conveni amb l’Escola Universitària d’Infermeria de Sant Joan de 

Déu, adscrita a la Universitat de Barcelona amb l’objecte de ser centre per a la realització de 

l’assignatura d’Estades Clíniques III. 8 alumnes per any han realitzat aquesta assignatura al 

nostre centre. 

 

• Des del 2012 van signar un conveni amb l’Escola Superior Infermeria del Mar, adscrita a la 

Universitat Pompeu Fabra, amb l’objecte de ser centre per a la realització del Practicum 

Introductori en el nostre servei de pediatria. 4 alumnes han realitzat aquesta assignatura al 

nostre centre. 

 

• El 2011 UDACEBA va signar un conveni amb la Universitat Internacional de Catalunya per 

acollir estudiants de medicina en tots els seus centres, entre ells l’EAP Dreta de 

l’Eixample,S.L.P. Des de llavors col·laborem en estades clíniques dels alumnes de 1r i les 

pràctiques de rotatori dels alumnes de 6è. 20 alumnes de 1r curs i 12 alumnes de 6è han rotat 

pel nostre centre. 

 

• Des del 2009 col·laborem amb el Cicle Formatiu de Grau Superior en Documentació Sanitària 

de l’Escola Santa María de los Apóstoles de Barcelona. Aquest any 5 alumnes han fet les 

pràctiques al nostre centre. 

 

• Des del 2012 col·laborem amb el Cicle Formatiu de Grau Superior en Eficiència energètica i 

energia solar tèrmica de l’Escola del Treball de Barcelona. Aquest any 1 alumne ha realitzat 
les pràctiques al nostre centre. 
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EAP Osona Sud – Alt Congost 

Formació Continuada 

 

FORMACIÓ EXTERNA 

 

• 28a Jornada de Pediatria Ambulatòria. 

• Vacunes 2014. XVIII curs actualització. 

• I Jornada de Formació Continuada en Odontologia. 

• Actualitat en vacunes: reptes i respostes. 

• XXIXè curs de Formació continuada en Pediatria 

2013-2014 vegueria Osona i el Ripollès. 

• 14a Jornada d’Estiu de la Professió Mèdica – 

Puigcerdà 2014. 

• Festivitat de Sant Cosme i Sant Damià 2014. 

Lliurement de la XXXII edició Premis Sanitat 

Osona. 

• 1a Jornada Recerca Cluster CREBA.cat 

• Auxiliar de Enfermería en necesidades básicas en 

Atención Primaria. 

• Auxiliar de Enfermería en los centros de salud. 

• Anàlisis i modificacions de la conducta en 

contextos educatius i de salut: només un repte 

clínic? 

• Col·laboració amb la formació dels alumnes del 

grau d’infermeria. 

• III Jornada de Treball Social: treball social i 

l’abordatge transversal en l’atenció al pacient 

crònic amb complexitat. 

• Tècniques bàsiques per auxiliars d’infermeria a 

distància. 

• Curs FNS2014-0238 Controlling: un enfocament 

modern. 

• Ciencia y valores. 

• 48º Reunión Anual SEPA y la 4º SEPA Higiene 

Bucodental. 

• VII Jornada de Actualización en Odontología, UIC. 

• Instrumentació Periodental Bàsica. 

• Jornada ACEBA “Actualització Odontologia i 

management en la consulta dental”. 

• Reunió Anual Clínica Aparicio – Plénido Dental 

Group “Tècniques Regeneració Tisular Guiada”. 

Dr. Istvan Urban. 

• Simposium Nobel San Sebastián “Actualització 

Implantologia – Nos pondremos en la piel del 

paciente”.  

• Study Club Nobel “Grup de treball i investigació en 

Implantologia”.  

• Diploma en Esthetic Dentistry “Postgrau per la 

Universitat de Goteborg – Clínica Aparicio – 

Plénido Dental Group”. 

 
 

 

DOCÈNCIA 

 
Hem continuat col·laborant amb l’escola d’infermeria, 

programa de formació de llevadores, dietètica i 

nutrició, formació professional branca administrativa i 

consolidació de l’acreditació com a unitat docent de 

medicina familiar rural i incorporació a la nostra ABS 

residents en medicina familiar i comunitària en 

rotació rural a Balenyà i St. Martí de Centelles. 

 

Hem acollit durant aquest període residents de MFiC 

tant provinents d’UDACEBA com de l’ICS, estudiants 

d’infermeria de la UVic i auxiliars d’infermeria. 

 

Medicina 

• Col·laborem amb UDACEBA i acollim residents de 

MFiC en la seva rotació per la medicina rural. 

Durant aquest període han fet la Rotació de 

Medicina rural 

      * CAP Balenyà:  1 resident d´UDACEBA (Febrer i    

Març 2014) i 1 resident ICS (Abril 2014). 

     * Consultori St. Martí:  1 resident ICS (Març 2014). 

• Se’ns proposa la possibilitat d’acollir també, 

estudiants de 6è de Medicina de la UAB/UIC per 

fer el seu rotatori per l’Atenció Primària i 

s’accepta, tot i que es planteja de cara l’any 2015. 

• La Dra. Àngels Ballarín participa en les 

Comissions de Docència i d'Avaluació de la 

UDACEBA com a representant de la Comunitat 

Autònoma. A partir d’octubre 2014, assumeix 

aquest rol la Dra. Núria del Val. 

• Acollim, com en els darrers anys, la jornada de 

residents UDACEBA (al 2014 es fa la 3ª edició el 

dia 18 d’octubre). 

• Col·laborem amb la revista APSalut de la 

UDACEBA. L'Àngels Ballarín és membre del 

comitè editorial.  

 

Infermeria 

• S’acorda la col·laboració amb UDACEBA per 

acollir també residents d’infermeria a la nostra 

ABS. El 2014 no hem tingut ocasió d’acollir, 

encara, cap resident d'infermeria en la seva rotació 

de rural, però està previst que vingui el primer 

resident d’infermeria durant el 2015. 

• Acollim també estudiants de Grau d’Infermeria: 8 

alumnes durant el 2014. 
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EAP Poble Sec 

Formació Continuada 

 

FORMACIÓ EXTERNA 

 

• 36 Congreso Internacional SEMERGEN. Bilbao. 

• 7ena Jornada Administratius Sanitaris ICS. 

• Curs avançat d’arritmes cardíaques. Camfic. 

• Curs Conciliació i revisió de la Medició Crònica.  

• Curs d’Ecografia Clínica per a Metges de familia.  

• Curs Espirometria H Clínic. 

• Curs Gestió Infermera de la demanda. 

• Curs Malalties Infeccioses Camfic. 

• Curs Oxigenoteràpia Domiciliària HCP. 

• Curs per a Acreditació d’Equips d'Atenció Primària 

• Curs pràctic a les Unitats Dolor.  

• Curs d’Habilitats parentals 

• Curs d’Oftalmologia Pediàtrica per a Infermeria.  

• Curs pràctic en Diagn. I Tract. Lesions Cròniques 

EEII 

• Curs Protocol maneig Ebola.  

• Curs Ús racional de fàrmacs en pacients 

polimedicats.  

• Diabesistat Camfic 

• I Jornada d'atenció compartida Al·lèrgia.  

• II Jornada actualització VIH per Atenció Primària. 

• II Jornada d'atenció compartida Dolor Raquidi.   

• III Jornada d'atenció compartida Oncologia.  

• IV Jornada del Pla de Salut 2011-2015. 

• IV Jornada Jordi Cebrià de Comunicació 

Assistencial.  

• IV Jornada Migranya de Catalunya. 

• Jornada d'atenció compartida Neuro-Parkinson. 

• Jornada Cabalgando la Rabia (CeteBreu). 

• Jornada PIADS 2014. 

• Presentació RD 625/2014 Gestió IT. 

• Program e-clínicas. ERGE. Semfyc. 

• Jornada de Responsabilitat Social Corporativa 

UCH 

 

 
 

 

 

 

• Update Directiu: Gestió excel·lent Atenció Usuari.  

• Update Directiu: La gestió del talent. 

• Update Directiu: Aliances per a canvis.  

• Update Directiu: Aprenentatge en entorns digitals.  

• Update Directiu: Autoconeixement. 

• Update Directiu: Conducció de reunions. 

• Update Directiu: Donar Feedback. 

• Update Directiu: Finances per a directius no 

financers. 

• Update Directiu: Gestió per projectes. 

• Update Directiu: Gestió d’equips. 

• Update Directiu: Gestió emocional. 

• Update Directiu: Lean Healthcare. 

• Update Directiu: Lideratge apreciatiu. 

• Update Directiu: Lideratge en qualitat assistencial. 

• Update Directiu: Metodologia de millora. 

• Update Directiu: Open Innovation.  

• Update Directiu: Patologies organitzatives. 

• Update Directiu: PNL per a directius.  

• Update Directiu: Seguretat del pacient.  

• Update Infeccioses. 

• Urgències Cardiològiques. Camfic. 

• I Congrés d´Atenció Primària. 

• VI Congreso de Atención sanitaria al Paciente Crónico 

• VI Jornades GEDAPPS. 

• VII Jornada Seguridad del Paciente en AP. 

• XIV Jornades d’Actualització Terapèutica.  

• XVII Congreso de la SEAUS 

• XVIII Jornada ACEBA. Sostenibilitat i eficiència en 

salut. 

• XXV Congreso de Entrevista Clínica y Comunicación.  

• XXXIV Congreso de la SEMFYC. Gran Canaria. 

 

 

FORMACIÓ INTERNA 

 
La formació intra-EAP i CONJUNTES ESPECIALITZADA es fa dins del marc de sessions 

generals a l’ABS.  

Es planifiquen sessions mes a mes i es fan els dimarts i divendres de cada setmana representant 

unes 3 hores setmanals de formació. Consisteixen en sessions conjuntes Medicina i Infermeria 

setmanals i Sessions mensuals d’equip d’Infermeria, on es tracten diferents temes:  

• Rutes assistencials. 

• Prevenció de riscos laborals. 

• Vacunes. 

• Sessions conjuntes amb COT del CHV. 

• Salut mental. 
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EAP Poble Sec 

Formació Continuada 

 

 

 

 

EAP Sardenya 

Formació Continuada 

 
 
 

FORMACIÓ INTERNA 

 
• Actualització Hepatitis. Hospital Clínic. 

• Actualització Malaltia Renal Crònica. 

• Actualització MPOC RAE. 

• Anticoncepció. 

• Bibliografia online. 

• Bronquiectàsies. Pneumo RAE. 

• Codi IAM. 

• Comunicació. 

• Coordinació acreditació. 

• Coordinació general. Organització. 

• Coordinació infermeria. 

• Coordinació. Minerva. 

• Curs treball en equip. 

• Dermatologia RAE. 

• Dispèpsia. RAE. 

• Endocrino. Patologia suprarrenal RAE. 

• Farmacologia. Nous fàrmacs. 

• Fibril·lació auricular. Nous fàrmacs. RAE. 

• Incapacitats laborals. 

• Indicadors 2014. 

• Logopèdia Adults. CRIL. 

• Logopèdia. Habilitats no tècniques. CRIL. 

• Malaltia Alzheimer Neuro RAE. 

• Malalties transmeses per paparres. 

• Migranya. Neurologia RAE. 

• Novetats tractament tabaquisme. 

 

 

 
• Nutrició i dietes. 

• Objectius Qualitat. 

• Pediatria. 

• Pediatria. Actualització vacunació. 

• Pla de farmàcia. Objectius. 

• Presentació Guia nafres vasculars. 

• Presentació guies clíniques digestiu. RAE. 

• Presentació programa REMS. 

• Protocol Ebola al CAP. 

• Radiologia per infermeria. 

• Rehabilitació. Circuit. CRIL. 

• Residus a l’EAP Poble Sec. 

• Revisió fàrmacs malalt polimedicat. 

• Revisió PCC MACA. 

• Risc cardiovascular i cervesa. 

• Ruta assistencial IVE. 

• SAOS. Sessió clínica. 

• Sessió coordinació Pades. 

• Sessió de casos clínics. 

• Sessions AMF. Formació continuada. 

• Síndrome aòrtica. Cardio RAE. 

• Suport vital bàsic i DESA. 

• Teràpia breu. 

• Trastorn depressiu. Grup psicòlegs UB. 

• Vacunació a l'escola. 

• Vacunació adults. 

 

 

ACCIONS FORMATIVES 

 

Durant l’any 2014 hem realitzat 6 activitats de formació al nostre centre i 126 sessions clíniques.  

 

Curs Actualització en Atenció Familiar i Comunitària:  

• Risc de suïcidi, Alcoberro LL.  

• Tabaquisme, DUI Martínez M, Vila J.  

• Alcohol, DUI Sors P, Fortià R.  

• Urgències a Pediatria. Triangle d’avaluació pediàtrica, Palasí P.  

• MPOC, Tarrés R, DUI Pòrtulas M.  

• Actualització en fibril·lació auricular, de la Figuera M. 
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EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes 

Formació Continuada 

 

 

 

EAP Vallcarca – Sant Gervasi 

Formació Continuada 

 

 

 

 
 

FORMACIÓ INTERNA 
 

• Organitzem sessions de formació continuada pels professionals del nostre centre. Sessions dels 

diferents estaments (59 MFC, 14 Infermeria, 7 pediatria). Els continguts estan dissenyats segons les 

necessites formatives de l’equip assistencial. Entre d’altres destaquem les següents: Curs FMC, AMF, 

infermeria clínica o els Anals de pediatria. 

• Aquest any hem desenvolupat una activitat especifica sobre l’ús racional del medicament i la seguretat 

en el pacient. Polimedicació i abordatge de la conciliació amb altres nivells assistencials. 

• Pautes d’harmonització d’insuficiència cardíaca i MPOC. 

• Sessions compartides amb els especialistes de referència com l’especialitat de reumatologia, neurologia, 

salut mental, geriatria i PADES, urologia i dermatologia entre altres. Sessions formatives amb el 

suport de la farmacèutica d’Atenció Primària. 

 

 

ACCIONS FORMATIVES 

 

• Formació en Riscos Laborals. 

• Taller de Resuscitació Cardiopulmonar. 

• Interaccions medicamentoses. 

• Taller osteoporosi. 

• Patologia prostàtica. 

• Trastorns de Personalitat. 

• Actualització Terapèutica. 

• Us d’antipsicòtics. 

• ISIS Projecte CYMAP. 
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EAP Vic 

Formació Continuada 

 

 

 

FORMACIÓ EXTERNA Metges 

 

• Actualització en docència. 

• Taller de tecnologies de la informació i comunicació 

aplicades a l’activitat assistencial. 

• Gestió integrada de la depressió a la comunitat. 

• Atenció precoç a la síndrome de coronària aguda i 

l’activació del Codi IAM a Primària. 

• Jornada de gestió i avaluació de costos sanitaris. 

• Atenció precoç a la malaltia cerebrovascular aguda 

i activació del codi ICTUS a Primària. 

• Pla formatiu atenció oftalmològica. 

• Jornada de tutors. 

• Actualització de malalties de transmissió sexual. 

• Nivell D de català i anglès segons nivells. 

• Actualització en docència. 

• Pacient agitat. 

• Gestió de riscos per la seguretat del pacient. 

• Gestió de qualitat. 

• Trainnig for investigation sites. 

• Curs grup de morbiditat ajustats. 

• Jornada d’educació i gènere. 

• Jornada de pediatria ambulatòria. 

• Vacunació en pediatria. 

• Dermatologia per a pediatres. 

• Curs de formació continuada en pediatria. 

 
 
 

FORMACIÓ EXTERNA Administratius 

 

• Anglès diferents nivells. 

• Curs Excel. 

• Puntos clave en la gestión de compres. 

• Jornada educació i gènere. 

• Atenció precoç a la síndrome de la coronària aguda 

i activació del codi IAM a Primària. 

• Curs auditor extern. 

• Curs ISO. 

• Polítiques en matèria d’igualtat de gènere. 

• Gestió per processos i indicadors. 

• Curs Community manager. 

• Tallers tecnologies de la informació i comunicació 

aplicades a l’activitat assistencial. 

• Com gestionem la nostra privacitat en les 

aplicacions mòbils. 

• Marketing de contenidos en redes sociales para 

empresas, instituciones y marcas. 

• Abordatge de situacions difícils en la tasca 

administrativa als serveis sanitaris. 

• Prevenció d’accidents infantils i primers auxilis. 

• Bones pràctiques en comunicació. 

• Gestió de l’excel·lència en l’atenció al client. 

• Llenguatge sanitari i serveis d’AP i mediadors 

interculturals. 

• Gestió administrativa i facturació de clients 

públics i privats en la sanitat. 

• Atenció precoç a la malaltia cerebrovascular aguda 

i activació del codi ICTUS. 

• La salut laboral en el moment actual. 
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FORMACIÓ EXTERNA Infermers 

 

• Gestió integrada de la depressió a la comunitat. 

• Jornada de medicina interna i atenció primària. 

• Jornada de vacunes. 

• Atenció precoç a la síndrome de la coronària aguda 

i activació del codi IAM a Primària. 

• Curs de demències. 

• Curs tabaquisme per infermeria. 

• Anglès diferents nivells. 

• Dia internacional Diada Infermeria a Osona. 

• Actualització en docència d’Atenció Familiar i 

Comunitària. 

• Good clinical practice for investigational site Staff. 

• Curs de formació continuada en pediatria. 

• Tabaquisme passiu en infància. 

 

 
 
 

FORMACIÓ EXTERNA Odontologia 

 

• Reunión anual de la sociedad española de 

odontopediatría. 

• Curso teórico práctico de elevación de seno 

maxilar. 

• Primera jornada de formació continuada en 

odontologia. 

• Prevención de la infección cruzada en la clínica 

dental. Actualización. 

• Atenció precoç a la síndrome coronària aguda i 

l’activació del codi IAM a l’Atenció Primària. 

 

 
 
 

FORMACIÓ INTERNA Metges 
 

• Psiquiatria.  

• Bibliogràfica.  

• Projecte acolliment. 

• Protocols ginecologia. 

• Anamnesi, exploració i diagnòstic de raquis. 

• Psiquiatria.  

• Indicadors.  

• Casos Clínics.  

• Incontinència urinària.  

• Ruta depressió major.  

• Protocol urg ACUT sobre contactes HIV. 

• Ús dermatoscop.  

• Resistència antibiòtic.s  

• Protocol de risc pacient HIV.  

• Codi IAM..  

• Protocol violència de gènere.  

• Embenats funcionals.  

• Cronicitat.  

• Petició analítiques.  

• Estudi incidència tos ferina.  

• Consulta Psicologia.  

• Acreditació AP . 

• Formació banc de sang.  

• Banc de sang.   

• Revisió protocol Ebola  

• Codi ICTUS.  

• Violència de gènere. 

 

 
 

 

FORMACIÓ INTERNA Infermeria 

 

• Codi IAM.  

• Evidència científica en cures de salut.  

• Revisió protocol ginecologia.  

• Anamnesi, exploració i diagnòstic de raquis. 

• Actualització en vacunes.  

• Indicadors.  

• Implementació ruta depressió major.  

• Protocol urg ACUT sobre contacte risc HIV.  

• Curs CAMFIC ruta depressió major al territori. 

• Evicur + revisió bibliogràfica.  

• Protocol MARSA.  

• Resistència a antibiòtic + protocol risc amb pacient 

HIV.  

• Protocol violència de gènere.  

• Medicació urgències consulta 13.  

• Embenats funcionals.  

• Cronicitat.  

• Bibliogràfica.  

• Petició analítiques.  

• Estudi incidència tos ferina.  

• Consulta psicologia.   

• Acreditació AP. 

• Revisió protocol Ebola. 
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Muralles Salut 

Formació Continuada 

 

 

 

FORMACIÓ INTERNA conjunta 

Metges/Infermeria 

 

• Projecte acolliment.   

• Revisió protocols ginecología.  

• Anamnesi, exploració i diagnòstic de raquis. 

• Indicadors.  

• Protocol urgències ACUT sobre contactes pacients 

amb HIV.   

• Implementació ruta depressió major.  

• Resistència a antibiòtic + protocol risc amb pacient 

HIV.  

• Codi IAM.  

• Protocol violència de gènere.   

• Medicació urgències consulta 13.  

• Embenats funcionals.  

• Cronicitat.  

• Indicadors.  

• Petició analítiques.  

• Estudi incidència tos ferina. 

• Consulta Psicologia.  

  

 
 

 

FORMACIÓ INTERNA UAAU/Administració 

 

• Codi IAM.  

• Canal Pacient.  

• Acreditació AP.  

• Revisió protocol de l’Ebola.  

• Codi Ictus.   

• Circuits a fer servir (només UAAU).  

 
 

 FORMACIÓ INTERNA Auxiliars de Clínica i 

Odontologia 

 

• Codi IAM.  

• Endodòncia (només odonto).  

• Consulta 13 i maletí d’urgències (només auxiliars). 

• Protocol MARSA (només auxiliars).  

• Actualització en conservadora (només odonto). 

• Casos Clínics (només odonto).  

• Displàsies (només odonto). 

• Acreditació AP . 

• Ivisalign (només odonto).  

• Revisió protocol de l’Ebola. 

• Codi Ictus. 

  

 

ACCIONS FORMATIVES 
 

• Exercicis relacionats amb les habilitats d'entrevista. 

• Urticària i anafilaxia. 

• Manipulació ampolles oxigen. 

• Ruta MPOC. 

• Actualització Codi ICTUS. 

• Aspectes pràctics en l’administració de vacunes. 

• Tràmits en accidents de trànsit. 

• Programa Salut i Escola. 

• Sessió oncologia: marcadors tumorals. 

• Clínica del dolor Hospital Joan XXIII. 

• Sessió esterilització. 

• Accés al sistema sanitari públic. 

• Ús de tires per glicèmies capil·lars en diabètics. 

• Casos clínics de Salut Laboral. 

• Fluxe derivacions + transport sanitari. 

• Sessió Prevenar. 

• Formació eCAP. 

• Formació SIAP. 

• Sessions de formació interna (protocols, circuits, etc). 
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Prevención Asistencia y Seguimiento (PAS) 

Formació Continuada 

 

 
 

Pediatria dels Pirineus 

Formació continuada 

 

ACCIONS FORMATIVES 
 

• I jornada de Treball social amb infància i famílies, 

Col·legi d’Agents Comercials. 

• VII Congreso Nacional de ansiedad y trastornos 

comorbidos, Esade Forum Barcelona. 

• Participació a la “Reunión Nacional Medicina de la 

Adicción” celebrada a Barcelona el dia 18, 

acreditada pel Consell Català de Formació 

Continuada de les Professions Sanitàries i per la 

Comisión de Formación Continuada del Sistema 

Nacional de Salud, amb 0’7 crèdits.  

• Jornada de referents de salut mental, presentació 

de la Guia de la Ruta Assistencial de la depressió, 

CAP Bellaterra de Cornellà de Llobregat. 

• X Congreso Nacional de Trastornos de la 

Personalidad, Barcelona. 

• Congrés Americà de Psiquiatria (APA), New York. 

• Conferència sobre Actualitzacions en el DSM-5, 

CSMA Cornellà 

• Jornada Salut Mental Europa 2020, Fòrum Salut 

Mental, Auditori ONCE. 

• XVI Jornadas Nacionales de Patología Dual, 

València. 

• X Curso Post-APA 2014, Barcelona. 

• Curs “Usuario Privacidad, Confidencialidad e 

Internet 2013” impartit per Bonet Consulting. 

• Curs de Prevenció de Recaigudes, Subdirecció 

General de drogodependències, semi presencial. 

• XVI World Congress of Psychiatry, Madrid. 

• Jornada de Formació sobre aspectes jurídics de la 

violència contra la parella, Subdirecció General de 

Drogodependències. 

• Assistència a la XIII Jornades ACEBA 

“Sostenibilidad i eficiència en Salud”, COMB. 

  

 
 

 

DOCÈNCIA 

Alumnes en pràctiques  

 
• En conveni amb la Universitat de Barcelona han 

realitzat pràctiques al nostre CAS del Pràcticum 

de Grau de Psicologia de la Facultat de Psicologia 

de la U.B. durant el curs 2012-2013 i 2013-2014, 

dos alumnes en els períodes de gener a juny i de 

setembre a desembre. 

• En conveni amb l’ Escola Universitària de Treball 

Social de Barcelona han realitzat pràctiques dos 

alumnes de la Diplomatura en Treball Social, en 

els períodes de gener a març i de setembre a 

desembre. 

 
Activitat docent 

• Docent a l’activitat ”Violència familiar i de gènere i 

la relació amb el consum d’alcohol i d’altres 

substàncies” amb una durada de 1 hora lectiva. 

Organitzada pel Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya, realitzada a Barcelona, 

acreditada pel Consell Català de Formació 

continuada de les Professions Sanitàries amb 2’60 

crèdits. 

 

ACCIONS FORMATIVES 

 

Durant l’any 2014 seguim amb l’aposta de la 

formació pels nostres professionals, amb una 

mitjana de 9 cursos per profesional i any.  

 Destaca el Curs Setmanal de Formació 

Continuada: Actualització en Patologia 

MaternoInfantil, aquest any la 5ena edició, 

acreditat amb 5’4 crèdits pel CCFPS. 
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EBA 
Accions 

Formació 
interna 

Accions 
Formació 
externa 

Docència 
TOTAL  

Formació 
Continuada 

EAP Albera Salut  25 25  50 

EAP Alt Camp Oest  40 40  80 

EAP Dreta de l’Eixample  27 43 6 76 

EAP Osona Sud – Alt Congost 100 24  7 131 

EAP Poble Sec 52 60  112 

EAP Sardenya  126  6  132 

EAP Sarrià Vallvidrera Les 

Planes  
9   9 

EAP Vallcarca – Sant Gervasi 93   93 

EAP Vic 89 59  148 

Muralles Salut 19   19 

Prevenció Assistència i Seguiment 

(PAS) 
 15 3 18 

Pediatria dels Pirineus 150   150 

TOTAL: 730 272 16 1.018 
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UDACEBA, la Unitat Docent d’ACEBA 

 

 
 

 

A ACEBA hi ha 4 Equips d’Atenció Primària acreditats per la formació de residents de Medicina Familiar i 

Comunitària i Infermeria Familiar i Comunitària: 

• EAP Sardenya 

• EAP Vic 

• EAP Dreta de l’Eixample 

Aquests centres formen part de la Unitat Docent UDACEBA, juntament amb el CAP Sagrada Família.  

 

UDACEBA aposta per una formació totalment personalitzada, amb un tutor per a cada resident. Aquí els nostres 

residents tenen l’oportunitat de formar-se i adquirir experiència acompanyats per professionals de primer nivell. 

 

La recerca és un puntal de la nostra Unitat Docent. Disposem de gran oferta de centres rurals i els nostres 

residents poden conèixer de primera mà l’autogestió en Atenció Primària.  

 

 

Per conèixer UDACEBA, a continuació us oferim informació d’interès. 

 

• Elaboració dels audiovisuals d’UDACEBA. Per què escollir UDACEBA? Vídeo de presentació de la 

Unitat Docent.  

 

• Memòria UDACEBA, Recull de l’activitat anual de la Unitat Docent. 

 

• El butlletí APSalut sobre salut i docència 

que publica trimestralment UDACEBA. 

Ara amb nova imatge corporativa. 

 

• Premi Josep Manuel da Pena. Aquesta 

iniciativa d’UDACEBA té l’objectiu 

d’impulsar l’esforç i el treball dels residents 

de Medicina de Família i Comunitària de 

l’estat espanyol.  

 

 

 

 

 

 

Web: www.udaceba.cat 
YouTube: UDACEBA 

Twitter: @UDACEBA 

https://youtu.be/J_yfHxREiYQ
https://youtu.be/bpR__KULlRo
https://youtu.be/7Rt8HYnLe14
https://youtu.be/Xd810SLJPEM
https://youtu.be/l7-C4HqOlEQ
https://youtu.be/l7-C4HqOlEQ
http://www.udaceba.cat/ca/presentacio/memories.htm
http://www.udaceba.cat/ca/apsalut/butlleti-apsalut.htm
https://premijmp.wordpress.com/
http://www.udaceba.cat/
https://www.youtube.com/user/udaceba
https://twitter.com/UDACEBA
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PARTICIPACIÓ A JORNADES I CONGRESSOS 
 
 

EAP Albera Salut 

 
Jornada del Pla de Salut de Sitges 

• El Dr. Lluís Martínez, la DUI Judit Noguera i la TS Marta Ballester, presenten un pòster sobre L'acreditació a 

Atenció primària. 

• La Dra. Pyrene Martínez i la DUI Cristina Casademont presenten un pòster sobre Estils de vida saludables. 

• Les DUIs Judit Noguera i Sílvia Rubio presenten un pòster sobre Atenció domiciliària en bicicleta. 

 

Jornada sobre Acreditació en Atenció primària (Camfic i Departament de salut) 

• El Dr. Lluís Martínez i la DUI Judit Noguera participen com a ponents a les Jornades de Lleida i Girona. 

 

Jornades ACEBA 2014 

• El Dr. Lluís Martínez i la DUI Judit Noguera participen com a ponents sobre l'Acreditació a l'Atenció primària. 

 

Comunicacions – Xerrades 

• El Dr. Lluís Martínez presenta al CAP de Roses: “Les onicomicosis a l’atenció primària”, febrer 2014. 

• Intervention multi-composants pour changer le style de vie chez l'enfant. J.C. Sevilla Moya, A. Iglesias Muñoz, 

C. Casademont Fàbregas, E.Del Campo, L. Ymbert Pellejà, R. Brugada Terradellas, M.Calvo Terrades. 

XXVIIIème Journée de rencontre des pédiatres de la Catalogne. Cotlliure, 4-10-2014. 

 

 

EAP Alt Camp Oest 

 

 

 
• Metodología para la evaluación de competencias 

profesionales en la formación sanitaria especializada. 

Ramon Descarrega Queralt. Plan Docente del 

Departamento de Salud del Gobierno de Navarra. 

Pamplona, 13 de noviembre de 2014. Acreditado con 

1,88 créditos.  

 

 

• Competencias Comunicacionales en el Grado de Medicina: la hora del consenso. Ponente: Ramon Descarrega 

Queralt. 25º Congreso Nacional de Entrevista Clínica y Comunicación Asistencial. Barcelona, 8 de noviembre 

de 2014.  

• Escola de Cuidadors de l’ABS Alt Camp Oest. Jornada del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. Regió 

Sanitària del Camp de Tarragona i Regió Sanitària Terres de l’Ebre: “Compartir per avançar”. Col·legi Oficial 

de Farmacèutics i Advocats de Tarragona. Dimecres 19 de febrer de 2014. Josep Maria Garcia, Àngels Senan, 

Ramon Descarrega i Montse Iglesias.  

 

     

 

• Escola de Cuidadors de l’ABS Alt Camp Oest. Jornada sobre la implantació del Pla de Salut de Catalunya 

2011-2015 a la Regió Sanitària Camp de Tarragona. Auditori Pau Casals (El Vendrell). Dimecres 19 de març 

de 2014. 
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EAP Dreta de l’Eixample 
 

Congreso Semfyc 2014, Juny 2014, Gran Canaria   

• ¿Cómo mejorar la atención integral de nuestros pacientes? Póster sin defensa. L.Ancochea. MZ. Del 

castillo.M.Verdú. 

• Paciente Crónico complejo polimedicado: beneficios, riesgos, alargamientos del QT y rabdomiolisis. Póster con 

defensa. LL.Cuixart, M.Verdú, N.Sabaté, MZ. Del castillo, A. Martí.V.Mazo.  

• Periodontitis y diabetes o diabetes o periodontitis. Caso Clínico. MJ Jiménez. A.Marti.Agarcia S. 

• Práctica versus consenso: A propósito del Helicobacter Pylori.Póster con defensa. Amarti,S.Zamora, M.Verdú, 

A.Vila, JJ.Gil,F.Moreno.  

• Atención Primaria y Endocrinología. ¿Cómo mejorar la atención integral de nuestros pacientes? Póster sin 

defensa.MZ. Del Castillo, V.Mazo, M.Verdú, L.Ancochea. 

• Qué puede pasar si te tragas una espina de pescado”. Caso Clínico.Sonia Fuentes, MJesús Gallardo, MJ 

Jiménez. 

• Paciente Crónico Complejo y paciente Atdom.¿Dos caras de la misma moneda?’ Póster con defensa. LL. 

Cuixart, C.Checa,X.Partegàs, D.Ginesta, M.Verdú, a.Muñoz. 

• ¿Se puede complicar un herpes labial recurrente? Caso Clínico.A. Muñoz, Ll. Cuixart, C. Madueño . 

• Osteoporosis,medicación antirresortiva y Guías Clínicas:¿Podemos mejorar la prescripción? Póster con defensa. 

LL.cuixart, M.Verdú, F.Moreno, N.Sabaté, S.Zamora, C.Madueño. – Medicamentos con alternativas 

terapéuticas más adecuadas (MATMA). La substitución es posible. Póster con defensa. M.Verdú, 

LL.Cuixart,A.Muñoz, C.Madueño, S.Zamora, N.Sabaté. 

• Viernes noche, cannabis y dolor torácico: empieza la fiesta. Comunicación oral. Caso Clínico. Ll. Cuixart. A 

Muñoz. 

• Masa oculta tras neumonía: sarcoma sinovial de localización pleuropericárdica. Caso Clínico. MJesús Gallardo, 

Sonia Fuentes, MJ Jiménez. 

• Tecnologías de la información y la comunicación (TIC):¿Pueden ser útiles para dejar de fumar? Póster con 

defensa. D.Ginesta, C.Checa, S.Martínez, M.Verdú. 

• Intervención grupal para dejar de fumar, ¿Es efectivo? Póster con defensa. M. Verdú, MJ Jiménez, A.García, 

D.Ginesta, C.Checa, S.Martinez.  

• No todas las uretritis  son iguales…. Póster sin defensa. M. Verdú, JJ Gil,.M.Glez-Moreno Portugal. 

• La ecografía en Atención primaria. Póster sin defensa. G. Jordi, A. Muñoz, C. Madueño 

• A propósito de un caso. Síndrome de Ganser. Caso Clínico. C. Madueño, A. García. A. Muñoz. 

 

VI Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente Crónico. I Conferencia Nacional de Pacientes Activos. 

• Paciente Crónico complejo atendido en el domicilio:¿cronicidad o complejidad? LL.Cuixart. M. Verdú. MC. 

Campmajó. C.Checa. D.Ginesta. X.Partegás. 

• Estudio descriptivo del perfil de los pacientes introducidos en el programa del paciente crónico complejo en un 

CAP urbano. LL.Cuixart. M.Verdú. MC Campmajó. C.Checa. D.Ginesta. X.Partegás. 

 

VIII Congrés de Salut Mental i Atenció Primària 

• Doctora, estic perdent la memòria. MJ.Jiménez ,C.Albuin, A.Martí, M.Verdú, J.Gil i A.Garcia. 

 

EWNA. X Simposio Nacional sobre úlceras por presión y heridas crónicas 

• Valoración del dolor en úlceras de EEII tratadas con apósitos de membrana polimérica multifuncional. 

V.Sierra 

 

III Jornades del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 

• Abordatge del tractament hipolipemiant en pacients més grans de 80 anys. Tots implicats en la decisió de 

continuar o deprescriure el tractament. LL.Cuixart, N. Sabaté, X.Joaniquet, E.galindo,  S.Zamora, L.Ancochea. 
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EAP Osona Sud – Alt Congost 

 
Congrés: “OF BIT'S 6TH ANNUAL WORLD CONGRESS OF VACCINES 2014“. Dalian, Xina 

• Dra. Silvia Narejos i Dra. Àngels Ulied com a ponents amb la presentació: Saftey and Ethics with Influenza 

Vaccines for children and adults. Abril 2014. 

 

Marató de Sang – Banc de llet materna  

 

 

 

 

EAP Sardenya 
 

Comunicacions 

• Síntomas menores: hipoacúsia de larga evolución. ¿Siempre por patología benigna? Jiménez Muñoz B, Rovira 

Marcelino G, De La Figuera Von Wichmann M – EAP Sardenya, Barcelona. SEMERGEN Madrid.  

• Uso crónico de benzodiacepinas en el anciano. EAP Sardenya. G. Vázquez-Pirillo, R. Monteserín Nadal, J. Vila 

García , B. Ichazo Tobella , A. Soteras Prat , I. Moral Peláez.  

• Parotiditis crónica recurrent. M.A. Peix, E. Balagué, S. Monés, R. Gallego, M.C. Palasí. 20ª Reunió Anual 

Societat Catalana de Pediatria 2014.  

• Autopercepción de salud vs valoración geriátrica integral. R. Monteserín Nadal (1), G. Vázquez Pirillo (1), J. 

Vila García (1), B. Ichazo Tobella (1), A. Soteras Prat (1), I. Gich Saladich (2) (1) Eap Sardenya, (2) Hospital 

Sant Pau. 

• Doctora no tengo apetito. Manejo del Síndrome Tóxico desde AP. Jiménez Muñoz B, Rovira Marcelino G, de la 

Figuera Von Wichmann M. EAP Sardenya.  

• Dementia: always neurodegenerative cause? Jiménez Muñoz, Beatriz; Rovira Marcelino, Gemma; de la 

Figuera von Wichmann, Mariano; Sardenya Primary Care Center, Barcelona. Wonca Lisboa 2014.  

• Conference exchange, un aire fresco para tutores. Rovira Marcelino G, Pedro Pijoan AM, Bottaro Parra D, 

Figueroa García AJ.  
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• Prescripciones inadecuadas en pacientes ancianos desde Atención Primaria. Jiménez B, Rovira G, de la 

Figuera M, Posso M, Moral I, Brotons C.  

• Síndrome de la Costilla flotante. Aprende a diagnosticarlo y evitarás muchas exploraciones innecesarias. C. 

Palasí Bargalló, D. Fernández Valverde, E. Balagué Galitó, R. Gallego Francisco, S. Monés Verdiell, A. Peix 

Sambola.  

• Síndrome de raynaud: el tendón de Aquiles de la Lactancia Materna. Autores: Sara Monés *, Rut Gallego 

Francisco*, Carme Palasi Bargallo**, Maria Amor Peix Sambola** *Enfermera de Pediatría ** Pediatra. 

• Do not do. Evaluación de una intervención para prevenir prácticas inadecuadas en atención primaria. Rovira 

Marcelino G, Jiménez Muñoz B, de la Figuera von Witchmann M, Posso M, Moral Peláez I, Brotons Cuixart C. 

Congreso Semfyc Gran Canaria.  

 

 

 

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes 
 

• Presentació dels resultats de l’enquesta Habilitats no tècniques  3 de desembre a les 16h a la sala d’actes del 

Departament de Salut (Travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona). Manuel Borrell. 

 

 

 

EAP Vallcarca – Sant Gervasi 

 
Els professionals del centre han participat en diverses congressos i jornades del sector salut amb la presentació de 

diferents pòsters i/o comunicacions, i de manera activa com a membres de comitès organitzador i/o científic.  

 

XXV Congreso Nacional de Entrevista Clínica y Comunicación Asistencial 

Presidenta comitè científic . Dra. Remedios Martin 

Membres del comitè científic o organitzador. Dra. Nieves Barragán, Dra. Sonia Cibrian, Dr. Manuel Campiñez.   

Hem participat com a docents en diversos tallers desenvolupats dins del congrés, com a ponents a les taules del 

congrés i a les reunions de treball del Grup Comunicació i Salut (CPCYS) de la societat espanyola de Medicina 

Familiar i comunitària (semFYC). 

 

 

XXXIV Congreso de la semFYC, Gran Canaria 

• Impacto de la formación en entrevista motivacional (EM): autocumplimentación de un 

cuestionario en la consulta (Oral). Barragán Brun Nieves; Martín Alvárez Remedios; 

Campínez Navarro Manuel.  

• La nueva vía de comunicación ya en marcha. Más de 40.000 actos en 18 meses de 

funcionamiento de Canal Paciente. (Oral). Jiménez Leal Rosario; Martínez Palli Luís; 

Martín Alvarez Remedios; Iruela López Toni.  

• Cólico nefrítico y dolor en franco (Póster). Lluís Martínez Palli, Gina Ballester, Miquel 

Cajal.  

• Rosario Jiménez Leal y José Pérez Gañan. Ponentes del debate: Adolescentes y nuevas 

tecnologías: oportunidad y riesgo  

• Diversos pósters ilustrativos de casos clínicos de las consultas de Atención Primaria. 
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IX Congreso Nacional / III Internacional de la Asociación de Enfermería Comunitaria. Cronicidad. Comunidad y 

Familia. Las Palmas de Gran Canaria 

 
• Taller: Enseñando estrategias a los cuidadores, para mejorar 

los cuidados de las personas dependientes (Comunicación Oral). 

Mireia Artola Ramón; Marga Méndez-Aguirre Guitián; Esperanza 

Palacios Teruel; Palmira Villafuerte Navarro; Núria Cortés 

Samora; Rosario Jiménez Leal.  

 

 

 

• Estrabismo agudo. Parálisis aislada recurrente benigna del vi par craneal. A.knorr, 

A.Teixido, R. Casademont, I.Marti, A, Portella, J.Perez.  

• ¿Es el menor protagonista de su salud? Nuestra responsabilidad como profesionales de 

su salud. R.Casademont, I.Marti, A.Portella, A.Knorr, A.Teixido, J.Perez. 

• Síndrome de Duane. A propósito de un caso. I.Marti, R.Casademont, A.Teixido, A.Knorr, 

A.Portella, J.Perez. 

 

 

 

 

EAP Vic 
• Póster en el programa de gestión de caso en enfermedad crónica avanzada. Jordi Casanovas, Anna Bartés. 

• Taula rodonda: Paper de les TIC em el empowerment. XVI Congreso Nacional de la informática médica 

INFORMED 2014. Jordi Casanovas. 

• Participació en el grup de treball del model no presencial del Departament de salut. Jordi Casanovas. 

• Taula rodona: La integració en l’atenció comunitària. Jornades SOMAPSY. Jordi Casanovas. 

• Las TIC al servicio del paciente. Experiencias de implementación. Jordi Casanovas. 

• Estudio descriptivo de los casos diagnosticados en enfermedades de transmisión sexual. Roger Codinachs. 

• Póster: Fiebre en origen en mujeres de 53 años. Roger Codinachs. 

• Primera jornada de prevenció i control del tabaquisme a la Catalunya Central. Anna Bartés, Beth Reig, Mireia 

Gallés. 

• VI Congreso nacional de atención al paciente crónico. Judit Canudas. 

• Ponència a les IV Jornades d’AP al món rural a Berga: Els equips, la comuniació i les relacions. Òscar Autet.  

• X jornada de reflexió de gestors sanitaris. Pilar Aguilà 

 

 

 

Pediatria dels Pirineus 
 

 

 

 

• XX Reunió de la Societat Catalana de Pediatria a La Seu d’Urgell, amb el Dr. 

Fàbrega com a President del Comitè Organitzador i tots els membres de Pediatria 

dels Pirineus als diferents comitès.  
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EBA Participació a Jornades i Congressos 

EAP Albera Salut  7 

EAP Alt Camp Oest  4 

EAP Dreta de l’Eixample  21 

EAP Osona Sud – Alt Congost 2 

EAP Poble Sec - 

EAP Sardenya  12 

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes  1 

EAP Vallcarca – Sant Gervasi 14 

EAP Vic 11 

Muralles Salut - 

Prevenció Assistència i Seguiment (PAS) - 

Pediatria dels Pirineus 1 

TOTAL: 73 
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XVIII Jornades ACEBA 

SOSTENIBILITAT i EFICIÈNCIA EN SALUT  
Dia: dijous 4 de desembre de 2014 

Lloc: Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) 

Organitza: Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa (ACEBA) 

Col·labora: Laboratoris Menarini 

Twitter: #jornadaACEBA2014 

Les XVIII Jornades ACEBA posen de relleu la necessitat de fer eficients els processos i la 

gestió dels centres per promoure la sostenibilitat del model sanitari català 

El 4 de desembre es van celebrar la XVIIIa edició de les Jornades ACEBA al Col·legi Oficial de 

Metges de Barcelona (COMB). Fins a 180 professionals de l’Atenció Primària i de l’àmbit sanitari en 

general es van reunir per escoltar les ponències, experiències i presentacions entorn la sostenibilitat i 

eficiència en Salut.  

Tots els estaments 

professionals dels EAPs 

autogestionats hi eren 

representats: administratius, 

metges, pediatres, odontòlegs, 

treballadors socials… 

El conseller de salut, Boi Ruiz, 

va inaugurar les Jornades, 

juntament amb el Sr. Joan 

Puigdollers, regidor de Sarrià-

Sant Gervasi, el Dr. Joan 

Maria Aranalde, president 

d’ACEBA i el Dr. Francisco 

Godoy, gerent de l’EAP Poble 

Sec i membre del Comitè Organitzador de les XVIII Jornades ACEBA. 

http://www.aceba.cat/ca/files/doc373/programa-xviii-jornades-aceba-catala.pdf
http://www.menarini.es/quienes-somos/area-cientifica.html
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23jornadaACEBA2014
http://www.comb.cat/
http://www.aceba.cat/ca/jornades-aceba/2014-xviii-jornadas-aceba.htm
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El Dr. Manel Peiró va protagonitzar la conferència inaugural “És sostenible el sistema de salut sense 

reformes?” 

 

 

El Dr. Ángel Ruiz 

Téllez va presentar un 

programa per mesurar 

l’eficiència dels 

professionals al centre.  

 

 

També es va debatre la 

compra de l’atenció 

especialitzada i 

professionals experts 

van tractar l’actualitat 

dels concursos, 

cooperatives i relacions 

laborals. 

 

 

 

Una taula d’odontòlegs, l’acreditació dels centres i el grup d’OMIAP van ser activitats paral·leles que 

es van celebrar al llarg de la jornada. 

 

 

 

A la tarda una taula 

de debat polític va 

posar de manifest 

l’opinió dels diferents 

grups parlamentaris 

sobre les EBA i el 

model d’autogestió. 

 

 

 

 

 

 

 

La Jornada va ser la posada en escena de la nova revista digital FerSalut, la revista d’ACEBA, que 

des del gener de 2015 ja està a disposició de tots els usuaris. 

 

Un any més, les XVIII Jornades ACEBA van comptar amb el suport i la col·laboració dels laboratoris 

Menarini. 
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Presentació de la nova revista online Fer Salut  

www.fersalut.org 

 

 

 
 

 

 

http://www.fersalut.org/
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RECERCA I PUBLICACIONS 

 
L’any 2014 les EBA han participat en més d’un centenar d’estudis d’investigació, entre els quals hi ha 5 

publicacions destacades.  

 

 
EAP Albera Salut 

 
Estudis 
• ACCESS: Estudi epidemiològic sobre MPOC. 

• ZOSTER: Assaig clínic multicèntric, aleatoritzat doble cec, comparat amb placebo per avaluar la seguretat i  

l’eficàcia d’una vacuna de l’herpes zòster. 

• EPIZOSTER: Estudi sobre diferents àmbits on repercuteix la malaltia. 

• ARACONDRO: Valora l’eficàcia dels regeneradors del cartílag. 

• IMPACT CTT1165855: Estudi en fase III, aleatoritzat, doble cec, per avaluar la seguretat i l’eficàcia d’una 

triple teràpia en pacients amb MPOC. 

• ESTUDI MPOC (201315) doble teràpia en EPOC: Estudi en fase III, aleatoritzat, doble cec, per avaluar la 

seguretat i l’eficàcia d’una doble teràpia en pacients amb MPOC. 

• ESTUDI MUPIROCINA GEL: Assaig en fase III, aleatoritzat, obert amb avaluació cega, per avaluar la 

seguretat i eficàcia de l’aplicació tòpica de Gel de mupirocina. 

• ESTUDI ESCONDIDO Fibrilació Auricolar: Estudi observacional no intervencionista de pacients amb FA 

diagnosticada i no tractada amb ACO. 

• ESTUDI EPI-PERTUSSIS-026: estudi epidemiològic, prospectiu per estimar la incidència de la tos ferina entre 

els adolescents i adults. 

• ARACONDRO, Assaig clínic aleatoritzat, multicèntric, de doble cec, paral·lel i de doble simulació per l’eficàcia 

de la combinació del Condroitín sulfat i Glucosamina, en un comprimit masticable de dosis única vs placebo, 

utilitzant el Celecoxib com a control actiu en pacients amb Artrosi de genoll amb dolor moderat-greu. 

• GSK 201315-MPOC: Estudi fase III, aleatoritzat, doble cec, amb 3 grups paral·lels, de 52 setmanes de duració 

per comparar l’eficàcia, la seguretat i la tolerància de la combinació triple de dosis fixa FF/UMEC/VI amb les 

combinacions dobles de FF/VI i UMEC/VI administrades una vegada al dia. 

• FA ESCONDIDA: Estudi per als pacients amb Fibril·lació auricular no valvular diagnosticada i no tractada 

amb anticoagulants orals. 

• NOBACTINE: Assaig fase III, aleatoritzat, obert amb avaluació cega, multicèntric, de no-inferioritat, amb 

control actiu i placebo, per avaluar l’eficàcia i seguretat de l’aplicació tòpica de gel de mupirocina 20mg/g 

davant el producte de referència (pomada de mupirocina 20mg/g) en el tractament de l’impetigen en població 

pediàtrica. 

• CTT116855 (MPOC): Estudi fase III, aleatoritzat, doble cec, amb 3 grups paral·lels, de 52 setmanes de duració 

per comparar l’eficàcia, seguretat i tolerabilitat de la combinació triple dosis fixa FF/UMEC/VI amb les 

combinacions dobles de dosis fixes FF/VI i UMEC/VI, administrades una vegada al dia al matí mitjançant un 

inhalador de pols seca en subjectes amb MPOC. 

 

 

 

 

EAP Alt Camp Oest 

 
Estudis 
• ZOSTER 006/GSK. “Assaig clínic de vacunació fase III, aleatoritzat, observador-cec, controlat amb placebo, 

multicèntric, per a avaluar l’eficàcia profilàctica, seguretat i immunogenicitat de la vacuna bE/AS01b de GSK 

Biologicals administrada per via intramuscular amb un esquema de 0, 2 mesos en adults de 50 anys i majors”. 

 Iniciat al mes d’abril del 2011 i finalitzarà el 2015. 41 subjectes reclutats. 

 S’han realitzat totes les visites programades de l’estudi. 

 Investigadors: Alex Rodríguez i Ferran Soler. 
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• ZOSTER 022//GSK. “Assaig clínic de vacunació fase III, aleatoritzat, observador-cec, controlat amb placebo, 

multicèntric,  per a avaluar l’eficàcia profilàctica, seguretat i immunogenicitat de la vacuna bE/AS01b de GSK 

Biologicals administrada per via intramuscular amb un esquema de 0, 2 mesos en adults de 70 anys i majors”. 

 Iniciat al mes d’abril del 2011 i finalitzarà el 2015. 14 subjectes reclutats. 

 S’han realitzat totes les visites programades de l’estudi. 

 Investigadors: Alex Rodríguez i Ferran Soler. 

 

• ZOSTER 004/GSK: “Estudi prospectiu, observacional, multicèntric per estudiar la incidència, complicacions, 

càrrega econòmica i impacte en la qualitat de vida de l'herpes zòster en adults ≥ 50 anys a través d'una 

vigilància de casos per metges d'atenció primària a Espanya”. 

 Inici al Juliol del 2013. 3 subjectes reclutats. 

 Investigadors: Alex Rodríguez i Ferran Soler. 

 

 

• ARACONDRO: “Assaig clínic aleatoritzat, multicèntric, de doble cec, en paral·lel i doble simulació per  a 

l'avaluació de l'eficàcia de la combinació de Condroïtina sulfat i clorhidrat de Glucosamina, en un comprimit 

masticable de dosi única, versus Placebo, utilitzant Celecoxib com a control actiu, en pacients amb Artrosi de 

genoll amb dolor moderat-greu”. 

 Inici: Novembre del 2013. 3 subjectes reclutats. 

 Investigadors: Alex Rodríguez i Ferran Soler. 

 

• TONSILOTREN/ADKINOMA. “Efectivitat terapèutica, seguretat i tolerabilitat de Tonsilotren comprimits en 

pacients de 6 a 60 anys d'edat amb amigdalitis crònica. Assaig clínic aleatoritzat, controlat, internacional i 

multicèntric”. 

 Inici de l’assaig juny 2013. 3 subjectes reclutats. 

 Investigadors: Alex Rodríguez i Ferran Soler. 

 

 

• NOBACTINE: “Assaig en fase III, aleatoritzat obert amb avaluació cega, multicèntric, de no inferioritat, amb 

control actiu i placebo, per avaluar la seguretat i eficàcia de l’aplicació tòpica de Gel de Mupirocina 20mg/g 

enfront el producte de referència (pomada de mupirocina 20mg/g) en el tractament de l’impetígen en població 

pediàtrica”. 

 Inici el juny del 2014. 2 subjectes reclutats. 

 Investigadors: Alex Rodríguez i Ferran Soler. 

 

 

 

 

EAP Dreta de l’Eixample 

 
Estudis 
• Percepción, actitudes y satisfacción de los médicos de familia y pacientes sobre la prescripción antibiótica en 

las infecciones respiratorias agudas no complicadas. Participació en el grup de discussió. Centre Cochrane  

IberoAmericà. IBSalut. MZ.Del castillo. S.Zamora. Ll. Cuixart.M.Verdú. 

• Proyecto VIH-AP. Semfyc. A.Martí. J.Gil. 

• AEGEAN Study. LL. Cuixart. 

 

Publicacions 
• Clinical Audit Hospitalized Due to COPD exacerbation MAG-1 Study. Arch Bronconeumol. 2014 Nov 3. pii: 

S0300-2896(14)00345-7. M.Freixas. 

• Impacto de la utilización de las diferentes tablas SCORE en el cálculo del riesgo cardiovascular. Ll. Cuixart, X. 

Joaniquet, A. Marcos. Rev. Esp. Cardiol. 2014; 67 (2); 94-100. 
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EAP Osona Sud – Alt Congost 
 

Investigació clínica 

En total, 34 estudis han estat oberts en algun moment durant el 2014. 
• 13 estudis en seguiment durant el 2014. 

• 12 estudis es van iniciar durant 2014. 

• 9 estudis es van finalitzar durant 2014. 

141 Pacients han estat seleccionats per estudis d’investigació durant el 2014, d’aquests 96 han estat 

randomitzats, això representa un 68%.  

 

Total: S’han realitzat 1.637 Visites d’Investigació durant el 2014. 

 
 

 

       
 

 

 

 

EAP Poble Sec 

 
Estudis 
• Identificación de la población española de riesgo cardiovascular y renal l. Descripción. Estudio IBERICAN 

(2015-2016) D. Fernández  

• Estudio FOCUS. Efecto de un fármaco a dosi fija incluyendo ácido acetilsalicílico (ASA), una estatina y un 

inhibidor de enzima convertidora de angiotensina (IECA) en la adherencia en el tratamiento y el control de los 

factores de riesgo en pacientes postinfarto de miocardio. Hospital Clínica (2012-2014), Dr Francesc Vila Duart. 

• Estudi: Utilitat de la detecció precoç de la fibril·lació auricular en Atenció Primària. Assaig Clínic 

d´intervenció controlat i multicèntric per a avaluar la utilitat d’un programa de detecció precoç de la fibril·lació 
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auricular en Atenció Primària. Promotor. Durada de 1 any (2014). Coll-Vinent, B; Benito; Mª Luisa; Gómez,E;  

Falces, C; Hoyo, J; Pacheco G; Navarro,M; MartíD; De Fuentes ,C. 

 

Publicacions 
• Prevención de complicaciones en el transporte interhospitalario aéreo del paciente crítico pediátrico. Publicada 

en Anales de Pediatría. Febrero 2014. A.Sánchez 

 

 

 

 

EAP Sardenya 

 
Estudis 
• “Valoració de la percepció de salut en el pacient crònic complex”. Estudi PCC. Promotor: ACEBA. Període: 

2014-2015.  

• “Assessment of an Education and Guidance programme for Eliquis Adherence in Non-Valvular Atrial 

Fibrillation (AEGEAN)”. Promotor: BMS. Període: 2013-2015.  

• “Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, de doble ciego, en paralelo y doble simulación para la evaluación de 

la eficacia de la combinación de Condroitín sulfato y clorhidrato de Glucosamina, en un comprimido masticable 

de dosis única, versus Placebo, utilizando Celecoxib como control activo, en pacientes con Artrosis de rodilla 

con dolor moderado-grave”.  

• “A phase III, randomised, double-blind, parallel group, 24 week study to evaluate efficacy and safety of once 

daily empagliflozin 10 mg and 25 mg compared to placebo, all administered as oral fixed dose combinations 

with linagliptin 5 mg, in patients with type 2 diabetes mellitus and insufficient glycaemic control after 16 

weeks treatment with linagliptin 5mg once daily on metformin background therapy”. Promotor: Boehringher 

Ingelheim. Període: 2013-2015.  

• “Fall detector for the elder”. Estudio FATE: Promotor: SEM, Universitat Politècnica de Catalunya. Període: 

2014-2015.  

• Estudi ARACONDRO. Promotor: Arafarma Group. Període: 2013-2014.  

• “Estudio a 5 años para comparar la durabilidad de control glucémico de un régimen de combinación con 

vildagliptina y la metformina versus monoterapia con metformina como terapia estándar, iniciado en pacientes 

sin tratamiento previo con diabetes mellitus tipo 2”. Estudi Verify. Promotor: Novartis. Període: 2013-2019.  

• “Efecto de un Fármaco a Dosis Fijas incluyendo Ácido Acetilsalicílico, una estatina y un IECA en la adherencia 

al tratamiento y el control de los factores de riesgo en pacientes post infarto de miocardio”. Estudi Focus. 

Promotor: CNIC, laboratorios Ferrer. Període: 2012-2014.  

• “Evaluación de la relación entre paracetamol efervescente y presión arterial.” Promotor: IDIAP. Període: 2012-

2014.  

• “A 52-week multi-center randomized trial to evaluate remote patient monitoring using the EXACT patient-

reported outcome tool on reduction of hospitalizations from exacerbations in patients with Chronic Obstructive 

Pulmonary Disease as compared to those managed by usual care”. Estudi Premier. Promotor: Novartis. 

Període: 2013-2014.  

• “Cribado de fragilidad en personas mayores según estado cognitivo (FRAPEM)”. Estudi Frapem. Promotor: 

Institut de l’Envelliment UAB. Període: 2012-2014. Rosa Monteserín Nadal.  

 

Publicacions 
• Brotons C, Calvo-Bonacho E, Moral I, Garcia-Margallo MT, Cortés-Arcas MV, Puig M et al. Impacto de las 

nuevas guías americanas y británicas en el manejo y tratamiento de las dislipemias en una población laboral 

española. Rev Esp CArdiol 2014. 10.1016/j.recesp.2014.06.020  

• Brotons C, Moral I, Soriano N, Cuixart L, Osorio D, Bottaro D, Puig M, Joaniquet X, Marcos A, Casasa, A. 

Impacto de la utilización de las diferentes tablas SCORE en el cálculo del riesgo cardiovascular. Rev. Esp. 

Cardiol. 2014; 67 (2) 94-100  
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EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes 

 
Estudis 
• Estudio redGDPS (Red de Grupos de Estudio de la Diabetes en atención primaria de la Salud). 

Objetivo: determinar el riesgo de diabetes y el riesgo de complicaciones vasculares en pacientes prediabeticos e 

identificar los factores asociados a esos riesgos. 

Investigador principal: Dr. Cuatrecasas 

Study coordinator: Paola Castro. 

2012 y continua. 

• Protocolo: GlaxoSmithKline. 

Protocolo: HZC115058. 

Título: Evaluación de comorbilidades de la EPOC en sujetos europeos sintomáticos en atención Primaria.  

Acrónimo: estudio ACCESS. 

Investigador: Dr. Geat, sub investigador: Dr. Abadal. 

Inicio: 2012 próximo cierre verano 2015. 

• Laboratorio: Boehringer Ingelheim. 

Protocolo: 1218,22. 

Título: Estudio multicéntrico, internacional, aleatorizado, en grupos paralelos, doble ciego y controlado con 

placebo sobre seguridad cardiovascular y resultados micro vasculares renales con linagliptina, administrada 

en dosis de 5mg una vez al día en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con alto riesgo vascular. CARMELINA 

Acrónimo: CARMELINA. 

Investigador principal: Dr. Abadal hasta mayo 2014 y continua Dra. Anna Roca. 

Sub investigador: Dr. Geat. 

Inicio primer trimestre 2014, continua activo. 

 

 

 

 

EAP Vallcarca – Sant Gervasi 

 
Estudis 
• Evaluación de Comorbilidades de la EPOC en Sujetos Europeos Sintomáticos en Atención Primaria. Estudio 

ACCESS. Promotor GlaxoSmithKline. Durada: març 2012-gener 2015. Investigador principal: Alexis Tena. 

• “Estudio de fase III, aleatorizado, doble ciego y de grupos paralelos para evaluar la eficacia y seguridad de 

linagliptina 5mg en comparación con placebo, administrada por vía oral a dosis fijas en combinación con 

empagliflozina 10mg o 25mg durante 24 semanas, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con un control 

insuficiente de la glucemia después de 16 semanas de tratamiento con empagliflozina 10mg o 25mg además del 

tratamiento de base con metformina”. Eudra CT 2012-002271-34. Promotor: Boehringer Ingelheim. Durada: 

inici febrer 2013 fins l’actualitat. Investigador principal: Dr. Lluis Martinez.  

• Efectividad, seguridad y tolerabilidad de Tonsilotren comprimidos en pacientes (de 6 a 50 años de edad) con 

amigdalitis crónica. Eudra CT 2012-001430-34. Promotor: Adknoma. Durada: inici juny 2013 fins l’actualitat. 

Investigador principal: Dr. Mario Beza.  

• Eficacia, seguridad y tolerabilidad de GRT6005 en pacientes con dolor lumbar crónico de moderado a severo. 

Eudra CT 2012-001920-36. Promotor: Grünenthal Pharma. N. protocolo KF6005/09. Durada: març 2013-març 

2014. Investigador principal: Dr. Manel Campiñez. 

• Estudio prospectivo, observacional, multicéntrico para estudiar la incidencia, complicaciones, carga económica 

e impacto en la calidad de vida del herpes zóster en adultos => 50 años a través de una vigilancia de casos por 

médicos de atención primaria en España. Promotor: GlaxoSmithKline. Durada: inici juliol 2013 fins desembre 

2014. Investigador principal: Dr. Roger Vinyeta (EAP Sarrià). Investigadora associada: Dra. Gina Ballester. 

• Protocol ARACONDRO-001 “Ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, de doble ciego, en paralelo y doble 

simulación para la evaluación de la eficacia de la combinación de Condroitín sulfato y clorhidrato de 

Glucosamina, en un comprimido masticable de dosis única, versus Placebo, utilizando Celecoxib como control 

activo, en pacientes con Artrosis de rodilla con dolor moderado-grave.” Promotor: ARAFARMA GROUP SA. 

Durada: inici  gener 2014-desembre 2014. Investigador principal: Dra. Sonia Cibrian. 

• Protocol RJ-NBC01 “Estudio fase III, aleatorizado, abierto con evaluación ciega, multicéntrico, de no 

inferioridad, con control activo y con placebo, para evaluar la seguridad y la eficacia de la aplicación tópica de 
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gel de mupirocina 20mg/g frente al producto de referencia (pomada de mupirocina 20 mg/g) en el tratamiento 

del Impétigo en población pediátrica” Eudra CT 2013-002450-69. Promotor: Reig Jofré Group. Durada: inici 

febrer 2014 fins a l’actualitat. Investigador principal: Dra. Rosa Mª Casademont. 

• “Elaboración y validación de un cuestionario específico de calidad de vida relacionada con la salud en 

hipoglucemias en pacientes con Diabetes Mellitus tipo 2 (Qolhypo).” Promotor: Novartis. Durada: inici octubre 

2014 fins l’actualitat. Investigador principal: Dr. Lluis Parra. 

• “Estudio aleatorizado, de grupos paralelos, abierto, para evaluar la eficacia y seguridad de Umeclidinio 

(UMEC) 62,5 mcg comparado con Glicopirronio 44 mcg en sujetos con Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC)”. EudraCT: 2014-000885-23. Promotor: GlaxoSmithKline S.A. Durada: inici octubre 2014 fins 

febrer 2015. Investigador principal: Dr. Alexis Tena.  

• “Estudio fase III, aleatorizado, doble ciego, con 3 grupos paralelos, de 52 semanas de duración para comparar 

la eficacia, seguridad y tolerabilidad de la combinación triple de dosis fija FF/UMEC/VI con las combinaciones 

dobles de dosis fija FF/VI y UMEC/VI, administradas una vez al día por la mañana mediante un inhalador de 

polvo seco en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica”. Nº EudraCT: 2013-003075-35. Promotor: 

GlaxoSmithKline S.A. Durada: inici octubre 2014 fins l’actualitat. Investigador principal: Dr. Alexis Tena.  

 

 

 

 

EAP Vic 

 
Estudis 
• Prospectiu, multicèntric, internacional registre de pacients homes i dones amb nou diagnòstic de fibril·lació 

auricular. GARFIELD. Des de 2010. 

• Ensayo clínico de vacunación de fase III, aleatorizado, observador ciego, controlado con placebo, multicéntrico 

para evaluar la eficacia profiláctica, seguridad e immunogenicidad de la vacuna gE/AS01B de GSK Biologicals 

administrada por vía intramuscular con un esquema de 0,2 meses en adultos de 50 años y mayores. Zoster-

006.2010. 

• Ensayo clínico de vacunación de fase III, aleatorizado, observador ciego, controlado con placebo multicéntrico 

para evaluar la eficacia profiláctica, seguridad e immunogenicidad de la vacuna gE/AS01B de GSK Biologicals 

administrada por vía intramuscular con un esquema de 0,2 meses en adultos de 70 años y mayores. Zoster-

022.2010. 

• Estudio multinacional observacional para evaluar el uso de insulina: conocimiento de los problemas asociados 

con la progresión del tratamiento. F3Z-MC-B010. MOSAIC 2012. 

• Estudio fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para 

evaluar los efectos de dulaglutida (LY2189265) sobre acontecimientos cardiovasculares en pacientes con 

diabetes tipo II que no hayan recibido medicamentos previamente o que estén recibiendo un régimen 

antidiabético estable. (REWIND) 2012. 

• Estudio a largo plazo, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, multinacional y multicéntrico para 

evaluar los efectos cardiovasculares y otros efectos a largo plazo con semaglutida en sujetos con diabetes de 

tipo 2. (NN9535-3744 SUSTAIN). 2013. 

• Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y multicéntrico, para evaluar los resultados 

cardiovasculares tras el tratamiento con MK-3102 en sujetos con diabetes mellitas de tipo 2. (MK-3102-018 

OMNEON) 2013. 

• Estudio aleatorizado y multicéntrico para evaluar el efecto de ITCA 650 sobre parámetros cardiovasculares en 

pacientes que reciben terapia estándar para la diabetes tipo 2. Fase 3-4 (ITCA 650-CLP-107. INTARCIA) 2014. 

• Estudio prospectivo, multicéntrico, aleatorizado, abierto y de 12 semanas para evaluar la eficacia y la 

seguridad de glicopirronio (50 microgramos 1v/d) o de la combinación de dosis fijas de maleato de indacaterol y 

bromuro de glicopirronio (110/50 microgramos 1v/d) en los síntomas y el estado de salud de pacientes con 

enfermedades pulmonar obstructiva crónica (EPOC) moderada que cambien de cualquier régimen de 

tratamiento estándar para la EPOC. Fase 4. Código: CQVA149A3401 – ESTUDIO CRYSTAL. 2014. 

• Estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, de grupos paralelos, de 24 semanas de duración, de 

la eficacia y seguridad de linagliptina 5mg una vez al día por vía oral como tratamiento complementario a la 

insulina basal en pacientes ancianos con diabetes mellitus tipo 2 con un control insuficiente de la glucemia“ 

Código Protocolo: 1218.149 Promotor: Boehringer Ingelheim. 
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Muralles Salut 

 
Estudi 
• Títol.  ARACONDRO-001   

Promotor: ARAFARMA  Durada: 6 mesos.  

Investigadora: Dra. Àngela Sancho Iglesias. 

 

 

 

EBA Estudis de recerca Publicacions TOTAL 

EAP Albera Salut  15  15 

EAP Alt Camp Oest  6  6 

EAP Dreta de l’Eixample  3 2 5 

EAP Osona Sud – Alt Congost 34  34 

EAP Poble Sec 3 1 4 

EAP Sardenya  11 2 13 

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes  3  3 

EAP Vallcarca – Sant Gervasi 10  10 

EAP Vic 10  10 

Muralles Salut 1  1 

Prevención Asistencia y Seguimiento (PAS) -  - 

Pediatria dels Pirineus -  - 

TOTAL: 96 5 101 
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COMUNICACIÓ 

Comunicació amb els usuaris: TIC i xarxes socials 
 

       
 

 

EAP Albera Salut 
• Difusió de vídeos amb consells de salut a la TV Sala d’espera. 

• Participació setmanal a ràdio Cabanes. 

Web: www.alberasalut.cat 
Twitter: @alberaSalut 

 

 

EAP Alt Camp Oest 
• Canal Pacient: L’any 2014 vàrem començar a treballar la posada en marxa del Canal Pacient. Alguns 

problemes tècnics inicials van fer que s’aturés provisionalment el projecte però hi ha la voluntat de  reprendre’l 

el 2015.  

Web: http://www.absaco.org 
 

 

EAP Dreta de l’Eixample 
• Pàgina web. Amb l’objectiu d’apropar els serveis sanitaris als ciutadans, augmentar-ne l’accessibilitat i 

potenciar la seva participació, hem elaborat el web. Ofereix el correu electrònic info@eapdretaeixample.cat com 

a eina d’interrelació i participació. 

• Pantalla de TV a la recepció del CAP, per donar informació d’interès pel ciutadà, tant sanitària com de  

funcionament del centre. 

• Consulta virtual. S’ha implementat el 2014 per a la millor comunicació metge-pacient. 

Web: www.eapdretaeixample.cat 

 

 

EAP Osona Sud-Alt Congost 
Web: www.ebacentelles.cat 

Facebook: Cap Centelles 

 

EAP Poble Sec 
• Citaweb. Programació de cites a través del servei web. 

• Cita ATMAIL. Contacte directe amb professionals de l’equip. 

• Facebook: Grup d’exfumadors del Poble Sec. 

Web:www.eappoblesec.cat 

Facebook: Grup d’exfumadors del Poble Sec 

 

 

EAP Sardenya 
• El 2014 s’ha implementat per a la millor comunicació metge-pacient la consulta virtual i la video-visita. 

• Posada en marxa de l’aplicació de video-visita. Projecte Pilot Serveis de Salut a Distància AMTIC de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

Web: www.eapsardenya.cat 

Twitter: @eapsardenya  

Facebook: eapsardenya 

http://www.alberasalut.cat/
http://www.absaco.org/
mailto:info@eapdretaeixample.cat
http://www.eapdretaeixample.cat/
http://www.ebacentelles.cat/
http://www.eappoblesec.cat/
http://www.eapsardenya.cat/
https://twitter.com/AlberaSalut
https://www.facebook.com/pages/Cap-Centelles/854385054647150
https://www.facebook.com/groups/gdefps/?fref=ts
https://twitter.com/eapsardenya
https://www.facebook.com/eapsardenyabcn?fref=ts
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EAP Sarrià  
• Canal Pacient per facilitar la comunicació del pacient amb el professional i l’accés a les dades clíniques i 

administratives. 

Web: www.capsarria.com 
 

EAP Vallcarca – Sant Gervasi 
• Canal pacient: 5.000 pacients donats d’alta i realitzada una enquesta de satisfacció on-line als usuaris, amb 

satisfacció alta o molt alta en el 87% dels participants.  

• Nova revista FerSalut amb format on-line interactiu i també nou disseny en paper molt atractiu. 

www.fersalut.org  

• Renovació de la web corporativa, bilingüe, i amb una millora de tots els continguts destacant el paper de la 

comunitària i la Responsabilitat social corporativa.  

• Consolidació de Twitter i Facebook com a xarxes actives de difusió d’activitats i notícies.  

• Inici de Canal Youtube propi per editar vídeos informatius de producció pròpia que també apareixen al sistema 

de Televisió informativa del centre.  

Web: www.aprimariavsg.com 

Webbloc: www.consultajove.net 

Twitter: @aprimariavsg 

Facebook: Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi 

Youtube: aprimariavsg 

 

EAP Vic 
Amb dues grans plataformes creiem que podem informar i cobrir les necessitats de la nostra població. 

• Web amb tota la informació necessària. 

• Canal pacient. Línia directe amb l’usuari. 

Web: www.eapvic.com 

Twitter: @EAPVIC  

Facebook: Eap Vic 

Linkedin: Eap Vic 

 

 

Muralles Salut 
• Canvi de centraleta per augmentar l’accessibilitat telefònica i disposar d’un tarificador que permet controlar i 

disposar d’informació estadística del tràfic de trucades. 

• Instal·lació de monitors de TV a les sales d’espera per mostrar informació sobre salut, organització i serveis del 

centre. 

Web: www.murallessalut.cat 

Facebook: CAP Muralles 

 
 
Prevención Asistencia y Seguimiento (PAS) 

Web: www.passl.cat 

 

 

Pediatria dels Pirineus 
• La pàgina web ens manté en contacte amb els usuaris, amb un consultori virtual molt emprat i valorat: 49’6 

visites/dia. Temps visita 1’45 min. 2’08 pàgines/visita. 

• Consultori Virtual: 1.007 consultes/dia. 100% respostes < 48h 

Web: www.pediatriadelspirineus.org 

Twitter: @pedpirineus 

Facebook: Pediatria dels Pirineus 

Bloc: pediatriadelspirineus.org 

 

 

 

 

http://www.capsarria.com/
http://www.fersalut.org/
http://www.aprimariavsg.com/
http://www.eapvic.com/
https://twitter.com/EAPVIC
http://www.murallessalut.cat/
https://www.facebook.com/CAPMuralles
http://www.passl.cat/
http://www.pediatriadelspirineus.org/
https://twitter.com/aprimariavsg
http://www.consultajove.net
https://www.facebook.com/aprimariavsg?fref=ts
https://www.youtube.com/user/aprimariavsg
https://www.facebook.com/eap.vic?fref=ts
https://es.linkedin.com/pub/eap-vic/83/5aa/892
https://twitter.com/PedPirineus
https://www.facebook.com/pages/Pediatria-dels-Pirineus/1558610954407267?fref=ts
https://www.pediatriadelspirineus.org/page/blog/


 

 
54 www.aceba.cat 

Comunicació amb l’entorn i premsa 

 
Des d’ACEBA i des de cada una de les EBA associades s’ha fet difusió tant a nivell de centre com 

d’entitat, de l’activitat i dades rellevants generades durant l’exercici, mitjançant diferents canals de 

comunicació. 

 

Notes de premsa 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notícies al web 
Consulta aquí les notícies publicades a la pàgina web d’ACEBA durant l’any 2014 

 

Xarxes socials 

Twitter d’ACEBA: @ACEBAautogestio 

ACEBA tanca l’any amb gairebé 500 seguidors al Twitter. 

 

http://www.aceba.cat/ca/premsa/noticies.htm
http://www.aceba.cat/ca/premsa/noticies.htm
https://twitter.com/ACEBAautogestio
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Publicació en mitjans de comunicació 

Durant l’any 2014 les EBA han comptat amb una trentena d’aparicions a la premsa, principalment en 

premsa especialitzada, online i offline. 
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DESTACATS’14 
 
 

EBA Activitats i fets destacables. Qualitat, valor afegit i RSE  

EAP Albera Salut

  

 

• Acreditació del centre: Hem passat l’avaluació externa del Departament de Salut 

i hem assolit l’acreditació, amb molt bona nota. 

• Promoció d’hàbits saludables entre els treballadors. 

• Campanya de recollida de joguines. 

 

EAP Alt Camp Oest  

 

• Estudiants de Medicina simulen una relació amb pacients a l’Hospital Sant Joan 

de Reus.  

 

 
 

• A finals d’octubre del 2014 el Servei Català de la Salut va treure a concurs la 

contractació de la gestió dels serveis sanitaris d’atenció primària de l’Àrea Bàsica 

de Salut de l’Alt Camp Oest que inclou els municipis d’Alcover, El Milà, Mont-

ral, La Riba i Vilaverd. El procés de licitació de la gestió de l’ABS encara no s’ha 

resolt a finals del 2014, preveient que aquest s’assoleixi al llarg del 2015.  

• Col·laboració amb la ONG pel “Projecte Kinshasa” (República Democràtica del 

Congo) fent una aportació econòmica i editant un calendari amb la foto del grup 

de joves d’Ekolo Ya Bondeko (Poble de la Fratenitat).  

• Projecte ATFAR: Hem continuat treballant tot el 2014 el suport al tractament 

farmacològic per a aquelles persones en situació de pobresa o greus dificultats 

econòmiques. 

• Presentació de l’Informe de Progreso 2013 a la Red Española del Pacto Mundial, 

iniciativa de Responsabilitat Social Empresarial.  

• Col·laboració amb la Campanya del “Gran Recapte d’Aliments”. 

• Col·laboració amb la campanya “Cuida’t són dos dies” (S2D), l’objectiu 

fonamental de la qual és la prevenció contra el tabaquisme i la promoció d’hàbits 

saludables. 

• El 2014 s’ha constituït al CAP una “Comissió de Festes” que té per objectiu 

promocionar, organitzar i facilitar la participació del major nombre de 

professionals del centre en activitats lúdiques fora del CAP. 

 

EAP Dreta de 

l’Eixample  

 

• Reacreditació Joint Commission International (JCI). Aquesta acreditació té una 

durada de 3 anys i demostra l’interès i el compromís del centre en la qualitat 

assistencial. És l’únic Centre d’Atenció Primària a Barcelona reacreditat per 

aquest organisme. 

• Finalització de la implantació de la gestió basada en processos que ens ha 

permès créixer en millora continua. 

• Apropem més exploracions complementàries a la nostra població. Des de 2014 

disposem de servei d'ortopantomografia i de pulsioximetria nocturna. 

 

EAP Osona Sud – Alt 

Congost  

 

• Col·laboració amb el Banc de Sang. Marató de Centelles: 371 donacions efectives 

i 110 registres de donants de medul·la òssia. 

• Col·laboració amb el Banc de Llet Materna. Som centre referent per la captació 
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de mares donants de llet. 

• Prevenció de Riscos Laborals. S’han complert el 100% (10 de 10) dels objectius 

planificats per aquest any, en quan a Prevenció de Riscos Laborals. 

 

EAP Poble Sec 

 

• 13è Aniversari del centre. 

• Renovació en l’adjudicació de la contractació de gestió de serveis d’atenció 

primària en l’ABS 3ª. 

 

EAP Sarrià i 

Vallplasa 

• Acreditació de Qualitat del CatSalut amb puntuació 94.5% 

 

 
 

• Abril 2014: inauguració oficial de l’edifici del CAP Sarrià a la Via Augusta 366 

(Barcelona) amb la visita del conseller de Salut, Sr. Boi Ruiz. 

 

EAP Vallcarca – Sant 

Gervasi 

 
 
• Aquest any 2014 ha estat ple de reconeixements a la tasca feta durant els 12 

anys de gestió de l’atenció primària dels barris de Vallcarca i Sant Gervasi i amb 

projectes innovadors per seguir avançant i millorant en el futur. Podem destacar: 

• Desenvolupament del projecte Centres en transició amb l’objectiu de millorar les 

necessitats en salut de la població, des del coneixement i la reflexió de tot l’equip. 

Aquest projecte ha rebut diversos reconeixements: 

- Finalista de les Jornades del Pla de Salut 2014. 

- Premi al Mejor trabajo realizado en Gestión Sanitaria, relacionado con la 

sostenibilidad. Fundación SEDISA (Sociedad Española de Directivos en Salud) 

- 1er premi en la modalitat de Gestió de Professionals en els Premis Innovació 

en gestió de La Unió.  

• Superació amb molt alta puntuació de l’Acreditació com a Centre d’Atenció 

Primària realitzada pel CatSalut.  

• Desenvolupament d’un Pla de Comunicació amb la creació d’un Grup de 

comunicació interdisciplinar que ha permès entre d’altres:  

- Renovació total de la web corporativa. 

- Creació de un Butlletí informatiu intern. 

• Compromís amb la Responsabilitat Social Corporativa:  

- Promoció de l’exercici físic, la dieta sana i la sostenibilitat amb la compra d’una 

bicicleta elèctrica per fer domicilis, fruita per esmorzars saludables i promoció 

de pujar escales.  

- Col·laboració amb FEMAREC en la reinserció laboral de persones amb 

minusvalía. 

- Empresa amb Cor vinculada a Càrites. 

• Direcció de la Revista FerSalut que realitzen tots els equips d’ACEBA per part 
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de la Dra. Rosario Jiménez del nostre equip.  

• Responsables mèdics d’altres països visiten el nostre centre per conèixer de 

primera mà la gestió del nostre centre a demanda de la Oficina de Relacions i 

Cooperació Internacional del Departament de Salut.  

• Col·laboració en el Comitè Organitzador de les Jornades ACEBA realitzades al 

COMB.  

• Formació i desenvolupament per augmentar la resolució dels nostres centres 

d’Atenció Primària i així evitar desplaçaments de pacients: 

- Compra de material per crioteràpià i cirurgia menor. 

- Formació en temes aparell locomotor amb augment de competències en 

diagnòstic i infiltracions.  

 

EAP Vic 

• Es torna a posar en marxa el Fer Salut amb un nou format digital. 

• Contents de col·laborar amb Osona contra el càncer, banc de sang i teixits, 

marató de TV3, universitat de Vic, departament de Salut, Vic Dones, CAP 

Osona, escola la Sínia, IES Vic…entre altres i oberts a col·laborar amb més gent 

i Institucions pel bé de les persones. 

• Hem posat en marxa el servei de Psicologia privada però amb excepcions 

gratuïtes com la creació de grups de dol. 

 

Prevención Asistencia 

y Seguimiento (PAS) 

• Implantació del sistema de gestió de la qualitat seguint els estàndard 

d’acreditació ISO 9001, obtenint la certificació el juny del 2014. 

• Incorporació del nou Sistema de Notificació d’inicis de tractaments amb 

substitutius opiacis i de derivacions a la Unitat Hospitalària de desintoxicació  

amb el nou aplicatiu informàtic del SID de la Subdirecció General de 

Drogodependències. 

• Realització d’una enquesta de satisfacció entre els usuaris amb la intenció de 

realitzar-la de forma anual. Enguany els resultats globals han estat molt 

satisfactoris amb una puntuació mitjana de 8,7/10. 

• Reorganització dels processos assistencials a partir del treball d’implementació 

del sistema de gestió de la qualitat. 

• Col·laboració amb la Subdirecció General de Drogodependències en la formació 

de professionals de la XAD en l’abordatge de la violència de gènere a la XAD i 

hem continuat la intervenció en detecció i derivació des del CAS així com la 

participació en el Circuit de violència de Sant Joan Despí.   

• Col·laboració en el disseny de la Ruta Assistencial de la Depressió amb 

aportacions dels professionals del servei en relació als pacients amb depressió i 

problemàtica d’addiccions. 

• Pel que fa al CSMA de Cornellà continuem mantenint les reunions periòdiques 

de referents dels dos serveis i amb el CSMA d’Esplugues es realitzen sessions de 

coordinació de casos amb els professionals dels dos equips de forma periòdica. 

 

Pediatria dels 

Pirineus 

 

• A part dels bons resultats assistencials, aquest any volem destacar la celebració 

de la XX Reunió de la Societat Catalana de Pediatria i el premi de bones 

pràctiques del Ministerio de Sanidad al programa d’alta precoç postpart i del 

grup de seguiment postpart.   
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ACEBA EN XIFRES  

2010-2014 
 

 

Comparativa de les principals dades d’ACEBA dels darrers 5 anys 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

Les dades que s’exposen a continuació s’han extret de les memòries d’ACEBA dels exercicis anteriors. 

Totes elles es estan disponibles a la pàgina web de l’Associació www.aceba.cat 

http://www.aceba.cat/
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Memòria ACEBA 2010 

Memòria ACEBA 2011 

Memòria ACEBA 2012 

Memòria ACEBA 2013 
Memòria ACEBA 2014 (l’actual) 

 
A tenir en compte:  

*Muralles Salut s’incorpora a ACEBA l’any 2013.  

  PAS SL i Pediatria dels Pirineus SCCLP s’incorporen a ACEBA l’any 2014. 

 
RCA 
Registre Central de Persones Assegurades 

 

EBA 2010 2011 2012 2013 2014 

EAP Albera Salut  7.067 7.079 6.922 7.159 5.912 

EAP Alt Camp Oest  6.331 6.328 6.209 6.047 6.201 

EAP Dreta de l’Eixample 45.819 45.133 45.133 44.470 46.268 

EAP Osona Sud – Alt 

Congost  
12.309 13.619 12.577 13.485 12.148 

EAP Poble Sec 27.375 25.582 25.814 25.099 25.071 

EAP Sardenya 20.861 20.519 19.524 19.766 19.429 

EAP Sarrià Vallvidrera 

Les Planes 
47.349 46.036 43.905 48.267 45.605 

EAP Vallcarca – Sant 

Gervasi 
57.545 57.087 51.108 54.928 54.647 

EAP Vic 24.004 23.363 23.463 23.463 23.848 

Muralles Salut* - - - 16.095 16.095 

PAS* - - -  288.000 

Pediatria dels Pirineus* - - -  
3.567 nens/es 

(0-14 anys) 

TOTAL: 248.660 244.746 234.665 258.779 546.791 

 

 

http://www.aceba.cat/ca/entitat/memoria-anual/memoria-aceba-2010.htm
http://www.aceba.cat/ca/entitat/memoria-anual/memoria-aceba-2011.htm
http://www.aceba.cat/ca/entitat/memoria-anual/memoria-aceba-2012.htm
http://www.aceba.cat/ca/entitat/memoria-anual/memoria-aceba-2013.htm
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Equips professionals 

Total professionals per centre  

EBA 2010 2011 2012 2013 2014 

EAP Albera Salut  28 27 39,5 26 24,25 

EAP Alt Camp Oest  23 26 26 26 26 

EAP Dreta de l’Eixample 77,35 85 81 77 79 

EAP Osona Sud – Alt 

Congost  
50 45 52 37 53 

EAP Poble Sec 53,4 53 46,3 44,3 50 

EAP Sardenya 42 44 47 37 40 

EAP Sarrià Vallvidrera 

Les Planes 
59,2 63 63 63 60 

EAP Vallcarca – Sant 

Gervasi 
81 76 74 69 69 

EAP Vic 56 56 57 49 54 

Muralles Salut* - - - 42 42,25 

PAS* - - - - 15 

Pediatria dels Pirineus* - - - - 17 

TOTAL: 469,95 475 485,8 470,3 529,5 

 

Categories professionals. Dades globals de totes les EBA 

Estaments professional 2010 2011 2012 2013 2014 

Metges (MFiC)  134,5 134 144 143 149 

Pediatres  30,4 33 29 30 35,75 

Odontòlegs 24,6 20 17,3 21,3 23,2 

Infermers 116 107 114 115 128,25 

Treball Social 9 9 8,5 11 11 

Auxiliars 24,5 23 - - 27,8 

Administració 

/Atenció a l’Usuari 
92,7 94 97 99 115,5 

Altres 38,25 55 76 51 39 

TOTAL: 469,95 475 485,5 470,3 529,5 
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Activitat assistencial 
Total de visites anuals per centre 

EBA 2010 2011 2012 2013 2014 

EAP Albera Salut  80.175 64.143 67.648 73.515 75.386 

EAP Alt Camp Oest  73.048 77.795 71.145 65.560 69.308 

EAP Dreta de l’Eixample 249.868 266.150 219.314 225.005 215.428 

EAP Osona Sud – Alt 

Congost  
87.296 139.072 119.130 89.231 122.126 

EAP Poble Sec 190.241 140.495 157.223 147.361 145.700 

EAP Sardenya 125.605 117.038 106.632 104.053 138.359 

EAP Sarrià Vallvidrera 

Les Planes 
183.104 168.457 142.963 160.879 136.069 

EAP Vallcarca – Sant 

Gervasi 
215.924 227.488 236.294 231.251 203.973 

EAP Vic 201.661 170.663 176.451 174.760 149.800 

Muralles Salut* - - - 110.271 111.828 

PAS* - - - - 20.241 

Pediatria dels Pirineus* - - - - 17.513 

TOTAL: 1.406.922 1.371.301 1.296.800 1.381.886 1.405.731 

Total de visites anuals per especialitat 

Especialitat 2010 2011 2012 2013 2014 

Medicina de Família 797.214 749.270 670.426 720.161 694.835 

Pediatria  134.619 132.189 141.164 139.916 196.877 

Odontologia 56.667 49.490 46.551 53.970 52.287 

Infermeria 344.159 376.820 352.821 384.847 369.621 

Atenció Continuada - 20.116   20.508 

Treball social 12.554 14.785 14.385 13.872 15.015 

Atenció a l’Usuari - - - - 14.343 

Serveis psicosociosanitaris. 

(salut mental i addiccions)* 
- - - - 20.241 

Altres 61.709 28.631 71.453 69.120 22.004 

TOTAL: 1.406.922 1.371.301 1.296.800 1.381.886 1.405.731 

*Activitat assistencial de PAS SL 
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CONTACTE 

 

 
 
 
Si us voleu posar en contacte amb l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa o requeriu 

informació detallada dels nostres centres, us atendrem amablement.  

 

Laura Aranalde Vila-Masana  

ACEBA Comunicació  

646 669 838  

laranalde@aceba.cat  

 

 

 

 

 

 

 
 

Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa 
Web: www.aceba.cat  

Twitter: @ACEBAautogestio 

LinkedIn: ACEBA 

 
 

 

 

 
Revista Fer Salut 

Web: www.fersalut.org 

Twitter: @revistafersalut 

 

mailto:laranalde@aceba.cat
http://www.aceba.cat/
https://www.linkedin.com/company/aceba?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A1196589681439458193217%2CVSRPtargetId%3A2371980%2CVSRPcmpt%3Acompanies_cluster
http://www.fersalut.org/
https://twitter.com/revistafersalut
https://twitter.com/ACEBAautogestio
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http://www.aceba.cat
https://twitter.com/ACEBAautogestio
mailto:aceba@aceba.cat



