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Índex 

Us presentem el recull dels principals fets i xifres de la nostra entitat assolits durant l’any 2015. 

 

• Registre Central de Persones Assegurades  

• L’equip  

• Visites ateses/Activitat assistencial 

• Comunitària 

• Compromís social 

• Destacats 2015 

• La entitat - contacte 
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EBA: autogestió en salut 

PAS com una de les entitats de Base Associativa (EBA) de 

Catalunya som proveïdors del Servei Català de la Salut. 

Prestem serveis públics de salut a la nostra població de 

referència, designada pel Departament de Salut (CatSalut).  

 

 

 

Registre Central de Persones Assegurades (RCA) 2015  

 

Població assignada a PAS : 287.589  

                                     (11 municipis del Baix Llobregat) 

 

Població atesa: 1.303 persones 

 

 



Memòria 2015 

El nostre equip 

L’equip dels nostres centres està integrat per  165 professionals. 

 

Categories professionals: 
 3 atenció a l´usuari 

 3 infermeria 

 3 medicina 

 5 psicologia 

 1 treball social 

 

  

  

 

  

 



Memòria 2015 

Visites ateses (activitat assistencial) 

 

 

 

 

ACTIVITAT ASSISTENCIAL 2015 

INFORMATIVES 55 

INICIS DE TRACTAMENT 546 

ENTREVISTES DIAGNÒSTIQUES 903 

E NO PROGRAMADA 304 

VISITES DE SEGUIMENT 3809 

INFORMES DE SEGUIMENT 457 

COORDINACIONS/INTERCONSULTES 453 

PREVENCIO SOBREDOSI 21 

DISPENSACIONS DE  METADONA 4414 

TRACTAMENTS FARMACOLOGICS 1332 

MEDICACIÓ AL CAS/TEST ALCOHOL 2125 

TERAPIA FAMILIAR 682 

TERAPIA DE GRUP 741 

TOTAL 18402 
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Comunitària  

Amb la voluntat de potenciar l’autocura del malalt i prevenir el risc de malalties, durant tot l’any hem 

seguit organitzat nombroses activitats d’Intervenció Comunitària dirigides als nostres usuaris i a la 

població de referència.  

Altres activitats  

- 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. 

  

Activitats  

- 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, 

coordinació CSMIJ) 

- Prevenció (amb ABS, Hospitals de referència, 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.       

Coordinacions  presencials  i telefòniques amb les ABS del territori,      

el CSM i el CSMIJ.           
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Compromís social 

Compromesos amb les persones i amb l’entorn.  
 

• Revista FerSalut.  

• Mitjans de comunicació del territori: TV Esplugues. Participació periòdica en el 

programa Línia de Servei. 

• Suport i participació en activitats a les associacions d’afectats del territori  

ADELANTE, AFMM, ARE,  ASALRE  i REMARE. 

• Participació  en els Consells de Salut i  en els circuits de violència de gènere de 

diferents ajuntaments. 

• Programa de commutacions de sancions per consum de cànnabis en la via públic 

• Sessions de  prevenció  per alumnes d’ ESO.  

 

  

Col·laboracions  

  

• Responsabilitat social. Conveni amb la Fundació Habitat 3 

 

 

  

http://www.aceba.cat/ca/compromis-social.htm
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Destacats 2015 

Durant el 2015 se han realitzat entre altres les seguents: 

 

1. Formació  

 “Formació en competència intercultural en l’àmbit sanitari“     

Màster de Drogodependències. 

2. Recerca  

 Coautours de l’ estudi “Caracterisitques y supervivencia a largo 

plazo de 680 pacientes admitidos a tratamiento de metadona 

en un Hospital universitario de l´Area de Barcelona entre 1995 

y 2013” 

3. TIC / innovació   

 Desenvolupament d’un nou aplicatiu per la gestió assistencial. 

4. Jornades 

       - IV Jornada del Forum d’associats i col·laboradors deUCH       

        Col·laboracio public privada” 

       - “Evolucio del tractamentamb Suboxone experiencia des de 

        infermeria intercanvi de casos” 

       - Jornada de Treball social “Nous escenaris noves realitats” 

 - Jornada ACEBA “Sanitat pública amb valor afegit” 

 -  Jornada de coordinacio CS i i Atencio Primària sobre el   

programa Beveu Menys”. 
 

Imatge 
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Contacte 

Prevencio Assistència i 

Seguiment 
Dades de contacte 

Direcció c/.Mn.Andreu, 13 1er  pis 

“Edifici Can Moritz” 

08940 Cornella de Llobregat 

Email  pas@pas-org.cat 

Telèfon  649.680.795  

Web: pas-org.cat 
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Gràcies. 

Logo EBA 


