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0 Índex 

Us presentem el recull dels principals fets i xifres de la nostra entitat  
assolits durant l’any 2016. 
 

• Registre Central de Persones Assegurades  

• L’equip  

• Visites ateses 

• Activitat Comunitària 

• Compromís social 

• Destacats 2016 

• El centre - contacte 
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1 

Les Entitats de Base Associativa (EBA) som proveïdors del Servei Català de la 
Salut. Prestem serveis de salut públics a la nostra població de referència, 
designada pel Departament de Salut (CatSalut).  

Registre Central de Persones Assegurades (RCA) 2016 

Població assignada 297.589 

Població atesa 1279  

EBA: autogestió en salut 
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2 El nostre equip 

L’equip dels nostres centres està integrat per 16 professionals 

• 3 Atenció a l´usuari  

• 3 Infermeria 

• 3 Medicina/Psiquiatria 

• 6 Psicologia 

• 1 Treball Social 

 

                      CATEGORIES PROFESSIONALS 
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Visites ateses 3 
Durant l’any 2016 hem realitzat la següent activitat assistencial: 
 

Imatge 

ACTIVITAT ASSISTENCIAL 2016 

INFORMATIVES 
 

40 

INICIS DE TRACTAMENT 548 

ENTREVISTES DIAGNÒSTIQUES 891 

E NO PROGRAMADA 417 

TERAPIA FAMILIAR 376 

VISITES DE SEGUIMENT 7468 

TERÀPIA DE GRUP 797 

INFORMES DE SEGUIMENT 393 

COORDINACIONS / INTERCONSULTA 491 

PREVENCIÓ DE SOBREDOSI 21 

DISPENSACIONS DE METADONA 4354 

TRACTAMENTS FARMACOLÒGICS 1920 

MEDICACIÓ AL CAS/TEST ALCOHOL 1811 

TOTAL 19527 
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4 Distribució  segons droga motiu consulta i sexe: 

DROGA HOMES DONES TOTAL 

ALCOHOL 

                       
379    

                       
163    542 

HEROÏNA 

                       
203    

                         
34    237 

COCAÏNA 

                       
185    

                         
45   230 

CANNABIS 

                       
164    

                         
34    198 

TABAC  

                            
17    

                            
14    31 

ALTRES 

                            
6    

                            
6    12 

TOTAL 954                          
                       

296     1250 

Nombre de pacients en tractament atesos 2016 
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Recull de les activitats comunitàries realitzades al centre durant l’any 2016. 

 

5 Activitats comunitàries 

• Programa de disminució de danys(intercanvi de xeringues i 
distribució de preservatius. 

• Distribució de materials de prevenció i informació per els  
dies Mundials: Sense tabac, Contra la Hepatitis, Prevenció 
sobredosis, Sense Alcohol, Prevenció VIH/SIDA. 

• Programa adolescents (Instituts, EAPs, Xarxa adolescents,  
Pla funcional CSMIJ) 

• TV Esplugues: Hem participat en el Programa Línia de 
Serveis en 6 ocasions.  

• Coordinació amb ABS , Hospitals de referencia, CSM, CSMIJ, 
serveis socials municipals,  associacions d‘afectats, Creu 
Roja, cossos  policials , serveis de justicia juvenil, CIE 
violencia de gènere       

• Participacio en el Circuit de violencia de genere i en la Xarxa 
d´Infància i Adolescència. 
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6 Compromís social 

“Compromesos amb les persones i amb l’entorn” 

Activitats Socials 

Col·laboracions 

Responsabilitat social 

Suport i participacio en activitats de les Associacions d´afectats del territori 
ADELANTE, AFMM, ARE, ASALRE i REMARE 

Revista fer Salut, numeros 73, 74, 75 , 77 i 78. Revista Associació Adelante. 

Conveni amb la Fundació Habitat 3 



0 

Memòria 2016 · Salut al vostre servei   

7 Destacats 2016 

• Hem signat el Pacte Territorial  de Salut assumint el compromisos en la 
formació de professionals de les àrees bàsiques . Es tracta de formar als 
professionals de la medicina en la retirada dels tractaments crònics amb 
Benzodiazepines i la seva substitució per altres medicaments amb baix 
perfils d’abús. També hem participat en el protocol d’atenció a la dona 
gestant consumidora amb professionals del PASSIR, Hospital infantil de 
referència, i Àrees Bàsiques de Salut, per la derivació de cassos.  
 

 
• Durant el 2016 hem mantingut la implantació dels procediments i registres 

iniciats al 2014 per a la certificació ISO 9001 i així com la reorganització dels 
processos assistencials amb la renovació de l’auditoria periòdica de 
seguiment. Hem començat a treballar per a l’adaptació a la nova norma ISO 
9001 2015 
 
 

• Amb la Subdirecció General de Drogodependències hem continuat la 
formació en el l’abordatge de la violència de gènere a la XAD. Hem participat 
en el grup Pilot per a dissenyar la intervenció grupal adreçada a homes 
agressors i hem continuat la intervenció en detecció i derivació des del CAS 
així com la participació en el Circuit de violència de gènere els municipis. 
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7 Destacats 2016 

Formació • En el marc del Pacte Territorial hem dissenyat una 
oferta formativa per als professionals de les ABS del 
territori per la disminució de la utilització de 
benzodiazepines  a realitzar en les ABS del territori. 

•    Com a membre organitzador i assistent a la Jornada     
    “La nova directiva europea i la concertació de serveis  
     públics socials i sanitaris a Catalunya”. 
•   Col·laboració amb la Facultat de Psicologia UB i de   
    Treball Social UB per a la realització de practiques. 
•   XI Reunión Nacional Medicina de la Adiccion. 
•   Curs: “Formación en competencia intercultural en el  
    ámbito sanitario 2ª ed” (desembre 2016-abril 2017).  
•   Curs “Conseqüències de la violència contra la parella  i    
     les drogodependències en els fills” . 
•   Curs Psicofarmacología en la esquizofrenia. 
•   XII Curso post APA 2016. 
•   Workshop “Cóm complir amb Europa? Solucions  
    davant la nova contractació pública”, Barcelona,  
    European institute of Public Administration.  
•  Curs: “Counselling en tests serològics”. Organitzat per   
    la Subdirecció General de Drogodependencies . 
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7 Destacats 2016 

Revista FerSalut 

• Des de Juliol de 2016 hem iniciat la migració a un nou 
aplicatiu informàtic  que ha permès la informatització 
complerta de la història clínica compartida així com la 
implantació de la  recepta electrònica i l’accés a la Història 
clínica compartida. Hem participat en el disseny i adaptació 
de l’aplicatiu a les especificitats de un Centre d’atenció a 
drogodependents.  

Núm. 73: “El paper de la família en la prevenció dels consums d’alcohol i   
 drogues en menors”.  
Núm. 74: “La comunicació familiar: com parlar de drogues amb adolescents”.  
Núm. 75: “Sexe i drogues sense rock and roll”. 
Núm. 77: “Anticonceptius: gaudeix del sexe sense sorpreses no desitjades”.   
Núm. 78: “Cànnabis: mites i realitats”.  

TIC/ innovació 
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7 Destacats 2016 

Jornades 

Imatge 

• XX Jornades d´entitats de Base Associativa. 
• Jornada Anual Coordinadora de CAS. 
• XVIII Jornadas Nacionales de Patología Dual. 
• Jornada "Les formes menys visibles de la violència 
masclista“. 
• Jornada del programa Bebeu Menys: “Actualització en 
diagnòstic, tractament farmacològic i psicològic de 
l’alcoholisme”.  
• Jornada “Teràpia de parella l´estat de la qüestió”. 
 

Imatge 
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CAS BAIX  LLOBREGAT CENTRE 
Direcció: Comte de Vilardaga,37 baixos 
08890 SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Email: casbaixllobregatcentre@pas-org.cat  
Telèfon: 936327044 
Web: www.pas-org.cat 

CAS BAIX LLOBREGAT FONTSANTA 
Direcció: Mossèn Andreu, 13 1er 
08940 CORNELLA DE LLOBREGAT 
Email: casfontsanta@pas-org.cat 
Telèfon:933734152 
Web:www.pas-org.cat 

 

Imatge del 
centr 

 

Imatge de l’equip 
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Gràcies 
Salut al vostre servei 


