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Índex

Us presentem el recull dels principals fets i xifres de la nostra entitat 
assolits durant l’any 2017.

• Registre Central de Persones Assegurades 
• L’equip 
• Visites ateses
• Despesa farmacèutica
• Activitat Comunitària
• RSE
• Formació
• Docència
• Participació a Jornades i Congressos
• Recerca i publicacions
• Revista Fer Salut
• Destacats 2017
• El centre - contacte
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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) 2017

Població Assignada 14.147

Població Resident 12.253

Població atesa 13.142

EBA: autogestió en salut1
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El nostre equip

L’equip del nostre centre està integrat per 45 professionals

• 8 Metges de família

• 3  Pediatres

• 4  Odontòlegs

• 7  Infermeres Adults

• 3  Infermeres Pediatria

• 4  Higienistes dentals 

• 1  Auxiliar

• 1  Treballador social

• 9  Atenció a l’usuari

• 5  Altres

CATEGORIES PROFESSIONALS

Imatge
Fotografia de l’equip

2
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Visites ateses3

Durant l’any 2017 hem realitzat 106.236 visites a usuaris del centre.

• 44.109 Metges de família

• 12.129 Pediatria

• 10.101 Odontologia

• 25.363 Infermeria

• 11.400 Atenció continuada

• 341 Atenció continuada a domicili 

• 803 Metges de família a domicili

• 1.990 Infermeria a domicili  

VISITES ATESES PER ESPECIALITAT
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4 Despesa farmacèutica

Despesa en farmàcia 
Any 2017

Del centre: 1.941.988,30

De l’AGA:     2.388,163,84
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Recull de les activitats comunitàries realitzades al centre l’any 2017.

5 Activitats comunitàries

• PROJECTE DE CULTURA , PAU I NO 
VIOLENCIA 

• PROGRAMA DE NATACIO TERAPEUTICA 
• PROGRAMA ARREL 
• PROGRAMA EI TORNEM- HI ?
• PROJECTE VALORA’ T I EMOCIONA’T 
• GRUP DE SUPORT 
• MARATONS I ACAPTES DE SANG 
• CURSA SOLIDARIA – SAHARA 
• COLORS, SABORS I MOLTA MARXA 

OSONA
• COL·LABORACIÓ CARITAS I BANC 

ALIMENTS
• BANC DE LLET MATERNA
• ALIMENTACIÓ SALUDABLE
• GRUP DE SUPORT 
• SALUT I ESCOLA 
• PROGRAMA DE SALUT BUCODENTAL
• PRE I POST PART
• REVISTA FER SALUT 
• RADIO PISTA
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6 RSE

“Compromesos amb les persones i amb l’entorn”

Accions 
• L’EBA Centelles oferim servis sanitaris i socials d’alta qualitat al pacient, cercant la 

millora continua, oferint un tracte acollidor i solidari, una atenció integral al 
ciutadà i desenvolupant projectes de recerca i innovació.

• Des de sempre l’ EAP, ha tingut molta implicació i relació amb la comunitat i ha 
promogut i participat en moltes activitats .  

• Treballem en un entorn rurals amb tres municipis, Centelles - Hostalets de 
Balenyà i Sant Martí de Centelles, amb els diferents regidors dels ajuntaments ,  
educació, Salut, Cultura, Esports, així com també amb els centres educatius i les 
diverses entitats esportives, culturals i de lleure. 

• Compromesos amb l’entorn i medi ambient, durant els últims sis anys, hi ha 
hagut una reducció del consum d’electricitat d’ aproximadament 9000 kwh/any, 
reducció del consum d’aigua de 18,46%  de 2011 a 2017 .

• Pel que fa els residus , periòdicament es realitzen formació al reciclatge tant de 
residus clínics com urbans.
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7 RSE

“Compromesos amb les persones i amb l’entorn”

Adhesions / 
Col·laboracions

• Durant l’any 2017, després d’haver estat seleccionada, L’EAP OSONA SUD-ALT 
CONGOST SLP ha participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació 
empresarial Respon.cat. 

Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa ha pogut 
identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora i es proposa 
avançar en la gestió de l'RSE en els propers mesos elaborant un Pla d’Acció
de Responsabilitat Social.

• Convenis de Col·laboració amb IES – VIC 
• UVIC-UCC
• Banc de Sang i Teixits de Barcelona
• Ajuntaments Centelles, Hostalets de Balenya i Sant Martí de Centelles
• Col·laboracions amb Càritas 
• Creu Roja
• Entitats – Centres educatius i escolars -
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8 Formació

Formació interna 

• La formació és una activitat fonamental per a la nostra ABS, està incentivada i comprèn 
tots els estaments (metges, infermeria, personal administratiu, personal de neteja.

• Per un costat, hi ha la formació  Intra –EAP i conjuntes especialitzada dins el marc de 
sessions generals a l’ ABS. Es planifiquen sessions mes a mes i es fan els dimarts i 
divendres de cada setmana, un total de 3 hores setmanals formatives.

• Durant aquest 2017, s’han portat a terme més de 100 sessions conjuntes de formació, 
internes: Medicina i Infermeria setmanals; sessions mensuals d’equip d’infermeria, així 
com sessions setmanals de l’equip de Pediatria. 

• Per altre banda , en quant cursos de formació s’han portat a terme aquest 2017 més de 
840 hores, repartides entre tot el personal del centre, en diferents matèries com  
habilitats comunicatives, formació en bones practiques clíniques, atenció pediàtrica, 
ferides cròniques, cures pal·liatives, consum de tòxics, esterilització, embenats, etc.
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9 Docència

Som centre docent

El 24 d’octubre del 2017 es va signar el “Conveni de cooperació 
educativa entre la Universitat de Vic - Universitat Central de 

Catalunya i EAP Osona Sud – Alt Congost S.L.P.”, per tal de 
col·laborar en la formació dels seus estudiants de Medicina. Es 
porten a terme estades d’ acollida per activitat pràctica, dels nous 
estudiants de la Facultat de Medicina.

Durant l’any 2017 la Coordinadora Docent de l’ABS de Centelles 
ha estat la Dra. Encarna Martinez.

El 6 d’octubre 2017 es va acollir la 17ª Jornada de Residents 
UDACEBA, essent el 7è any que s’organitza a la nostra ABS; en 
aquesta ocasió es va realitzar als Hostalets de Balenyà, amb la 
participació tant de Residents de Medicina com d´ Infermeria 
Familiar i Comunitària.

Al llarg del 2017 vam seguir acollint a la nostra ABS Residents de 
Medicina i d'infermeria Familiar i Comunitària, tant de l’ICS com 
d’UDACEBA en la seva rotació de Medicina Rural, participant
com a Centre Col·laborador Rural i realitzant les rotacions al 
Consultori de St. Martí de Centelles (Dra. Encarna Martínez) i al 
Consultori  dels Hostalets de Balenyà (Dr Xavier Farrés).

• Medicina: 2 residents UdAceba, 2 residents  UD-
Barcelona-ICS, 1 resident UD-Metroploitana Nord-ICS, 2 
estudiants Facultat Medicina UVIC-UCC

• Infermeria:  3 estudiants Uvic.
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10 Participació a Jornades i Congressos

Comunicacions 

• Els dies 28 i 29 setembre 2017 es varen 
celebrar les 7enes Jornades RDI TicSalut i 
Social a Vic, on l’EBA Centelles participem 
com a Organitzadors. Són les 2ones 
Jornades en què col·laborem amb UVIC-
UCC, Fundació TicSalut i Social. 

⚫ El 6 d'octubre 2017 es va acollir la 17ª 
Jornada de Residents UDACEBA, essent el 
7è any que s'organitza a la nostra ABS; en 
aquesta ocasió es va realitzar a Hostalets 
de Balenyà, amb la participació tant de 
Residents de Medicina com d'infermeria 
Familiar i Comunitària.
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11 Recerca i publicacions

Recerca 
clínica

Publicacions

• Durant el 2017:
• - 10 estudis en seguiment; 
• - 9 estudis iniciats;
• - 6 estudis finalitzats;
• - 2 estudis iniciats i finalitzats durant el mateix any.

⚫ 27 ESTUDIS EN TOTAL
⚫ 982 VISITES REALITZADES
⚫ 11 PROMOTORS
⚫ 7 PATOLOGIES EN ESTUDI

Effectiveness of an add-on treatment with the
homeopathic medication SilAtro-5-90 in recurrent 
tonsillitis: An international, pragmatic, randomized, 
controlled clinical trial. Palm J1, Kishchuk VV2, Ulied À3, Fernández JP4, 

De Jaegere S5, Jong MC6, Keller T7, Kosakovskyi A8, Kompaniiets K9, Mityuryayeva-
Korniiko I10, Pukhlik SM11, Tretiakevych Z12, Weber S13, Wienhold K14, Klement P15; 
TocTo Research Group
Complement Ther Clin Pract. 2017 Aug;28:181-191. doi: 10.1016/j.ctcp.2017.05.005. 
Epub 2017 May 22.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Palm J[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kishchuk VV[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ulied %C3%80[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fern%C3%A1ndez JP[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=De Jaegere S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jong MC[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Keller T[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kosakovskyi A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kompaniiets K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mityuryayeva-Korniiko I[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pukhlik SM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tretiakevych Z[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Weber S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wienhold K[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klement P[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28779928
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=TocTo Research Group[Corporate Author]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28779928
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12 Revista Fer Salut

FerSalut és una publicació gratuïta bimensual
promoguda per l’Associació Catalana d’Entitats
de Base Associativa (ACEBA) amb l’objectiu de
prevenir malalties i d’impulsar l’autocura i els
hàbits saludables de la població.

www.fersalut.org

http://www.fersalut.org/
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13 Destacats 2017

TIC / Innovació

Jornada R+D+I TIC Salut i Social 2017 (7a edició)
Dijous, 28 setembre 2017. UVic-UCC. Aula Magna (Campus 
Torre dels Frares)
Taula Rodona 1. Sensòrica al domicili, fets i reptes
Moderadora: Sílvia Narejos, Directora Assistencial EBA 
Centelles.

Nanonafres
Preclinical and clinical studies applied nanovesicles
(quatsomes) with EGF chronic ulcers.
Development of an innovate vehicle carrying the active
ingredient.
Projecte cofinançat per la UE a través del FEDER.
Inici el 15/10/2016. Fi el 15/10/2019
Durant el 2017 s’ha desenvolupat el, Projecte 
“Nanonafres”, de la comunitat Ris3Cat en que l’EBA de 
Centelles hem participat com a Líders.
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EBA CENTELLES 
PLA DEL MESTRE, 7
08540 – CENTELLES  
ebacentelles@ebacentelles.cat
938810485
www.ebacentelles.cat

També ens trobaràs a les xarxes 
socials

Twitter: @EbaCentelles
Facebook: 
Cap Centelles  i
Clínica Dental del Cap Centelles

14 El Centre – L ’EQUIP - Contacte

mailto:ebacentelles@ebacentelles.cat
http://www.ebacentelles.cat/
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