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ACTIVITAT DE LES EBA  

 

 ACEBA està constituïda per 13 Entitats de Base Associativa 

(EBA), de les quals 11 són Equips d’Atenció Primària, una 

cooperativa de serveis de pediatria i una entitat especialitzada en 

salut mental i addiccions. 

 

 Territorialment les EBA estan distribuïdes per tot Catalunya, si bé 

el 69,23% es troben a la província de Barcelona. 

 

 RCA EAPs 2015: 263.326 persones 

Totes les EBA ofereixen serveis de salut a una població total de 

referència de 550.915 persones. Durant l’any 2015 els nostres 

centres de salut han atès a 193.063 usuaris.  

 

 Les EBA compten amb 535 professionals de la salut entre tots els 

equips i estaments professionals, dels quals el 26% són metges de 

família, el 23% infermeres, i el 21% personal d’atenció a l’usuari i 

administració.  

 

 L’any 2015 s’han atès 1.378.368 visites i/o consultes entre totes les 

especialitats. El 48,8% de l’activitat assistencial total són visites al 

metge de família, el 25,4% visites a infermeria, i el 11,6% a 

pediatria. 

 

 La despesa anual en farmàcia de totes les EBA suma 33 M€ l’any 

2015. 

 

 Satisfacció dels usuaris – Enquesta PLAENSA.  

Les 11 EBA que ofereixen serveis d’Atenció Primària assoleixen 

un grau de satisfacció global per sobre de la mitja de Catalunya, 

amb un 8,27 respecte el 7,94 de Catalunya. 

 4 Equips d'Atenció Primària d’ACEBA es situen entre les 20 

primeres ABS de Catalunya. 

 L’EAP Alt Camp Oest és l’ABS millor puntuada de la 

regió sanitària de Tarragona, amb una grau de satisfacció 

global de 8,62. 

 L’EAP Albera Salut amb un 8,56 és la 5a millor ABS de 

Catalunya.  

 

 

http://www.absaco.org/entracip.php
http://www.alberasalut.cat/
http://www.aceba.cat
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 L’EAP Sant Gervasi (Barcelona 5E) és la primera ABS 

de la Regió Sanitària de Barcelona amb un 8,41.  

 L’EAP Vallcarca (Barcelona 6D) amb un 8,35 és el tercer 

EAP més ben valorat de Barcelona. 

 

 Segons la Central de Resultats (CatSalut), les EBA destaquen 

especialment en els indicadors de farmàcia, urgències i 

hospitalitzacions evitables, amb valors molt favorables respecte el 

SISCAT. Assumint que no hi haguessin diferències poblacionals, 

l’impacte econòmic d’estalvi potencial, s’estima entre 150,5 i 

171 M€, si SISCAT tingués les mitjanes d’ACEBA en els tres 

aspectes anteriors. 

 

 Compromesos amb la salut de les persones i amb l’entorn. 

 S’han realitzat un centenar d’activitats de comunitària, per 

donar resposta a les necessitats de salut de les persones de 

cada territori.  

 Ajudar als qui més ho necessiten. Amb aquest objectiu s’han 

dut a terme fins a 70 activitats socials en col·laboració amb 

una trentena d’entitats i institucions del territori.  

 Socialment més responsables. Les EBA han implementat 25 

accions diferents en matèria de RSE.  

 

 Formació: entre totes les EBA s’han realitzat a l’entorn de 300 

activitats formatives, internes i externes als centres.   

 

 Professionals de les EBA han presentat fins a 130 comunicacions 

i/o pòsters a jornades i congressos del sector. 

 

 Impulsem la recerca. Durant l’any 2015 les EBA han participat en 

73 assajos i estudis d’investigació.  

 

 Professionals de les EBA són autors de 8 publicacions.  

 

 Incursió de tots els centres en l’ús de les TIC, plataformes virtuals i 

xarxes socials, amb una quinzena de nous projectes en marxa.  

 

 Les EBA han obtingut una desena de premis i/o reconeixements 

en diferents àmbits: clínic, comunitari, qualitat, TIC i compromís 

social. 

 

 

http://aprimariavsg.com/
http://aprimariavsg.com/
http://www.aceba.cat
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Memòria ACEBA 2015 
 
Carta del President 

 

 
Benvolguts/des,  

 

Un any més ens plau presentar-vos la memòria anual de l’Associació Catalana d’Entitats de Base 

Associativa en la que recollim el conjunt de fets i dades rellevants de les EBA durant l’exercici 2015.  

 

Aquest ha estat un any d’esforç, d’impuls, d’iniciatives en nous projectes i també de satisfacció per la 

renovació dels concursos d’alguns centres. No ha estat un període fàcil sinó tot el contrari, una època 

d’angoixa davant possibles futures adversitats, si bé l’expertesa i solvència de les EBA han 

possibilitat continuar endavant en aquest projecte per poder oferir els millors serveis en salut a la 

població de referència i contribuir a la sostenibilitat del nostre sistema sanitari.  

 

Amb satisfacció us fem partíceps de la bona nota que han sostingut un any més els nostres centres 

de salut, tant en la Central de Resultats com en les enquestes de satisfacció dels usuaris. En concret 

4 EBA s’han posicionat entre les 20 primeres ABS de Catalunya. L’EAP Alt Camp Oest, amb un 

grau de satisfacció global de 8,62, és l’ABS millor puntuada de la regió sanitària de Tarragona. 

L’EAP Albera Salut amb un 8,56 és la 5a millor ABS de Catalunya. L’EAP Sant Gervasi (Barcelona 

5E) amb un 8,41 és l’ABS de la Regió Sanitària de Barcelona amb la nota més alta. L’EAP Vallcarca 

(Barcelona 6D) amb un grau de satisfacció global d’un 8,35 és el tercer Equip d’Atenció Primària 

més ben valorat de Barcelona. A totes elles, els donem l’enhorabona i els agraïm la seva tasca i 

entrega diàries en vetllar per la salut dels seus usuaris.   

 

Aquest ha estat també un any de cohesió i aliances en el territori, un treball en xarxa que 

persegueix la bona salut social de tota la població. Parlem de Salut en majúscules: física, mental, 

emocional, i condicionada per l’entorn de cada un dels nostres usuaris. En aquest àmbit hem iniciat 

una nova línia de treball comunitari i social, com és la participació en el projecte COMSalut del Pla 

Interdepartemental de Salut Pública (PINSAP), així com moltes altres col·laboracions amb entitats i 

institucions de cada territori.  

 

Tot plegat, de la mà de les noves tecnologies que ens permeten oferir cada dia més serveis a través 

de la xarxa, una millor atenció personalitzada online per a l’usuari, amb més facilitats, comoditats i 

més informació al seu abast. Volem ser els referents en salut de les 550.000 persones a les que ens 

dirigim, procurar per la seva salut i ajudar-los a ser responsables i compromesos amb la seva salut i 

la del seu entorn.  

 

Metges, infermeres, treballadors socials, administratius i tots els professionals dels nostres centres 

ens posem al servei de tots els nostres usuaris per mantenir, cuidar i millorar la salut de tota la 

població, i aportar el nostre granet d’eficiència i responsabilitat social en benefici de la salut com a 

principal pilar del benestar. 

 

Gràcies a tots per fer-ho possible i per seguir endavant amb els nous reptes de futur!  

 

 

Joan Maria Aranalde Fortó 

President d’ACEBA  

 

 

 

http://www.absaco.org/entracip.php
http://www.alberasalut.cat/
http://aprimariavsg.com/
http://aprimariavsg.com/
http://aprimariavsg.com/
http://aprimariavsg.com/
http://www.aceba.cat
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L’Associació 

 
L’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA) és el paraigües de les EBA. Nascuda 

el 15 de novembre de 2002, integra els centres autogestionats de Catalunya que ofereixen serveis de 

salut a la seva població de referència. 

 
Entitats d’ACEBA 
 
ACEBA està integrada per 12 entitats que ofereixen serveis de salut, 10 de les quals són Equips 

d’Atenció Primària, una entitat especialitzada en drogadiccions i salut mental, i una cooperativa de 

pediatres.  

· EAP Albera Salut  

· EAP Alt Camp Oest  

· EAP Dreta de l’Eixample 

· EAP Osona Sud-Alt Congost  

· EAP Poble Sec  

· EAP Sardenya  

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

Vallplasa Atenció Primària i l’EAP Sarrià 

· EAP Vallcarca  

· EAP Vic  

· Muralles Salut  

· Prevenció Assistència i Seguiment (PAS)  

· Pediatria dels Pirineus  

 
Les entitats d’ACEBA estan repartides per tot el territori català.  

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

Sardenya, EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes, EAP Vallcarca-Sant Gervasi, EAP Vic i 

Prevenció Assistència i Seguiment (PAS).  

· A Girona: EAP Albera Salut.  

· A Tarragona: EAP Alt Camp Oest i Muralles Salut.  

· A Lleida: Pediatria dels Pirineus. 

El 69,23% de les EBA es troben a la província de Barcelona.  

 

 

La Junta Directiva 
 
Presidència ACEBA 

Des del gener de 2012, el president d'ACEBA és el Dr. Joan Maria Aranalde Fortó, també director i 

gerent de l'EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes.  

  

El gener de 2015 es valida la nova Junta Directiva, integrada pels següents membres: 

· Dr. Joan Maria Aranalde, 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. Ramon Vilatimó, tresorer d'ACEBA i gerent de l'EAP Osona Sud-Alt Congost. 

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

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

· Dr. Ramon Monegal, vocal d'ACEBA i gerent de Muralles Salut. 

 

 

 

http://www.aceba.cat
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L’Assemblea ACEBA  
Membres que l’integren. 
  

· Dr. Joan Maria Aranalde, 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. Ramon Vilatimó, tresorer d'ACEBA i gerent de l'EAP Osona Sud-Alt Congost. 

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

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

· Dr. Ramon Monegal, vocal d'ACEBA i gerent de Muralles Salut. 

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

· Dr. David Garcia, gerent de l'EAP Alt Camp Oest. 

· Dr. Jaume Sellarès, gerent de l'EAP Sardenya. 

· Dra. Marta Serrarols, gerent de l'EAP Vic. 

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

· Dr. Jordi Fàbrega, gerent de Pediatria dels Pirineus. 
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Les EBA en xifres  
 
Registre Central de Persones Assegurades (RCA) 
 
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).  

 
RCA per EBA durant l’any 2015. 

 

Equips d’Atenció Primària i Salut 
Comunitària Població assignada Població atesa 

EAP Albera Salut  7.288 5.803 

EAP Alt Camp Oest  6.091 5.509 

EAP Dreta de l’Eixample  44.942 30.700 

EAP Osona Sud – Alt Congost 13.870 13.305 

EAP Poble Sec 24.723 18.002 

EAP Sardenya  19.221 16.219 

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes 45.616 26.925 

EAP Vallcarca – Sant Gervasi 56.385 33.990 

EAP Vic 24.565 24.113  

Muralles Salut 17.813 14.495 

Pediatria dels Pirineus 2.812 nens/es (0-14 anys) 2.699 nens i nenes 

TOTAL 263.326 191.760 

 

Salut Mental i Adiccions Població assignada  Població atesa 

Prevenció Assistència i Seguiment 

(PAS) 

287.589  
(11 municipis al Baix Llobregat) 

 
1.303  

 

TOTAL RCA ACEBA 
Població assignada  

550.915 
Població atesa 

193.063 

 

 

L’any 2015 les EBA hem ofert serveis d’Atenció Primària, atenció pediàtrica, i serveis de salut 

mental i addiccions a gairebé 200.000 persones, en un territori de 551.000 ciutadans. 

Les EBA prestem atenció sanitària a un 7,33% de la població catalana (7.516.254 persones a 1 de 

gener de 2016, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’IDESCAT).  

 

 

 

 

 

http://www.idescat.cat/es/
http://www.aceba.cat
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Professionals 
 
L’autogestió ens permet poder escollir els professionals que integren cada equip, facilitant disposar 

així d’un equip adaptat a les necessitats del centre en cada moment.  

Els nostres equips gaudeixen d’una important satisfacció professional, ja que són partícips i part 

implicada essencial pel bon funcionament del centre.  

En total, ACEBA té 535 professionals al servei de la salut.  

 

 
Metges 
(MFIC) 

Pediatria Odonto. Infermeria Aux. 
Treball 
social 

Admin./ 
Atenció a 
l’Usuari 

Altres TOTAL 

EAP Albera Salut 7 1 1 7 2 1 6 2 (neteja) 27 

EAP Alt Camp 

Oest  7 1 2 6 2 1 5 
2  

(neteja) 
26 

EAP Dreta 

Eixample 
21 + 2 de 

contingent 
4 2 + 1 de 

contingent 

15 inf 

MFIC +1 

contingent 

3 inf 

pediatria 

4 2 19 
2 oficials de 

servei 
76 

EAP Osona Sud-

Alt Congost 8 3 4   9 11 1 11 
2 llevadores 

5 de serveis 

complem:  
54 

EAP Poble Sec 13 + 1 de 

contingent 
2 + 1 de 

contingent 
2 10 + 3 de 

contingent 
2 1 10 

1 inforàtic  

2 RRHH/ 

Comptables 

3 ASSIR 

3 mediació 

6 RAE 

2 ortodòncia 

1 podòleg 

4 terapeutes 

67 

EAP Sardenya 11 3 1 8 3 1 

7 UAU 

+ 5 

Adm 

1 estadista 40 

EAP Sarrià i 

Vallplasa 
20 4 5 17 2 1 11  60 

EAP Vallcarca-

Sant Gervasi 
23 4 4 16 3 1 15 

1 

farmacèutica 
67 

EAP Vic 13 4 2 12 4  10 
2 llevadores  

5 atenció 

continuada 
52 

Muralles Salut 10 1,75 2 

11 (+1 de 

contingent 

+ 1 al centre 

La 

Muntanyeta 

2 1 

7,3 

UAU + 

3,5 

Adm. 

3 (neteja i 

mant.) 
43,55 

PAS 3   3  1 3 5 psicòlegs 15 

Pediatria dels 

Pirineus  
6 + 1 en 

excedència       7 

TOTAL: 139 35,75 26 123 35 11 112,8 52 534,55 

%    26,00%              6,68%   4,86%        23,01%         6,54%      2,05%       21,10%             9,72% 
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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  

•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  

•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). 

 

 

 

 

http://www.aceba.cat
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Activitat assistencial 
Visites ateses per especialitat 

 
Durant l’any 2015 l’activitat assistencial realitzada entre totes les EBA assoleix la xifra de 1.378.368 

visites i/o consultes realitzades pels usuaris dels centres.  

 

 
Medicina 
de família 

Pediatria Odontologia Infermeria 
Atenció 

Continuada 
Treball 
social 

Altres TOTAL 

EAP Albera Salut 31.884 
4.094 

Inf. Ped: 

2.288  
2.318 18.577 

Med: 

4.951 

Inf: 1.200 

Total: 

6.151 

744 

Analítiques: 

3.209  

Rx: 726 

Derivacions 

especialistes: 

2.207 

Derivacions 

urgents Hosp: 

420 

72.618 

EAP Alt Camp 

Oest  38.042 4.611    3.539    20.674 

Med:  

3.043  

Inf:  

1.823 

Total: 

4.866 

320 
Suport al 

fumador: 131 72.183 

EAP Dreta 

Eixample 106.178 
 

21.626 8.353 47.603 

Visites 

ATDOM:  

24.837 
1.113 

Visites a 

domicili: 

12.569 

Consultes 

telefòniques: 

21.777   

244.056 

EAP Osona Sud-

Alt Congost 38.480 12.514 9.718 25.446 

Med; 

2.921 

Inf: 

2.657 

Total:  

5.578 

436 

Llevadora: 

3.736 

Psiquiatria: 

215 

Recerca:  

1.035  

Podologia: 

1.262 

Nutrició i 

dietètica: 265 

Homeopatia:  

83 

Psicologia: 

596 

Neuropsicol: 

21 

99.385 

EAP Poble Sec 
 70.879 19.047 10.998 36.618 15.592 2.065 

Activitat 

grupal: 918 
156.117 

EAP Sardenya 
 62.199 12.257 2.258 34.393  1.428  112.535 

EAP Sarrià i 

Vallplasa 
72.589 12.458 7.258 40.684 645 954  134.588 

EAP Vallcarca-

Sant Gervasi 
127.380 31.500 3.283 39.208  2.744  204.115 

EAP Vic 

 
70.510 19.838  53.350    143.698 

Muralles Salut 53.570 5.740 5.998    29.859  1.793    
Virtuals: 

9.942    
106.902 

PAS * 

 
- - - - - - - 18.402 

Pediatria dels 

Pirineus 
 13.769      13.769 

TOTAL: 671.711 155.648 53.723 346.412 57.669 11.597 59.112 1.378.368 

%           48,8%              11,3%              3,9%              25,2%             4,2 %            0,9 %              4,3% 

 

*Activitat assistencial de Prevenció Assistència i Seguiment (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 2015 s’han atès 18.402 visites entre els dos Centres d’Atenció i Seguiment de 

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

Centre. 

 

 

PAS Activitat assistencial 2015 (visites ateses)  

Informatives  55 

Inicis de tractament 546  

Entrevistes diagnòstiques  903 

Entrevistes no programades 304 

Visites de seguiment 3.809 

Informes de seguiment 457 

Coordinacions/interconsultes 453 

Prevenció sobredosi 21 

Dispensacions de metadona 4.414 

Tractaments farmacològics 1.332 

Medicació al CAS / Test alcohol 2.125 

Teràpia familiar 682 

Teràpia de grup 741 

TOTAL: 18.402 
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Dades de farmàcia 

 
EAP Alt Camp Oest 

Despesa acumulada 2015:  

2015  Import  Increment 2015 vs 2014  

AGA Alt Camp  

i Conca de Barberà  

12.679.518,93 €  - 1,77 %  

ABS Alt Camp Oest  1.078.699,02 €  - 8,49 %  

Font: Unitat de Farmàcia de la RSCT  

 

RECEPTES: Comparativa 2014 VS 2015 

 2014  2015  Increment  

2015 vs 2014  

 Percentatge 

d’Increment  

Nº de Receptes  110.801  105.524  - 5.277  - 4,8%  

Import Líquid (€)  1.178.856  1.078.699  - 100.157  - 8,5%  

Cost per Recepta  10,6  10,2  -0,4  - 3,77%  

Font: Unitat de Farmàcia de la RSCT  

 

 

EAP Dreta de l’Eixample 

Despesa acumulada (AGA): 82.733.724,67 € 

 

Despesa acumulada centre: 7.111.987,76 € 

 

DMA acumulada  

· 2J: 2.554.692,84 € 

· 2G: 4.557.294,92 € 

Increment de despesa acumulada durant 2015 respecte 2014: -0,41% 

 

 

Valors de Índex de Qualitat Farmacològica 

IQF Total  

· 2J: 91/100 (24/365 equips) 

· 2G: 76/100 (111/365 equips) 

 

Indicadors de prevalença de hiperprescripció 2G i 2J: 23/25 

Indicadors de selecció de prescripció 2G i 2J: 33,5/50 

Indicador IQF MATMES 2G i 2J: 0,66% (25/25) 

Indicador de IBP 2G i 2J: 92,06% (5/5) 

Hipolipemiants 2G i 2J: -86,8% (8/8) 

 

 

EAP Osona Sud-Alt Congost 

 

DMA (despesa assignada de farmàcia) real final de la nostra ABS al 2015 ha estat de 1.995.821,39  

€, 5,48%, inferior al tancament del 2014: (2014: 2.111.614,83 €), (2013: 2.006.947,68 €), (2012: 

2.047.369,19 €), (2011: 2.103.569 €),  (2010: 2.253.481 €),  (2009; 2.173.766 €),  (2008: 2.114.357 €).  

El pressupost 2015 era de 2.447.280 €.  

 

La diferència ha estat a favor nostre de 451.459 € del pressupostat, que representa un 18,45%.  
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EAP Poble Sec 
 

Despesa en farmàcia del centre:: 3.320.198 €. 

Despesa en farmàcia de l’AGA: 99.358.762 €. 

 
 
EAP Sardenya 
 
Despesa en farmàcia del centre:  2.967.157,55 €. 

Despesa en farmàcia de l’AGA: 82.733.724,67 €. 

 
 
EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes 
 
Despesa en farmàcia durant l’any 2015 

· Del centre: 5.672.400,59 €.  

· De l’AGA; 99.358.762 €.  

 
 
EAP Vallcarca-Sant Gervasi 
 

Despesa acumulada centre:  

 

 Import líquid 

2015 

Import líquid 

2014 

Increment any 

anterior  

6D - Vallcarca  2.966.092,61 2.915.103,05 1,75 

5E - Sant Gervasi 4.296.664,76 4.589.014,37 -6,37 

 
 
EAP Vic 
Despesa en farmàcia del centre: 2.452.002,72 €. 
 
 
Muralles Salut 
Despesa en farmàcia durant l’any 2015. 

·  Del centre: 3.039.992 €.  

·  De l’AGA: 45.404.637 €.  
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Equips d’Atenció Primària 
(EAP) 

DESPESA EN FARMÀCIA 

acumulada de les EBA el 2015 

EAP Albera Salut 1.088.315,87 € 

EAP Alt Camp Oest  1.078.699,02 € 

EAP Dreta Eixample 

 

7.111.987,76 € 

 

EAP Osona Sud-Alt Congost 1.995.821,39  € 

EAP Poble Sec 3.320.198 € 

EAP Sardenya 2.967.157,55 €. 

EAP Sarrià i Vallplasa 5.672.400,59 € 

EAP Vallcarca-Sant Gervasi 7.262.757,37 € 

EAP Vic 2.452.002,72 € 

Muralles Salut 3.039.992 € 

TOTAL: 33.022.174,72 € 
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Resultats de les EBA           

 
Central de resultats      

 
Anàlisi dels Equips d'Atenció Primària d'ACEBA a partir de la Central de Resultats del 2014. 

Benchmarking d'Atenció Primària (presentat el juny de 2015).   
 
Els objectius d'aquest estudi són: 

· Generar noves normes de comparació segons les formes de gestió de la provisió dels serveis 

d’AP, a partir de les dades públiques de la Central de Resultats, per l’EAP analitzat. 

· Visualitzar gràficament informació de context per a la millor interpretació dels resultats 

comparatius de l’EAP analitzat. 

· Fer un fitxa de posicionament global, i per cada indicador, per a la comparació de l’EAP 

analitzat respecte les referències territorials i les agrupacions segons formes de gestió. 

– S’afegeixen les referències territorial per AGA i evolutiva respecte el 2013. 

· Identificar les àrees d'excel·lència i les de millora relativa de l’EAP analitzat, orientat a la 

fixació d’objectius prospectius. 

 

 

Resultats principals: 
· La mitjana de les posicions de rànquing dels EAP d’ACEBA és significativament més 

favorable que les de l’ICS i les de la resta de formes de gestió en conjunt.  

· Destaquen favorablement els indicadors de farmàcia, urgències i hospitalitzacions evitables.  

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

· Mediana 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. 

 

Impacte econòmic 

· 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 s’estima al voltant de 

80 M€.   

· 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.  
· 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.  

 

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€.  

 

 

Accedir als informes Benchmarking d’AP a partir de la Central de Resultats dades 2014.   

Accedir a l'informe Observatori del Sistema de Salut de Catalunya. Central de Resultats. Àmbit 

Atenció Primària. Dades 2014. Barcelona.  

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de 

Catalunya. Juny 2015 

 

 

 

 

http://www.aceba.cat/files/doc385/aceba-informe-normes-ap-cdr-2014.pdf
http://www.aceba.cat/files/doc385/aceba-informe-normes-ap-cdr-2014.pdf
http://www.aceba.cat/ca/resultatseba/benchmarking-aceba-2014.htm
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
http://www.aceba.cat
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Satisfacció dels usuaris 

 
El març de 2016 s’han presentat els resultats de la cinquena edició de l’Estudi de qualitat de servei i 

satisfacció amb la línia de servei Atenció Primària 2015, dins del Pla d’enquestes de satisfacció 

PLAENSA que elabora la Unitat de Qualitat-Gerència d’Atenció Ciutadana-Subdirecció del Servei 

Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya. 

 

Accedir als Resultats PLAENSA – Atenció Primària 2015 

El Pla d'enquestes de satisfacció de les persones assegurades del CatSalut PLAENSA és una eina 

d'avaluació que mesura periòdicament la qualitat de servei i satisfacció de les persones que han 

utilitzat els serveis sanitaris públics. Per a l’avaluació PLAENSA 2015 s’han realitzat un total de 

29.525 entrevistes telefòniques assistides per ordinador a persones usuàries del servei d’Atenció 

Primària a Catalunya. L’objectiu és recollir l'opinió de les persones usuàries i incorporar-la en la 

gestió per tal de millorar la qualitat de servei en l’Atenció Primària.  

 

Les EBA a l'Enquesta PLAENSA  

Segons els resultats de les enquestes de satisfacció PLAENSA 2015 que ha publicat el CatSalut, els 

usuaris d’Equips d’Atenció Primària (EAP) gestionats per Entitats de Base Associativa (EBA) 

puntuen els serveis dispensats amb un notable alt. 

Dues EBA són els equips més ben valorats pels usuaris a les Regions Sanitàries de Tarragona i 

Barcelona. D’una banda, l’EAP Alt Camp Oest assoleix un excel·lent i és el centre més ben valorat 

de la Regió Sanitària de Tarragona, amb un grau de satisfacció global de 8,62. De l’altra, l’EAP Sant 

Gervasi és el millor de la Regió Sanitària de Barcelona, amb una nota de satisfacció global de 8,41. 

Segons els resultats de l’Enquesta, les persones assegurades del CatSalut que han estat ateses en 

l’atenció primària puntuen la satisfacció global amb un 7,94 sobre 10 i el 88,9% dels enquestats, en 

cas de poder escollir, tornarien a anar al mateix CAP/ambulatori (grau de fidelitat). 

A nivell d’ACEBA, totes les 11 EBA que ofereixen serveis d’Atenció Primària assoleixen un grau de 

satisfacció global per sobre de la mitja de Catalunya, amb un 8,27 respecte el 7,94 de Catalunya. Els 

resultats de les EBA es mouen amb un rang de satisfacció d’entre 7,96 i 8,62. Cal destacar que, de 

mitjana, el 93,45% dels usuaris de les EBA es mostren fidels als seus centres i tornarien a visitar-

s’hi. 

Del total de les 369 Àrees Bàsiques de Salut (ABS) que han participat en l’estudi PLAENSA, 4 

Equips d'Atenció Primària d’ACEBA es situen entre les 20 primeres ABS de Catalunya. L’EAP Alt 

Camp Oest obté el millor resultat de satisfacció global entre les EBA i és el tercer entre les ABS més 

ben valorades de Catalunya, amb un 8,62, essent a la vegada l’ABS millor puntuada de la regió 

sanitària de Tarragona. 

L’EAP Albera Salut, de la regió sanitària de Girona, amb un grau de satisfacció global de 8,56 és la 

cinquena millor ABS de Catalunya segons l’enquesta de satisfacció.   

L’EAP Sant Gervasi (Barcelona 5E) assoleix una puntuació de 8,41. És l’ABS de la Regió Sanitària 

de Barcelona amb la nota més alta. També destaca l’EAP Vallcarca (Barcelona 6D) que amb un grau 

de satisfacció global d’un 8,35 és el tercer Equip d’Atenció Primària més ben valorat de Barcelona. 

 

 

 

 

file:///D:/ACEBA_15abril16/Memòria/Memòria%202015/Plantilla/catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/valoracio-serveis-atencio-salut/enquestes-satisfaccio/estudis-realitzats/atencio-primaria/2015/
file:///D:/ACEBA_15abril16/Memòria/Memòria%202015/Plantilla/catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/valoracio-serveis-atencio-salut/enquestes-satisfaccio/estudis-realitzats/atencio-primaria/2015/
http://catsalut.gencat.cat/ca/ciutadania/serveis-atencio-salut/valoracio-serveis-atencio-salut/enquestes-satisfaccio/estudis-realitzats/atencio-primaria/2015/
http://www.absaco.org/entracip.php
http://www.absaco.org/entracip.php
http://www.alberasalut.cat/
http://aprimariavsg.com/
http://aprimariavsg.com/
http://www.aceba.cat
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Compromís social de les EBA 
 

La salut és un pilar fonamental de l’estat del benestar. Les EBA treballem en l’abordatge dels 

determinants socials de la salut, per contribuir a augmentar la proporció d’esperança de vida 

viscuda en bona salut, reduir les desigualtats socials en l’autopercepció de bona salut i en definitiva, 

que tothom gaudeixi d’una millor salut.  

 

Som garants de la salut. Volem facilitar l’accés a uns serveis de salut de qualitat a totes les persones 

que pateixen problemes i dificultats, perquè tothom disposi d’una bona atenció sanitària. Per fer-ho 

possible treballem en col·laboració amb altres entitats, per ampliar el nostre àmbit d’acció, arribar a 

un major número de persones i generar vincles beneficiosos i amb valor afegit pel territori. 

 

Comunitària 
Amb la voluntat de potenciar l’autocura del malalt i prevenir el risc de malalties, les EBA 

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

població de referència.  

 

Activitats socials 
Fruit del nostre compromís i responsabilitat vers la salut de les persones, les EBA realitzem 

anualment diferents activitats als nostres centres, per promoure i contribuir a la salut integral de la 

nostra població i a que les persones més desafavorides també puguin tenir al seu abast serveis de 

salut. 

 

Responsabilitat social 
Les nostres entitats són organitzacions responsables amb la salut de les persones i amb el seu 

entorn. Estem compromesos amb els nostres treballadors, proveïdors i amb la societat a la que 

servim. 

  

A tal efecte, des dels centres desenvolupem diferents accions i activitats en aquest àmbit. Per 

impulsar la responsabilitat social empresarial algunes EBA s’han adherit a iniciatives com el Pacto 

Mundial o Respon.cat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.pactomundial.org/
http://www.pactomundial.org/
http://www.respon.cat/
http://www.aceba.cat
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Compromesos amb les persones i amb l’entorn 

EAP Albera Salut 

 
Comunitària 

· Setmana Hipertensió arterial 

· Setmana Sense Fum 

· Dia Mundial de l’activitat física 

· Dia Mundial Colesterol 

· Campanya de recollida de joguines 

· Concurs de postres saludables  

· Campanya de recollida d’aliments 

· Donació de sang i moll de l’ós 

· Aquí Si – Fruita i Salut 

· Taller de cuina saludable per la Marató de TV3 

 

Activitats socials 

· Caminades de salut 

· Participació amb el PCAF 

· Participació amb la iniciació dels pacients a la Marxa Nòrdica (Dipsalut) 

· Participació amb les dinamitzacions dels parcs urbans de salut (Dipsalut) 

· Concurs de postres saludables amb el Ranxo de Carnaval 

· Revista Fer Salut 

· Participació a Ràdio Cabanes 

 

 

Accedir al recull d’activitats socials de l'EAP Albera Salut 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.aceba.cat/files/doc430/eap-albera-salut-compromis-social2016.pdf
http://www.aceba.cat
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Compromesos amb les persones i amb l’entorn 

EAP Alt Camp Oest 
 

Comunitària 

 
1. PROGRAMA PAFES: Dades relatives a la totalitat de l’any 2015: 

 

  
· Pacients amb consell PAFES donat:                              1.901 

· Pacients PAFES en etapa ACCIÓ:                                   378 

· Pacients PAFES en etapa CONTEMPLACIÓ:                   53  

· Pacients PAFES en etapa MANTENIMENT:                    518 

· Pacients PAFES en etapa Pre-CONTEMPLACIÓ:           699 

· Pacients PAFES en etapa PREPARACIÓ:                         53 

· Pacients PAFES en etapa RECAIGUDA:                           20 

· Pacients PAFES Consell de Reforç:                                 935 

· Pacients PAFES derivats a GRUP A CAMINAR:                  7  

· Pacients PAFES amb Consell Assessorat:                           7 

· Pacients PAFES amb Consell General:                            865 

· Nº de Referents del Programa formats a cada EAP:                        2 

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

 

 
2. 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 d’activitats. Més de 300 alumnes destinataris:  

· Taller de Drogues 

· Taller d’Alimentació i Nutrició  

· Taller d’Afectivitat-Sexualitat  

· Taller de Tabac  

· Taller d’Internet Segur 

· Vacunacions  

· Taller d’Higiene Postural 

· Taller Conductes discriminatòries  

· Taller VIH Creu Roja 

· Taller Situacions de risc  

· Taller de Violència de Gènere  

· Taller de Seguretat Vial  

 

3. CAMPANYA ENVERS EL TABAC 2015:  https://prezi.com/1s3ooh05zusf/cada-vegada-que-

ho-deixes/  

 

4. 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 80%. 

 

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

 
6. Participació a la 3ª setmana de les capacitats. Per conmemorar el 3 de desembre, “Dia 

internacional de les Persones amb Discapacitat”. Del 28 de novembre al 3 de desembre. 

Valls.  

https://prezi.com/1s3ooh05zusf/cada-vegada-que-ho-deixes/
https://prezi.com/1s3ooh05zusf/cada-vegada-que-ho-deixes/
http://www.aceba.cat
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7. Caminada POPULAR el dijous 16 d’abril per celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física 

(dilluns 6 d’Abril) des del CAP Alcover fins a Mas d’en Forés. A més, participació a 

l’activitat “A bon pas fem salut”, que va tenir lloc a Tarragona el dimecres 15 d’abril. 

 

8. 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.  

 

9. Campanya “RENTAT DE MANS” 2015: Setmana del 5 al 12 de maig. 

 

 
 

10. Escola de cuidadors: Activitat dirigida a formar persones que cuiden al dependent, tot 

donant un espai de relació i formació on els cuidadors puguin compartir l’experiència de 

cuidar i millorar la seva qualitat de vida. Des de la primera edició de l’Escola de Cuidadors 

hi han participat un total de 115 persones.  
Activitats socials 

 

· Participació a l’acte en Commemoració del Dia Internacional contra la Violència Masclista. 

Baluard de Santa Anna, Montblanc. 3 de novembre de 2015 

· Exposició a la planta -1 del nostre CAP del treball “Una Gran Experiència”. Vivències i 

històries de la vida de les persones que assisteixen al Centre de Dia d’Alcover reflectit en les 

fotos de les seves mans. Des d'octubre 2015 fins a l’actualitat.  

 
Accedir al recull d’activitats socials de l'EAP Alt Camp Oest 

 

http://www.aceba.cat/files/doc424/eap-alt-camp-oest-compromis-social-2016.pdf
http://www.aceba.cat
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Col·laboracions 

 

· Visita al nostre CAP de la missionera seglar Isabel 

Correig, de la Fundació Ekolo Ya Bondeko, de 

Kinshasha (RD Congo) amb la que aquest 2015 hem 

col·laborat per quart any consecutiu fent una 

aportació econòmica i editant els calendaris del centre 

amb una foto dels joves del Congo. En agraïment a la 

nostra col·laboració ens va lliurar una placa 

commemorativa que està penjada a l’entrada del 

nostre centre.  

 

 

· Projecte ATFAR: Hem continuat treballant tot el 2015 en el suport al tractament 

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

econòmiques que no poden asumir el cost dels medicaments. 

· Col·laboració com cada any amb “La Marató de TV3” fent xerrades a la població.  

· Col.laboració amb el “Gran Recapte d’Aliments” el mes de gener del 2015, amb aportacions 

realitzades per personal del centre i per usuaris del CAP.  

 

 

Responsabilitat Social 

· Seguim adherits a la iniciativa “Pacto Mundial” per la sostenibilitat empresarial i el 

desenvolupament  sostenible.  

· A més, el 2015 vam ser escollits d’entre un seguit d’empreses per formar part d’un Programa 

RSE.Pyme de formació en una iniciativa promoguda per Respon.Cat, amb el suport del 

Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Cambres 

de Catalunya.  
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Compromesos amb les persones i amb l’entorn 

EAP Dreta de l’Eixample  
 

Comunitària 

L'activitat comunitària és una prioritat del nostre equip des del seu inici l’any 2003, on contactem 

amb els diferents referents i equipaments del barri per tenir en compte les seves expectatives i 

generar una dinàmica de cooperació i participació.  

 

Tallers 

· Taller de Lactància. És un grup obert a mares/pares o futurs mares/pares amb dubtes, 

inquietuds, i que volen compartir l'experiència d'alletar al seu fill. 

· Taller de massatge infantil. Adreçat a pares i/o mares amb els seus fills que volen aprendre 

coneixements per la cura diària dels fills. 

· Taller d’habilitats parentals. Promoure la parentalitat positiva mitjançant el coneixement, 

potenciació i aprenentatge d’habilitats parentals. 

· Taller d’entrenament de la memòria. Fomentar l’envelliment actiu mitjançant l’entrenament 

de la memòria amb activitats individuals i grupals i promoure les relacions socials. 

· Grup pacient expert deshabituació tabàquica. Aconseguir la cessació tabàquica de les 

persones fumadores. 

· Taller Dolor crònic. Grup de dinamització adreçat a pacients amb dolor crònic localitzat. 

· Grup de suport a cuidadors. Oferir un espai de trobada amb suport de professionals, on es 

compartiran experiències, preocupacions i coneixements sobre la tasca de cuidar. 

 

Programes 

· Pla comunitari Sagrada Família 

· Salut i Escola 

 
Activitats socials 

EAP Dreta de l'Eixample manté el compromís de col·laborar amb activitats socials. Durant aquest 

any hem col·laborat amb les següents entitats: 

· Aldees Infantils de Catalunya  

· Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà (acidH) 

· Creu Roja 

· Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) 

· Associació veïns Sagrada Familia i Pla Desenvolupament Comunitari (PDC)  

· Fundació Pasqual Maragall 

 

A més a més, disposem d’un banc propi de material ortopèdic per als nostres pacients. 

 

Accedir al recull d’activitats socials de l'EAP Dreta de l'Eixample. 

 

Responsabilitat social  

Durant l'any 2015 al centre EAP Dreta de l'Eixample, conscients de la necessitat de minimitzar els 

impactes ambientals, apliquem criteris d'estalvi energètic i consum responsable. Per aquest motiu, 

hem continuat amb el nostre compromís amb el medi ambient, reciclant el paper, els tòners, les 

piles i els medicaments. A més, per millorar l'eficiència energètica, aquest any s'han canviat totes 

les bombetes del centre per bombetes LED que consumeixen un 85% menys d'energia i duren 25 

vegades més que les bombetes incandescents. 

 

 

 

 

 

http://www.aceba.cat/files/doc425/eap-dreta-eixample-compromis-social-2016.pdf
http://www.aceba.cat


 

Memòria ACEBA 2015 

 
Anar a l’Índex 

 

 

 24 www.aceba.cat 

Compromesos amb les persones i amb l’entorn 

EAP Osona Sud-Alt Congost 
 

Comunitària 

· Programa Salut i Escola  

· 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 alimentària 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,…) 

· Marató de sang i acaptes periòdiques pel Banc de Sang  

· Recollida de llet materna pel Banc de Llet  

 

Activitats socials 

 

PROMOGUDES I DESENVOLUPADES PER L'EAP OSONA SUD-ALT CONGOST  

· Terapia gestàltica, amb diferents grups d’autoajuda, adreçat a per persones amb diversa 

problemàtica personal, per aconseguir un bon control de les seves emocions. 

· Radio Pista – Balenyà – Un cop el mes. 

· Revista Fer Salut. 

· Cicle de Xerrades Dietista-Nutricionista “Alimentació Saludable” 

· Dietista-Nutricionista conjuntament amb la Neuropsicòloga dins el Cicle de 

Xerrades: “Desenvolupament cerebral i nutrició en l’etapa infantil” i “Cervell Actiu i ben 

Alimentat en l’etapa adulta i 3a edat”. 

PROJECTES EN XARXA EAP OSONA SUD-ALT CONGOST AMB AJUNTAMENT I 

REGIDORIES 

· Reunions periòdiques amb regidors de Salut, Esport, Ensenyament i Cultura. 

· Reunions quinzenals amb Treballadora Social dels ajuntaments, Cap d’Infermeria de l’EAP. 

· Reunions mensuals amb Treballadora Social, Escola, Equip de pediatria i sempre que és 

necessari també amb l’Equip de l’EAP de l’escola. 

· Gestió de Cas: Treballadora Social/Pediatria/Professorat/EAP Escola. 

· Programa de promoció de la Salut amb cada ajuntament des del 2007 amb el nom: T’apuntes 

a Caminar? I a partir del 2008: Ei Tornem-hi. 

· Programa de promoció de la Salut “natació terapèutica” “Salut –Artrosi”. 

· En col·laboració de l’Equip de Pediatria – Servei de Dietètica i Nutrició: per les escoles “UN 

BON ESTIL DE VIDA UN FUTUR MILLOR”. 

· Xerrades obertes a la població del document de voluntats anticipades/testament vital. 

· Programa ARREL amb l’Institut Pere Barnils. 

· Projecte de Pau a la població de Centelles (Escola Bressol, Escoles, Institut, entitats i altres). 

Volem parlar de Pau mundial, global i també de la que podem aprendre al dia a dia amb les 

nostres actituds (a casa, a l’escola, amb els veïns,..) Perquè cada vegada hi hagi més persones 

que es comprometin a construir un món sense violència i en Pau. 

 

Accedir al recull d’activitats socials de l'EAP Osona Sud-Alt Congost. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aceba.cat/files/doc445/eap-osona-sud-alt-congost-compromis-social-2016.pdf
http://www.aceba.cat
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Compromesos amb les persones i amb l’entorn 

EAP Poble Sec 
 

Col·laboracions  

· Estudi Aequalis. Estudi per promoure l’autocura, l’alfabetització en salut i el capital social en 

persones grans d’àrees socio-econòmicament desafavorides: Un assaig clínic per reduir les 

desigualtats en salut. Inici previst al setembre de 2015 fins al desembre 2016. Fundació Salut 

i Envelliment UAB. 

 

· Col·laborar el dia de Sant Jordi a a la venda de Roses al Centre, per a obtenir fons que van en 

la seva totalitat destinats a la ONG Metges sense Fronteres. 

 

 

 

Responsabilitat social 

 

· EXPOSICIONS: 

 

Et correspon, ens correspon  

 

La representació del cos de les dones  

 

Dones de la guerra civil (cedida pel CIRD) 

 

Bon tracte en tot moment 

 

 

 

 

· CHRISTMAS EN ACCIÓN. Hem col·laborat en el projecte d’ajuda a 

la pobresa infantil a Espanya. 

 

· Col·laboració de la Treballadora Social Soraya Donoso en l’atenció 

als familiars de les víctimes de l’accident aeri del 24 de març a la 

línia Barcelona-Dusseldorf (l’equip d’emergències del Col·legi Oficial 

de Treball Social de Catalunya ACTIVAT pel Departament de 

Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya).  

 

· Exposicions de material cedit pel Centre per a la Igualtat i Recursos 

per a les Dones (CIRD) per promoure la Igualtat entre homes i 

dones.  

 

· Revisió del Pla d’Igualtat entre Homes i Dones amb la promoció de mesures de concil·liació 

de la vida familiar amb readapatacions en els horaris dels professionals amb fills menors de 

12 anys, foment del teletreball, revisió documental de materials del centre i de la web per 

promoure l’ús del llenguatge no sexista.  

 

· Presència de taules informatives a la recepció del centre dels projectes de Ceu Roja i de 

l’Associació Espanyola Contra el Càncer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aceba.cat/ca/compromis-social.htm
http://www.aceba.cat
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Compromesos amb les persones i amb l’entorn 

EAP Sardenya 
 

Comunitària 
· Tallers de lactància materna 

· Tallers de massatge infantil 

· Tallers d’odontopediatria  

· Taller d’ús d’inhaladors 

· Sessions d’educació sanitària a adolescents 

· Sessions d’educació sanitària al Casal de Gent Gran 

· Programa PAFES  

· Consell de salut del barri  

· Revista digital Fer Salut  

· Activació de les Xarxes Socials Twitter i Facebook  

 
Activitats socials 

· Programa de prevenció de malaltia periodental en persones diabètiques: es fan visites de 

control i tractament de la patologia periodental amb tartrectomia i curetatge i cirurgia 

periodental. 

· Programa de la dona embarassada: és un programa per al tractament de la patologia de les 

genives i prevenció de la càries. El programa consta de tres visites: en la primera visita es fa 

un diagnòstic de la patologia i es prenen les mesures preventives adients. En la segona visita 

es realitza la tartrectomia i la higiene dental. I, finalment a la tercera visita es fa el control 

de les genives. 

· Programa de la dona maltractada i per a persones sense recursos: cal adreçar-se 

personalment al servei d'odontologia on us informaran, juntament amb la treballadora social 

del centre,  de com funciona aquest programa. 

· Odontopediatria. Sessions informatives i tallers d’odontopediatria de divulgació i prevenció.  

 

Accedir al recull d’activitats socials de l'EAP Sardenya 

 
Col·laboracions 

· Col·laboració amb Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb el projecte Radars per 

reduir la solitud i el risc d’aïllament i exclusió social.  

· Acció solidària amb Metges Sense Fronteres el dia de Sant Jordi en la venda de roses.  

· Col·laboració amb la campanya 'Pel bon tracte a la gent gran: Patrimoni de la humanitat’ el 

dia mundial de la presa de consciència de l'abús i el maltractament envers les persones 

grans. 

· Exposició “Sensibilització en igualtat de gènere” en col·laboració amb el CIRD i l’Ajuntament 

de BCN.  

 

Responsabilitat social 

· Certificació de l’Auditoria ISO 9001:2008 en sistemes de gestió de qualitat en Atenció 

Primària, Odontologia, Unitat de Recerca i Docència. 

· Substitució de l’enllumenat del centre per LED que permet reduir el nombre de residus que 

es generen. Aquesta acció suposa un estalvi a la factura energètica i un benefici per al medi 

ambient i la sostenibilitat.  

· Instal·lació d’un sistema d’osmosi pel consum d’aigua intern, per tal de minimitzar l’impacte 

de l’ús d’envasos i substitució dels gots d’un sol ús per gots reutilitzables.  

· Ús de tòners reciclables.  

 

 

 

 

http://www.fersalut.org/publicacions_sardenya.php
http://www.fersalut.org/publicacions_sardenya.php
https://twitter.com/eapsardenya
https://twitter.com/eapsardenya
https://www.facebook.com/eapsardenyabcn
http://www.aceba.cat/files/doc426/eap-sardenya-compromis-social-2016.pdf
http://www.aceba.cat
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Compromesos amb les persones i amb l’entorn 

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes  

 

 
 

Comunitària 

· 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 

· Assitència a Fundació Estimia per atenció a discapacitats 

· Revista Fer Salut 

· Higiene Dental Gratuïta  

 

 

Activitats Socials 

Integració al Consell de Salut del Districte i amb totes les activitat derivades de la col·laboració. 

 

Accedir al recull d’ activitats socials de l'EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes 

 

 

Col·laboracions 

Amb Fundació Estímia, Fundació Assís, Aldeas Infantiles, Associació Espanyola Contra el Càncer.

  

 
Responsabilitat social 

www.aceba.cat/ca/compromis-social/responsabilitat-social.htm  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aceba.cat/files/doc433/eap-sarria-compromis-social-2016.pdf
http://www.aceba.cat/ca/compromis-social/responsabilitat-social.htm
http://www.aceba.cat
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Compromesos amb les persones i amb l’entorn 

EAP Vallcarca-Sant Gervasi 
 

Comunitària 

 
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. 

· Col·laboració amb Barcelona Actúa per reforç escolar i 

del lleure.  
 

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. 

· Realització de tallers als Centres cívic i centres docents sobre prevenció de drogues, 

alimentació saludable i sexualitat. 
 

Activitats adreçades a mitjana edat:
 

· Taller 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...) 

Tallers educatius de risc cardio-vascular.  
 
Activitats adreçades a Gent Gran:   

· Taller de motricitat i memòria, amb 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-xí, per tal de prevenir caigudes en gent gran.  

· Passejades saludables obertes a la població.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultajove.net/
http://www.aceba.cat
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Activitats Socials i col·laboracions 

· Col·laboració amb Aldeas Infantiles de Catalunya 

· Col·laboració amb Càritas 

· Col·laboració amb Creu Roja 

· Col·laboració amb Femarec 

· Col·laboració amb Fundació Putxet 

· Col·laboració amb Metges sense Fronteres 

· Dilluns solidaris a Gràcia 

· Dimecres de Menuts a Vallcarca 

 
Accedir al recull d’activitats socials de l'EAP Vallcarca-Sant Gervasi 
 

 
Responsabilitat social 

 

· La nostra Entitat fa una memòria específica de compromís social i comunitari que es pot 

trobar també a la web del centre, actualitzada a data 2016.  

 

       

 

· Dins el marc de la Responsabilitat Social Corporativa, el Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas, també es realitza un informe de progrés anual que recull totes les activitats 

realitzades, tant de cara a la població que atenem, com als mateixos treballadors del centre i 

al medi ambient.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aceba.cat/files/doc427/eap-vallcarca-sant-gervasi-compromis-social-2016.pdf
http://www.aceba.cat/ca/compromis-social.htm
http://www.aceba.cat
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Compromesos amb les persones i amb l’entorn 

EAP Vic 

 
Comunitària 

· Caminada 2015, de Vic a Santa Eulàlia de Riuprimer van recollir diners donats pels propis 

participants que es varen destinar a l’associació Metges Sense Fronteres. 

· Manteniment de la col·laboració amb el Banc de Sang, en la detecció i tractament de 

reaccions adverses i complicacions derivades de la donació, en la Marató realitzada a Vic.    

· Continuïtat de la col·laboració amb el Pla de Desenvolupament Comunitari. 

· Manteniment de la col·laboració amb l’Escola La Sínia i els Serveis Socials, a petició de 

l’escola, per treballar en el disseny d’un projecte d’escola multidisciplinar. 

· Taller Violència de Gènere. 

· Col·laboració amb la Marató de TV3 2015, destinada a la diabetis i la obesitat. Amb aquesta 

finalitat s’han realitzat tallers de ganxet i un concurs de dibuix, per recollir diners que es 

destinen a la Marató.   

· Col·laboració amb el projecte ICI (Intervenció Comunitària Intercultural): projecte promogut 

des de l’Obra Social La Caixa i l’ajuntament, multidisciplinar, amb la col·laboració de 

diferents agents de la ciutat, en el context del qual s’han realitzat reunions periòdiques amb 

la participació de l’Anissa Lamzabi, la Lídia Aulet, la Lídia Busquets i l’Òscar Autet per part 

d’EAP Vic, per analitzar el context actual i detectar necessitats, i fer-ne difusió i amb la 

realització de la Lliga Champions en forma de torneig esportiu amb la realització d’activitats 

destinades a informar i formar sobre estils de vida saludable. També per donar a conèixer el 

projecte ICI, s’ha presentat al mercat del Ram 2015 i a la fira d’entitats. 

· Treball en temes d’odontologia a les escoles del barri.  

· Continuïtat de col·laboració amb el Projecte PAFES (Pla d’activitat física esport i salut). 

· Realització de xerrrades a Santa Eulàlia de Riuprimer, sobre xerrada els beneficis d’un 

envelliment actiu.  

 

Activitats Socials i col·laboracions 

· Col·laboració amb Càritas 

· Col·laboració amb Banc de sang 

· Col·laboració amb Osona contra el càncer 

· Col·laboració amb el Tupí 

· Fundació la Marató 

· Educació grupal 

· Vic dones i activitats entorn la violència de gènere 

· Tallers de violència de gènere als instituts 

· Educació en salut bucodental a les escoles (Odontologia) 

· Xerrades per les escoles (Pediatria) 

· Psicoteràpia en pacients en risc exclusió social al CAP 

· Grups de Dol  

· Projecte ICI 

· Atenció odontològica per disminuïts psíquics 

· Sopars benèfics rotary club  

· Tallers de puericultura 

· Tallers de Cuina 

· Caminades amb pacients 

· Caminada anual per Metges sense Fronteres 

· PAFES 
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Compromesos amb les persones i amb l’entorn 

Muralles Salut 
 

Comunitària 

· Xerrada: Higiene del nadó/Vacunes 

· PAFES: Activa’t Muralles! 

· Caminada popular a l’Ermita de la Salut per a l’eliminació de la violència contra la dona.  

 

 

Activitats Socials 

· Posa’t la gorra (AFANOC): Venda de gorres i d’entrades al parc d’atraccions Port Aventura. 

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

 

Accedir al recull d’activitats socials de Muralles Salut.  

 

 

Col·laboracions 

· Col·laboració amb la Marató TV3 

· Col·laboració amb Metges sense fronteres: Venda de roses solidàries.  

   

 

 

 

 

 

Compromesos amb les persones i amb l’entorn 

Pediatria dels Pirineus 
 

Comunitària 
· Grup de Postpart: cada dijous (2 hores a la tarda)  

· Xerrades de sexualitat a l’Institut de La Seu d’Urgell 

 

· Xerrada sobre prevenció i tractament de l’anafilàxia a:  

- Escola bressol Organyà 

- Institut Organyà  

- Consell Educatiu Alt Urgell  

 

· Escola de Pares:  

- Alimentació en gestants  

- Alimentació en primera infància  

- Alimentació en adolescents i prevenció de transtorns alimentaris a la Seu Urgell  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aceba.cat/files/doc428/muralles-salut-compromis-social-2016.pdf
http://www.aceba.cat/ca/compromis-social.htm
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Compromesos amb les persones i amb l’entorn 

Prevenció Assistència i Seguiment (PAS) 
 

Comunitària 
· 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.        

    

Altres activitats  

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

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

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

· Col·laboració amb la Facultat de Psicologia i de Treball Social de la Universitat de Barcelona 

(UB).  

 

Activitats socials 
· 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 pública. 

· Sessions de prevenció per a alumnes d’ESO.   

· Revista Fer Salut.  

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

Línia de Servei. 

 

Accedir al recull d’activitats socials de PAS 

  

Col·laboracions  

· Responsabilitat social. Conveni amb la Fundació Habitat 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aceba.cat/files/doc429/pas-compromis-social-2016.pdf
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Destacats 2015 
EAP Albera Salut 

 
Formació 

Hem realitzat 88 activitats de formació al centre. 

 

Obesitat infantil i adults, Promoció de la Salut, Rotació rural, Prescripció, Discussió de casos clínics, 

Novetats tractament micosi superficial, Polimedicació, Protocols odontologia, WONCA, Activitats 

preventives i comunitàries, Detecció MPOC, Sessions amb la CAMFiC, PAFES 2015, Nafres, Codi 

IAM, Risc Cardiovascular, Noves Guies d’Asma, Pla d’emergències, Importància diferents 

dispositius d’inhalació, L’ètica de la cura, Alcohol i conducció, Estudi EMPA-REG, La pràctica legal 

en la professió sanitària, Taller de nafres, Evidències científiques en cremades en l’edat pediàtrica, 

Pla de Salut Malalties de transmissió sexual, Actualització de vacunes, Diabetis Mellitus II, 

Consulta amb el cardiòleg, Consulta amb el traumatòleg, Espirometries de qualitat i inhaladors, 

Assegurances AMA, Criteris de derivació en HBP taller tacte rectal, Xarxa AUPA, Importació 

resultats APA, Urgències mèdiques, GOTA i casos clínics, Actualització en diabetis i obesitat: el pes 

importa?, Diftèria, Gastroenteritis i malalties infeccioses de caràcter víric, Objectius, Sessions 

mensuals de Gestió Clínica, Noves tires de glicèmia, Risc Suïcidi, Qualitat, Vacunes, Oftalmologia, 

Migranya, Farmàcia, Proves complementàries, Novetats en Diabetis, Objectius. 

 

Jornades 

Salut comunitària: 

· Projecte de Salut Comunitària i Promoció de la Salut des d’un centre d’atenció primària. Dra. 

Pyrene Martinez, DUI Judit Noguera i Sra. Maria Alba Tarrés. 

 

V Jornada del Pla de Salut de Catalunya. Sitges 

· Tenim els nostres adults ben vacunats? DUI’s Silvia Rubio, Judit Noguera, Jero Dorado, 

Cristina Casademont, Tei Marsillach i Maria Àngels Portulas. 

· Aquí Si –Fruita i Salut als allotjaments de Peralada. Dr. Martínez, Merche Calvo, Joan Cros, 

Núria Oliva, Xavier Terrades, Cristina Casademont, Sara Argelés, Dra. Calvo, Dra. Martínez 

i Carles Mundet. 

 

Recerca 

· 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 MPOC: Estudi en fase III, aleatoritzat, doble cec, 

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

· ESTUDI NOVACTINE: Assaig en fase III, aleatoritzat, obert i cec, per avaluar seguretat i 

eficàcia. 

· ESTUDI ESCONDIDA FA Fibrilació Auricular: Estudi observacional no intervencionista de 

pacients amb FA diagnosticada i no tractada amb ACO. 

 
TIC / innovació / xarxes socials  

Blog de consells de salut: http://alberasalut.blogspot.com.es/ 

Twitter: @AlberaSalut. S’han tuitejat 97 temes durant l’any. 

Facebook: Albera Salut 
 

Altres destacats 

· Col·laboració amb el projecte del Dipsalut 

· Col·laboració amb la Xarxa AUPA en l’organització de la Primera Jornada a Girona 

· Xerrades amb les escoles de l’àrea 

· Tallers de raspallada a les escoles de l’àrea 

· Xerrada amb les farmacèutiques de l’Alt Empordà 

· Assistència a diferents reunions de Rutes assistencials 

· Assistència a reunions al CatSalut (Girona, Barcelona) 

 

 

http://alberasalut.blogspot.com.es/
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· Participació a la taula de Salut Comarcal 

· Carpeta La Meva Salut 

· Col·laboració amb la jornada de donants de sang i moll d’ós 

· Diagnòstic ràpid càncer de colon i recte 

· ISSISCAT 

· PIAIASS 

· Revista Fer Salut 

· XII Jornada debat per a directius AP 

· Indicadors d’Avaluació de les Cures d’infermeria 

· Pla Director de malalties vasculars 

· Procés Gonàlgia 

· Codi risc suïcidi 

· Rutes de pneumologia 

· E-Factura 

· Pacte d’Objectius 

· Jornada de Gerents ACEBA 

· Col·laboració amb el concert de música clàssica en benefici de l’Altema Garriguella 

· Concurs de dibuix 

· Col·laboració amb la jornada de Corfi 

· Reunió anual amb els ajuntaments 

· Mostra Gastronòmica 

· Jornada Aquí Si –Fruita i Salut 

· Organització Concurs de postres saludables a Garriguella 

· Assistència a diferents Congressos de Medicina 

· Pla de Salut 

· Projecte Transfronterer 

· Curs de cuidadors 

· Recollida diploma acreditació 

· Jornades d’atenció a l’usuari 

· Jornades de comunicació 

· Jornades ACEBA 

· Jornada Gerència Atenció al ciutadà 

· Taller cuina saludable per la Marató de TV3 

· Diferents xerrades a la població 

· Dies Mundials 
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Destacats 2015 
EAP Alt Camp Oest 

 
Recerca 

· Títol: 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 ha finalitzat el 2015. 41 subjectes reclutats.  

S’han realitzat totes les visites programades de l’estudi. Investigadors: Alex Rodríguez i 

Ferrán Soler.  

· Títol: 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 ha finalitzat el 2015. 14 subjectes reclutats.  

S’han realitzat totes les visites programades de l’estudi. Investigadors: Alex Rodríguez i 

Ferràn Soler.  

· Títol: 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 el Juliol del 2013. 12 subjectes reclutats. Investigadors: Alex Rodríguez i Ferràn Soler. 

· Títol: ARACONDRO: “Assaig clínic aleatoritzat, multicèntric, de doble cec, en paral·lel i doble 

simulació per 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 Ferràn  

Soler.  

· Títol: 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 Ferràn Soler. 

· Títol: 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 Ferràn Soler.  

 

 
Altres destacats 

· La publicació dels resultats del 

PLAENSA 2015 (Pla d’Enquestes de 

Satisfacció de l’Usuari) va valorar el 

nostre centre com el millor en satisfacció 

global dels usuaris de tota la Regió 

Sanitària del Camp de Tarragona i com 

la millor tercera Àrea Bàsica de Salut de 

tota Catalunya.  

 

http://www.elvallenc.cat/labs-alt-camp-

oest-es-el-centre-datencio-primaria-mes-

ben-valorat-del-camp-de-tarragona 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elvallenc.cat/labs-alt-camp-oest-es-el-centre-datencio-primaria-mes-ben-valorat-del-camp-de-tarragona
http://www.elvallenc.cat/labs-alt-camp-oest-es-el-centre-datencio-primaria-mes-ben-valorat-del-camp-de-tarragona
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Destacats 2015 
EAP Dreta de l’Eixample 

 
Formació  

 

Medicina 

· AMF 2015. Tot l’equip.  

· Atenció Domiciliària al pacient crònic complex i en final de vida. Tot l’equip.  

· Monografia CAAPS Pacient crònic complex. Tot l’equip.  

· Atenció final de vida - PADES Dreta Eixample. Tot l’equip.  

· Curs estada MPOC i Asma per a l’AP. 6 metges  

· Postgrau en seguretat del pacient. UPF. Referent de seguretat.  

· Update en Geriatria. Gerontòloga.  

· Col·laboradors docència: Curs Actualització en Docència. UDACEBA. 7 metges de família.  

· Curs de formadors de formadors en Migranyes en Atenció Primària de la salut. CAMFiC. 

Referent de neurologia.  

· V Jornada de actualització en Infeccions de Transmissió Sexual. Fundació Puigvert. Referent 

d’Urologia.  

· Curs formadors de formadors en Monografia CAAPS Abordatge del pacient amb fragilitat i 

cronicitat complexa. CAMFiC. Referent de PCC.  

· Curs online actualització en HBP i disfunció erèctil organitzat per la Universidad de Alcalà. 

Títol: Formación en salud del varón. Referent d’Urologia.  

· Curs de formadors de formadors en Fibromiàlgia i Altres Síndromes de Sensibilitat Central a 

l’Atenció Primària de salut. CAMFiC. Referent de Fibromiàlgia.  

· Rotació pel servei de dermatologia de l’Hospital Dos de Maig. Referent de Cirurgia Menor.  

· Curs de crioteràpia en Atenció Primària. CAMFiC. Referent de Cirurgia Menor.  

· Retinografia no midriática en la població diabètica per l’Atenció Primària. CAMFiC. 4 hores. 

Referent de retinopatia diabètica.  

· Leonardo EURACT curso para formadores de medicina familiar y comunitaria. 27 hores. 

CAMFiC. Coordinadora Docent.  

· 23 sessions clíniques i 17 sessions bibliogràfiques.  
 

Pediatria 
· Urgències i suport vital intermedi a Pediatria. IEM. Tot l’equip.  

· Curs Habilitats Parentals. Agència de Salut Pública. 1 pediatra i 1 infermera pediàtrica.  

· Curso de Exploración Oftalmológica en niños. Fundación IMO. Infermeres pediàtriques.  

· Patologías frecuentes y urgencias en Pediatria de Atención Primaria. Fundació Puigvert. 1 

pediatre i 1 infermera pediàtrica.  

· XIX Curso de actualización en vacunas 2015. Hospital Vall d’Hebrón. Referent de Vacunes.  

 

Infermeria 
· Curs auscultació. Escola Infermeria Sant Joan de Deu. Tot l’equip.  

· Atenció Domiciliària al pacient crònic complex i en final de vida. Tot l’equip.  

· Monografia CAAPS Pacient crònic complex (2n semestre 2015). Tot l’equip.  

· Atenció final de vida - PADES Dreta Eixample. Tot l’equip.  

· Rotació espirometries. Servei Pneumologia de l’Hospital de la Santa Creu de Sant Pau. 9 

infermeres.  

· Col·laboradors docència: Curs Actualització en Docència. UDACEBA. 4 infermeres.  

· Curs online d’intervenció en tabaquisme organitzat pel Programa Atenció Primària Sense 

Fum (PAPSF). Referents de Tabaquisme .  

· Curs teòric-pràctic d’abordatge al tabaquisme. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Referents de Tabaquisme.  

· Curs de prevenció en riscos laborals en organitzacions sanitàries. UCF. Membres comitè de 

salut laboral.  

 

Odontologia 

· Qualitat del procés d’esterilització material. Higienistes.  
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Treball social  

· Monografia CAAPS Pacient crònic complex. Tot l’equip.  

· Ajudar i Protegir. Alzheimer Catalunya. 1 treballadora social.  

 

Administratius 

· Curs LibreOffice: writter, impress i càlcul. Fòrum d’activitats. Tot l’equip.  

· Sessions Dr. Cuixart: Actuació davant motius consulta urgent. Tot l’equip.  

 

Secretariat 

· Curs de prevenció en riscos laborals en organitzacions sanitàries. Membre comitè salut 

laboral.  

· Com facturar de manera electrònica a les administracions públiques. Cambra de Comerç de 

Barcelona. Comptable.  

 

Manteniment 

· Equips de Primera Intervenció - Lluita contra incendis. Can Padró. Security & Safety 

Training. Tècnic manteniment i tècnic TICS.  

· Jornada de Ciberseguridad Barcelona. La transformación digital estratégica. Telefónica. 

Tècnic TICS.  

· Mesures Elèctriques de Baixa Tensió. Escola Gremial d'Instal·ladors d’Electricitat i 

Fontaneria de Barcelona. Tècnic de manteniment.  

· Saló de la Construcció Construmat. Tècnic de manteniment.  

 

 
Recerca  

Projectes  

· Estudi Aegean.  

· Estudi Avaluació del Risc Cardiovascular en la gent gran. Institut de recerca de l'Hospital de 

la Santa Creu i Sant Pau.  

· Estudi Qualitat de vida en pacient inclosos en el programa PCC/MACA. Nous projectes.  

· Participació en l'estudi Lifestyle habits in patients with established cardiovascular diseases: 

EUROPREV III Study. Aquest és un estudi que es va proposar a la EU Platform for Diet and 

Physical Activity de la que EUROPREV és un dels membres, i es va acceptar per tirar 

endavant. A Catalunya ja tenim l'acceptació de CEIC de la IDIAP Jordi Gol.  

· Presentació de l'estudi Lifestyle habits in patients with established cardiovascular diseases: 

EUROPREV III Study a una convocatòria d’unes beques de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques 

de Catalunya sobre projectes de recerca clínica, amb la participació de metges especialistes 

de cardio/neuro de Tortosa i Vic, i infermers dels nostres centres (Dr. Xavier Borràs, cardiòleg 

de Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).  

· Participació en estudi Facilita (el recordatorio de la toma de Apixaban como estrategia para 

favorecer el cumplimiento terapéutico en la prevención de ictus en pacientes con fibrilación 

auricular no valvular). Asociación de la Sociedad Española de HTA.  

· Pla pilot d'un programa de cribratge d'aneurismes d'aorta abdominal a la població general. 

Projecte que compta amb el vistiplau de la Conselleria de Salut i estem pendents de la del 

CatSalut. Sergi Bellmunt Montoya. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  

· Participació en l’elaboració de la ruta de fibril·lació auricular en l’Ais dreta. Programa pilot a 

Catalunya.  

· Projecte/estudi atenció Geriàtrica en col·laboració amb el Departament de Salut.  
 

 

Publicacions 

· Cuixart Costa, Lluís. Palpitaciones. Actualización en Medicina de Família. AMF 

2015;11(1):24-39.  

· Fractura patològica al context d'osteoporosi. Posteriorment a la densitometria patològica, 

Seguim buscant? Àlex Muñoz Quintela, Clara Madueño Garró i Lluís Cuixart Costa. APSalut 

Volum 3 Número 1. Gener 2015.  

· Aceptabilidad de la búsqueda oportunista de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana mediante serología en pacientes captados en centros de atención primaria de 

España: estudio VIH-AP. Rafael Carlos Puentes Torresa, Cristina Aguado Taberné, Luís 

Angel Pérula de Torres, José Espejo Espejo, Cristina Castro Fernández, Luís Fransi Galiana 

y grupo colaborador. Atención Primaria. 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.aprim.2015.07.005 
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Pòsters i comunicacions a Jornades i Congressos 

· Es acceptable y factible la búsqueda oportunista de la infección por VIH en centros de 

atención primaria. Estudio VIH-AP. XIV Jornadas de medicina familiar y comunitaria de 

Córdoba, 28 de marzo de 2014.  

· Ecografia en patologia abdominal: a propósito de un caso de tumoración renal hiperecogénica. 

G. Jordi, Ll. Cuixart, A. Marcos. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Todos los tipos de dolor lumbar proceden de la misma zona? A. Muñoz, Ll. Cuixart, S. 

Zamora. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Faringitis aguda, fractura en la mano y lesiones genitales: ¿tienen relación? A. Muñoz, Ll. 

Cuixart, A. Martí. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Fibrilación auricular y estudio de la función tiroidea. ¿Se realiza habitualmente? M. Del 

Castillo, E. Galindo, M.J. Jiménez, E. Florensa, A. Muñoz, Ll. Cuixart. 35 congrés de la 

semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Fiebre, odinofagia, ruidos cardíacos débiles y desviación del eje a la derecha: ¿dónde está el 

corazón? Ll. Cuixart, M. Del Castillo, J. Gil. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny 

de 2015.  

· Lesiones cutaneas como manifestación inicial de Patologia neoplásica grave. Ll. Cuixart, M. 

Verdú, V. Mazo. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Insuficiencia cardíaca y beta.bloqueantes en población anciana: ¿nos adaptamos a las guías? 

Ll. Cuixart, M. Verdú, Cl. Madueño, N. Nadal, F. Moreno, A. Muñoz. 35 congrés de la 

semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Catatonia o epilepsia: esa es la cuestión. Ll. Cuixart, F. Moreno, A. Muñoz. 35 congrés de la 

semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· NACOS, fibrilación auricular no valvular y Atención primaria: ¿Anticoagulamos 

correctamente? Ll. Cuixart, M. Verdú, A. Muñoz, M.J. Jiménez, Cl. Madueño, N. Nadal. 35 

congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Inhibidores de la bomba de protones (IBP): ¿podemos deprescribir? Ll. Cuixart, M. Verdú, N. 

Sabeté, E. Galindo, I. Bermudez, S. Zamora. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny 

de 2015.  

· Tamoxifeno y su uso: ¿sabemos lo suficiente? C. Ramirez, S. Zamora, M. Verdú, Ll. Cuixart, 

N. Nadal, A. Martí. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Diferencias según genero y edad en la calidad de vida del paciente crónico complejo. Ll. 

Cuixart, I. Morales, T. Roigé, M. Verdú, E. Gonzàlez, C. Brotons. 35 congrés de la semFYC, 

Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· El paciente crónico complejo: lo identificamos correctamente? M. Verdú, Ll. Cuixart, N. 

Nadal, C. Madueño, A. Muñoz, E. Galindo. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 

2015.  

· Uretritis gonocócicas de repetición. J. Gil, M. Verdú, D. Planchuelo. 35 congrés de la 

semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· ¿Podemos ayudar a nuestro dermatólogos analizando nuestras derivacions? M.Z. Del Castillo, 

V. Mazo, M. Verdú, F. Moreno. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Que nos puede pasar si nos incluyen en un estudio? Si buscas encuentras.... M. Verdú, M. 

José Jiménez, J. Gil. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Gestión basada en procesos: Si es puede! F. Moreno, Cl. Madueño, X. Joaniquet, M.Zell 

Castillo. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Proceso de atención domiciliaria: El caos organizado. F. Moreno, Cl. Madueño, X. Joaniquet, 

M. Freixas. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Doctora: tengo muchas peces. A. Martí, M. José Jiménez, M. Jesús. Torres. 35 congrés de la 

semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· La disferlina, ¿puede ser la pista? J. Gil, M. González-Moreno, S. Zamora. 35 congrés de la 

semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Odisea de especialistas. M. Z. Del Castillo, V. Mazo, J. Gil. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 

11-13 de Juny de 2015.  

· Utilización del test de sangre oculta en heces. S. Zamora, J. Gil, A. Martí, I. Bermudez, N. 

Gharibyan, Cl. Madueño. 35 congrés de la semFYC, Gijón, 11-13 de Juny de 2015.  

· Causa justa. M. José Jiménez, E. Florensa, N. Gharibyan. 35 congrés de la SEMFYC, Gijón, 

11-13 de Juny XXV Congrés d'Atenció Primària de la CAMFiC.  

· HTA i Reiki: millora el control de la tensió arterial en pacients hipertensos? A. Belén 

Fernández, Ll. Cuixart, I. Moral, P. Delgado, I. Fort, V. Sierra. Congrés XXV CAMFiC. 

Tarragona, 4 de Octubre de 2015.  
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· Escales de Barthel, Lawton-Brody, Yessavage i Pfeiffer: Existeixen diferències entre PCC i 

MACA? Ll. Cuixart, A. Muñoz, Cl. Madueño, N. Nadal, V. Uriach, A. Fernández. Congrés 

XXV CAMFiC. Tarragona, 4 de Octubre de 2015 .  

· Avaluació del perfil de salut, qualitat de vida (CV) i grau de satisfacció dels pacients inclosos 

en el programa d’atenció al pacient crònic complex (PCC). Ll. Cuixart, M. Verdú, C. Brotons, 

I. Moral, D. Ginesta, C. Checa. Congrés XXV CAMFiC. Tarragona, 4 de Octubre de 2015.  

· Factors de risc farmacològics de caigudes en ancians inclosos en el programa ATDOM. Ll. 

Cuixart, A. Muñoz, Cl. Madueño, N. Nadal, V. Uriach, A. Fernández. Congrés XXV CAMFiC. 

Tarragona, 4 de Octubre de 2015.  

· Factors de risc no farmacològics de caigudes en ancians inclosos en el programa ATDOM. M. 

Verdú, A. Muñoz, Cl. Madueño, N. Nadal, V. Uriach, A. Fernández. Congrés XXV CAMFiC. 

Tarragona, 4 de Octubre de 2015.  

· Identificació d’incidències de prescripció en pacients PCC/MACA. M. Verdú, Cl. Madueño, A. 

Muñoz, N. Nadal, V. Uriach i A. Fernández. Congrés XXV CAMFiC. Tarragona, 4 de Octubre 

de 2015.  

· El rentat de mans, una pràctica clínica segura oblidada en l’atenció domiciliària. M. Z Del 

Castillo, M. Verdú, Ll. Cuixart, D. Ginesta, N. Nadal, A. Fernández. Congrés XXV CAMFiC. 

Tarragona, 4 de Octubre de 2015.  

· Nous anticoagulants (NACOS), Fibril·lació auricular no valvular i atenció primària: 

anticoagulem correctament. Ll. Cuixart, A. Martí, A. Muñoz, Cl. Madueño, F. Moreno, M. J. 

Jiménez, M. Freixas, M. Verdú, X. Joaniquet.  

· Inhibidors de la bomba de protons (IBP): Podem deprescriure? Ll. Cuixart, A. Fernández, E. 

Galindo, J. Gil, M. Z. Del Castillo, M. Verdú, N. Gharybian, N. Sabaté, V. Uriach, X. 

Joaniquet.  

· Qualitat de vida al pacient crualitat de vida al pacient crònic complex: ¿Existeixen diferències 

en relació a l’edat i el sexe? A. Muñoz, C. Brotons, C. Campmajó, C. Checa, Cl. Madueño, D. 

Ginesta, I. Moral, Ll. Cuixart, M. Verdú, S. Zamora.  

· Avaluació del perfil de salut, qualitat de vida i grau de satisfacció dels pacients inclosos en el 

programa d’atenció al pacient crònic complex. A. Muñoz, C. Brotons, C. Campmajó, C. Checa, 

Cl. Madueño, D. Ginesta, I. Moral, Ll. Cuixart, M. Freixas, M. Verdú.  

· Detecció de prescripció inadequada en pacients crònics complexos: Criteris STOPP / START. 

D. Planchuelo, E. Galindo, F. Moreno, I. Bermúdez, J. Gil, M. Freixas, N. Nadal, P. Sponza, 

S. Zamora, V. Uriach.  

· Sessions grupals per deixar de fumar. A. Fernandez, C. Campmajó, C. Checa, D. Ginesta, M. 

J. Jiménez, M. Ramón, M. Verdú, N. Nadal, S. Martínez, X. Joaniquet.  

· Interaccions farmacològiques del Tamixife: en sabem prou. A. Marcos, C. Ramirez, E. 

Florensa, F. Moreno, G. Jordi, Ll. Cuixart, M. Z. Del Castillo, M. González-Moreno, S. 

Zamora, V. Mazo.  

· Utilització del test de sang oculta en fempta (TSOF) en un cap: ¿és eficient? A. Martí, Cl. 

Madueño, F. Moreno, I. Bermúdez, J. Gil, M. J. Jiménez, M. Z. Del Castillo, N. Gharibyan, S. 

Zamora, V. Mazo.  

· Implantació d’un taller d’entrenament de memòria (TEM) en el marc de les activitats 

comunitàries d’un centre d’atenció primària. A .Borras, A .Samsó, C. Campmajó, E. Parra, L. 

Fernández, Ll. Cuixart, M. Verdú, O. Montón, S. Sobrino.  
 

 

Premis 

· 15a edició premis de recerca Fundació Mutuam Conviure. Categoria A: premi de recerca al 

projecte presentat per professionals de Catalunya. “Títol: Avaluació del Risc cardiovascular 

en la gent gran”. Autors: C. Brotons, I. Moral, Ll. Cuixart, M. Puig. Centre: Institut de 

Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.  

· Sessions grupals per deixar de fumar. A. Fernández, C. Campmajó, C. Checa, D. Ginesta, M. 

J. Jiménez, M. Ramón, M. Verdu, N. Nadal, S. Martínez, X. Joaniquet. Comunicació finalista 

del Pla de Salut 2015.  

· Identificació d’incidències de prescripció en pacients PCC / MACA. M. Verdú, Cl. Madueño, A. 

Muñoz, N. Nadal, V. Uriach i A. Fernández han estat premiats amb la millor Comunicació-

Oral del Congrés XXV CAMFiC. Tarragona, 4 de Octubre de 2015.  
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TIC / innovació 

Web:  

· Ampliació de la pàgina web amb el nou “portal Empresa” i millora de l’enllaç “Programació de 

visites” que permet programar les visites a través del servei web.  

· També, al mes d’octubre es va passar la revisió del segell de Web Mèdica Acreditada (WMA).  

Pantalla TV:  

· Renovació constant dels vídeos amb informació d’interès, tant sanitària com de funcionament 

del centre, per l’usuari i que s’emet a la pantalla de TV ubicada a la recepció del CAP.  

Consulta virtual:  

· Es continua mantenint la Consulta Virtual que permet contactar amb el pacient per donar 

consultes, instruccions, consells o documentació, del centre a través d'un entorn fàcil, segur, i 

de manera confidencial.  

Tauletes tàctils:  

· Tauletes tàctils per les visites a domicili.  

Mòbils:  

· Enviament de SMS als mòbils dels pacients per informar de campanyes sanitàries i tràmits 

administratius (reprogramació de visites, ...).  
 

 

Altres destacats 
· Elaboració del Pla estratègic 2015-2017.  

· Ampliació de la societat.  

· Elaboració del Codi Bon Govern de l'EAP.  

· Nou model d'atenció a l'usuari.  

· Implantació del model de gestora de casos.  

· Implantació del programa Pacient Expert Catalunya (Tabaquisme)  

· Enquesta de clima laboral.  

· Reacreditació de Web Mèdica Acreditada, en data 23 d'octubre. 
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Destacats 2015 
EAP Osona Sud-Alt Congost 
 
Formació 
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Activitats formatives intra-EAP i conjuntes amb Especialitzada 2015 

 

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 formatives. 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,...  

 
Docència 

El 30 d’Octubre 2015 es va acollir la 15ª Jornada de Residents UDACEBA, essent el 4rt any que 

s’organitza a la nostra ABS; en les edicions anteriors s’havia fet a Hostalets de Balenyà i en aquesta 

ocasió s’ha realitzat a les Antigues Psicines de l’Oller a St. Martí de Centelles, amb participació tant 

de Residents de Medicina com d’Infermeria Familiar i Comunitària.  

 

Hem seguit 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 d’Hostalets de Balenyà (Dr. José Ramón Méndez i Dra. Núria del Val) 

 
També hem acollit estudiants de Rotatori de Medicina (UAB/UIC) i estudiants d’Infermeria de la 

UVic.  

 
 
Recerca 
Investigació clínica 

 

En total, 25 estudis han estat oberts en algun moment. 

· 13 estudis en seguiment.  

· 4 estudis es van iniciar.  

· 8 estudis es van finalitzar. 

 
141 pacients han estat seleccionats per estudis. 

Total: 1.129 visites d’Investigació han estat realitzades durant el 2015.  

 
 
Altres destacats 

· Col·laboració amb el Banc de Sang: Durant l’any 2015 hi ha hagut 815 donacions de Sang. 

· Col·laboració a través del Banc de Sang amb la REDMO: El 2015 degut a la manca de 

donants de medul·la òssia i a les dificultats de trobar donants compatibles per a malalts 

amb patologies hematològiques que necessiten un transplantament, s’inicia la promoció i 

informació a l’institut i en el context de la marató aconseguint un total de 118 registres de 

donants de medul·la òssia, 67 dones i 51 homes.  

· Col·laboració amb el Banc de Llet Materna: L’activitat aquest any (juny 2015 a juny de 

2016) ha disminuït respecte l’any anterior passant de 20 a 13 mares donants.  

· 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.  
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Destacats 2015 
EAP Poble Sec 
 

Formació  

INTERNA  

· Suport Vital Bàsic. DEA (març 2015).   

· Taller Tacte Rectal i criteris de derivació HBP (abril 2015).   

· Taller d’ESPIROMETRIA (maig 2015).   

· Taller Energy Control (Juny 2015).   

· Taller Autoconeixement per a la millora. Discovery INSIGHT (juny 2015).    

· Curs LOPD i aspectes jurídics (juliol 2015). 

 

EXTERNA  

· UP-DATE DIRECTIU UCF 2015:  

Taller LA GESTIÓ CLÍNICA MODERNA   

Taller GESTIÓ DEL CANVI  

Taller ENTREVISTA d’AVALUACIÓ  

Taller LIDERATGE TRANSFORMADOR    

Taller Claus per a MOTIVAR i ENTUSIASMAR   

Taller Activant el teu ADN innovador i el del teu equip 

Taller LA GESTIÓ DEL TALENT  

Taller PRODUCTIVITAT PERSONAL  

Taller Impactar a través de l’ESCRIPTURA  

 

· Curso MEDICINA AMBIENTAL CLÍNICA, presencial. Certificación internacional por parte 

de la EUROPAEM (European Academy for Environmental Medicine) y la ASSIMAS 

(Associazione Italiana di Medicina Ambiente e Salute).   

· Cursos d’actualització en ecografia per a metges d’atenció primària (Abdominal, Musculo-

esquelètic, Reno-vesico-prostàtica, Tiroides).  

· Radiologia bàsica per a metges no radiòlegs, 18 hores (Tòrax, simple, TAC, eco, RMN, 

Musculo-esquelètic, TAC, eco, RMN, Neuro-radiologia, TAC, RMN, Abdominal, simple, TAC, 

eco, RMN).   

· Actualització en TICs, Caixa Forum, Febrer 2015.   

· CURS ACTUALITZACIÓ en el Maneig de les hepatitis víriques.  

· Màster en Mediació i Resolució de Conflictes. 

 

 
Recerca  

· Estudi Aequalis. Presentació al juny 2015 i posada en marxa el setembre 2015. 

 

 
Publicacions  

· El cuento de la acreditación en calidad. Broto Escapa, Albert; González Fernández, Cristina; 

Lucena Agredano, Daniel; Garcia Valiño, Lucia. 35 Congreso Semfyc, Gijón 13 de juny de 

2015.  

 

 
Participació a Jornades i Congressos  

· I Jornada Assistencial TIC OMIAP. Organitzada pel COMB i el Grupo Asistencial OMIap. 

CaixaFòrum, 19/2/2015   

· 35 Congreso semFYC. Gijón, 12 i 13 de juny de 2015. 

· III JORNADA D’ATENCIÓ COMPARTIDA EN CARDIOLOGIA. Aula Magna de la Facultat 

de Medicina. Universitat de Barcelona.  

· XXVI congreso nacional de entrevista clínica y comunicación asistencia del 10 al 12 de 

diciembre de 2015.  

· V Jornada respiratori CAMFiC, 25 de novembre de 2015.  

· Jornades GEDAPS: 3 de juliol de 2015.  

· Jornadas de Vacunas de la AEP 2015 (Murcia, 14 y 15 de marzo de 2015) Actividad docente 

acreditada por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 

Comunidad de Madrid- SNS, con 2,2 créditos de formación continuada.  
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· III Jornada interactiva de casos en urgencias pediátricas 2015 (Dr Luaces, Dra Claret, 25 de 

junio de 2015.  

· Jornadas de Vincles curso 2015-2016, de protocolización e intercambio entre HSJD y áreas 

básicas de salud correspondientes a dicho centro de referencia. Jornadas sobre Criterios de 

manejo y derivación en patología oftalmológica más prevalente en Asistencia Primaria, 

organizado por el Servicio de Oftalmología del Hospital Sant Joan de Déu y Servicio de 

Pediatría de CAP Manso (12 noviembre: Optotipos; 30 noviembre. Tratamiento de las 

enfermedades más prevalentes; 9 diciembre: criterios de derivación).  

· Jornades PIADS 2015.  

· Jornades Pla de Salut 2015.  

· Jornada de la Gerència d’Atenció a la Cira (CatSalut).  

· Jornades ICS Administratius 2015.  

· Jornades ICAM Nou Decret regula IT.  

· Organització de Jornades per a gent gran: Persones Grans, Grans persones. CAP Les Hortes 

2015. Organització de les jornades dins del grup de comunitària i realització de tallers.  

 

 

 

 

 

 
Reconeixements  

· Certificació d’Acreditació d’Equip d’Atenció Primària de Catalunya, amb un percentatge 

d’estandards assolits del 96,8%.  

 
Resultats  

· PLAENSA 2015: Grau de satisfacció global 8,09 i destacant amb una diferència 

estadísticament significativa de forma possitiva en l’ítem P17 Atenció rebuda al CAP per un 

problema urgent, amb 88,9%. 
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Destacats 2015 
EAP Sardenya 
 
Formació  

· Durant tot l’any es realitzen sessions clíniques per la formació continuada dels professionals 

del nostre centre. 

· Actualització en Medicina de Família, Infermeria clínica, Pediatria i Odontologia. 

· Sessions compartides amb els especialistes de referència en cardiologia, neurologia, salut 

mental, PADES, urologia, pediatria, endocrinologia i dermatologia, entre d’altres. 

 
 

Recerca  

 

Publicacions 
· Brotons C, Calvo-Bonacho E, Moral I, Puig M, Garcia-Margallo MT, Cortés-Arcas MV, Catalina-Romero 

C, Quevedo-Aguado L, Ruilope LM. Comparison of application of different methods to estimate lifetime 

cardiovascular risk. Eur J Prev Cardiol. 2015 Mar 31. pii: 2047487315579616.  

· Brotons C, Benamouzig R, Filipiak KJ, Limmroth V, Borghi C. A systematic review of aspirin in primary 

prevention: is it time for a new approach? Am J Cardiovasc Drugs. 2015 Apr;15(2):113-33  

 

Col·laboracions  

· FATE project (fall detection in the elderly): Universitat Politècnica de Catalunya, Sistema 

d’Emergències Mèdiques, TicSalut. Project number: 297178, European Commission, ICT-

PSP. Duration: 2011-2015. 

 

Premis i Beques 

· Carles Brotons Cuixart, Irene Moral Pelaez, Lluis Cuixart Costa, Mireia Puig Palma. 

Avaluació del risc cardiovascular en la gent  gran. Premis de Recerca de la Fundació Mutuam 

Conviure 2015. 

· Premi Excel·lència Professional del COMB al Dr. Albert Casasa.  
 

Investigació clínica 

· Benitez-Camps M., Vinyoles-Bargallo E., Rebagliato-Nadal O., Morros-Pedros R., Pera-

Pujadas H., Dalfo-Baque A., Lopez-Pavon I., Roca-Sanchez C., Coma-Carbo R.M., De La 

Figuera Von Wichmann M., Mengual-Martinez L., Yuste-Marco C., Teixido-Colet M., Pepio 

i Vilaubi J.M., Ciurana-Tost R., Pou-Vila R., Vila-Coll M.A., Bordas-Julve J.M., Aragones-

Fores R., Pelegrina-Rodriguez F.J., Agudo-Ugena J., Blanco-Mata C., de la Iglesia 

Berrojalbiz J., Burgos-Alonso N., Gomez-Fernandez M.C., Evaluation of the relationship 

between effervescent paracetamol and blood pressure: Clinical trial. (2015) BMC 

CARDIOVASC DISOR, 15 (1).  

IF: 1.8780 

· Brotons C., Benamouzig R., Filipiak K.J., Limmroth V., Borghi C., A Systematic Review of 

Aspirin in Primary Prevention: Is It Time for a New Approach?. (2015) AM J 

CARDIOVASC DRUG, 15 (2), 113-133.  

IF: 2.4220 

· Carratala-Munuera C., Gil-Guillen V.F., Orozco-Beltran D., Maiques-Galan A., Lago-Deibe 

F., Lobos-Bejarano J.M., Brotons-Cuixart C., Martin-Rioboo E., Alvarez-Guisasola F., Lo-

pez-Pineda A., Barriers to improved dyslipidemia control: Delphi survey of a multidisci-

plinary panel. (2015) FAM PRACT, 32 (6), 672-680.  

IF: 1.8610 

· Coll-Planas L., del Valle Gomez G., Bonilla P., Masat T., Puig T., Monteserin R., Promoting 

social capital to alleviate loneliness and improve health among older people in Spain. 

(2015) HEALTH SOC CARE COMM.  

IF: 1.3690 

· Gabriel R., Brotons C., Tormo M.J., Segura A., Rigo F., Elosua R., Carbayo J.A., Gavrila D., 

Moral I., Tuomilehto J., Muniz J., The ERICe-score: The new native cardiovascular score 

for the low-risk and aged Mediterranean population of Spain. (2015) REV ESP CARDIOL, 

68 (3), 205-215.  

IF: 3.7920  
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· Lobos Bejarano J.M., Brotons Cuixart C., Galve E., Royo-Bordonada M.A., Alegria 

Ezquerra E., Armario P., Camafort Babkowski M., Cordero Fort A., Maiques Galan A., 

Mantilla Morato T., Perez Perez A., Pedro-Botet J., Villar Alvarez F., Gonzalez-Juanatey 

J.R., Spanish Interdisciplinary Committee for Car-diovascular Disease Prevention and the 

Spanish Society of Cardiology position statement on dyslipidemia management. Differences 

between the European and American guidelines. (2015) REV ESP SALUD PUBLIC, 89 (1), 

15-26.  

IF: 0.6930 

· Perez A., Roque M., Domenech S., Monteserin R., Soriano N., Blancafort X., Bosom M., 

Vidal C., Petit M., Hortal N., Gil C., Espelt A., Lopez M.J., Efficacy of memory training in 

healthy community-dwelling older people: Study protocol for a randomized controlled trial. 

(2015) BMC Geriatr. 2015 Oct 1;15:113.  

IF: 1.6760 

· Roffi M., Patrono C., Collet J.-P., Mueller C., Valgimigli M., Andreotti F., Bax J.J., Borger 

M.A., Brotons C., Chew D.P., Gencer B., Hasenfuss G., Kjeldsen K., Lancellotti P., 

Landmesser U., Mehilli J., Mukherjee D., Storey R.F., Windecker S., Baumgartner H., 

Gaemperli O., Achenbach S., Agewall S., Badimon L., Baigent C., Bueno H., Bugiardini R., 

Carerj S., Casselman F., Cuisset T., Erol C., Fitzsimons D., Halle M., Hamm C., Hildick-

Smith D., Huber K., Iliodromitis E., James S., Lewis B.S., Lip G.Y.H., Piepoli M.F., Richter 

D., Rosemann T., Sechtem U., Steg P.G., Vrints C., Zamorano J.L., Guía ESC 2015 sobre el 

tratamiento de los síndromes coronarios agudos en pacientes sin elevación persistente del 

segmento ST: Grupo de Trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) para el 

tratamiento de los síndromes coronarios agudos en pacientes sin elevación persistente del 

segmento ST. (2015) REV ESP CARDIOL, 68 (12), 1125e1- 1125e64.  

IF: 3.7920 

· Vinyoles E., Soldevila N., Torras J., Olona N., de la Figuera M., Prognostic value of non-

specific ST-T changes and left ventricular hypertrophy electrocardiographic criteria in 

hypertensive patients: 16-year follow-up results from the MINACOR cohort. (2015) BMC 

CARDIOVASC DISOR.  

IF: 1.8780 

 

Altres 

· Carles Brotons i Cuixart, com a Representant de la Societat Catalana d’Entitats de Base 

Associativa en l’elaboració de la Guia per dur a terme un estudi postautorització a 

Catalunya, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. 

· Seminari “L'estimació del risc cardiovascular de per vida (lifetime cardiovascular risk). 

Podem aplicar-ho a la pràctica?”, Dr. Carlos Brotons a l’Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau.  
 

 

Comunicacions a Congressos 

· Depressió i demència no és un oxímoron. Autors: Cob Peña E, Jodar Manzanera V, Piatti 

Luisa , Serrano Pons H, Casasa Plana A, Monteserín Nadal R. 

· Demència amb depressió. Prevalença segons el mètode utilitzat. Autors: Cob Peña E, Jodar 

Manzanera V, Ferrer May H, Galán Díez M, Casasa Plana A, Monteserín Nadal R. 

· Ús d’AINES en pacients d’alt risc cardiovascular. Autors: Casasa Plana A, Tarin Picó V, 

Ferrer May H, Joseph Vilaplana J, Perlá R, Urpinas Vila R. 

· Anòsmia. Autors: Tarin Picó V, Casasa Plana A, Ferrer May H, Joseph Vilaplana J, Perlá 

R, Urpinas Vila R. 

· Eficacia de la automedición de presión arterial como método diagnóstico de hipertensión en 

AP. Pardo L. Gonzalez E. Soteras A. Vila J. Moral I. Brotons C. Congreso Enfermería 

Familiar y Comunitaria FAECAP 2015. 

· La automedición de presión arterial como herramienta de control en el paciente hipertenso. 

González Álvarez E., Pardo Frasquet L., Vila García J., Soteras Prat A., Brotons Cuixart 

C., Moral Peláez I.  

· Caso clínico: hoy no me puedo levantar. Disnea Ortostática. Autors: Rovira Marcelino G, 

Jiménez Muñoz B, Vázquez Pirillo GE. 

· Del PAPPS a la cardiopatía congénita del adulto. Autors: Serrano Pons H, Audi Lapiedra S, 

Borrás Pérez F. X. 

· CEFALEA: gestión de la urgencia vital desde el centro de salud. Jiménez Muñoz B, Rovira 

Marcelino G, Perlá San Martín R. 
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· Intervención formativa sobre búsquedas de salud en Internet. Beatriz Jiménez Muñoz B, 

Rovira Marcelino G, Perlá San Martín R. 

· SALUD 2.0: Intervención formativa sobre búsquedas de salud en Internet. Rovira 

Marcelino G, Jiménez Muñoz B, Vilaplana JJ, Ferrer May H. 

· Ecografía clínica en pediatría primaria. Maria Amor Peix Sambola, Carmen Palasí 

Bargalló, Enriqueta Balagué Galitó, Rut Gallego Francisco, Sara Monés Verdiell. 

· Creación de una guía explicativa para facilitar el uso de un sensor de caídas en personas 

mayores. Lobera Barendse, A; Caballero Campillo, P; Lozano Sánchez, MC; Lara Aguilera, 

JA; Palomino Hernández, A. 
 

 

TIC / innovació 

· En col·laboració amb i2cat, Ajuntament de BCN, Mobile World Congress. Projecte de Sistema 

d’Atenció al pacient per videoconferència per apropar la consulta online a persones amb 

mobilitat reduida.  Més informació 

· Jornada e-Salut organitzada per la Unitat Docent i la Unitat de Recerca de l'EAP Sardenya 

amb l'objectiu de donar a conèixer projectes innovadors en l'àmbit de l'Atenció Primària i en 

l'àmbit de la docència. Dr. Casasa.  

 

 
Altres destacats 

Aquest any hem passat les dues auditories: la ISO 9001 i l’acreditació del CatSalut, que són el 

resultat de la feina i la implicació de tots els professionals del centre amb l’empenta i la dedicació de 

la Dra. Marisa Galan i la Dra. Mª Amor Peix.  

 

· Certificació ISO 9001 

Certificació de l’Auditoria ISO 9001:2008 en sistemes de gestió de qualitat en Atenció 

Primària, Odontologia, Unitat de Recerca i Docència.  

· Acreditació CatSalut  

Certificat d’acreditació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.  
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Destacats 2015 
EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes 
 
Formació  

· Curs suport vital immediat 

· Prevenció riscos laborals 

· Programa de detecció precoç càncer colonorectal 

· Curso vascular para enfermeras residencia 

· Taller retinopatia diabètica 

· Sessions clíniques setmanals de medicina de família, infermeria i unitat d’atenció a l’usuari.  

· Sessions de coordinació amb especialistes de l’Hospital Plató 

 
Publicacions 

· MANUEL BORRELL UNA PROPOSTA PER LA PRESCRIPCIÓ RACIONAL DELS 

NEUROLÈPTICS BUTLLETÍ EFARMA RSB Nº 23, 2015 

· MANUEL BORRELL MODEL D’ASSIGNACIÓ DE PRESSUPOSTOS EN RECEPTES 

MÈDIQUES (2015) V Jornada del Pla de Salut de Catalunya 

 
TIC / innovació 

· CanalPacient i La Meva Salut per facilitar la comunicació del pacient al professional i l’accés 

a les dades clíniques i administratives. 

 

Altres destacats 

· Durant l’any 2015 EAP Sarrià ha estat inclòs per novè any consecutiu en el Grup d’Equips 

Benchmarking de la Regió Sanitària de Barcelona. 

· S’han assolit els Objectius de la Part Variable del Contracte amb el CatSalut al 92%. 

· Les dades d’atenció de l’Enquesta de Salut dels Usuaris del CatSalut estan per sobre de la 

mitjana de Catalunya.  

· S’ha fet avaluació i seguiment del nou Pla estratègic 2014-2017. 

· Enquesta de Satisfacció dels usuaris. CatSalut 2015. 
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Destacats 2015 
EAP Vallcarca-Sant Gervasi 
 
Participació a Jornades i Congressos 

 

Els professionals del nostre equip han participat en diverses jornades i congressos del sector Salut 

amb la presentació de diferents pòsters i/o comunicacions, i de manera activa com a membres de 

comitès científics o docents. 

 

Aquest any també hem estat premiats per diversos projectes d’investigació.  
 

 
 

· Nieves Barragan Bru, Manuel Campiñez Navarro, Remedios Martin Alvarez et al. Impacto 

del programa formativo MOTIVA en entrevista motivacional. XXVI Congreso Nacional de 

Entrevista Clínica y Comunicación asistencial. Cartagena, diciembre 2015.  PREMIO a la 

MEJOR COMUNICACIÓN ORAL.  

· Vocal del Comité Científico del XXVI Congreso del GPCYS de semFYC. Dra. Remedios 

Martín. 

· Docentes en talleres formativos. Dra. Nieves Barragán. Dra. Remedios Martín   

 

 

 

 

 
· Maria Garro Giménez, Luís Martínez Palli, Remedios Martín Alvarez, Lidia Bernal Peix, 

Azucena Carranzo Tomás. Intervenció en el maneig del pacient amb gonartrosi en un centre 

d’Atenció Primària de Barcelona: Estudi “GO ON ARTROSI”.  

· Miriam Payan, Maribel Yerga, Núria Cortés, Vanessa Vizcarra, Azucena Carranzo, Rosario 

Jiménez. Millorant l’eficiència de les consultes d’infermeria: grups de Salut cardiovascular.  

· Azucena Carranzo, Lluís Gracia, Ángel Ruiz Téllez. Què deixem de fer: anàlisi de les 

derivacions evitables.  

· Azucena Carranzo, Rita Puig. Coordinació entre Atenció Primària i especialitzada com a eina 

de millora de la prescripció farmacèutica en el territori.  

 

 

 

 
 

Presentació de diversos casos clínics des de la perspectiva clínica de l’Atenció Primària.  
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· Lluís Parra Horra, Rosario Jiménez Leal, Alexis Tena Domingo, Lluís Martínez Pallí. 

Escuela de mayores: promoviendo el autocuidado de nuestros pacientes.  

· Alexis Tena Domingo, Tanit Iribarne Serra, Lluis Parra Horra, Marc Gironés Sainz, Mario 

Beza Fredes, Remedios Martín Alvarez. Complicaciones cardiacas y NAC: Es la neumonía un 

factor de riesgo cardiovascular? 

 

 
· Rosario Jiménez leal, Anna Altes Caïs, Cristina Bravo Mateo, Lluís Parra Horra, M. Isabel 

Yerga Mateos, Alicia Portella Serra. Prescripció social des de la consulta d’Atenció Primària. 

 

 

 

Els professionals d’infermeria del nostre equip han participat en diverses congressos de la seva 

especialitat amb la presentació de diferents pòsters i/o comunicacions. 

 

 

 

 
 

· Presentació de casos clínics des de la perspectiva clínica de l’Atenció Primària. 

 

 

 

 
 

· Oscar Rochera López, Maria Parer Farrell, Remedios Martín Alvarez, Cristina Bravo 

Mateo, Rosa Yrla Figueras, Núria Cortes Samora. La Unidad de Atención Domiciliaria. 

Otra Forma de Gestión de Casos.  

· Rosa Yrla Figueras, Oscar Rochera López, Esther Llauradó Santclemente, Miriam Payan 

Cruz, Remedios Martín Alvarez, Maria Parer Farrell. Papel de la enfermera de Atención 

Primaria en el cuidado de pacientes con sonda supra-púbica.  

· Maribel Yerga Mateos, Maria Garro Gimenez, Miriam Payan Cruz, Oscar Rochera López, 

Esther Llauradó Santclemente, José Pérez Gañán. Cuidados de Enfermería a paciente con 

estallido ocular.  

· Mireia Artola Ramón, Óscar Rochera López, Esperanza Palacios Teruel, María Parer 

Farell, Ruth Berdier Soriano, Marga Méndez-Aguirre Guitian. Uso del nebulizador en 

atención domiciliaria desde el centro de atención primaria 

· Miriam Payan Cruz, Maria Garro Giménez, Vanessa Vizcarra Cañete, Rosario Corral 

Antón, Oscar Rochera López, Marga Méndez-Aguirre Guitian. Atención a la E.L.A, Una de 

las desconocidas.  

· José Pérez Gañán, Cristina Bravo Mateo,  Maribel Yerga Mateos, Alicia Portella Serra. A 

propósito de un caso: ¿Qué podemos hacer con adolescentes que no asumen el rol de padres? 
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L’equip de Pediatria del centre ha participat en el congrés anual de Pediatria en Atenció Primària.  

 

 

 
 

· Rosa M. Casademont, Anna Knörr, Anna Teixidor, Ivan Martí, Alicia Portella, José Perez. 

Experiencia en cooperación de un pediatra de Atención Primaria. Programa “under five”. La 

estrategia integral más eficiente de la OMS y UNICEF.  

· Anna Knörr, Anna Teixidor, Alicia Portella, Rosa M. Casademont, José Pérez, Ivan Martí, 

Mireia Artola. 7 Casos de mastitis subaguda tratados eficazmente con probióticos. Una 

alteración de la flora normal de la lecha materna.  

· Anna Teixidor, Anna Knörr,  Ivan Martí, Rosa M. Casademont, Alicia Portella, José Pérez. 

Hiperamoniemia primaria. Cuando sospecharla? 

 

 

 

 

 

La Unitat d’Atenció a l’Usuari (UAU) ha participat al Congrés 

anual d’AESMAS amb la presentació de diversos projectes.  

 

 

 

· Mª Luz Cequier Alonso y Piedad Aparicio Ruiz. Atención 

Comunitaria. Por y para las necesidades de la población.  

· Ricardo Cañabate García, Dra. Nieves Barragán Brun y  

Andreu Gràcia Pardo. E- Buzón electrónico de sugerencias.  

· Azucena Carranzo, Nuria Jover, Lluís Gracia, Angel Ruiz 

Tellez. Proyecto Centros en Transición©. El Papel del 

Administrativo sanitario en la consecución de la excelencia 

asistencial.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

· Rosario Jiménez, Anna Altés, Cristina Bravo, Lluís Gràcia, Azucena Carranzo, Antoni Iruela, 

Joan Corbera. Treball en xarxa i prescripció social des de les consultes d’Atenció Primària.  

· Azucena  Carranzo, Lluís  Gracia, Rosario  Jiménez,  Joan  Corbera. Resolució de visites 

d’Atenció Especialitzada des d’un Equip d’Atenció Primària: coordinació de serveis amb una 

orientació comunitària i per a la millora en l’atenció al pacient.  

· Toni Iruela, Rosario Jiménez, Cristina Bravo, Manuel Campíñez, Lluís Gràcia, Azucena 

Carranzo, Joan Corbera. La responsabilitat social com a eina d’impuls de la participació 

comunitària.  
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Recerca  

Hem participat en els següents projectes d’investigació.  

 

· Estudi quasi-experimental sobre l’eficàcia d’una intervenció a domicili per part d’infermeria a 

pacients crònics complexos ancians. Grup Col·laboratiu d’infermeria Vallcarca-Sant Gervasi. 

Project d’investigació de la Unitat de recerca d’infermeria de la UB_Hospital Clínic. 

 

· Efectivitat de la valoració geriàtrica global des de l’Atenció Primària. Propostes de millora 

per la identificació dels malalts fràgils. Investigador principal. Dra. Remedios Martin amb la 

col·laboració de l’equip d’infermeria.  

 

· Decisions compartides des de les consultes d’Atenció Primària. Treballant la filosofia de les 

decisions compartides amb els professionals, els malalts i la comunitat. Dra. Remedios 

Martín, Dr. Manuel Campíñez, Dra. Nieves Barragan, Dra. Rosario Jiménez, DUE Maria 

Garro, amb la col·laboració de tot l’equip de metges i infermeres. 

 

 
Altres destacats:  

· Selecció dels nostres 2 centres entre els 16 que inicien el projecte COMSALUT a Catalunya.  

· Realització de l’estudi per promoure l’activitat física en majors de 70anys amb la Fundació 

Salut i Envelliment de l’UAB.  

· Col·laboració amb Metges Sense Fronteres en la venda de Roses per Sant Jordi.  

· Recollida solidària de 285  kilos d’aliments per Banc d’aliments de Càrites.  

· Posada en marxa de la càmera amidriàtica i el cribratge de patologia oftalmològica.  

· Primera edició del Premi de Responsabilitat Social Corporativa, amb la proposta guanyadora 

del Dr. Campíñez: col·laboració amb Banc de Temps.  

· Guanyadors del Premi Chiesi en Innovació Sanitària pel Projecte Centros en Transición®.  

· Re acreditació de la web del centre i del Blogjove amb la etiqueta de qualitat del COMB.  

· Ampliació del compromís del nostre centre amb la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) 

amb la incorporació a Respon.cat. 
· Presentació de la web i del nostre projecte de RSC als premis de Qualitat Avedis Donabedian 

amb molt bona valoració.  

· Certificació d’Acreditació en Qualitat de centre d’atenció Primària atorgat pel Departament 

de Salut.  

· Creació d’un Butlletí electrònic que s’envia cada 2 mesos, amb les notícies més destacades del 

centre i amb una entrevista a uns dels nostres professionals.  

· Edició de la Guia de l’embaràs i primers mesos. 

· Jornada de Portes Obertes i presentació del projecte COMSALUT a la població.  

· Edició d’un Calendari per la població amb la nostra proposta comunitària.  

· Menció especial al Premi “Espais Saludables” de la Societat Catalana de Mediació en Salut. 
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Destacats 2015 
EAP Vic 

 
Formació  

Estament mèdic 

· Sessions internes  

· Qualitat i seguretat dels pacients 

· Anglès advanced  

· Anglès Upper intermediate  

· 29º Jornada de pediatria ambulatòria 

· Curs autoformatiu en l'atenció primària de salut (CAAPS VI): Gonàlgia  

· Curs autoformatiu en l'atenció primària de salut (CAAPS VI): Alteració de l'hemograma 

· Urgències mèdiques: cardiològiques, pneumològiques i neurològiques 

· Actualització en docència per a tutors 

· Curso Ecografia clínica para médicos de familia  

· Curs Autoformatiu en l'Atenció Primària de Salut (CAAPS VI). Abordatge del pacient amb 

cronicitat complexa. 1a part  

· Curs Autoformatiu en l'Atenció Primària de Salut (CAAPS VI). Abordatge del pacient amb 

cronicitat  complexa. 2a part  

· Consens català sobre l’atenció del pacient amb migranya  

· XV Jornades d’Actualització Terapèutica  

· Curso de ecografía clínica para médicos  

· Curs on line de salut internacional a l’AP  

· Curs de pediatria 2014-2015: vegueria d’Osona i el Ripollès XXXè  

· Progresos y terapéutica en peditría y cirugía pediátrica  

· Curs d’actualització en docència per a tutors  

· Taller de formació: Consens català sobre l’atenció al pacient amb migranya 

· Certificació d’Expertesa en l’atenció a persones amb necessitats complexes en la comunitat  

· Actualització en emergències per a l’Atenció Primària  

 

Estament infermeria  

· Sessions internes  

· Qualitat i seguretat dels pacients 

· 29º Jornada de pediatria ambulatòria 

· Curs On-line d’intervenció en tabaquisme 

· La Infermera Virtual: Educació per la Salut 2.0 

· Tractament multicomponent combinat del tabaquisme en persones en situació d’especial 

atenció 

· Metodología del Consejo Breve de Salud Sobre Estilo de Vida - GRUPO 3 

· III Jornada de vacunes de l’AIFiCC  

· Vacunes 2015 Vall d´Hebron- XIX  Curs d’Actualitació  

· Anglès Upper intermediate  

· Anglès intermediate  

· Actualització en docència per a tutors 

· Actualització en emergències per a l’Atenció Primària  

 

Auxiliars d’infermeria  

· Qualitat i seguretat dels pacients 

· Jornada d’esterilització 

· Jornada de cures continuïtat assistencial: lideratge infermer en la gestió de cures 

 

Atenció a l’usuari  

· Qualitat i seguretat dels pacients 

· Anglès advanced  

· Anglès intermediate  

  

Administració   

· Introducció a l’abordatge de la violència sexual 

· Qualitat i seguretat dels pacients 

· Anglès advanced  

· Anglès intermediate  
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Recerca 

· Prospectiu, multicèntric, internacional registre de pacients homes i dones amb nou diagnòstic 

de fibrilació 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 via 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 via intramuscular con un esquema 

de 0,2 meses en adultos de 70 años y mayores. Zoster-022.2010  

· Estudi 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 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.   

· Ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, con control activo y de grupos paralelos para 

evaluar el efecto sobre las exacerbaciones del tratamiento una vez al día oral inhalado de la 

combinación a dosis fijas de tiotropio+olodaterol comparado con tiotropio durante 52 semanas 

en pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica grave a muy grave. 

(DYNAGITO).   

· Estudio aleatorizado, doble ciego, motivado por los acontecimientos, controlado con placebo y 

multicéntrico, de los efectos de la canagliflozina en los resultados renales y cardiovasculares 

en sujetos con diabetes mellitus tipo 2 y nefropatía diabética (CREDENCE 

28431754DNE3001).  
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Destacats 2015 
Muralles Salut 
 
Formació  

Durant l’any 2015 hem realitzat 21 activitats de formació interna i externa al nostre centre. 

· Maltractament infantil i juvenil 

· Cribatge alcohol 

· Qüestionari psicosocial 

· Maneig de la insuficiència renal crònica 

· Cures-apòsits 

· Maltractament a la dona 

· Salut laboral 

· Gestió del temps a la consulta 

· Sessió vacunes 

· Sessió èbola 

· Patologia respiratòria pediàtrica 

· Bon ús d’internet 

· Voluntats anticipades 

· Recerca  

· Jornades 

· XIX Jornades ACEBA 

· TIC / innovació 

· Migranya. 

· TSI Cuida’m 

· Ruta assistencial depressió 

· Codi Z treball social 

· RCP 

· Abordatge cronicitat complexa 

· Xarxa suport a les famílies cuidadores 

 

 
Recerca 

· NOM DE L'ESTUDI: B1481022  

Títol: Estudi de Fase III Multicèntric, doble cec, aleatoritzat, controlat amb placebo i amb 

grups paral·lels per avaluar l'eficàcia, la seguretat i la tolerabilitat de bococizumab (PF-

04950615) en la reducció del nombre d'esdeveniments cardiovasculars majors en pacients 

d'alt risc.  

SPIRE: estudis d'inhibició de la PCSK9 i disminució dels esdeveniments vasculars – SPIRE-

1.  

Data de contracte: 13 de maig de 2015  

Data d'inici: 28 de maig de 2015  

Data fi: en curs, tot i així, té una durada de 208 setmanes (aproximadament 5 anys)  

Pacients seleccionats: 10  

Fallo screening: 2  

Pacients randomitzats: 2  

Pacients que han retirat el consentiment: 3  

Pacients discontinuats: 3  

Promotor: Pfizer  

Títol: B1481022  

Durada: 208 setmanes  

Investigadors: Dra. Taverna i Dr. Monegal  

Infermera principal: Marta Fernández  

Study Coordinator: Teresa Sans  

 

· NOM DE L'ESTUDI: B1481038  

Títol: Estudi de Fase III Multicèntric, doble cec, aleatoritzat, controlat amb placebo i amb 

grups paral·lels per avaluar l'eficàcia, la seguretat i la tolerabilitat de bococizumab (PF-

04950615) en la reducció del nombre d'esdeveniments cardiovasculars majors en pacients 

d'alt risc.  
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SPIRE: estudis sobre la inhibició de PCSK9 i la reducció d'esdeveniments vasculars – SPIRE-

2.  

Data de contracte: 13 de maig de 2015  

Data d'inici: 28/05/2015  

Data fi: en curs, tot i així, té una durada de 208 setmanes (aproximadament 5 anys)  

Pacients seleccionats: 6  

Fallo screening: 1  

Pacients randomitzats: 3  

Pacients que han retirat el consentiment: 2  

Pacients discontinuats: --  

Promotor: Pfizer  

Títol: B1481038  

Durada: 208 setmanes  

Investigadors: Dra. Taverna i Dr. Monegal  

Infermera principal: Marta Fernández  

Study Coordinator: Teresa Sans 

 

· NOM DE L'ESTUDI: RJ-BNC01  

Títol: Assaig de Fase III, aleatoritzat, obert amb avaluació cega, multicèntric, de no-

inferioritat, amb control actiu i amb placebo, per avaluar la seguretat i eficàcia de l'aplicació 

tòpica de Gel de mupirocina 20 mg/g davant del producte de referència (pomada de 

mupirocina 20 mg/g) en el tractament d'impetigen en població pediàtrica.  

Data de contracte: 18 agost 2014  

Data d'inici: juliol 2015  

Data fi: en curs  

Pacients seleccionats: 1  

Fallo screening: --  

Pacients randomitzats: 1  

Pacients que han retirat el consentiment: --  

Pacients discontinuats: --  

Promotor: Reig Jofre Group  

Títol: RJ-NBC01  

Durada: 2 setmanes  

Investigadors: Dra. Domínguez  

Infermera principal: Maria Vázquez  

Study Coordinator: Teresa Sans  

 

· NOM DE L'ESTUDI: CTT116855  

Títol: Estudi en 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 de dosis fixa 

FF/UMEC/VI amb les combinacions dobles de dosis fixa FF/VI i UMEC/VI, administrades un 

cop al dia pel matí mitjançant un inhalador de pols seca en subjectes amb malaltia pulmonar 

obstructiva crònica. 

Data de contracte: 10 desembre de 2014 

Data d'inici: 28 de maig de 2015 

Data fi: en curs 

Pacients seleccionats: 7 

Fallo screening: 3 

Pacients randomitzats: 4 

Pacients que han retirat el consentiment: -- 

Pacients discontinuats: 1 

Promotor: GlasoSmithKline 

Títol: CTT116855 

Durada: 52 setmanes 

Investigadors: Dra. López 

Infermera principal: Érika Ruiz 

Study Coordinator: Teresa Sans 
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Muralles Salut organtiza les XIX Jornades ACEBA 

 

El dia 26 de novembre de 2015, es van celebrar les XIX JORNADES ACEBA amb el títol de Sanitat 

pública amb valor afegit, organitzades per Muralles Salut SLP. Es van celebrar al Centre 

Tarraconense “ El Seminari” de Tarragona. 
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Destacats 2015 
Pediatria dels Pirineus  
 

TIC / innovació / xarxes socials   

 
· La pàgina web www.pediatriadelspirineus.org s’ha consolidat com una eina de referència per 

a la divulgació pediàtrica, durant l’any 2015 ha tingut 29.545 visites (80’9 visites/dia), amb 

1’54 pàgines/visita i 57 segons de mitjana per visita. Ha rebut 412 consultes virtuals (totes 

resoltes abans de 24 hores) i s’han publicat (entre la part privada i la pública de la web) un 

total de 82 articles.  

· Les xarxes socials de Pediatria dels Pirineus son també un excel·lent mitjà de comunicació, 

amb 500 “likes“ a la pàgina de Facebook i 1.307 seguidors a Twitter.  

 

Twitter: @pedpirineus  
Facebook: Pediatria dels Pirineus 

 
· El treball titulat “Les TICs com a eina de suport a l’atenció pediàtrica, web de Pediatria dels 

Pirineus, amb consultori virtual i xarxes socials”, que resumia aquesta experiència, va rebre 

un dels 5 premis a la Millor Experiència de la 5a Jornada del pla de Salut de Catalunya de 

mans del Conseller de Sanitat Boi Ruiz. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pediatriadelspirineus.org/
http://www.aceba.cat
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Destacats 2015 
Prevenció Assistència i Seguiment (PAS) 

 
Formació  

· “Formació en competència intercultural en l’àmbit sanitari” Màster de Drogodependències.  

 

Recerca  

· Coautours de l’estudi “Características y supervivencia a largo plazo de 680 pacientes 

admitidos a tratamiento de metadona en un Hospital universitario del Área de Barcelona 

entre 1995 y 2013”. 

 

Jornades 

· IV Jornada del Fòrum d’associats i col·laboradors d’UCH  “Col·laboració públic privada” 

· “Evolució del tractament amb Suboxone experiència des d’infermeria intercanvi de casos” 

· Jornada de Treball Social “Nous escenaris noves realitats” 

· Jornada ACEBA “Sanitat pública amb valor afegit” 

· Jornada de coordinació CS i Atenció Primària sobre el programa “Beveu menys” 

 

TIC / innovació / xarxes socials  

· Desenvolupament d’una nova aplicació informàtica per a la gestió assistencial.  
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Formació  
UNITAT DOCENT ACEBA 

 

 
 

www.udaceba.cat 

 
Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària ACEBA 

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

· Acreditació per a la formació en l’especialitat d’Infermeria d’Atenció Familiar i Comunitària.  

· Formació en AP en diferents especialitats mèdiques. 

· Formació d'excel·lència. 

· Intercanvis en AP.  

· Gran oferta de centres rurals. 

 

Centres de salut acreditats  

EAP Dreta de l’Eixample  
C. Roger de Flor, 194-196, (08013). Barcelona. Coordinadora docent: Dra. Sílvia Zamora.  

EAP Sagrada Família  
Còrsega, 643, (08025). Barcelona. Coordinadora docent: Dra. Gemma Férriz.  

EAP Sardenya  
C. Sardenya, 466, (08025). Barcelona. Coordinador docent: Dr. Mariano de la Figuera.  

EAP Vic  
Passatge Pla del Remei, 10-12, (08500). Vic. Coordinador docent: Dr. Roger Codinachs. 

 

Tutors/es 

19 tutors/es acreditats de Medicina de Família.  

10 tutors/es acreditats d’Infermeria de Família. 

 

Residents 

Durant el curs 2014-2015, UDACEBA compta amb:  

· 18 residents de medicina de família, dels quals, 7 són residents de l’EAP Sardenya, 3 de 

l’EAP Remei, 3 de l’EAP Dreta de l’Eixample i 5 de l’EAP Sagrada Família. 

· 2 residents d’infermeria d’atenció familiar i comunitària ubicats a l’EAP Sardenya.  

 

Jornades del Resident 

· 13a Jornada del Resident. Hostalets de Balenyà. “Deprescripció en geriatria”. Dra. Núria 

Molist. 24 d’octubre de 2014.  

· 14a Jornada del Resident. Benvinguda i comiat dels residents. EAP Vic. 12 de maig de 2015.   

 

Butlletí científic APSalut 

Premi Josep Manuel da Pena. 2a edició 

Memòria UDACEBA 2014-2015 

 

 

http://www.udaceba.cat/
http://www.udaceba.cat/ca/apsalut/numeros-publicats.htm
https://premijmp.wordpress.com/segona-edicio/
https://premijmp.wordpress.com/segona-edicio/
http://www.aceba.cat
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XIX Jornades ACEBA 
SANITAT PÚBLICA AMB VALOR AFEGIT 

 
Economia social, autogestió, governança i balanç del sistema sanitari 

centren el debat de les XIX Jornades ACEBA “Sanitat pública amb valor 

afegit”. 
 

 
 

 
El 26 de novembre es va celebrar la XIX edició de les Jornades ACEBA al Centre Tarraconense El 

Seminari, de Tarragona. A l’entorn de 130 professionals de la salut es van reunir en aquest 

certamen anual que posa de relleu temes d’actualitat i d’interès del sistema sanitari català.  

  

A l’emblemàtic espai tarragoní El Seminari, i sota el títol “Sanitat pública amb valor afegit” durant 

tota la jornada es van concórrer ponències i tallers que van comptar amb la participació i assistència 

dels professionals de les Entitats de Base Associativa (EBA) i d’altres representants d’entitats i 

institucions del sector salut. 

  

Van obrir la Jornada els representants d’institucions de la demarcació de Tarragona, entre els quals 

el Dr. Josep Mercadé, gerent de la Regió Sanitària Camp de Tarragona, la Sra. Ana Santos, tinent 

d'alcalde i regidora de Salut de l'Ajuntament de Tarragona, el Dr. Fernando Vizcarro, president del 

Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, també el president d'ACEBA, Dr. Joan Ma. Aranalde i el 

president del Comitè Organitzador de les XIX Jornades ACEBA, el Dr. Ramon Monegal. 

  

El certamen va posar en valor l’economia social de les EBA. La conferència inaugural, a càrrec del 

Sr. Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va fer especial 

èmfasi en la necessitat de revertir i promoure les polítiques socials per enfortir l’estat del benestar. 

En aquesta línia s’apunta la possibilitat d’establir vincles i vehicular sinèrgies entre ambdues 

entitats. 

  

En la taula de consellers de Salut de la Generalitat de Catalunya es va fer un balanç de la 

trajectòria del sistema sanitari català fins als nostres dies. Va comptar amb la presència i 

participació dels exconsellers de Salut, Sr. Boi Ruiz, Sra. Marina Geli i Sr. Xavier Trias.  
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La presentació del Codi de Bon Govern de les EBA va ser l’altre eix protagonista de les Jornades. El 

document del Codi de Bon Govern inclou el conjunt de bones pràctiques de gestió de les Entitats de 

Base Associativa que integren ACEBA. 

  

Es van presentar experiències innovadores de les EBA i es van impartir tallers de comunicació i de 

risoteràpia. 

  

Les XIX Jornades ACEBA es van emetre per streaming durant tot el dia. Accedir als vídeos i 

ponències de la Jornada a: www.aceba.cat/ca/jornades-aceba/2015-xix-jornades-aceba.htm 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.aceba.cat/ca/jornades-aceba/2015-xix-jornades-aceba.htm
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Comunicació  

 
Revista Fer Salut 

www.fersalut.org 

 
Fer Salut 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.  Amb aquest objectiu volem que el Fer Salut esdevingui una eina útil de 

consulta per prevenir malalties i per millorar l’actitud i la consciència social vers la salut. 

 

Des de l’any 2015, us facilitem la publicació en format digital, amb enllaços i informació addicional 

que es poden consultar des de qualsevol dispositiu mòbil, perquè tothom tingui al seu abast recursos 

i informació en salut de qualitat. També us oferim una entrevista en salut en cada número que 

podeu veure al canal YouTube de la revista.   

Entrevistes Fer Salut 

 

Durant l’any 2015 hem publicat els números 67, 68, 69, 70, 71 i 72 de la revista.  

 

 

             
 

 

 

             
 

 

Comitè Editorial  

 

Subscripció al newsletter Fer Salut 

 

http://www.fersalut.org/
https://www.youtube.com/channel/UCMohi1ZNxyMyIjLoitYBjtw
http://www.fersalut.org/comite.php
http://www.fersalut.org/subscriute.php
http://www.fersalut.org/publicacions/general/067/
http://www.fersalut.org/publicacions/general/068/
http://www.fersalut.org/publicacions/general/069/
http://www.fersalut.org/publicacions/general/070/
http://www.fersalut.org/publicacions/general/071/
http://www.fersalut.org/publicacions/general/072/
http://www.aceba.cat
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Premsa 

 
Durant l’any 2015 ACEBA ha generat unes 25 notícies amb una trentena d’impactes a la premsa. 

Podeu consultar les notícies publicades al web d’ACEBA: 

http://www.aceba.cat/ca/pg3/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies.htm 
 

 

 

 

http://www.aceba.cat/ca/pg3/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies.htm
http://www.aceba.cat
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Notícies d’interès  

 
· Anul·lat el concurs per adjudicar la gestió de l'ABS d'Alcover 

 

· La Jornada Assistencial TIC OMIap promou la interoperativitat del sistema sanitari 

 

· ACEBA publica la revista Fer Salut en format digital  

· La revista Fer Salut estrena la secció de vídeos-entrevista 

 

· L’EAP Vallcarca-Sant Gervasi és centre escollit per al desplegament del projecte 

COMSALUT 

 

· La Marató de Donació de Sang a Centelles supera les xifres dels darrers 6 anys, amb 411 

donacions admeses 

 

· L'EBA Vallcarca rep el premi Chiesi en Innovació Sanitària 

 

· L’EBA Vallcarca-Sant Gervasi s’acull al projecte Respon.cat per promoure la RSC 

 

· "La LOSC 25 anys després". Una lectura crítica i compromesa del model sanitari català 

 

· Cinc EBA reben els certificats d'Equips d'Atenció Primària acreditats 

 

· Dos metges d'ACEBA són guardonats Professionals d'Excel·lència 2015 pel COMB 

 

·  

 

                  
 

 

· L’EAP Vallcarca-Sant Gervasi organitza el 1r concurs d’idees per fomentar la RSC 

 

· Economia social, autogestió, governança i balanç del sistema sanitari centren el debat de les 

XIX Jornades ACEBA “Sanitat pública amb valor afegit” 

 

· El compte de Twitter d’ACEBA @ACEBAautogestio ja té més de 600 seguidors 

 

· L'EAP Vallcarca–Sant Gervasi rep una menció especial en la primera edició del Premi Espais 

Saludables 

 

 

 

· Professionals de l'EAP Sardenya i l’EAP 

Dreta de l’Eixample reben el Premi de 

Recerca de la Fundació Mutuam Conviure 

2015 

 

 

 

 

· L'EAP Albera Salut es solidaritza amb la Marató de TV3 dedicada a l'Obesitat i la Diabetis 

 

http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id79/se-anula-el-concurso-para-adjudicar-la-gestion-de-la-abs-de-alcover.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id80/la-jornada-assistencial-tic-omiap-promueve-la-interoperabilidad-del-sistema-sanitario.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id81/aceba-publica-la-revista-fer-salut-en-formato-digital.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id82/la-revista-fer-salut-inaugura-la-seccion-de-videos-entrevista.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id83/el-eap-vallcarca-sant-gervasi-es-escogido-para-el-despliegue-del-proyecto-comsalut.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id83/el-eap-vallcarca-sant-gervasi-es-escogido-para-el-despliegue-del-proyecto-comsalut.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id84/la-maraton-de-donacion-de-sangre-de-centelles-incrementa-la-cifra-de-las-6-ediciones-anteriores-llegando-a-las-411.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id84/la-maraton-de-donacion-de-sangre-de-centelles-incrementa-la-cifra-de-las-6-ediciones-anteriores-llegando-a-las-411.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id87/la-eba-vallcarca-gana-el-premio-chiesi-en-innovacion-sanitaria.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id89/la-eba-vallcarca-sant-gervasi-se-adhiere-al-proyecto-responcat-para-promover-la-responsabilidad-social-en-cataluna.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id88/la-losc-25-anos-despues-una-lectura-critica-y-comprometida-del-modelo-sanitario-catalan.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id91/cinco-eba-son-reconocidas-equipos-de-atencion-primaria-acreditados.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id94/dos-medicos-de-aceba-reciben-el-premio-a-la-excelencia-profesional-2015-por-el-comb.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id95/el-eap-vallcarca-sant-gervasi-organiza-el-primer-concurso-de-ideas-para-fomentar-la-responsabilidad-social.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id96/la-economia-social-la-autogestion-la-gobernanza-y-el-analisis-del-sistema-sanitario-catalan-centran-el-debate-de-las-xix-jornadas-aceba.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id96/la-economia-social-la-autogestion-la-gobernanza-y-el-analisis-del-sistema-sanitario-catalan-centran-el-debate-de-las-xix-jornadas-aceba.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id98/la-cuenta-de-twitter-de-aceba-acebaautogestio-ya-tiene-mas-de-600-seguidores.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id99/el-eap-vallcarcasant-gervasi-recibe-una-mencion-especial-en-la-primera-edicion-del-premio-espacios-saludables.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id99/el-eap-vallcarcasant-gervasi-recibe-una-mencion-especial-en-la-primera-edicion-del-premio-espacios-saludables.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id100/profesionales-del-eap-sardenya-y-el-eap-dreta-de-leixample-reciben-el-premio-de-investigacion-de-la-fundacion-mutuam-conviure-2015.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id100/profesionales-del-eap-sardenya-y-el-eap-dreta-de-leixample-reciben-el-premio-de-investigacion-de-la-fundacion-mutuam-conviure-2015.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id100/profesionales-del-eap-sardenya-y-el-eap-dreta-de-leixample-reciben-el-premio-de-investigacion-de-la-fundacion-mutuam-conviure-2015.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id100/profesionales-del-eap-sardenya-y-el-eap-dreta-de-leixample-reciben-el-premio-de-investigacion-de-la-fundacion-mutuam-conviure-2015.htm
http://www.aceba.cat/ca/pl199/actualitat-i-publicacions/noticies/id101/el-eap-albera-salut-se-solidariza-con-la-marato-de-tv3-dedicada-a-la-obesidad-y-diabetes.htm
http://www.aceba.cat
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Les EBA a les xarxes 

 
Progressivament les EBA es van incorporant a les xarxes socials, principalment al Twitter i al 

Facebook. 

 

 

EBA Web i Xarxes socials 

EAP Albera Salut  

www.alberasalut.cat 

Twitter: @alberasalut 
Bloc: http://alberasalut.blogspot.com.es/ 

Facebook: alberasalut 

EAP Alt Camp Oest  www.absaco.org 

EAP Dreta de l’Eixample 
www.eapdretaeixample.cat 

@caprogerflor 

EAP Osona Sud – Alt Congost  
www.ebacentelles.cat 

Facebook: CAPCentelles  

EAP Poble Sec 

www.capleshortes.cat 

Twitter: @CAPLesHortes 
Facebook:www.facebook.com/CAP-Les-Hortes-

1380457068945747/ 

EAP Sardenya 

www.eapsardenya.cat 

Twitter: @eapsardenya  
Facebook: eapsardenyabcn 

EAP Sarrià Vallvidrera Les Planes 
 

www.capsarria.com 

 

EAP Vallcarca – Sant Gervasi 

www.aprimariavsg.com 

Webbloc: www.consultajove.net 
Twitter: @aprimariavsg 

Facebook: Atenció Primària Vallcarca - Sant Gervasi 
Youtube: aprimariavsg  

EAP Vic 

www.eapvic.org 

Twitter: @EAPVIC  
Facebook: Eap Vic  
Linkedin: Eap Vic 

Muralles Salut 
www.murallessalut.cat 

Facebook: CAPMuralles 

PAS www.pas-org.cat 

Pediatria dels Pirineus 

www.pediatriadelspirineus.org 

Twitter: @pedpirineus  
Facebook: Pediatria dels Pirineus 

 
 
 
 

http://www.alberasalut.cat/
http://alberasalut.blogspot.com.es/
http://www.absaco.org/
http://www.ebacentelles.cat/
http://www.capleshortes.cat/
http://www.eapsardenya.cat/
http://www.capsarria.com/
http://www.aprimariavsg.com/
http://www.eapvic.org/
http://www.murallessalut.cat/
http://www.aceba.cat
http://www.eapdretaeixample.cat
http://www.facebook.com/CAP-Les-Hortes-1380457068945747/
http://www.facebook.com/CAP-Les-Hortes-1380457068945747/
http://www.consultajove.net
http://www.pas-org.cat
http://www.pediatriadelspirineus.org
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ACEBA EN XIFRES  

2010-2015 
 

 
Comparativa de les principals dades d’ACEBA dels darrers 6 anys 
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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 

 
A tenir en compte:  

*Muralles Salut s’incorpora a ACEBA l’any 2013. Prevenció Assistència i Seguiment (PAS) i 

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

 
RCA 
Registre Central de Persones Assegurades 

 

EBA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EAP Albera Salut 7.067 7.079 6.922 7.159 5.912 7.288 

EAP Alt Camp Oest  6.331 6.328 6.209 6.047 6.201 6.091 

EAP Dreta de 

l’Eixample 
45.819 45.133 45.133 44.470 46.268 44.942 

EAP Osona Sud – 

Alt Congost  
12.309 13.619 12.577 13.485 12.148 13.870 

EAP Poble Sec 27.375 25.582 25.814 25.099 25.071 24.723 

EAP Sardenya 20.861 20.519 19.524 19.766 19.429 19.221 

EAP Sarrià 

Vallvidrera Les 

Planes 

47.349 46.036 43.905 48.267 45.605 45.616 

EAP Vallcarca – 

Sant Gervasi 
57.545 57.087 51.108 54.928 54.647 56.385 

EAP Vic 24.004 23.363 23.463 23.463 23.848 24.565 

Muralles Salut* - - - 16.095 16.095 17.813 

PAS* - - -  288.000 287.589  

Pediatria dels 

Pirineus* 
- - -  

3.567 nens 

(0-14 anys) 

2.812 nens 

(0-14 anys) 

TOTAL: 248.660 244.746 234.665 258.779 546.791 550.915 
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Equips professionals 
 

Total professionals per centre  

 

EBA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

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

EAP Alt Camp Oest  23 26 26 26 26 26 

EAP Dreta de l’Eixample 77,35 85 81 77 79 78 

EAP Osona Sud – Alt 

Congost  
50 45 52 37 53 54 

EAP Poble Sec 53,4 53 46,3 44,3 50 67 

EAP Sardenya 42 44 47 37 40 40 

EAP Sarrià Vallvidrera 

Les Planes 
59,2 63 63 63 60 60 

EAP Vallcarca – Sant 

Gervasi 
81 76 74 69 69 67 

EAP Vic 56 56 57 49 54 52 

Muralles Salut* - - - 42 42,25 43,55 

PAS* - - - - 15 15 

Pediatria dels Pirineus* - - - - 17 7 

TOTAL: 469,95 475 485,8 470,3 529,5 536,5 

 

Categories professionals. Dades globals de totes les EBA 

 

Estaments professional 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Metges (MFiC)  134,5 134 144 143 149 139 

Pediatres  30,4 33 29 30 35,75 35,75 

Odontòlegs 24,6 20 17,3 21,3 23,2 26 

Infermers 116 107 114 115 128,25 125 

Treball Social 9 9 8,5 11 11 11 

Auxiliars 24,5 23 - - 27,8 35 

Administració 

/Atenció a l’Usuari 
92,7 94 97 99 115,5 112,8 

Altres 38,25 55 76 51 39 52 

TOTAL: 469,95 475 485,5 470,3 529,5 536,5 
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Activitat assistencial 

 
Total de visites anuals per centre 

 

EBA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

EAP Albera Salut  80.175 64.143 67.648 73.515 75.386 72.618 

EAP Alt Camp Oest  73.048 77.795 71.145 65.560 69.308 72.183 

EAP Dreta de l’Eixample 249.868 266.150 219.314 225.005 215.428 282.850 

EAP Osona Sud – Alt 

Congost  
87.296 139.072 119.130 89.231 122.126 99.385 

EAP Poble Sec 190.241 140.495 157.223 147.361 145.700 156.117 

EAP Sardenya 125.605 117.038 106.632 104.053 138.359 112.535 

EAP Sarrià Vallvidrera 

Les Planes 
183.104 168.457 142.963 160.879 136.069 134.588 

EAP Vallcarca – Sant 

Gervasi 
215.924 227.488 236.294 231.251 203.973 204.115 

EAP Vic 201.661 170.663 176.451 174.760 149.800 143.698 

Muralles Salut* - - - 110.271 111.828 106.902 

PAS* - - - - 20.241 18.402 

Pediatria dels Pirineus* - - - - 17.513 13.769 

TOTAL: 1.406.922 1.371.301 1.296.800 1.381.886 1.405.731 1.417.162 

 

Total de visites anuals per especialitat 

 

Especialitat 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Medicina de Família 797.214 749.270 670.426 720.161 694.835 699.855 

Pediatria  134.619 132.189 141.164 139.916 196.877 161.384 

Odontologia 56.667 49.490 46.551 53.970 52.287 53.531 

Infermeria 344.159 376.820 352.821 384.847 369.621 362.312 

Atenció Continuada - 20.116   20.508 57.669 

Treball social 12.554 14.785 14.385 13.872 15.015 17.466 

Serveis psicosociosanitaris. 

(salut mental i addiccions)* 
- - - - 20.241 18.402 

Altres 61.709 28.631 71.453 69.120 22.004 46.543 

TOTAL: 1.406.922 1.371.301 1.296.800 1.381.886 1.405.731 1.417.162 

*Activitat assistencial de Prevenció Assistència i Seguiment (PAS)  
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CONTACTE 

 

 
 
Dr. Toni Iruela 

Relacions Institucionals ACEBA 

airuela@ebavallcarca.cat 

 

Sra. Laura Aranalde Vila-Masana  

Comunicació ACEBA 

646 669 838  

laranalde@aceba.cat 
  

Sr. Òscar Autet 

Secretaria ACEBA 

oautet@eapvic.org 

 

 

 

 

 

 

Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa 

Web: www.aceba.cat  

Twitter: @ACEBAautogestio 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Revista Fer Salut 

Web: www.fersalut.org 

Twitter: @revistafersalut 

 

mailto:airuela@ebavallcarca.cat
mailto:laranalde@aceba.cat
mailto:oautet@eapvic.org
http://www.aceba.cat/
http://www.fersalut.org/
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Salut al vostre servei 
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