
2021, seguim en pandèmia
En els moments difícils,
hi posem totes les mans.
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Treball col·lectiu, col·laboratiu i comunitari: és la força en els moments difícils

Pandèmia, Covid-19, contagis, onada i vacunació. Han estat 
paraules definitòries i recurrents durant tot l’any 2021. 

El coronavirus SARS-CoV-2 ha determinat en bona part les 
nostres vides, amb restriccions i incerteses. 

Memòria 2021

En aquestes pàgines resumim en un esforç de 
condensació i síntesi, la feina feta pels equips que 

integrem ACEBA: contenció de la Covid-19 i vacunació 
massiva, alhora que control i conciliació de tots els 

aspectes de salut de la nostra població. 

Sens dubte la capacitat d’adaptació de la nostra gent, professionals i ciutadans, és encomiable.  
Seguim posant totes les mans per cuidar les persones, per reforçar vincles amb la salut. Per garantir la 

qualitat assistencial, l’accessibilitat als serveis de salut i el benestar de la població. 

La nostra raó de ser com a professionals de la salut són les persones. 
Gràcies als nostres equips per cuidar-nos dia a dia i als nostres usuaris per la confiança dipositada. 

Moltes gràcies!

En els moments difícils,
hi posem totes les mans



EBA CENTELLES 

Pla del Mestre, 7 
08540 Centelles
938810485
ebacentelles@ebacentelles.cat
www.ebacentelles.cat

També ens trobaràs a les xarxes socials

Twitter: @EbaCentelles
Facebook: Cap Centelles
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http://www.ebacentelles.cat/
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Autogestió en salut

Memòria 2021



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 2021

Població RCA 14.287

Població atesa 13.737

1

Memòria 2021



Som 56 professionals al servei de la salut

• 12 Medicina de família

• 3  Pediatria

• 3 Infermeria de pediatria

• 4 Odontologia

• 8  Infermeria d’adults

• 4  Auxiliars d’infermeria

• 6  Auxiliars d’infermeria /de clínica

• 1 Treball socials

L’equip2

• 7 Atenció a l’usuari / administratius

• 1  Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI)

• 3  Gestor COVID

• 1 Referent Escola-COVID (RECO)

• 1 Dietista-nutricionista

• 2 Llevadores (ASSIR) 

• 0 Referent de Benestar Emocional Comunitari (RBEC)

Durant l’any 2021 
s’incorporen 3 nous 
perfils professionals a 
l’Atenció Primària
-TCAI, dietista 
nutricionista i RBEC-
per dotar els equips de 
més recursos i donar 
resposta a les necessitats 
de la població en 
benefici de la bona salut 
física i mental. 
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Activitat assistencial

Memòria 2021



Resultats assistencials3

Activitat assistencial

Visites presencials 113.584

Visites telefòniques 29.420

Visites t i consultes no presencials (e-consulta) 9.420

Visites a domicili 466

TOTAL 152.890

Proves Covid-19

TAR 6.824

PCR 5.968

Vacunació Covid-19

Dosis administrades 12.683

Memòria 2021



• 75.492 Medicina de Família i Comunitària

• 8.617 Pediatria

• 9.452 Odontologia

• 37.390 Infermeria adults

• 6.377 Infermeria pediàtrica

• 81 Treball Social

• 15.481 Atenció continuada

Assistència i serveis de salut prestats als nostres usuaris

Visites ateses per especialitat4

Memòria 2021



Farmàcia
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DHD ST 
AINEs

DHD ST 
Antiulcerosos

DHD ST 
Benzodiazepines

DHD ST 
Antibacterians

MATMA
(Llista fixa) 

%

Biosimilars
Glargina %

Biosimilars
Enoxaparina %

30.83% 1.87% 95.96% 9.59% 0.31% 46.58% 86.57%

Antihipertens
ius 
%

IBP 
%

Osteoporosi  
%

Hipocolestero-
lemiants %

%

Antidepressius 1a 
linia %

Antidepressius 2a 
linia %

Hipoglucemiants 1a 
linia %

Hipoglucemiant
s  2a linia %

Insulines 1a 
NPH %

MPOC %
Antibacteria

ns %

74.16% 91.31% 69.49% 82.79% 68.56% 51.87% 59.78% 75.05% 61.34% 27.74% 42.78%

IQF 2021

Índex de Qualitat Farmacèutica5
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Del centre:  2.862.171,88 €

De l’AGA: 18.688,09 € 

Cost/habitant Cost/recepta Receptes/habitant 

157,02 9,47 16,58

Prescripció farmacèutica en receptes. Any 20216

Despesa en farmàcia7
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Formació i docència
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Número total 26
ACCIONS 

FORMATIVES

Formació i promoció professional8

Memòria 2021

.  Reunió  Equip Investigadors Estudi GSK Vacuna RSV

.   10 Sessió Interna Pediatria

.  1 cop a la setmana sessió actualització Covid-19 / protocols 
i actuacions a fer. Seguiment de la vacuna 
.  Equip investigadors Estudi C4671006 Pfizer
.  Fractures per fragilitat_1
.  Urticaria Crònica 
.  Psiquiatria 
.  Risc suïcidi
.  Osonament 
.  Lumbalgia Unitat de Raquis
.  Fractures per fragilitat_2
.  Reumatologia 
.  Objectius CatSalut
.  Clínica Llevadora
.  Us racional dels ATB en ITUs i ús del streptotest



• Acollim estudiants universitaris de UDM AFiC Barcelona ICS, UD Costa de Ponent, UVIC i UDACEBA

Durant l’any 2021 24 estudiants s’han format al nostre centre.

Estudiants de pregrau 16

Estudiants de postgrau 8

Estudiants de cicles formatius 0

Formació i docència9
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Som centre docent acreditat 
per la formació de 

residents de Medicina de Família i Comunitària 
i residents d’Infermeria Familiar i Comunitària 

www.udaceba.cat

@UDACEBA

L’any 2021 hem format a:
7 residents de Medicina Familiar i Comunitària (MIR) 
1 residents d’Infermeria Familiar i Comunitària (IIR)

Formació i docència10

Formem a residents en Atenció Familiar i Comunitària
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Responsables 
i compromesos 
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L’activitat a la comunitat s’ha basat en formació a professorat, alumnes i els diferents centres, 

residencies de la gent gran i  equips amb temes Covid19

Resoldre dubtes online, reunions online

S’han mantingut les donacions de sang a la comunitat fora dels centres assistencials 

Vacunacions Escolars

Tabac : difusió i participació al vídeo de la xarxa de prevenció i control del tabaquisme de la 

Catalunya Central, difusió de la setmana sense fum i del dia mundial del tabac, es porta penjada a 

la roba una xapa identificativa per ajudar a deixar de fumar.

Exercici físic : es fa difusió al professionals i fem difusió del dia mundial de l’exercici físic 

Activitats dirigides a la comunitat. Som i generem actius en salut!

Salut comunitària11
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Recerca i publicacions12

Línies de recerca
. CAP Centelles : participació en 22 estudis 
. CAP Balenyà :   participació en  2 estudis 
Assaig segons la fase : 
• Fase 1/2/3= 1 ; Fase 2 = 1 Fase  2/3 = 8; Fase 3 = 7; Fase IIIb = 2
• Observacional = 4 ; Fase  4= 1 
838 pacients reclutats, 517 pacients en seguiment . Promig de 290.75 

visites al mes  i un promig de 4.16 visites pacient.

DuPont :2
Merck : 3
GSK : 7
Astra Zeneca :1
Pfizer :5
Astellas :2
Menarini :1
VIR Biotechnology – GSK 2
Celltrion : 1
(segons Promotor ) 

Publicacions
• (Gemma Tobajas ens ho passarà) 

Memòria 2021

Vacunes : 7
Respiratori : 4
Obesitat : 2
Menopausa:2
Covid-19 : 8
Dolor : 1

(segons patologia) 



Eixos estratègics i línies d’acció

Col·laboracions

Millores en la gestió dels recursos

• Avaluació interna i externa en relació al compromís en materia RSC
• Promoure diàleg amb tots els grups d’interès
• Afavorir la transparència en relació als processos d’avaluació
• Gestió responsable, compra socialment responsable, resultats socials
• Cura dels professionals, fomentar la qualitat de vida i l’estabilitat en 

l’ocupació, promoció interna

“Compromesos 
amb les persones 
i amb l’entorn”

Responsabilitat social i sostenibilitat13

• Aliances amb els diferents institucions (ajuntaments, AFA’s, grups 
directius de les escoles, per desenvolupar un bon pla  d’atenció 
comunitària.

• Responsables amb el medi ambient , estem sempre treballant amb el 
servei de prevenció per una millora continua

• Instal·lació de llums de baix consum a tot el centre, polsadors automàtics 
de la il·luminació, i aixetes d’aigua,  rellotges programats per el tancament 
automàtic (llum – aigua- A/C) 

• Projecte per el 2022 de instal·lació plaques solars
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Revista FerSalut14

La revista d’ACEBA
Fer Salut és una publicació de divulgació 
en salut, gratuïta i periodicitat bimensual, 
dirigida a tota la població, per promoure 
bons hàbits i consells en salut. Proporciona 
informació contrastada i de qualitat per 
empoderar les persones vers la seva salut, 
educar en salut i conscienciar en la 
importància de cuidar la salut, en benefici 
propi i de l’entorn. 

Números publicats el 2021.

• FS_103. Gener-febrer
• FS_104. Març-abril
• FS_105. Maig-juny
• FS_106. Juliol-agost
• FS_107. Setembre-octubre
• FS_108. Novembre-desembre

1 2 3

4 5 6
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http://www.fersalut.org/publicacions/general/103/html5forpc.html?page=0
http://www.fersalut.org/publicacions/general/104/html5forpc.html?page=0
http://www.fersalut.org/publicacions/general/105/html5forpc.html?page=0
http://www.fersalut.org/publicacions/general/106/html5forpc.html?page=0
http://www.fersalut.org/publicacions/general/107/html5forpc.html?page=0
http://fersalut.org/publicacions/general/108/html5forpc.html?page=0


• Banc de Llet, aquest any s’han seleccionat 28 
donants llet, s’han recollir 50,825 litres de llet 
materna 

• Banc de Sang s’han recollit 377 bosses de sang, hi 
ha hagut 402 oferiments i 19 nous donants 

Altres dades, activitat, reconeixements, iniciatives... d’interès dutes a terme durant l’any

Destacats 202115
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I seguirem cuidant-vos. 
Per la vostra salut 
hi posarem totes les mans.



Gràcies!

Memòria 2021
www.aceba.cat

@ACEBAautogestio


