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1Fites 2019
Principals fites AQuAS realitzades el 2019

Aquest any hem commemorat el 25è aniversari de l’Agència.

L’AQuAS ho va celebrar amb l’objectiu de generar coneixement rellevant, mitjançant 
l’avaluació i l’anàlisi de dades per a la presa de decisions, i contribuir a la millora de 
la salut de la ciutadania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

Jornada de Decisions compartides al final de la vida.

S’hi va presentar l’eina de decisions al final de la vida per entendre l’atenció al final 
de la vida i quines situacions es poden donar quan es pateix una malaltia greu en 
fase avançada.

Compromís per a la igualtat de gènere en els centres de recerca.

Mitjançant la primera Cimera de Gènere en Ciències de la Salut a Girona amb 
l’adhesió de 19 centres de recerca als 12 punts del la Carta de Compromís per 
a la igualtat de gènere en els centres de recerca.

Presentació de l’Observatori de la Mort.

Que té per missió recollir les dades sobre el lloc i les circumstàncies en què moren 
les persones a Catalunya, per poder extreure’n conclusions i fer propostes de 
millores en l’atenció i la prestació de serveis.

Creació de la nova unitat Real World Data Lab.

Per donar suport als diferents àmbits d’actuació en l’anàlisi de dades i generació 
del coneixement necessari per tal de contribuir a la millora de la salut de la ciutadania 
i la sostenibilitat del sistema de salut.

Protocol contra la violència masclista.

Aquest projecte respon a la voluntat del Departament de Salut d’implementar 
una estratègia efectiva d’abordatge de la violència masclista en l’àmbit sanitari.

Redisseny de marca.
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Impuls a la compra pública basada en valor.

Donant suport al CatSalut en l’avaluació i selecció dels projectes candidats i 
en el procediment de Compra Pública d’Innovació dels projectes guanyadors 
de la convocatòria del programa d’innovació en salut.

Síntesis en tecnologies sanitàries.

Com a nova forma de comunicació dels informes d’avaluació de tecnologies 
sanitàries realitzats en els àmbits català, estatal o europeu.

Decisions compartides en esclerosi múltiple.

Presentant en una jornada pública l’eina de Decisions Compartides per a 
l’abordatge de l’esclerosi múltiple i l’aplicació interactiva SELECCIONEM per 
a la presa de decisions sobre les opcions de tractament.

Pacients en els panels d’avaluació PERIS.

Inclusió de pacients i usuaris de la recerca en les comissions d’avaluació de 
les propostes científiques presentades a les convocàtòries de recerca PERIS.

César Velasco vicepresident de l’EUREGHA.

El director de l’AQuAS esdevé vicepresident i membre del Comitè Executiu de 
l’European Regional and Local Health Authorities en representació del Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Priorització de propostes PADRIS.

El Programa d’Analítica de Dades per a la Recerca i la Innovació en Salut (PADRIS) 
posa en marxa un procediment de priorització per a projectes que necessitin suport 
expert per elaborar model predictius mitjançant la informació del Sistema de Salut 
de Catalunya.

Hem rebut la medalla en format placa Josep Trueta al mèrit sanitari.

Aquest guardó destaca la contribució significativa de l’AQuAS a l’avenç i la millora 
de l’àmbit de la salut en l’any del seu vint-i-cinquè aniversari.

AQuAS esdevé Unitat Associada a INGENIO.

L’Agència és reconeguda com a Unitat Associada a INGENIO (CSIC-UPV), 
centre de referència en política científica, avaluació i innovació estatal i internacional.

8 noves recomanacions Essencial.

Publicació de vuit recomanacions per evitar les pràctiques clíniques de poc valor 
i millorar la qualitat de l’atenció sanitària.
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2Jornades
Compartim el nostre coneixement  

amb més participació en jornades externes

/ L’Agència celebra els 25 anys.

/ *Formats dels actes amb més participació ciutadana. S’ha 
potenciat l’Àrea de Participació i la de Violència de Gènere.

2019

161 jornades
Participació en Jornades Externes

6 jornades
Jornades Organitzades*

635 assistents
Assistents Jornades
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3Premsa i altres mitjans
Nombre d’informes i articles científics 

realitzats per cada àrea

/ Dades 2019

59

29

31

Impacte a mitjans:  
número de mencions a mitjans (premsa, ràdio online, etc.)

Nombre articles científics

Nombre informes publicats a la web AQuAS

/ Informes 2019 (distribució per unitats)

Avaluació
13

Observatori
4

Participació
10

31 Informes
2019

Recerca
4
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aquas.gencat.cat
/ Visites totals

/ Sessions segons canal de procedència

/ Sessions per dispositiu

/ Durada mitja de la sessió

2 minuts  
i 24 segons
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/ Al 2019 s’ha fet una renovació d’imatge 
i organització de la web.  
 
/ Pdf més descarregat: 1.119 descàrregues.  
“Guía de atención a los pacientes con dolor crónico 
no oncológico utilizando analgésicos opioides”:
http://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/
publicacions/2018/guia_atencion_pacientes_dolor_
opioides_vc_aquas2018.pdf

4Web
Redisseny de la web

25.616
sessions

29%2.775
sessions

3%60.268
sessions

68%

88.659
visites

56.876
visites

Cercadors 
55%

Xarxes socials
3%

Referenciat
19%

Directe 
23%

2018

2019
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2 minuts  
i 24 segons

5Xarxes Socials

/ Visibilitat

Publicacions

423 publicacions

365 publicacions

1096 publicacions

2018

2019

2019

Impressions

1.233.000
impressions

120.727
impressions

457.800
impressions

2018

2019

2019
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/ Adquisició

/ Més visibilitat i impacte a xarxes socials. 
Impuls de Twitter, iniciat el 2014, i consolidació 
de Linkedin, iniciat el 2018. El compte de Twitter 
tanca l’any amb 4759 seguidors i el compte de 
Linkedin amb 641 seguidors. 
 
/ El blog AQuAS (iniciat el 2014 i actiu fins a l’abril 
de 2019) ha rebut 53381 visualitzacions.

894  
     nous seguidors al 2019

795 seguidors al 2018

1054  
     nous seguidors al 2019

3.272
visualitzacions

Video corporatiu 
de commemoració  
dels 25 anys

(disponible en català, castellà i anglès)

Likes + Retuits + Comentaris

/ Interacció

2018 2019 2019

4.123

11.538

2.460
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6Xifres AQuAS

/ Treballadors totals (homes/dones)

Homes 
28%

78 efectius
31/12/2019

Dones
78%

/ Altes 2019

Homes 
8

30 persones

Dones
22

/ Baixes 2019

Homes 
3

22 persones

Dones
19
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Generem coneixement 
per a la presa de decisions


