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Em plau presentar-vos la Memòria d’activitats de l’Àm-
bit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’Institut
Català de la Salut (ICS), institució a la qual estic vincu-
lat des de fa molts anys i que ara, com a director
gerent, tinc la satisfacció i el repte de dirigir.

L’any 2008 ha estat molt significatiu per a l’ICS. D’una
banda, hem commemorat els 25 anys d’història de la
institució i el primer aniversari com a empresa pública.
De l’altra, hem iniciat amb pas ferm una nova etapa de
grans reptes i oportunitats, amb la voluntat de conso-
lidar-nos com una organització líder en l’atenció sani-
tària, la docència i la recerca en l’àmbit de la salut a
Catalunya.

La transformació en empresa pública ja ha permès que
l’ICS gaudeixi d’una nova forma de governança, d’una
nova forma de finançament i també d’una nova forma
de relacionar-se amb els altres proveïdors del sistema
sanitari. No obstant això, aquest procés de transforma-
ció en què estem immersos implica un canvi cultural
d’una gran envergadura, que requereix temps i on cal
aplicar els passos necessaris per arribar a bon port.

Aquesta nova manera de fer promou la gestió compar-
tida i descentralitzada amb base territorial, un nou sis-
tema de relació amb el Servei Català de la Salut, l’enfo-
cament cap a resultats qualitatius i la integració de
processos assistencials. Treballem per un sistema reso-
lutiu que garanteixi l’autonomia del pacient, la qualitat

de vida i la satisfacció dels ciutadans. Amb la participa-
ció dels professionals en la presa de decisions i en la
gestió de tots els processos interns i amb la visió terri-
torial i de xarxa dels serveis mitjançant la reenginyeria
de processos i les aliances estratègiques amb altres
proveïdors, consolidem la innovació organitzativa i tec-
nològica, la sostenibilitat de l’empresa, l’assumpció de
riscos, la millora de la productivitat, l’eficiència en la
gestió i les polítiques de gestió de persones. Finalment,
són valors a l’alça la recerca, la docència i la cultura d’a-
valuació de l’empresa.

Estic convençut que tots aquests principis són una
oportunitat única de millora que no podem deixar pas-
sar. I només amb la implicació i la participació de pro-
fessionals, gestors, agents socials, patronals, adminis-
tracions locals i ciutadans aconseguirem una organit-
zació d’excel·lència en l’atenció a la salut de les perso-
nes i en la generació de coneixement. 

Us convido, doncs, a continuar treballant amb la màxi-
ma il·lusió i compromís en aquest projecte amb l’objec-
tiu de construir un nou ICS basat en l’equip humà que
el forma, que situï la ciutadania com a eix central de
l’activitat, compromès amb la sostenibilitat econòmica
i social, que ofereixi una atenció integral a les persones
i una integració activa, respectuosa i coresponsable en
el sistema sanitari, i que treballi per a la millora conti-
nuada de la qualitat.

Enric Argelagués Vidal

Director gerent de l’ICS 

“En l’any de la commemoració dels 25 anys d’història de

l’ICS hem iniciat un procés de transformació que implica

un canvi cultural de gran envergadura que ens ha de

convertir en una organització d’excel·lència en

l’assistència i en la generació de coneixement.”
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Les memòries anuals aporten dades quantitatives de
l’activitat desenvolupada i dels resultats obtinguts,
però tot el conjunt d’elements de l’entorn que són
determinants en aquests resultats queden sovint al
marge o s’esmenten de forma molt tangencial.

En l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona, durant
l’any 2008, hem centrat bona part dels nostres esfor-
ços en un conjunt d’iniciatives que hem denominat
projecte XB, dirigit a modificar de forma proactiva i
dins de les pròpies possibilitats els elements de l’en-
torn que poden generar dificultats en la nostra tasca
diària. L’objectiu principal de l’XB és aconseguir que els
nostres professionals puguin desenvolupar la seva
feina en les millors condicions que puguem establir per
tal de poder treballar més a gust.

Per a la seva definició i concreció, el conjunt d’accions
que formen part de l’XB s’articulen en quatre eixos
estratègics:

1) Generar una cultura compartida, centrada en el pro-
fessionalisme, en el servei i en la millora contínua,
com a element imprescindible per tirar endavant
amb èxit un objectiu comú i a bastament compartit.

2) Cuidar les condicions de treball, entenent la neces-
sitat dels professionals de disposar d’unes condi-
cions de treball adequades, el valor primordial de
tenir cura de les persones, i la importància cabdal de
tot això per millorar els resultats de la nostra feina.

3) Incentivar el compromís, la innovació i l’excel·lència,
ja que necessitem la implicació i el compromís de

tots en la complexa activitat del dia a dia, necessi-
tem la capacitat d’innovació per poder dur a terme
els canvis necessaris per adaptar la resposta del sis-
tema a les demandes canviants i creixents de la
població, i necessitem l’excel·lència per poder incidir
de manera efectiva en la salut de les persones.

4) Millorar la participació, la comunicació i el tracte,
elements imprescindibles per aconseguir la confian-
ça, la col·laboració i la complicitat dels professionals
en el projecte de tots.

Malgrat concentrar una gran part de les nostres
accions a cercar aquest impacte positiu en els profes-
sionals, la complexitat de la situació que travessa
actualment l'Atenció Primària, amb una càrrega assis-
tencial creixent en quantitat i canviant en qualitat, i
amb un preocupant desencant per part dels professio-
nals, ha afavorit de vegades uns plantejaments més
reactius que conceptuals davant la coexistència de
situacions que generen malestar, i això ha abocat de
vegades a posicionaments que dificulten que les millo-
res puguin assolir nivells significatius d’efectivitat.

Tot i les dificultats esmentades, les línies endegades el
2008 han contribuït a generar canvis positius en la
situació dels nostres equips i unitats, que s’han d’anar
consolidant i incrementant de manera progressiva els
propers anys. És una tasca complexa que requereix l’es-
forç de tots. Som-hi!

Josep Casajuana Brunet

Gerent de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat

“Les línies endegades el 2008 han contribuït a generar

canvis positius en la situació dels nostres equips i

unitats, que s’han d’anar consolidant i incrementant de

manera progressiva els propers anys.”

ICS · Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat 2008 3

Barcelona AP 30JUL09  1/9/09  16:48  Página 3



Professionals (total àmbit)

Metges de família 816

Pediatres 152

Odontòlegs 53

Facultatius especialistes 452

Infermeres 1.218

Fisioterapeutes 18

Llevadores 60

Auxiliars d’infermeria/Tècnics especialistes FPII 379

Treballadores socials 58

Personal administratiu 1.065

Altres 268

Total 4.539

Resultats econòmics

Capítol 1 234.959.273

Capítol 2 39.971.264

Capítol 6 2.185.979

Visites

A la consulta 7.890.053

Domiciliàries 579.951

Gestores de casos 33.249

Infermeres d’enllaç 7.857

Especialistes 1.934.710

Total 10.445.820

Atenció al ciutadà

3.804 reclamacions

Assistencials 1.171 30,8%

Tracte 407 10,7%

Informació 173 4,6%

Organització i tràmits 1.865 49,0%

Hostalatge i confort 83 2,2%

Documentació 104 2,7%

Altres 1 0,03%
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L’ICS a Barcelona Ciutat
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118.957 (9,2%) 
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0 a 14 
149.112 (11,6%) 

Població assignada total: 1.287.292 
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Activitat assistencial al SAP Dreta de Barcelona

Població assignada

Més de 74 anys 
32.998 (11,6%) 

65 a 74 anys 
26.165 (9,2%) 

15 a 64 anys
194.776 (68,3%)

0 a 14 
31.011 (10,9%) 

Total: 284.950 
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Acord de gestió
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Estàndard de qualitat de la prescripció farmacèutica
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Professionals

Metges de família 180

Pediatres 31

Odontòlegs 10

Facultatius especialistes 61

Infermeres 218

Fisioterapeutes 0

Llevadores 13

Auxiliars d’infermeria/Tècnics especialistes FPII 56

Treballadores socials 10

Personal administratiu 158

Altres 40

Total 777
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Activitat assistencial al SAP Esquerra de Barcelona

Població assignada

Més de 74 anys 
40.433 (11,8%) 

65 a 74 anys 
32.183 (9,4%) 

15 a 64 anys
233.190 (68,2%)

0 a 14 
36.389 (10,6%) 

Total: 342.195 
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Acord de gestió
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Professionals

Metges de família 217

Pediatres 38

Odontòlegs 14

Facultatius especialistes 124

Infermeres 319

Fisioterapeutes 0

Llevadores 23

Auxiliars d’infermeria/Tècnics especialistes FPII 70

Treballadores socials 11

Personal administratiu 268

Altres 74

Total 1.158
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Activitat assistencial al SAP Muntanya de Barcelona

Població assignada

Més de 74 anys 
41.352 (10,2%) 

65 a 74 anys 
39.938 (9,9%) 

15 a 64 anys 
271.076 (67,2%) 

0 a 14 
51.082 (12,7%) 

Total: 403.448 
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Acord de gestió
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Professionals

Metges de família 258

Pediatres 48

Odontòlegs 18

Facultatius especialistes 66

Infermeres 336

Fisioterapeutes 0

Llevadores 22

Auxiliars d’infermeria/Tècnics especialistes FPII 78

Treballadores socials 19

Personal administratiu 231

Altres 65

Total 1.141
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Activitat assistencial al SAP Litoral de Barcelona

Població assignada

Més de 74 anys 
23.357 (9,1%) 

65 a 74 anys 
20.671 (8,1%) 

15 a 64 anys 
182.041 (70,9%) 

0 a 14 
30.630 (11,9%) 

Total: 256.699 
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Acord de gestió
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Professionals

Metges de família 156

Pediatres 35

Odontòlegs 11

Facultatius especialistes 56

Infermeres 229

Fisioterapeutes 0

Llevadores 2

Auxiliars d’infermeria/Tècnics especialistes FPII 46

Treballadores socials 16

Personal administratiu 187

Altres 55

Total 793
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SAP Suport al Diagnòstic 
i al Tractament

Atenció Continuada 
i Urgent

Visites

Visites/dia

Activitat Visites /prof.

Barcelona Metge 154.436 21,11

Infermera 86.537 8,7

Muntanya Metge 65.727 21,11 

Infermera 27.871 7,81

PAC Horta (*) Metge 435 19,33

Infermera 174 0,32

PAC Ciutat Meridiana Metge 7.866 14,37

Infermera 2.620 4,79

PAC Guineueta Metge 22.134 31,92

Infermera 8.586 12,38

PAC Bon Pastor (**) Metge 4.444 12,18

Infermera 2.698 7,39

PAC Sant Andreu Metge 19.454 28,05

Infermera 8.308 11,98

PAC Via Barcino Metge 11.394 20,81

Infermera 5.485 10,02

Litoral Metge 33.610 27,73

Infermera 11.036 9,3

PAC Poblenou Metge 15.404 22,21

Infermera 4.049 5,84

PAC La Mina Metge 18.206 33,25

Infermera 6.987 12,76

Esquerra Metge 55.099 14,49

Infermera 47.630 9,07

CUAP Manso Metge 41.826 14,32

Infermera 41.808 14,32

PAC Numància Metge 8.629 16,44

Infermera 3.642 6,94

PAC Carles Ribas (**) Metge 4.644 12,72

Infermera 2.180 5,97

(*) PAC Horta. Activitat a partir del 15 de desembre de 2008 (reobert per finalització

d’obres de remodelació).

(**) PAC Bon Pastor i PAC Carles Ribas. Horari: de dilluns a divendres de 20.00 a 24.00

h, dissabtes de 17.00 a 24.00 h, festius de 08.00 a 24.00 h.

(***) CUAP Manso. Obert les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana.

La resta de PAC. Horari: de dilluns a dissabtes de 20.00 a 08.00 h del dia següent,

festius obert les 24 hores.

Diagnòstic per la imatge (exploracions)

Drassanes 29.151

Manso 101.780

Numància 60.764

Sant Andreu 76.017

Poblenou 69.639

Gràcia-Horta 60.292

Malalties tropicals i importades

Visites metges 8.276

Vistes Infermeria 3.645

Laboratori 10.816

Visites 22.737

Drogodependències

Visites 7.465

Alcoholisme 

Visites 13.163

Tuberculosi 

Visites metges 15.687

Vistes Infermeria 15.864

Visites 31.551

Infeccions de transmissió sexual 

Visites metges 10.531

Vistes Infermeria 10.202

Visites 20.733

Vacunació internacional

Visites 20.089

Vacunes 42.423

Rehabilitació Drassanes

Visites 7.984

Sessions 24.502

Rehabilitació Sant Andreu

Visites 12.131

Sessions 35.471

Logopèdia (sessions)

Drassanes 9.910

*SIAP en desenvolupament
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Farmàcia

ASSIR
1

(Atenció a la salut sexual i reproductiva)

SAP Esquerra SAP Muntanya SAP Dreta La Mina Total

Població diana (dones 15 a 69 anys)* 235.166 132.282 97.358 4.800 469.606

Visites 110.493 119.597 60.977 8.395 299.462

Dones ateses 45.856 50.011 18.663 2.086 116.616

Cobertura2 19,50% 37,81% 19,17% 43,46% 24,83%

Nens/nenes 0 anys* 4.186 3.305 1.805 203 9.499

Gestants ateses 3.443 2.680 1.347 182 7.652

Cobertura 82,25% 81,09% 74,63% 89,66% 80,56%

Atenció als joves (nois i noies atesos <25 anys) 

Atenció a la consulta de Tarda Jove 442 289 174 – 905

Joves atesos 5.433 6.460 1.898 460 14.251

Assistents a activitats grupals d’educació per a la salut 854 675 163 – 1.692

Grups d’educació sanitària (assistents)

Menopausa 54 – – – 54

Educació maternal 1.110 847 533 – 2.490

Postpart 235 379 – – 614

Visites de les psicòlogues 1.832 2.526 418 – 4.776

*Dades extretes de l’RCA (desembre del 2008)

(1) Aquest any és el primer en què les dades s’han extret de l’ECAP.

(2) El percentatge de cobertura pel que fa a la prevenció de càncer de cèrvix correspon a les dones ateses durant el 2008 i no a l’acumulat dels 3 últims anys.

Despesa de la prescripció farmacèutica

Total despesa l’any 2008: 331.418.206,7 euros

El 96,4% de la despesa correspon al conjunt dels EAP de
l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat.

SAP Litoral 17,1% 

SAP Esquerra 27,5% 

SAP Dreta 22,6% 

SAP Muntanya 32,4% 

Urgències 0,3% 

Diagnòstic i Tractament 0,1%

Increment de la despesa de la prescripció farmacèutica
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El projecte XB, millora per als professionals

El projecte XB es va posar en marxa al final del 2007 amb
dues jornades adreçades a conèixer i a compartir les neces-
sitats, les demandes i les expectatives dels professionals.
Entre els motius d’insatisfacció es destacaven la sobrecàr-
rega assistencial i la manca de suport directiu, i també la
diferència important entre allò per al qual han estat prepa-
rats els professionals i allò que realment se’ls demana de
fer. A això cal afegir-hi les elevades expectatives i deman-
des de la població i una excessiva medicalització de l’aten-
ció sanitària.

L’anàlisi del qüestionari de vida professional (QVP-35) rea-
litzat l’any 2008 a l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona
Ciutat va confirmar aquesta percepció en els següents sen-
tits:

• Insatisfacció relacionada amb càrregues laborals i respon-
sabilitat elevades.

• Percepció de suport directiu insuficient.

• Baixa puntuació en aspectes com el reconeixement de
l’esforç, el retorn d’informació sobre resultats, la possibili-
tat que les propostes dels professionals siguin escoltades
i aplicades, la possibilitat de promoció i millora del sou.

A partir d’aquestes anàlisis, el projecte XB s’imposa com a
objectiu aconseguir que els professionals de l’atenció pri-
mària vagin a gust a treballar, mitjançant la millora organit-
zativa i de les condicions de treball dels professionals, el
foment de la participació i de la comunicació, la incentiva-
ció de la formació i de la innovació, el reconeixement del
compromís i de l’excel·lència i una cultura compartida basa-
da en valors comuns que ajudin a mantenir la motivació i la
il·lusió dels professionals i dels equips de direcció.

El projecte XB té com a principals

objectius aconseguir que els

professionals vagin més a gust a

treballar i millorar el clima

organitzatiu existent. 

Quatre línies estratègiques

En les jornades del 2007 es van identificar quatre línies
estratègiques, a partir de les quals es van prioritzar un con-
junt d’accions per al 2008:

• Generar cultura compartida 
• Cuidar les condicions de treball 
• Incentivar la innovació, el compromís i l’excel·lència 
• Millorar la participació, la comunicació i el tracte

Generar cultura compartida

Un dels factors més importants és la necessitat de generar
una cultura compartida entre tots els professionals, basada
en uns valors comuns, en la confiança, en les relacions
humanes, en l’intercanvi d’experiències, en la transparència
de la informació, en el sentiment de pertinença, en el reco-
neixement, en el compromís i en la participació.

Realització de mòduls formatius per a directius

d’equips d’atenció primària (directors/es, adjunts/es a

Direcció i referents de UAAU) i d’unitats

Entre els mesos de febrer i juny es va realitzar un programa
formatiu amb una durada de 30 hores en el qual van parti-
cipar 230 directius d’equips d’atenció primària i d’unitats. La
formació estava dividida en els mòduls següents: direcció
per valors, lideratge eutòpic, coaching interpares i aprenen-
tatge grupal.

Realització de la I Jornada de Benchmarking a l’Àmbit

d’Atenció Primària Barcelona Ciutat

Amb la finalitat de crear un espai d’intercanvi d’experièn-
cies assistencials i organitzatives per a equips directius
d’EAP, el 13 de juny es va celebrar a la Casa Convalescència
la I Jornada de Benchmarking de l’Àmbit d’Atenció Primària
Barcelona Ciutat.

Increment de l’autonomia de gestió dels equips

directius i professionals dels EAP i de les unitats

Per tal d’incrementar l’autonomia de gestió dels EAP i de les
unitats es van prioritzar per al 2008 dues mesures: l’assig-
nació d’una quantitat de diners (fons de maniobra) a cada
direcció d’EAP i unitat per realitzar petites despeses que
agilitzessin la gestió del dia a dia i la participació de cinc
EAP de Barcelona en el projecte d’autonomia de gestió de
l’Institut Català de la Salut.

Avaluació dels serveis oferts pel SAP 

i la Gerència d’Àmbit

Es va realitzar a directius d’EAP i a una mostra de professio-
nals una enquesta de satisfacció (e-SOS) dels serveis pres-
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tats per les diferents unitats del SAP i Gerència d’Àmbit
(accessibilitat, tracte, resolució, informació...). Aquesta
enquesta s’utilitzarà anualment per avaluar la satisfacció
dels serveis prestats, identificar àrees de millora i monito-
rar les actuacions implementades per millorar el servei pro-
porcionat als professionals dels EAP i de les unitats. 

Cuidar les condicions de treball

En aquesta línia estratègica es tenen presents tots aquells
factors que poden i han de contribuir a la millora de les
condicions de treball dels professionals. Entre aquests
factors s’inclouen tant els que fan referència a la cura i a
la millora de l’entorn de treball (manteniment dels centres
i dels equipaments, disponibilitat de les eines informàti-
ques adients...), com els que fan referència a aspectes
organitzatius o de sobrecàrrega assistencial.

Compromís de la Gerència d’Àmbit i de les direccions

dels SAP amb els equips directius per promoure

condicions de treball adequades

Les direccions dels SAP i la Gerència d’Àmbit estableixen el
compromís amb cada equip directiu d’EAP i unitat, de resol-
dre en el període setembre 2008-setembre 2009 els proble-
mes que són percebuts com a més prioritaris pels equips
directius d’EAP i unitats, sempre que la resolució estigui a
l’abast de l’Àmbit.

Actuar en els professionals 

amb més sobrecàrrega assistencial

El director d’EAP ofereix als professionals amb més càrrega
assistencial (metges de família amb ràtios superiors a 1.200
persones ateses ponderades, pediatres amb més de 1.000
nens atesos ponderats i infermeres en què hi hagi motius
objectius) la possibilitat d’ampliar la seva jornada, amb
caràcter voluntari, per atendre la pròpia població i per ofe-
rir més visites o les mateixes visites en còmput setmanal.
Aquesta ampliació de jornada s’haurà de pactar entre el
professional i el director de l’EAP (en funció de la demanda
assistencial i les possibilitats existents a cada centre), i
podrà presentar diverses modalitats (setmanal, quinzenal,
estacional...).

Eliminar dels centres de salut la càrrega burocràtica

que representen les residències geriàtriques amb

servei mèdic propi

L’any 2008 s’ha analitzat la càrrega burocràtica que supo-
sen les residències geriàtriques a cada un dels EAP, amb
l’objectiu d’implementar l’any 2009 un dispositiu que per-
meti alliberar els centres de salut de tota la càrrega buro-
cràtica generada per residències amb servei mèdic propi.

Millora de les condicions bàsiques 

de treball: infraestructura “sensible”

L’objectiu és que tots els professionals disposin de correu
gencat, Internet i telèfon a les consultes. Així mateix, s’han
d’implementar un conjunt de mesures percebudes com a

urgents pels professionals i pels equips directius. Entre
aquestes mesures s’inclouen actuacions com pintar els cen-
tres, la creació de noves consultes o la possibilitat d’allibe-
rar espais ocupats per arxius de passius, la qual cosa perme-
tria recuperar i habilitar zones per a l’equip (assistencials,
administratives, per a formació...).

Incentivar la innovació, 
el compromís i l’excel·lència

En aquesta línia estratègica s’inclouen tots aquells aspectes
adreçats a la identificació i al reconeixement de professio-
nals experts, a l’intercanvi de coneixements i d’experiències
entre equips i professionals, a la incentivació del compro-
mís i la participació, a la potenciació de la recerca en aten-
ció primària, a la millora de la formació dels professionals
de l’Àmbit d’Atenció Primària de Barcelona Ciutat i a l’apro-
fitament de les oportunitats que ofereixen les noves tecno-
logies.

Facilitar la recerca als professionals dels EAP i unitats

S’han atorgat 40 mòduls de recerca a professionals que
estiguin desenvolupant o vulguin desenvolupar un projecte
de recerca. Aquests mòduls, equivalents a un màxim 120
hores anuals, poden ser utilitzats per l’investigador princi-
pal com a temps per a recerca dins de la jornada ordinària o
com a remuneració econòmica com a jornada complemen-
tària. Aquestes hores s’han de realitzar fora de la jornada
habitual i s’han de destinar a desenvolupar el projecte de
recerca que es presenta a la convocatòria.

Facilitar el reciclatge formatiu 

als professionals dels EAP i unitats

S’han atorgat 40 mòduls de reciclatges, 20 d’adreçats a
facultatius i 20 d’adreçats a altres professionals sanitaris
que volen actualitzar les seves habilitats. Aquests mòduls
poden tenir una durada màxima de 70 hores de jornada
complementària i poden ser utilitzats com a temps per a
reciclatge dins de la jornada ordinària o remuneració eco-
nòmica com a jornada complementària.

Incentivar l’excel·lència professional

Amb l’objectiu d’incentivar l’excel·lència professional es
planteja la possibilitat de reconèixer l’activitat dels profes-
sionals que realitzen consultes especialitzades o tècniques
i procediments específics que ajudin a incrementar la capa-
citat resolutiva de l’EAP. Aquesta activitat va adreçada a la
població assignada a un EAP o grup d’EAP, s’ha de pactar
entre el professional i el director de l’EAP (en funció de la
demanda assistencial i les possibilitats existents a cada cen-
tre), es realitza fora de la jornada ordinària del professional
i es pot remunerar com a jornada complementària.

Incentivar la innovació

Amb l’objectiu d’incentivar la innovació en l’atenció primà-
ria, s’ha creat un banc d’idees en línia, un recull de les pro-
postes enviades pels professionals d’atenció primària de
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Barcelona que poden servir d’ajuda per millorar l’organitza-
ció, l’atenció al pacient i les condicions de treball dels pro-
fessionals. Amb la difusió d’aquestes propostes es vol reco-
nèixer públicament la tasca i el compromís dels professio-
nals, que amb les seves iniciatives ajuden dia a dia a millo-
rar la qualitat assistencial dels centres. També es vol ajudar
a crear espais de treball col·laboratiu entre professionals i
grups de treball de diferents unitats i equips d’atenció pri-
mària. 

Catàleg de sessions formatives 

a l’abast dels EAP i unitats

S’ha creat un catàleg de sessions formatives realitzades per
professionals d’atenció primària que permet als professio-
nals que les han realitzat d’oferir-les a altres EAP o unitats
que hi puguin estar interessats. Amb l’objectiu de garantir-
ne la qualitat, la Unitat de Docència, Formació i Recerca
acredita les sessions abans d’incloure-les al catàleg.

Millorar la participació, 
la comunicació i el tracte

La participació i la comunicació són elements indispensa-
bles per al bon desenvolupament del treball en equip. En
aquest sentit, és important la creació d’espais periòdics de
treball conjunt entre tots els professionals d’un mateix
equip, així com la creació i l’obertura de nous canals i vies
de comunicació i participació, com els que ofereixen les
noves tecnologies.

Ajuda per a la realització 

d’una jornada de reflexió a cada EAP

La Gerència de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat
ajuda els equips directius a organitzar una jornada de refle-
xió amb els seus professionals. L’aula del CAP Sant Elies
està a la seva disposició per realitzar aquestes jornades o
qualsevol altra activitat que considerin necessària.

Implementació de les juntes clíniques

Per tal d’incrementar la participació professional s’han
constituït sis juntes clíniques, una a cada SAP així com una
a la Gerència d’Àmbit. Aquestes juntes són òrgans d’asses-
sorament i consulta als òrgans directius, en temes vincu-
lats, bàsicament, amb el vessant assistencial de l’actuació:
pla de necessitats, plans de formació i recerca, línies opera-
tives clíniques, pla de qualitat, pla de continuïtat assisten-
cial, noves accions i organització assistencial. Els membres
de les juntes clíniques, electes pels professionals del terri-
tori, són: 4 professionals llicenciats sanitaris, 4 professio-
nals diplomats sanitaris, 1 professional sanitari de formació
professional, 2 professionals de gestió i serveis, i 1 profes-
sional resident en formació.

Línia oberta de participació a la intranet de l’XB

S’ha creat una línia oberta de participació a la intranet del
projecte XB per fer-hi arribar opinions, comentaris, suggeri-
ments, àrees de millora, idees innovadores...

Proporcionar informació sobre càrrega individual

S’ha facilitat a cada equip directiu informació individualit-
zada sobre la càrrega assistencial i l’activitat mitjana diària
de cada metge de família, pediatre i infermera, per tal que
pugui lliurar-la a cada professional. Aquesta informació
està disponible a la intranet.

Prevenció de riscos laborals

Dins del Comitè de Seguretat i Salut en el Treball s’ha creat
una comissió per a l’anàlisi i el seguiment de les actuacions
davant de les situacions de violència en el treball.

En relació amb l’objectiu d’integració de la prevenció s’ha
implementat l’eina informàtica per millorar la notificació, la
investigació i el registre dels accidents de treball. Per a la
seva implantació s’han format 320 treballadors dels equips
directius.

El 2008 s’han fet un total de 36 simulacres i s’han realitzat
635 visites de prevenció als centres on s’han implantat nous
procediments. En l’anàlisi de l’accidentalitat s’han notificat
374 sinistres: situacions de violència (46%), bioinoculacions
(20%), accidents en trànsit (17%), altres tipologies (16 %) i
alguns incidents (1%). 

En l’àrea de vigilància de la salut s’han realitzat 361 exàmens
de salut, sobretot de treballadors de nova incorporació. A
més, s’han portat a terme 689 consultes mèdiques, amb el
seguiment de patologia laboral com a consulta més fre-
qüent (59%). S’ha continuat amb la campanya d’obesitat i
salut adreçada a tots els treballadors (97 visites).

S’han realitzat 3 edicions del curs bàsic en prevenció de ris-
cos laborals i 4 tallers de contenció en situació de crisi. I
s’han elaborat tres fitxes informatives sobre les mesures
d’ús de desinfectants de material sanitari i del nitrogen
líquid, i sobre els perills del metotrexat. 
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Innovació i millores assistencials

Atenció a la salut sexual i reproductiva

L’Atenció a la salut sexual i reproductiva ha millorat la infor-
matització de la història clínica dins del mòdul PASSIR en
l’ECAP.

El 2008 s’ha posat en marxa una experiència pilot de reso-
lució de patologia des de la mateixa consulta ginecològica,
amb tres nous ecògrafs als CAP Sant Andreu, Pare Claret i
Manso, que permeten realitzar l’ecografia a la consulta i
completar el diagnòstic sense derivar aquesta prova.

L’abordatge de les infeccions de transmissió sexual ha
millorat amb l’obertura al PASSIR Dreta i Esquerra d’una
consulta monogràfica de les infeccions amb més complexi-
tat; a més, s’ha elaborat un protocol d’actuació per als pro-
fessionals. Els PASSIR han iniciat una coordinació més
àmplia amb els hospitals de referència, amb projectes con-
junts de seguiment de patologies i protocols per millorar el
nivell de resolució des de l’atenció primària. D’altra banda,
s’ha iniciat una col·laboració amb el Centre Jove d’Anticon-
cepció i Sexualitat, i també amb la Regidoria de Joventut.

El PASSIR ha continuat amb projectes de recerca iniciats el
2007 i n’ha iniciat de nous, entre els quals cal destacar el
seguiment telemàtic de les dones puèrperes. Aquest pro-
jecte s’està desenvolupant al PASSIR Muntanya. També es
porta a terme un projecte de detecció de l’abús sexual en la
infantesa, projecte en el qual participen les psicòlogues de
tots els PASSIR de Barcelona i que ha guanyat el Premi
Ferran Salsas.

Salut internacional i medicina tropical

La Unitat de Medicina Tropical i Salut Internacional de
Drassanes va organitzar les Primeres Jornades Catalanes de
Salut Internacional, on van participar més de 150 professio-
nals dels diferents nivells assistencials amb l’objectiu d’ac-
tualitzar coneixements i potenciar el treball en xarxa a
escala local i europea. Davant l’augment de viatgers, coope-
rants i immigrants procedents de diverses parts del món es
fa evident la necessitat de disposar de centres especialit-
zats, així com de crear circuits i guies de salut internacio-
nals. Al llarg de dos dies es van tractar temes del previatge
(vacunació en situacions especials, noves vacunes, situació
i control del paludisme), el postviatge i la immigració, com
ara la necessitat d’un model sanitari que gestioni la diversi-
tat cultural.

Coincidint amb la diada de Sant Jordi, aquesta unitat de
Drassanes va presentar el llibre 50 casos clínicos de salud
internacional. Aquesta publicació vol compartir una realitat
del nostre entorn en el dia a dia assistencial. S’hi inclouen
pautes d’actuació per als professionals que volen ampliar
coneixements i formes d’intervenció davant de les malal-
ties importades, cada cop més freqüents.

Posada en marxa del CUAP Manso

L’ICS va posar en marxa el primer Centre d’Urgències d’A-
tenció Primària a Barcelona. Dotat amb els recursos
humans i tecnològics necessaris per resoldre un gran ven-
tall de problemes de salut aguts i urgents, el CUAP Manso
dóna cobertura a més de 230.000 habitants dels districtes
de l’Eixample Esquerra, Sants, el Poble Sec i les Corts de
Barcelona i funciona les 24 hores els 365 dies de l’any. Dis-
posa d’un servei de radiologia convencional i un d’analíti-
ques immediates; una sala de reanimació cardíaca; una sala
de cirurgia menor per atendre sutures, cures i cremades;
una sala de traumatologia per fer embenats o guixos, i sales
d’observació on els pacients poden romandre unes hores.

Treball social

En l’àrea de treball social cal destacar l’esforç relacionat
amb l’atenció social a l’edat pediàtrica, que s’ha concretat
en una formació específica al 50% dels professionals, l’ela-
boració del Document impulsor del treball social a Pediatria i
la incorporació de dos professionals a dues línies pediàtri-
ques, Manso (SAP Esquerra) i Rio de Janeiro (SAP Munta-
nya). S’ha consolidat l’ús de l’eina de la línia de servei de tre-
ball social i de l’oficina virtual i s’ha continuat aprofundint
en la coordinació sociosanitària i hospitàlaria (creació d’un
protocol específic amb l’Hospital Clínic), la coordinació
amb els serveis socials, l’atenció grupal i comunitària, i s’ha
avançat en el consens sobre circuits i registres (ECAP). Al
marge de l’activitat assistencial, s’ha elaborat un protocol
d’actuació davant de maltractaments en la gent gran (SAP
Dreta) i es participa activament en els diversos plans comu-
nitaris dels diferents barris de la ciutat de Barcelona.
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Centre de Seguiment de Malalties
Cròniques

El Centre de Seguiment de Malalties Cròniques dóna
suport assistencial telefònic a persones amb insuficiència
cardíaca, incidint en els períodes intervisita al seu equip
d’atenció primària. Basat en el principi d’autonomia de la
persona, promou l’autocura mitjançant l’educació sanitària.

Els sis professionals d’infermeria realitzen el seguiment del
malalt entre visites, li donen coneixements per canviar-ne
la motivació, l’ajuden a reconèixer símptomes, en reforcen
l’educació sanitària i promouen el feed-back amb l’EAP.

La població atesa durant l’any 2008 ascendeix a 946
pacients, dels quals 388 són nous i 277 reben un seguiment
espaiat (cada sis mesos o un cop l’any). En els pacients des-
taquem la millora progressiva del compliment farmacolò-
gic, que supera el 86%, i un manteniment i nivell elevat
d’autocontrol del pes, situat entorn del 80%. El nivell d’au-
tocura ha millorat en el 75-80% dels casos.

Els resultats obtinguts fan que es projecti desplegar aquest
servei a altres territoris d’atenció primària i a serveis hospi-
talaris com a suport a l’alta del pacient.

Gestió de casos i enllaç

Durant l’any 2008 s’han consolidat perfils d’infermeria
emergents (les gestores de casos i infermeres d’enllaç amb
primària) amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels
pacients d’alta complexitat i afavorir la continuïtat assisten-
cial. La infermera gestora de casos, en coordinació amb els
professionals de referència del pacient, valora i pacta els
objectius i les intervencions que es duran a terme amb el
pacient i el seu cuidador principal informal, per tal d’acon-
seguir millorar la situació de salut d’aquestes persones.
Durant l’any s’han incorporat a aquestes tasques noves

infermeres fins a un total de 17 professionals, que donen
cobertura a 30 equips d’atenció primària, 12 més que l’any
anterior. S’han atès un total de 2.078 pacients.

Quant a les infermeres d’enllaç amb primària, han realitzat
tasques de coordinació a l’alta hospitalària de 9.702
pacients, amb intervencions de valoració i preparació a l’al-
ta, i coordinació amb els professionals de referència de pri-
mària i de l’hospital.

Salut i escola

El programa Salut i escola, ha estat implantat en tots els
districtes de Barcelona i el curs 2008-2009 s’ha iniciat la
consulta oberta a les escoles del districte de les Corts. Par-
ticipen en el programa al voltant de 180 escoles de secun-
dària, de les quals 120 les assumeixen les nostres ABS. Les
visites han estat 4.633, amb 2.544 joves participants. La mit-
jana d’edat és de 14,5 anys, un 67,9% noies i 32,1% nois. Els
motius de consulta prioritaris són la salut sexoafectiva
(49,9%), el consum de substàncies (19,2%), la salut alimen-
tària (18,3%) i la salut mental (14,7%). Es deriven al voltant
d’un 17% de les consultes, la majoria al metge/infermera del
seu CAP i als ASSIR.

Salut mental

Durant el 2008, s’ha mantingut i promogut la realització de
les sessions grupals psicoeducatives en l’episodi depressiu
o de trastorn d’ansietat a l’atenció primària i s’ha format en
conducció de grups avançats a 20 infermeres. El Comitè
Assessor en l’Àrea de Salut Mental ha treballat en l’elabora-
ció del document Orientació inicial dels trastorns de la salut
mental més prevalents a l’atenció primària (publicat el gener
de 2009).

Pediatria

Durant l’any 2008 s’ha publicat la Guia d’atenció al nen i l’a-
dolescent en processos aguts d’atenció primària, elaborada
pels membres del Comitè Assessor de Pediatria en col·labo-
ració amb altres infermeres i pediatres de Barcelona. Així
mateix, es van formar 121 infermeres, en cinc edicions del
curs per a la correcta utilització de la guia. 
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Activitats comunitàries

Durant l’any 2008 s’han realitzat a Barcelona 1.279 activi-
tats comunitàries en els 53 equips d’atenció primària, el
64% dirigides a població adulta i el 36% a població infantil i
adolescent. Han participat més de 10.000 ciutadans en
activitats que engloben xerrades, tallers, grups d’educació,
activitats socials, col·laboracions amb entitats del barri,
vacunacions, etc. També s’ha intervingut en mitjans de
comunicació locals, com a la ràdio i la premsa escrita, per
temes de prevenció i promoció de salut.

Cinc equips de Barcelona participen en l’elaboració del
diagnòstic de salut del barri i en el disseny del pla de salut
comunitari. D’aquí sorgeixen iniciatives com la constitució
de xarxes de voluntariat per a la gent gran, on l’equip de
salut col·labora fent la formació dels voluntaris. 

Aquestes activitats han estat liderades pels professionals
dels equips de salut, amb la participació de més de 137 pro-
fessionals, en la seva majoria infermeres, amb la col·labora-
ció de metges de família, treballadores socials, llevadores,
etc. S’han utilitzat espais comunitaris com els centres cívics,
casals d’avis, escoles, escoles bressol, mercats, residències
de gent gran, els mateixos centres d’atenció primària, etc.
S’ha col·laborat en festes populars del barri amb associa-
cions de veïns, associacions de malalts i altres entitats.

Així mateix, s’han realitzat xerrades de promoció i preven-
ció de la salut, entre les quals destaquen les dedicades a la
promoció d’estils de vida saludables, la promoció activa de
l’exercici físic (caminades populars, grups d’exercici, etc.), la
vacunació de la grip i la prevenció dels efectes de l’onada de
calor, el manteniment de farmacioles domèstiques, i activi-
tats adreçades a cuidar els cuidadors.  S’han realitzat activi-
tats en grups per a pacients amb patologies cròniques, de
les quals destaca la diabetis mellitus (cura dels peus i ali-
mentació saludable) i l’MPOC (tallers per ús d’inhaladors,
de prevenció del sedentarisme i sobre els efectes del
tabac), grups per a persones amb fibromiàlgia, sobrepès,
etc. També s’han realitzat xerrades sobre salut mental,
tallers d’expressió d’emocions, relaxació i altres tècniques.

S’han portat a terme activitats dirigides als adolescents
sobre el consum de drogues, el tabac, la sexualitat i l’afecti-
vitat a les escoles i els centres cívics. També s’ha col·laborat
amb escoles bressol juntament amb pares i cuidadors, per
treballar temes de desenvolupament psicomotor, alimenta-
ció, creixement i primers auxilis.

Activitats comunitàries

Activitats Assistents

Infantils 1.363 46.969

Adults 1.062 20.239

Total 2.425 44.307

Programa Pacient Expert ICS, jornada de
debat i ampliació a l’MPOC i el TAO

El gener del 2008 més de 300 persones, entre pacients,
familiars i professionals dels centres assistencials de Cata-
lunya, van debatre sobre l’experiència pionera a l’Estat del
pacient expert, en una jornada organitzada per l’Àmbit d’A-
tenció Primària Barcelona Ciutat.

Iniciat el 2006 al CAP Roquetes amb pacients amb insufi-
ciència cardíaca, el Programa Pacient Expert ICS s’estén per
primera vegada a pacients amb malaltia pulmonar obstruc-
tiva crònica (MPOC) i al tractament amb anticoagulants
orals (TAO). Un total de 28 pacients van participar en
aquestes dues noves experiències, 18 en el grup d’MPOC
d’Encants i deu en el grup de TAO de Gòtic.

Des de l’inici de la prova pilot fins a l’actualitat, s’han dut a
terme 15 grups del Programa Pacient Expert, en els quals ha
participat un total de 134 pacients i 11 pacient experts, amb
un alt grau de satisfacció dels participants i amb una millo-
ra dels coneixements i dels hàbits i estils de vida sobre la
malaltia. El Programa Pacient Expert ICS ha estat guardonat
per la Sociedad Española de Directivos de Atención Prima-
ria (SEDAP) com la millor experiència en atenció primària
de l’any 2008.

Activitat física i salut

El programa comunitari de promoció d’activitat física pro-
mociona des del 2006 la pràctica regular d’activitat física en
la població sedentària o amb un nivell baix d’activitat a tra-
vés d’especialistes i professionals de referència dels centres
de salut. L’activitat es desenvolupa al mateix centre o en
espais exteriors públics.

Un total de 32 EAP han dut a terme almenys una edició del
programa, i s’han format un total de 80 professionals de
referència. Durant l’any 2008, un total de 279 persones de
20 CAP hi han participat. Els resultats indiquen que el 78,3%
de participants ha augmentat el seu nivell d’activitat física
després de tres mesos de finalització del programa. A més,
el 76,9% ha disminuït el nombre total de visites, comparant
els 6 mesos anteriors i posteriors al programa.

El protocol d’assaig clínic per avaluar l’efectivitat de la inter-
venció a mitjà i a llarg termini, elaborat amb l’IDIAP Jordi
Gol i Gurina i publicat enguany a la BMC Public Health, ha
rebut el primer premi de l’ajut a la recerca en atenció primà-
ria de la CAMFiC i ha iniciat el seu desenvolupament.

Paral·lelament, es participa en l’estratègia “Barcelona acti-
vitat física i salut”, promoguda pel Consorci Sanitari de Bar-
celona, de treball en xarxa entre els centres de salut, els
recursos esportius i els districtes.

Activitat social i comunitària
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Docència 

L’any 2008 la Unitat Docent de Barcelona Ciutat tenia un
total de 16 equips d’atenció primària (EAP) acreditats per a
la formació d’especialistes en medicina familiar i comunità-
ria i en pediatria i per a la formació de pregrau d’Infermeria.
D’aquests EAP, 15 eren de l’Institut Català de la Salut (Dr.
Carles Ribas, La Marina, Raval Nord, Raval Sud, Gòtic, Pas-
seig de Sant Joan, La Pau, La Mina, Chafarinas, El Carmel, El
Clot, Poblenou, Via Barcino, Bon Pastor, Montcada i Reixac)
i 1 (Larrard) gestionat per una altra entitat proveïdora.

A la Unitat Docent hi participen també 5 hospitals (Vall
d’Hebron, el Mar, Sant Pau, Dos de Maig i Sagrat Cor), a
més del Programa d’atenció a la salut sexual i reproductiva
(ASSIR) de l’ICS i de l’IMAS i dels centres de salut mental de
la ciutat, pertanyents a diverses entitats proveïdores.

Docència de medicina familiar i comunitària

Han rebut formació de postgrau de l’especialitat de medici-
na familiar i comunitària un total de 186 metges. D’aquest,
47 es van incorporar durant l’any com a residents de primer
any i la resta (139) corresponen a residents de segon any
(50), tercer any (46) i quart any (43). El nombre de tutors
acreditats va ser de 109.

Docència de pediatria

La formació en atenció primària pediàtrica s’ha realitzat
juntament amb les unitats docents de pediatria dels hos-
pitals Vall d’Hebron, del Mar i Sant Joan de Déu, amb un
total de 36 pediatres docents, ubicats en els 15 centres
docents de l’ICS esmentats abans i els corresponents cen-
tres de detecció i atenció precoç i centres de salut mental
infantil i juvenil. S’han format un total de 23 residents de
pediatria (en rotacions de dos i tres mesos): 13 R2, 6 R3 i 4
R4.

Docència d’infermeria

332 professionals d’infermeria estan acreditats com a
tutors/es d’infermeria i han participat en la formació de
pregrau d’infermeria en els diferents centres docents acre-
ditats. Han rebut aquesta formació de pregrau 550 alumnes
de les escoles universitàries d’infermeria de la Vall d’He-
bron, Hospital del Mar, Hospital de Sant Pau, Blanquerna,
Santa Madrona, Universitat de Barcelona, Gimbernat i Sant
Joan de Déu.

Suport a la recerca

La Unitat de Suport a la Recerca ha dut a terme les
següents estratègies i activitats: 

• Creació de la línia de recerca en infermeria, amb la finali-
tat de potenciar la competència investigadora dels profes-
sionals d’infermeria i el desenvolupament de projectes
que permetin avançar vers una infermeria basada en l’evi-
dència. 

• Activitats formatives. L’any 2008 s’ha coordinat la prime-
ra edició del Curs de disseny de projectes de recerca, al
qual han assistit alumnes de totes les unitats de suport a
la recerca de l’ICS, i s’ha organitzat la primera i la segona
edició d’aquest curs adreçat a professionals de l’Àmbit de
Barcelona Ciutat. 

• Coordinació de les convocatòries d’ajuts a la recerca. 

Primer ajut per al desenvolupament de projectes de recer-
ca: 3 ajuts.

Primer ajut per a la publicació de protocols de recerca i
resultats de projectes a revistes digitals amb factor d’im-
pacte: 3 ajuts.

Primera convocatòria de mòduls d’ajut a la recerca (40
mòduls de 120 hores).

• Presentació de projectes a diferents ajuts competitius
públics. Cal esmentar la presentació de projectes i l’obten-
ció per part de professionals de l’Àmbit dels següents
ajuts: 

- Convocatòria d’una estada a les unitats de recerca de l’I-
MIM (IDIAP Jordi Gol)

- Convocatòria d’ajuts a l’impuls d’estratègies de recerca a
l’atenció primària mitjançant la intensificació d’investi-
gadors (IDIAP Jordi Gol) 

- Fondo de Investigación Sanitaria
- Ajuts per a la recerca de la CAMFiC

Pel que fa a la participació i a la producció científica dels
professionals desglossades per activitats, durant l’any 2008
és de 102 articles científics publicats; 55 projectes de recer-
ca actius, 6 dels quals guanyadors d’ajuts competitius; més
de 100 presentacions orals; 140 pòsters presentats a con-
gressos, i 24 capítols de llibres o documents publicats.

Formació continuada

Durant l’any 2008 s’han realitzat 390 accions formatives
(128 han estat finançades amb el fons de formació contínua
i 262 amb els fons propis de l’Àmbit d’Atenció Primària Bar-
celona Ciutat). Han participat en aquestes activitats forma-
tives un total de 6.865 professionals; i s’han concedit un
total de 300 ajuts per a activitats formatives externes.

Docència i recerca
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Equip directiu

Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat

Gerent: Josep Casajuana

Direccions de Serveis d’Atenció Primària

SAP Dreta de Barcelona

Director: Rafael Ruiz

SAP Esquerra de Barcelona

Director: Sebastià Calero

SAP Muntanya de Barcelona

Director: Àlex Escosa

SAP Litoral de Barcelona

Directora: Mercè Roura

SAP Suport al Diagnòstic  i al Tractament

Directora: M. Dolores Vega

Atenció Continuada i Urgent

Director: Pere Subirana
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Inversions i equipaments

Sistemes de seguretat

S’ha incrementat el sistema de seguretat davant d’incendis
de sis centres (La Mina, Numància, Manso, Sant Andreu,
Bon Pastor i Montcada i Reixac) consistent en el reforç d’ex-
tintors, la instal·lació i la reprogramació de la central d’in-
cendis, els polsadors de sirena, els detectors, i la instal·lació
del sistema de detecció/extinció d’alta pressió per als qua-
dres elèctrics generals. D’altra banda, s’han realitzat dues
actuacions d’adequació de les escales d’emergència dels
CAP Drassanes i Sant Andreu.

Sistema de climatització
i aigua calenta sanitària

S’han realitzat actuacions en tretze espais. S’ha millorat tot
el sistema de climatització als CAP Chafarinas i Carles I, a
més de petites millores a Casc Antic, el laboratori de
Manso, Montcada i Reixac, Horta, Pare Claret, Passeig de
Sant Joan, Sanllehy, Sant Andreu.

Millores en els espais assistencials

Adequació de la sala d’extraccions de la primera i segona
planta del CAP Manso, ampliació de tres consultes al CAP
La Mina, dues noves consultes al CAP Besòs, dos despatxos
de pediatria al CAP Maragall i un despatx assistencial al
CAP Drassanes. Instal·lació i adequació d’espais per a apa-
rells de radiologia als CAP Numància i Sant Andreu.

Supressió de barreres arquitectòniques

S’ha instal·lat una plataforma elevadora a l’entrada del CAP
Travessera de Gràcia i portes automàtiques a l’entrada del
CAP Maragall.

Millores en altres espais

Instal·lació de nous taulells a la primera planta del CAP
Numància i a l’Annex Horta i nou despatx al CAP Numàn-
cia.

Generalitat de Catalunya

Departament de Salut

© Institut Català de la Salut

Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat

Parc Sanitari Pere Virgili
Edifici Mestral
Esteve Terradas, 30
08023 Barcelona
Tel. 93 259 43 10
gabinetcomunicacio.bcn.ics@gencat.cat

Coordinació: Gabinet de Comunicació Integral i Relacions Externes

Realització: Hores extraordinàries, SL
Fotografies: Quim Roser i arxiu fotogràfic de l’ICS
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