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Un any més, tinc la satisfacció de
presentar-vos la Memòria d’activi-
tats. Com bé sabeu, durant el 2010
hem finalitzat la implementació del
projecte ARGOS als vuit hospitals
de l’ICS. Aquest model de treball
comú per a totes les àrees d’activitat
ens ha permès disposar de la histò-
ria clínica electrònica única per a
cada pacient, l’estandardització dels
processos i la pràctica clínica, la
prescripció electrònica assistida, i el
diagnòstic per la imatge accessible
des de qualsevol centre d’atenció
primària o hospital.

Vull destacar el compromís i l’esforç
de tots els col·lectius professionals
implicats com a elements clau per
assolir l’èxit d’aquest projecte tan
complex, que va néixer l’any 2006
amb l’objectiu de garantir la sosteni-
bilitat del sistema públic de salut a
través de la millora de l’eficiència i la
qualitat assistencial.

M’agradaria fer esment també a la
consolidació del model d’autonomia
de gestió, que ja té 87 equips d’aten-
ció primària integrats, 77 dels quals
ho han fet durant el 2010. En
aquests mesos, l’ICS també ha fet un
pas molt important per consolidar-
se com una organització comprome-
sa amb el desenvolupament sosteni-
ble a través de l’elaboració del Pla
estratègic de responsabilitat social
corporativa 2010-2014. 

Amb el repàs de tota l’activitat por-
tada a terme durant l’any 2010
volem retre comptes a la ciutadania
i, alhora, deixar constància de la
feina feta pels milers de professio-
nals compromesos, motivats i alta-
ment qualificats que cada dia treba-
llen per donar resposta a les neces-
sitats de salut de la ciutadania i per
garantir un sistema sanitari públic
de la màxima qualitat.

Enric Argelagués Vidal
Director gerent de l’ICS 

El conjunt de professionals que formem part de l’ICS al Camp de Tarra-
gona hem completat un any més al servei dels ciutadans del nostre
territori i ara cal fer balanç de les activitats i els resultats obtinguts el
2010.

Si l’any 2009 va ser, entre altres aspectes, l’any de la consolidació i la
integració de la informació clínica i es va avançar en l’estandardització
de les cures d’infermeria i en la seva incorporació al conjunt de la infor-
mació del pacient, l’any 2010 s’ha caracteritzat pel desenvolupament
del Parc Sanitari Joan XXIII des dels punts de vista urbanístic, de serveis
centralitzats i de nous equipaments de present i futur.

En aquesta línia, l’adequació i acreditació del biobanc de l’Hospital Joan
XXIII, que ha passat a formar part de la Red Nacional de Biobancos,
suposa una gran millora tant de l’espai físic i l’utillatge com del servei
que presta destinat a la investigació biomèdica.

L’any 2010 ha estat alhora un any d’ajustaments pressupostaris i d’es-
forç per reduir la despesa, tot i que també s’han pogut inaugurar diver-
sos centres i consultoris de primària en el territori gràcies a la planifi-
cació feta uns quants anys abans.

La docència, la recerca i la formació són àrees que cal reconèixer i
potenciar. L’any 2010, la recerca en atenció primària de l’ICS Camp de
Tarragona ha estat la més premiada de Catalunya en les VIII Jornades
de l’Institut d’Investigacions Sanitàries en Atenció Primària Jordi Gol i
Gurina, on deu investigadors de la Unitat de Suport a la Recerca han
rebut beques d’investigació. A més, un investigador nostre, Àngel Vila,
ha estat guardonat amb el Premi a la Trajectòria de l’ICS.

Així mateix, l’any 2010 s’han consolidat projectes centrats en el pacient,
com l’Aliança per la Seguretat dels Pacients, el Programa Pacient
Expert ICS o la Ciberaula, un espai d’esbarjo i de promoció de la salut.
En l’àmbit dels professionals, cal fer esment de l’acte de reconeixement
als professionals de l’ICS Camp de Tarragona jubilats, que sota el lema
“AmICS per sempre” neix per ser cada any un homenatge a les perso-
nes que han dedicat tota una vida al servei dels altres des de l’àmbit de
la sanitat pública.

Aquesta memòria recull tan sols una mostra de tot el que s’ha fet
durant el 2010 i que ha estat possible gràcies a la bona feina feta i la
implicació amb l’organització i amb la població per part dels professio-
nals. Enhorabona a tots.

Pilar Gavilán Briales
Gerent territorial
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SAP Reus-Altebrat

La Gerència Territorial Camp de Tarragona és l’organisme
de gestió dels serveis que l’Institut Català de la Salut ofereix
en aquest territori. L’Institut Català de la Salut és el primer
proveïdor de serveis de salut del Camp de Tarragona, i
també de la resta de Catalunya, que desenvolupa uns ser-
veis sanitaris centrats en les persones posant el pacient en
l’eix central dels projectes. L’ICS Camp de Tarragona té la
missió de ser una empresa amb un model d’atenció integrat
que inclogui l’atenció primària i l’atenció hospitalària amb
l’objectiu de millorar contínuament la qualitat dels serveis
que ofereix. La Gerència Territorial de l’ICS al Camp de
Tarragona té al seu càrrec la gestió de l’Hospital Universita-
ri Joan XXIII i dels centres integrats als serveis d’atenció pri-
mària Tarragona-Valls i Reus-Altebrat. 

La Regió Sanitària Camp de Tarragona està situada al sud-
oest de Catalunya i té una extensió de 2.989,6 km2, amb 85
km de costa. Comprèn les comarques de l’Alt Camp, la
Conca de Barberà, el Baix Camp, el Baix Penedès, el Tarra-
gonès i el Priorat, amb un total de 130 municipis i una pobla-
ció de referència d’unes 600.000 persones, segons dades
del Registre central de persones assegurades (RCA). Com a
la resta de Catalunya, la població es concentra en pocs
nuclis urbans: prop del 40% viu a les ciutats de Reus i Tarra-
gona. El Baix Camp i el Tarragonès concentren tres quartes
parts de la població.
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L’ICS
al Camp de Tarragona

Població de la Gerència Territorial 600.000

Superfície 2.989,6 km2

Municipis 130

Població assignada a l’atenció primària 336.221

Professionals 2.890

Pressupost 212.216.387,75 euros

L’activitat d’un dia
Hospital

88 altes
64 intervencions quirúrgiques

243 urgències
920 consultes externes

67 sessions d’hospital de dia

Atenció primària (visites)

5.069 Medicina de família
977 Pediatria

3.321 Infermeria
344 Odontologia

35 Treball social
594 Atenció continuada

Atenció especialitzada i serveis de suport a l’atenció primària

285 visites d’atenció a la salut sexual 
i reproductiva

114 sessions de rehabilitació
374 proves diagnòstiques

■ Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona

■ 20 equips d’atenció primària (EAP)

■ 1 servei de laboratori territorial

■ 3 serveis de diagnòstic per la imatge

■ 2 unitats d’atenció continuada i urgències de base territorial (ACUT)

2 centres d’urgències d’atenció primària (CUAP)

10 punts d’atenció continuada (PAC)

■ 2 centres d’especialitats extrahospitalàries

■ 3 serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

■ 1 servei de salut laboral

■ 3 serveis de rehabilitació

Camp de Tarragona 2010 6JUL11.qxp:.-  07/07/11  11:48  Página 3



Població assignada, atesa i freqüentació

Població Població atesa % atesa/ Població atesa assignada Freqüentació 
assignada assignada assignada i no assignada a l’EAP

SAP Reus-Altebrat 117.349 85.244 72,6 104.688 8,6

EAP Cornudella de Montsant 2.361 1.988 84,2 3.222 12,1

EAP Falset 7.060 5.983 84,7 7.217 11,1

EAP Les Borges del Camp 6.407 4.971 77,6 5.687 9,5

EAP Mont-roig del Camp 11.992 9.085 75,8 16.501 10,0

EAP Reus-1 (Sant Pere) 13.842 10.084 72,9 11.727 8,7

EAP Reus-2 (Sant Pere) 30.187 21.111 69,9 24.263 7,7

EAP Reus-3 (Llibertat) 22.505 15.481 68,8 17.404 7,7

EAP Reus-4 (Riera Miró) 22.995 16.541 71,9 18.667 8,0

SAP Tarragona-Valls 218.872 161.799 73,9 198.153 7,7

EAP Alt Camp Est 11.538 9.095 78,8 10.588 10,3

EAP Constantí 7.168 5.599 78,1 6.492 9,0

EAP El Morell 9.772 7.406 75,8 8.468 8,6

EAP Montblanc 16.250 13.195 81,2 15.224 8,8

EAP Salou 27.140 18.728 69,0 34.051 6,4

EAP Tarragona-1 (Bonavista-la Canonja) 14.854 11.543 77,7 12.905 8,2

EAP Tarragona-2 (Torreforta) 29.258 21.463 73,4 24.748 7,2

EAP Tarragona-3 (Jaume I) 31.977 22.542 70,5 27.139 7,1

EAP Tarragona-5 (Sant Pere i Sant Pau) 16.855 12.889 76,5 14.596 7,9

EAP Tarragona-6 (Tarraco) 16.404 11.113 67,7 12.963 7,1

EAP Tarragona-7 (Sant Salvador/Pallaresos) 10.109 7.589 75,1 8.482 8,1

EAP Valls Urbà 27.547 20.637 74,9 22.497 6,9

Total 336.221 247.043 73,5 302.841 –

Font: SIAP / SIAH – SAP.
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Activitat assistencial a l’atenció primària

Activitat d’atenció especialitzada 

SAP Reus-Altebrat SAP Tarragona-Valls Total
Visites ASSIR 26.112 44.205 70.317

Visites de rehabilitació 20.155 7.958 28.113

Proves diagnòstiques 51.442 40.936 92.378

Radiologia 42.272 40.228 82.500

Gabinets 9.170 708 9.878

Font: SIAP / SIAH – SAP.
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Activitat d’atenció primària (visites)

Medicina Treball
general Pediatria Odontologia social Infermeria

SAP Reus-Altebrat 462.687 77.358 27.783 4.217 286.733

EAP Cornudella de Montsant 20.902 650 – – 9.231

EAP Falset 43.561 5.115 – – 24.535

EAP Les Borges del Camp 28.701 4.458 294 – 18.491

EAP Mont-Roig del Camp 63.758 9.750 – – 39.538

EAP Reus-1 (Sant Pere) 56.627 6.198 – 736 32.862

EAP Reus-2 (Sant Pere) 97.416 21.486 – 1.173 63.092

EAP Reus-3 (Llibertat) 74.717 12.364 – 1.173 42.797

EAP Reus-4 (Riera Miró) 77.005 17.337 – 1.135 52.304

Unitat de Salut Bucodental Reus – – 27.489 – 3.883

SAP Tarragona-Valls 789.358 163.869 57.097 4.320 533.639

EAP Alt Camp Est 51.675 6.926 – – 40.130

EAP Constantí 28.960 7.430 – – 19.558

EAP El Morell 38.738 8.005 – – 30.660

EAP Montblanc 69.343 9.251 – 929 51.211

EAP Salou 107.524 15.736 – – 49.944

EAP Tarragona-1 (Bonavista-la Canonja) 49.945 14.762 – 2.046 48.466

EAP Tarragona-2 (Torreforta) 100.484 24.592 – 1.345 78.004

EAP Tarragona-3 (Jaume I) 109.900 17.503 – – 69.596

EAP Tarragona-5 (Sant Pere i Sant Pau) 61.061 16.894 – – 32.620

EAP Tarragona-6 (Tarraco) 51.391 11.687 – – 24.704

EAP Tarragona-7 (Sant Salvador/Pallaresos) 35.273 9.161 – – 23.893

EAP Valls Urbà 85.064 21.922 – – 64.851

Unitat de Salut Bucodental Tarragona – – 57.097 – –

Total 1.252.045 241.227 84.880 8.537 820.372

Font: SIAP / SIAH – SAP.

Atenció continuada (visites)

Centre Domicili Total

SAP Reus-Altebrat 107.218 4.562 111.780

ACUT Reus-Altebrat 5.173 321 5.494

CUAP Reus 75.053 2.761 77.814

PAC Cornudella de Montsant 1.034 142 1.176

PAC Falset 10.470 738 11.208

PAC Les Borges del Camp 7.663 445 8.108

PAC Mont-roig 7.825 155 7.980

SAP Tarragona-Valls 102.038 2.898 104.936

ACUT Tarragona-Valls 1.928 102 2.030

CUAP Salou 25.152 99 25.251

PAC Alt Camp Est 12.500 447 12.947

PAC Bonavista 9.380 288 9.668

PAC Constantí 5.802 344 6.146

PAC Montblanc 16.618 816 17.434

PAC Morell 8.336 329 8.665

PAC Torreforta 22.322 473 22.795

Total 209.256 7.460 216.716

Font: SIAP / SIAH – SAP.
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Activitat assistencial a l’atenció hospitalària

GRD més freqüents

Estada Pes
GRD Descripció Altes mitjana mitjà
373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 826 2,4 0,58

629 Nounat normal, >2,5 kg, sense intervencions significatives 757 3 0,24

372 Part vaginal amb diagnòstic complicat 633 3,1 0,7

243 Problemes mèdics d’esquena 610 1,2 0,79

039 Procediments sobre cristal·lí, amb vitrectomia o sense 544 0,1 0,92

541 Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris excepte bronquitis i asma, amb c. o c. majors 511 9,4 2,34

187 Extraccions i reparacions dentals 450 0,3 0,75

775 Bronquitis i asma, edat <18, sense c. o c. 247 3,2 0,64

158 Procediments sobre anus i enterostomia, sense c. o c. 233 0,8 0,66

127 Insuficiència cardíaca i xoc 229 4,5 1,42

119 Lligadura i extracció venosa 218 1 0,89

371 Cesària, sense c. o c. 213 4,4 0,87

088 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 212 4,9 1,15

229 Procediments sobre mà o canell, excepte articulars majors 212 0,3 0,88

055 Procediments miscel·lània d’oïda, nas, cavitat oral i coll 203 1,2 0,76

651 Cesària d’alt risc, sense c. o c. 199 5,2 1,05

036 Procediments sobre retina 174 0,7 1,01

131 Trastorns vasculars perifèrics, sense c. o c. 166 3,3 0,90

014 Ictus amb infart 163 11 1,88

163 Procediments sobre hèrnia, edat <18 162 0,8 0,68

Font: SIAP / SIAH – SAP.

Activitat

% variació
Total 2010/2009

Altes 21.693 -0,44
Altes convencionals 17.674 -1,37

Altes de CMA 4.019 3,90

Ingressos 17.637 -1,73
Ingressos urgents 12.697 -0,69

Ingressos programats 4.940 -4,32

Estades 114.194 -5,93
Hospitalització domiciliària 1.069 2,00
Cirurgia 15.761 11,41
Intervencions convencionals 
programades i urgents 6.547 -0,69

Intervencions de CMA 3.937 3,93

Cirurgia menor ambulatòria 5.277 42,05

Urgències 88.460 -8,76
Urgencies sense hospitalització 78.265 -9,34

Urgències amb hospitalització 10.195 -4,11

Consultes externes 227.252 6,27
Consultes externes de l’hospital 208.393 6,14

Primeres visites 65.833 9,65

Visites successives 142.560 4,59

Consultes externes de primària 18.859 7,75

Primeres visites 9.225 12,71

Visites successives 9.634 3,40

Sessions d’hospital de dia 16.633 3,55

Laboratori
Peticions 415.810

Proves 4.660.606

Pròpies 4.644.786

Derivades 15.820

Font: SIAP / SIAH – SAP.

Indicadors

% variació
Total 2010/2009

Estada mitjana (dies) 6,45 -4,69

Índex d’ocupació (%) 80,10 0,39

% d’ingressos urgents 71,99 1,06

Urgències/dia 242,36 -8,76

Índex de reiteració 2,03 -5,00

% d’altes CMA/total d’altes 18,53 4,36

% de CMA/total intervencions 37,55 3,42

Font: SIAP / SIAH – SAP.
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Innovació, qualitat i millores assistencials

Nous espais per al Servei
d’Urgències del Joan XXIII

El projecte més important de l’any
2010 és probablement la finalització i
l’inici d’activitat de les noves Urgèn-
cies de l’Hospital Universitari Joan
XXIII de Tarragona. Les noves urgèn-
cies tenen una superfície de 1.000 m2

repartits en una àrea d’adults de baixa
complexitat amb cinc consultes, una
àrea de traumatologia amb dues con-
sultes i una sala de guixos, una àrea de
pediatria amb sis consultes i un box
de crítics. Les noves urgències també
inclouen un espai de triatge nou per
classificar els pacients segons el nivell
de complexitat.

Aquesta millora del Servei d’Urgèn-
cies és la primera part de la planifica-
ció de les noves urgències que, en un
futur, hauran d’ocupar una superfície
total de 3.000 m2. Per tant, actual-
ment les urgències de l’Hospital man-
tenen la part no renovada per als
malalts més greus, que conviuran en
els 1.000 m2 nous que conformen els
nous espais per a adults de baixa com-
plexitat, traumatologia i pediatria.

La Clínica del Dolor 
del Joan XXIII desenvolupa 
un programa per millorar 
la memòria dels pacients

L’equip de la Cínica del Dolor ha creat
el Programa de millora del rendiment
cognitiu dels malalts amb dolor crò-
nic per intentar millorar la percepció
dels pacients sobre les pròpies com-
petències cognitives i sobre la seva
qualitat de vida. El projecte ha estat
finançat per la Fundació Caixa Saba-
dell gràcies al premi que va guanyar
aquest equip l’any 2008. 

90 persones amb dolor crònic (fibro-
miàlgia, lumbàlgia i altres malalties
reumatològiques) s’han sotmès a un
procés que millora la percepció de les
seves competències cognitives i la
seva qualitat de vida. 

La mitjana d’edat dels participants
en el projecte ha estat de 51 anys; el
91% eren dones i el 9% homes. Una
tercera part dels participants que
han completat el programa han
millorat el seu rendiment en memò-
ria immediata i en memòria demora-

da. A més, la percepció de problemes
de memòria ha disminuït significati-
vament i la qualitat de vida ha millo-
rat en la vida quotidiana i l’estat de
salut.

Un cirurgià toràcic alemany 
fa una resecció pulmonar 
amb làser al Joan XXIII

El 9 d’abril, en el marc de la XII Reunió
de Cirurgians Toràcics, el cap de cirur-
gia toràcica de l’Hospital de Nurem-
berg, Detlev Branscheid, en col·labora-
ció amb un equip de cirurgians torà-
cics de l’Hospital Universitari Joan
XXIII format pel Dr. Cerón i el Dr. Ramí-
rez, van extirpar tres nòduls, amb
energia làser, del pulmó d’un pacient.

L’avantatge principal d’aquesta tècni-
ca és que té menys complexitat i que
hi ha un estalvi de teixit pulmonar,
atès que permet retallar menys teixit i
més a prop del tumor. A més, està
comprovat que el postoperatori és
més curt que quan s’apliquen altres
tècniques quirúrgiques.
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El Joan XXIII disposa 
d’una Unitat Hospitalària
Especialitzada en Fibromiàlgia
i Fatiga Crònica

La unitat actua com a unitat funcional
per donar suport als equips d’atenció
primària i a les unitats de reumatolo-
gia d’altres hospitals tarragonins, en
el procés diagnòstic i terapèutic dels
pacients afectats de fibromiàlgia i sín-
drome de fatiga crònica.

La fibromiàlgia és una malaltia de
causa desconeguda que es caracterit-
za per dolor crònic generalitzat, no
articular, que el pacient localitza a l’a-
parell locomotor i que predomina als
músculs i a la columna, amb presència
d’una exagerada i intensa sensibilitat
local a la pressió en múltiples punts
predefinits.

L’Hospital Universitari 
Joan XXIII aplica una tècnica
que protegeix les estructures
nervioses durant 
les operacions

El Servei de Neurofisiologia Clínica
aplica el monitoratge neurofisiològic
intraoperatori (MIO) per salvaguardar
les estructures nervioses en risc de
lesionar-se durant l’acte quirúrgic.
Amb aquesta tècnica es redueix la

incidència de lesions del sistema neu-
romuscular en determinades cirur-
gies. L’Hospital Universitari Joan XXIII
és l’únic centre de la província de
Tarragona on s’aplica aquesta tècnica
i, en vuit mesos des de l’inici de la seva
implantació, s’han fet amb èxit vuit
monitoratges intraoperatoris.

L’objectiu principal de la MIO és per-
metre la detecció a temps real de
qualsevol disminució de la funció del
sistema neuromuscular. Aquesta de -
tecció permet alertar a temps el

cirurgià perquè modifiqui l’acte qui-
rúrgic. També s’utilitza per detectar
teixit nerviós inclòs dins de teixit
tumoral i així permetre l’extracció
d’aquest últim preservant l’estructu-
ra nerviosa.

L’ASSIR avança en el model de
servei assistencial territorial

L’Atenció a la Salut Sexual i Repro-
ductiva (ASSIR) a l’ICS Camp de
Tarragona és responsabilitat d’espe-
cialistes mèdics i d’infermeria (gine-
còlegs obstetres i llevadores) que
coordinats amb altres professionals
de diferents àmbits sanitaris presten
els seus serveis a prop de les perso-
nes seguint els protocols del Depar-
tament de Salut. La permeabilitat
dels professionals entre els àmbits
comunitari i hospitalari enriqueix la
visió d’aquests envers una atenció
integrada i integral dels processos.
Un pes específic té la informació als
professionals i a la comunitat, exem-
plificada amb els tríptics informatius
i amb la celebració de la II Jornada de
l’ASSIR territorial que va tenir lloc el
13 de maig de 2010 a Tarragona.

Les principals tasques que s’han dut a
terme són la recollida d’informació, la
definició d’activitats consensuades al
territori per als processos d’embaràs,
part i puerperi, i la definició d’accions
específiques de millora.
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Sis equips d’atenció primària
del Camp de Tarragona signen
els acords de gestió

Els equips d’atenció primària (EAP) de
Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau,
Salou, El Morell, Les Borges del Camp
i Reus-2 van signar els acords de ges-
tió emmarcats en el projecte pilot de
l’ICS.

L’acord de gestió estableix una ente-
sa entre l’EAP i la Gerència Territorial
de regulació de la prestació de ser-
veis de l’EAP com a instrument de
millora de la seva qualitat assisten-
cial i de l’eficiència i l’eficàcia de la
seva gestió. 

L’Hospital Joan XXIII du a
terme biòpsies de mama amb
ressonància magnètica

El 2010 el Servei de Diagnòstic per la
Imatge de l’Hospital Universitari Joan
XXIII ha començat a fer biòpsies de
mama amb ressonància magnètica en
pacients amb sospita de procés tumo-
ral. El servei és obert a tots els hospi-
tals de la Regió Sanitària Camp de
Tarragona.

La ressonància magnètica de mama
és una prova complementària a la
mamografia i a l’ecografia que es de -

senvolupa com a tècnica d’elecció
només en dones amb risc genètic.

S’instal·la un ecògraf nou 
al CAP Torreforta 
que reduirà les llistes d’espera

El nou ecògraf permet estudiar parts
del cos que abans no es podien veure,
com el coll, la mama i especialment
les parts toves. Durant els primers
tres mesos de vida del nou ecògraf
s’han fet unes 453 ecografies, 80 més
de les previstes. També s’ha instal·lat
un nou aparell de radiologia Sala digi-
tal directe de doble detector per a la
radiologia convencional, que en tres
mesos ha fet un total de 1.735 proves.

El Servei d’Urologia del Joan
XXIII injecta Botox per tractar
la bufeta hiperactiva

El Servei d’Urologia de l’Hospital Joan
XXIII, que dirigeix el Dr. Segarra
Tomás, ha incorporat la injecció de
toxina botulínica al tractament de la
bufeta hiperactiva sense resposta a
fàrmacs anticol·linèrgics. La resposta
clínica en els pacients ha estat favora-
ble, de manera que l’any 2010 ha estat
l’any de la consolidació d’aquesta
terapèutica referent a la província de
Tarragona.

La toxina botulínica, coneguda popu-
larment com a Botox, és una de les
neurotoxines més potents fins ara
descobertes. La funció final del Botox
és inhibir la secreció d’acetilcolina i
produir una denervació química tem-
poral, és a dir, una relaxació muscular.
El tractament en la bufeta hiperactiva
consisteix en la injecció intravesical
de petites quantitats de Botox repar-
tides per la superfície de la bufeta,
que es du a terme sota control cistos-
còpic i amb sedació o anestèsia raquí-
dia. L’eficàcia clínica comença a dismi-
nuir als nou mesos i és probable que
els malalts necessitin més reinjec-
cions en el futur. 

Premi d’Innovació per a
Infermeria del Joan XXIII

El Col·legi Oficial d’Infermeria de
Tarragona, després de valorar els pro-
jectes innovadors aportats per les
direccions d’infermeria dels centres
proveïdors de la província, va atorgar
dos premis a la innovació infermera:
un per a Infermeria de l’Hospital Joan
XXIII “pel repte i l’esforç que ha repre-
sentat posar en marxa el projecte
Gacela-Care”, i l’altre per a Infermeria
de l’Hospital Verge de la Cinta “per la
qualitat assistencial i l’alta vinculació
amb la recerca”. 
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La recerca en atenció primària
de l’ICS Camp de Tarragona, 
la més premiada de Catalunya

Deu investigadors de la Unitat de
Suport a la Recerca de l’ICS Camp de
Tarragona han rebut beques d’investi-
gació en les VIII Jornades de l’Institut
d’Investigació i Recerca en Atenció
Primària (IDIAP) Jordi Gol celebrades
l’abril de 2010.

És la primera vegada que l’IDIAP dóna
ajuts per a la creació de grups
d’excel·lència en l’atenció primària, i
enguany han estat per a tres profes-
sionals de l’ICS Camp de Tarragona:
Enric Aragonès, pel seu treball sobre
salut mental, Àngel Vila, pel seu estu-
di sobre la vacuna antipneumocòcci-
ca, i Francisco Martín, pel seu estudi
sobre l’aparell respiratori. 

A més, Cristina Rey, pel seu treball
sobre l’hàbit tabàquic, i Ramon Sagar -
ra, per un estudi sobre la diabetis, han
rebut una beca per a la capacitació en
investigació i realització del doctorat.
El mateix Enric Aragonès, Olga
Ochoa, pel seu treball sobre malalties
infeccioses, i Joan Josep Cabré, per
l’estudi de la diabetis i les malalties
metabòliques, han rebut l’ajut a l’im-
puls d’estratègies de recerca. Final-
ment, Victòria Arija i Francisco Martín
han estat acreditats com a grup de
recerca emergent i consolidat pels
treballs sobre nutrició i salut comuni-
tària i aparell respiratori, respectiva-
ment.

Enric Aragonès guanya un
premi de recerca per l’estudi
sobre la depressió en pacients
amb càncer

Enric Aragonès ha guanyat un premi
de recerca del grup Sagessa pel treball
“Prevalença i factors associats a la
depressió major en pacients amb càn-
cer avançat en atenció primària”. Els
resultats del projecte identifiquen que
la presència de depressió major s’asso-
cia a limitacions funcionals, a mesures
pitjors en diverses dimensions de qua-

litat de vida, a preocupacions existen-
cials diverses més accentuades i a una
percepció pitjor del suport social.
Aquest treball també ha estat premiat
per la Societat Catalana de Medicina
Familiar i Comunitària, que finança
aquest estudi juntament amb una
beca de l’IDIAP Jordi Gol.

El grup PREDIMED publica 
a Diabetis Care

El grup PREDIMED, que treballa en
l’entorn de l’IISPV i l’IDIAP Jordi Gol,
dins del CIBER Obesitat i Nutrició, ha
publicat l’article “Reduction in the Inci-
dence of Type 2-Diabetes with the
Mediterranean Diet: Results of the
PREDIMED-Reus Nutrition Interven-
tion Randomized Trial” a la revista Dia-
betis Care. Els autors són: Jordi Salas-
Salvadó, Mònica Bulló, Nancy Babio,
Miguel Ángel Martínez-González,
Núria Ibarrola, Josep Basora, Ramon
Estruch, María Isabel Covas, Dolores
Corella, Fernando Aros, Valentina
Ruiz-Gutiérrez i Emilio Ros.

Àngel Vila, guardonat amb el
Premi a la Trajectòria a l’ICS

L’investigador de l’ICS Camp de Tarra-
gona Àngel Vila ha rebut el Premi a la
Trajectòria a l’ICS pel desenvolupa-
ment d’índexs de qualitat en atenció
primària, l’estudi de la prevalença de
les malalties cròniques i l’efectivitat

de les campanyes vacunals. Àngel Vila
és doctor en Medicina per la URV,
especialitzat en Medicina Preventiva i
Salut Pública, i dirigeix la línia de
recerca en vacunes de l’atenció primà-
ria de l’ICS Camp de Tarragona.

L’estudi PREDICE rep 
el primer Premi de Recerca 
de la CAMFiC 

L’estudi PREDICE “Anàlisi del cost-
efectivitat d’un programa de preven-
ció de la diabetis tipus 2 en atenció
primària de salut a Catalunya” ha
guanyat el primer Premi dels XI Ajuts
a la Recerca de la Societat Catalana de
Medicina Familiar i Comunitària. 

Nova màquina per a la recerca
en diabetis 

El grup de recerca sobre diabetis diri-
git pel Dr. Joan Vendrell s’ha dotat de
l’aparell de cell sorter BD FACSAria III,
que s’ubica en els serveis centrals
científics i tècnics de la URV, al Cam-
pus Sescelades. L’aparell permet la
identificació, quantificació i separació
d’elements mòbils amb gran resolució
i precisió. Valorat en més de 300.000
euros, suposarà un gran avenç en la
investigació sobre cèl·lules mare, i des
del punt de vista clínic, permetrà fer
diverses tècniques diagnòstiques de
diferents serveis assistencials de
l’Hospital.

Recerca i docència
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Acte de reconeixement 
als jubilats

El mes de març 150 persones han
assistit a la jornada “AmICS per sem-
pre”, un acte obert a companys, fami-
liars i amics dels professionals que al
llarg dels anys han desenvolupat el
seu treball a l’ICS Camp de Tarragona,
i que de manera forçosa, voluntària o
per invalidesa hi han deixat de treba-
llar. A més, s’ha posat en marxa la tar-
geta daurada, que identifica aquestes
persones com a extreballadors de
l’ICS. 

Dolça Cortasa assumeix 
la direcció de l’Hospital
Universitari Joan XXIII

El juliol de 2010 Dolça Cortasa Vidal
ha assumit la direcció de l’Hospital
Universitari Joan XXIII en substitució
de Xavier Villanova Sanfeliu. Dolça
Cortasa té 46 anys i és llicenciada en
Medicina i Cirurgia i en Administració
i Direcció d’Empreses. S’ha format
específicament en gestió sanitària per

mitjà del Màster en Economia de la
Salut i Gestió Sanitària de la UB-UPF,
la diplomatura en Gestió Gerencial
d’EADA i el Programa Desarrollo
Directivo d’IESE. En els darrers 15
anys, Dolça Cortasa ha desenvolupat
diversos càrrecs de direcció a la Xarxa
Santa Tecla i a l’Hospital Verge de la
Cinta. Abans del nomenament era la
directora assistencial de GiPSS a
Tarragona.

Nous càrrecs a l’ICS Camp 
de Tarragona

• Maria Bodí, nova cap de servei de
l’UCI del Joan XXIII

• Francesc Fargas, director territorial
de l’ASSIR Comunitari

• Raquel Girona, nova directora de
l’ABS Alt Camp Est 

• Montse Canela, nova cap del Servei
de Farmàcia

• José M. Pino, nou cap de zeladors del
Joan XXIII

Anna Pedraza, presidenta 
del Col·legi Oficial
d’Infermeria de Tarragona

El passat 24 de febrer de 2010 va tenir
lloc l’acte de presa de possessió de la
nova junta de govern del Col·legi Ofi-
cial d’Infermeria de Tarragona, que
presideix Anna Pedraza, infermera de
pediatria a l’atenció primària de l’ICS
Camp de Tarragona a Reus. Dins la
nova junta també hi figura Dolors
Bosch, infermera del laboratori clínic
de l’ICS Camp de Tarragona, Carme
Fabra, infermera de Traumatologia de
l’Hospital Joan XXIII, i Javier Tregon,
infermer de l’ABS Valls Urbà.
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El Servei d’Al·lergologia 
del Joan XXIII celebra 
el seu 25è aniversari

El novembre de 2010 s’ha celebrat el
25è aniversari del Servei d’Al·lergolo-
gia de l’Hospital Joan XXIII. Quan va
iniciar l’activitat, l’any 1985, depenia
del Servei de Medicina Interna i l’any
2006 es va constituir com a servei
independent, amb la Dra. Pilar García
Ortega al capdavant, juntament a
altres especialitats mèdiques.

Aquesta secció va rebre l’acreditació
per a la docència de l’especialitat
d’Al·lergologia el 16 de juny de 1993, i
el primer metge intern resident (MIR)
va iniciar la seva formació l’any 1995.
Des d’aleshores s’han cobert totes les
places (una per any), amb un total de
16 MIR.

El 85% dels treballadors
completa el curs de Prevenció
de riscos laborals

Un total de 2.356 treballadors de l’ICS
Camp de Tarragona (Hospital i primà-
ria), és a dir, un 85% de la plantilla, han
completat el curs en línia de Prevenció
de riscos laborals. S’han ofert cursos
pràctics, interactius i multimèdia que
han permès una amena experiència
d’aprenentatge, amb continguts d’au-
toestudi molt interactius. Atesa la
gran demanda per poder fer el curs
des de casa, el Departament d’Infor-
màtica ha habilitat una adreça curta.

Actes d’acollida i comiat 
per als residents

L’Institut Català de la Salut al Camp de
Tarragona té una llarga trajectòria
docent que es remunta a l’any 1973, en
el qual el Programa de Formació Mèdi-
ca Especialitzada del Ministeri de
Sanitat i Consum es va anar integrant
progressivament en les diferents es -
pecialitats de l’atenció primària i l’a-
tenció hospitalària especialitzada.

Actualment l’ICS Camp de Tarragona
disposa de dues unitats docents, la
Unitat Docent de l’Hospital Universi-
tari Joan XXIII, amb 22 especialitats
acreditades i 114 residents adscrits

(MIR, FIR i BIR), i la Unitat Docent de
Medicina Familiar i Comunitària, que
disposa de 22 places acreditades per a
aquesta especialitat en diferents cen-
tres d’atenció primària del Baix Camp,
el Tarragonès i l’Alt Camp.

L’any 1994 es va iniciar la formació de
la primera promoció de llevadores
residents (LLIR) a l’Hospital Joan
XXIII, que depèn de la Unitat Docent
de Llevadores de Catalunya, que està
adscrita a l’Escola d’Infermeria de la
Universitat de Barcelona.

Plantilla per categories professionals

Hospital Atenció primària
Facultatius 258 455

Farmacèutics 4 1

Auxiliars d’infermeria 262 57

Diplomats d’infermeria/ATS 457 403

Altre personal sanitari 57 36

Personal de gestió i serveis 

Personal administratiu 139 273

Personal de cuina i bugaderia 60

Personal de manteniment 15 8

Personal subaltern 83 64

Treballadors socials 2 5

Altre personal no sanitari 25 37

Residents 126 61

Total 1.489 1.401

Mitjana anual arrodonida de la plantilla equivalent a jornada completa.
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Ciutadania
Les donacions d’òrgans 
a Tarragona es dupliquen 

L’any 2009, la Unitat de Coordinació
de Trasplantaments de Tarragona va
registrar set donants, mitjançant els
quals es van obtenir 18 òrgans. Entre
els mesos de gener i maig de 2010, el
nombre de donants era ja de 13 i la
quantitat d’òrgans extrets va pujar a
37. En tan sols cinc mesos de 2010 hi
va haver el doble de donacions que en
tot l’any 2009. El 2 de juny, Dia del
Donant, el Joan XXIII va posar una
taula informativa sobre què cal fer per
ser donant i en què consisteix tot el
procés. El 10 de juny, a la Ciber@ula,
es va fer una taula rodona amb la par-
ticipació de la Dra. Bodí i de pacients
que van explicar la seva experiència.

Els usuaris del Joan XXIII
tenen accés lliure a internet
pel sistema Wi-Fi

Els pacients ingressats a l’Hospital
Joan XXIII i els seus acompanyants
poden gaudir d’accés lliure a internet
gràcies a la recent instal·lació del sis-
tema Wi-Fi de connexió sense cables.
A cada planta d’hospitalització s’han
instal·lat diverses antenes per a la
repetició dels senyals, de manera que
els usuaris puguin connectar-se a la
xarxa des del telèfon o des d’un ordi-
nador portàtil a les mateixes habita-
cions, a les zones comunitàries i a les
sales d’espera. L’Àrea d’Urgències ja
gaudia d’aquest sistema Wi-Fi, que en
el futur es farà extensiu a altres edifi-
cis del Parc Sanitari.

L’atenció primària facilita 
les gestions en línia 

Demanar dia i hora de visita amb el
metge de capçalera, consultar la car-
tera de serveis d’un centre de salut o
conèixer els programes comunitaris
de salut del centre d’atenció primària
més proper són algunes de les ges-
tions que facilita el nou web de l’aten-
ció primària de l’ICS Camp de Tarrago-
na. A www.icscampdetarragona.cat els
usuaris poden informar-se i fer algu-
nes gestions en línia.

El nou web té un cercador i un mapa
per localitzar els centres de salut i els
equips de professionals. A més, inclou
notícies, una agenda d’activitats, una
explicació dels programes comunita-
ris i enllaços d’interès amb serveis i
campanyes del Departament de Salut,
l’ICS i altres institucions sanitàries.
També hi ha la relació d’associacions
de malalts, les línies de recerca, els
drets i deures del pacient i les unitats
de suport. Altres espais web en actiu
són la web de l’Hospital Joan XXIII,
www.hj23.cat, i el butlletí informatiu
SomICS, www.somics.info.

Tarragona-7 debat 
“Quin barri volem?”

L’Associació de Veïns de Sant Salvador
i Sant Ramon va organitzar una jorna-
da de debat titulada “Millora de la qua-
litat de vida del barri de Sant Salvador
i Sant Ramon” durant la qual es van
debatre temes com: cultura, educació,
lleure i esport; urbanisme i medi
ambient; salut i benestar social; cohe-

sió social, convivència i seguretat ciu-
tadana, i comunicació i participació
ciutadana. L’equip del centre de salut
del barri hi va participar amb diverses
professionals, la directora de l’equip,
Lourdes Clotas, i Esperanza Arteaga.

Un centenar de fotografies
sobre alletament matern 
al Joan XXIII

Lidia Díez Soro, Álvaro Fernández
Veledo i Susana Rioné Mata van gua -
nyar la primera edició del Concurs de
Fotografia sobre l’Alletament Matern
de l’ICS Camp de Tarragona, al qual es

van presentar 49 autors amb més d’un
centenar d’imatges. El concurs es va
organitzar dins la Setmana de l’Alleta-
ment Matern, on va haver conferèn-
cies, cursos i tallers amb l’objectiu de
fomentar la millor nutrició, salut i
desen volupament dels nens i nenes.
Tots els treballs participants van estar
exposats al vestíbul de l’Hospital Joan
XXIII de Tarragona fins al 10 de gener
de 2011.

La canalla gaudeix 
al Joan XXIII amb la música
festiva de Set de So

L’Hospital Universitari Joan XXIII es va
sumar, per segon any consecutiu, a les
Festes de Santa Tecla de Tarragona
amb la celebració d’un acte gratuït per
a tots els públics dins del Parc Sanita-
ri Joan XXIII, amb el lema “Amb Tarra-
gona, amb les persones”. Unes 300
persones van gaudir amb l’espectacle
d’animació infantil de Set de So. En
acabar, hi va haver xocolata desfeta i
coca per a petits i grans.
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L’ICS Camp de Tarragona i la
URV donen suport a l’Hospital
de Touba, al Senegal

El Centre de Cooperació al Desenvo-
lupament “URV Solidària” i l’Hospital
Joan XXIII tenen establert un conveni
de col·laboració amb l’objectiu d’im-
pulsar activitats i projectes que con-
tribueixin a la docència i formació i al
foment de valors com la pau, el res-
pecte pel medi ambient, la igualtat de
gènere i els drets humans.

Actualment, aquesta col·laboració es
concreta en dues línies d’actuació:
una de sensibilització local sobre
altres realitats (a través de l’espai de
la Ciber@ula) i l’altra que es concreta
en un projecte conjunt per donar
suport a l’Hospital de Touba, al Sene-
gal. L’Hospital de Touba es va posar en
funcionament l’any 2005, en gran part
gràcies al suport tècnic i material que
va rebre des de Tarragona. L’objectiu
és establir un marc de cooperació
estable en els àmbits formatiu i
docent. El 2010, un equip de dos met-
ges i dues infermeres va fer una pros-
pecció al Senegal per tenir la informa-
ció necessària i de primera mà per dis-
senyar les activitats de formació i
d’assistència a desenvolupar.

“Som ICS, som donants” 
i “Sang de sibarita”, 
dues campanyes 
per a la donació de sang

Els treballadors del Joan XXIII, per cin-
què any consecutiu, han donat sang
durant la diada de Sant Jordi, i els pro-
fessionals de l’atenció primària ho han
fet la primera setmana de maig, dins
de la campanya “Som ICS, som
donants”.

D’altra banda, els dies 22 i 23 de
novembre de 2010, el Banc de Sang i
Teixits i la Fundació The Loves Comes
van celebrar una campanya de dona-
ció de sang a la Ciber@ula de l’Hospi-
tal Joan XXIII que tenia com a prota-
gonista el grup Tarragona en Essència,

l’associació de xefs de primer nivell
del territori. Els donants seguien el
circuit habitual de les donacions però,
en l’última fase, la del refrigeri, podien
gaudir d’un menú elaborat a base de
delicadeses creades per cuiners de
primera línia.

Facultatius del Servei
d’Urgències corren la marató
solidària del Sàhara

Els metges del Servei d’Urgències de
l’Hospital Joan XXIII, Jesús Gálvez i
Guillermo Cañardo, van córrer la
Sahara Marathon, una cursa solidària
que se celebra cada any als campa-
ments sahrauís de Tindouf (Algèria),
amb l’objectiu de recordar al món la
realitat del poble sahrauí i aportar
ajuda humanitària als refugiats en
forma de medicaments, material
escolar i altres projectes de caire
esportiu.

Pedro de las Heras fa 
una intervenció quirúrgica 
a Burundi

Pedro de las Heras, cap del Servei de
Neurocirurgia de l’Hospital Joan XXIII,

va respondre a una crida de l’ONG
Mariya Arafasha, de Burundi, que
demanava ajuda d’un neurocirurgià
per operar un nen de 14 anys que
necessitava un drenatge cranial. La
intervenció va ser tot un èxit.

Punts de lectura per als més
petits als CAP de Tarragona 
i a l’Hospital Joan XXIII

A partir d’una campanya de recollida
de llibres promoguda pel Club dels
Tarraconins i gràcies a la col·labora-
ció de les editorials Arola Editors i
Cossetània, des de l’octubre de 2010
els centres sanitaris gestionats per
l’ICS a Tarragona poden gaudir d’una
Biblioteca del Club dels Tarraconins.
L’objectiu és fomentar la lectura
entre la població infantil de la ciutat
usuària de les instal·lacions sanità-
ries i promoure valors educatius com
la reutilització de llibres que ja s’han
llegit.

D’altra banda, els que hi vulguin
col·laborar poden portar llibres direc-
tament als centres sanitaris o bé a
l’Oficina del Club, on rebran 3 dupon-
dis com a premi. 

Responsabilitat social corporativa
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L’aigua i el fang no desllueixen
el Camí de Sant Jaume

Els dies 11 i 12 de juny de 2010, un grup
de 51 treballadors de l’ICS Camp de
Tarragona, familiars i amics, van parti-
cipar en la tercera edició del Camí de
Sant Jaume, iniciativa que va comen-
çar l’any 2008 amb motiu del 40 ani-
versari de l’Hospital Joan XXIII. Tot i la
duresa de la travessa i el mal temps,
els pelegrins van completar les dues
etapes d’aquesta trobada.

Reus roda per La Marató 
de TV3

L’atenció primària de Reus va organit-
zar el 15 de desembre de 2010 una
activitat solidària amb La Marató de
TV3 sota el lema “Reus roda per La
Marató”. L’ICS va sumar esforços amb
la Regidoria d’Esports i Lleure de
Reus, la Federació Mestral-Cocemfe
Tarragona i el Club d’Esports Adaptats
Costa Daurada-Cocemfe per tal de
dur a terme una masterclass, que va
consistir en una sessió d’activitat físi-
ca coreografiada, oberta a tothom, i
que va tenir en compte el desplaça-
ment bàsic de les persones que es
mouen en cadira de rodes.

Els personatges de Port
Aventura i altres entitats
tarragonines visiten els nens
ingressats a la planta de
Pediatria del Joan XXIII

El 21 de desembre de 2010 els perso-
natges infantils de Port Aventura
Woody, Winnie i Betty Boop van visi-
tar la quarta planta, de pediatria, de
l’Hospital Universitari Joan XXIII, com
altres anys, per portar regals, alegria,
il·lusió i temps d’esbarjo per als

infants ingressats al centre sanitari i
els seus familiars.

Coincidint amb la visita dels personat-
ges de Port Aventura, es va celebrar
l’acte de lliurament dels premis del
Con curs de Dibuixos Nadalencs.
Durant les festes de Nadal i el dia de
Reis diferents empreses i institucions
de Tarragona van visitar l’Hospital
Universitari Joan XXIII per repartir
regals i il·lusió entre els nens ingres-
sats a la planta de pediatria del centre
sanitari. 
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Inversions i nous equipaments
S’inauguren les noves
Urgències del Joan XXIII

El 20 de setembre de 2010 es va cele-
brar l’acte d’inauguració de les noves
instal·lacions d’Urgències de l’Hospital
Universitari Joan XXIII, amb la presèn-
cia de la consellera de Salut, Marina
Geli, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix
Ballesteros, diferents autoritats locals,
directius i professionals de l’Hospital i
de l’Institut Català de la Salut i l’equip
de professionals de les Urgències del
centre sanitari. 

Inauguracions i ampliacions 
a l’atenció primària

• Nou Centre d’Alta Resolució (CAR)
de Salou, que dóna servei a una
població de 25.924 habitants, més
la població flotant i estacional, que
augmenta de 40.000 a 179.000 per-
sones. La nova instal·lació disposa
de serveis de medicina general,
pediatria, consulta d’odontologia,
atenció a la salut sexual i reproduc-
tiva (ASSIR), salut mental, rehabili-
tació i diagnòstic per la imatge. A
més, l’espai preveu àrees d’educa-
ció sanitària, atenció sexual, hospi-
tal de dia, atenció als desplaçats i

transport sanitari. El nou equipa-
ment té una superfície d’ampliació
de 3.273 m2 i ha suposat una inver-
sió de 6 milions d’euros. Aquesta
ampliació millorarà la capacitat
resolutiva, l’accessibilitat dels
pacients a l’atenció especialitzada, i
la continuïtat i la qualitat assisten-
cial. Per tant, permetrà disminuir la
derivació de pacients al Servei d’Ur-
gències del Joan XXIII. 

• Nou CAP a Cornudella de Montsant,
amb una àrea de medicina general i
una àrea pediàtrica, una àrea d’edu-
cació sanitària i atenció a la salut
sexual i reproductiva, una àrea d’a-
tenció continuada i una àrea de
transport sanitari.

• Nou CAP a Vila-rodona, que té con-
sultes de medicina, infermeria i
pediatria, una llevadora, un odontò-
leg i una assistent social del Consell
Comarcal de l’Alt Camp. També s’hi
fa crioteràpia, cirurgia menor, espi-
rometries, fisioteràpia i rehabilita-
ció, controls de Doppler programat i
consulta antitabac.

• Nou CAP a Sant Salvador, que dispo-
sa de 16 consultes i ofereix medicina
general, pediatria, odontologia,
extraccions, rehabilitació, ASSIR i
formació maternal, a més de tenir
una biblioteca i una aula de formació
i treball per al personal.

• Nou consultori local a Vilanova d’Es-
cornalbou.

• Nou consultori local a Vilallonga del
Camp.

• Nou consultori local a Juncosa de
Montmell.

• Nou consultori local a Bràfim.

• Ampliació del CAP Miami Platja,
amb una nova sala de rehabilitació i
fisioteràpia i un servei d’odontolo-
gia.

• Reforma del consultori local de Cas-
tellvell del Camp.

L’Hospital Joan XXIII amplia 
la Biblioteca i en millora 
els equipaments

El mes de desembre s’ha inaugurat
l’ampliació de la Biblioteca de l’Hospi-
tal Universitari Joan XXIII, que ha de
permetre millorar el servei que es
dóna als professionals i estudiants
oferint-los accés a la informació cien-
tífica i tècnica i els serveis d’informa-
ció que necessiten per al desenvolu-
pament de la seva activitat assisten-
cial, docent i investigadora. 

Les reformes han consistit en l’am-
pliació de 75 m2, la remodelació dels
espais, la climatització i instal·lació de
Wi-Fi i la millora de la senyalització en
totes les àrees de la Biblioteca. Amb la
reforma s’han duplicat els punts de
consulta: actualment n’hi ha 63, dels
quals 42 són espais per a la lectura i
l’estudi i 21 estan habilitats amb ordi-
nadors per accedir als recursos d’in-
formació digitals.
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Gestió econòmica
Execució del pressupost

Atenció Primària Camp de Tarragona 84.806.776,41 euros

Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII 127.409.611,34 euros

Total Gerència Territorial Camp de Tarragona 212.216.387,75 euros

Font: Direcció Econòmica i d’Organització de l’ICS.

La Gerencia Territorial Camp de Tarragona es el organismo
de gestión de los servicios que el Instituto Catalán de la
Salud ofrece en este territorio. El Instituto Catalán de la
Salud es el mayor proveedor de servicios de salud del
Camp de Tarragona, así como del resto de Cataluña, y
desarrolla unos servicios sanitarios centrados en las
personas poniendo al paciente en el eje central de los
proyectos. El ICS Camp de Tarragona tiene la misión de
ser una empresa con un modelo de atención integrado
que incluya la atención primaria y la hospitalaria con
objeto de mejorar continuamente la calidad de los
servicios que ofrece. La Gerencia Territorial del ICS en el
Camp de Tarragona está encargada de la gestión del
Hospital Universitari Joan XXIII y de los centros
integrados en los servicios de atención primarios
Tarragona-Valls y Reus-Altebrat.

La Región Sanitaria Camp de Tarragona está situada en el
suroeste de Cataluña y tiene una extensión de 2.989,6
km2, con 85 km de costa. Comprende las comarcas del Alt
Camp, Conca de Barberà, Baix Camp, Baix Penedès,
Tarragonès y Priorat, con un total de 130 municipios y una
población de referencia de unas 600.000 personas, según
datos del Registro central de personas aseguradas (RCA).
Al igual que en el resto de Cataluña, la población se
concentra en pocos núcleos urbanos: cerca del 40% vive
en las ciudades de Reus y Tarragona. El Baix Camp y el
Tarragonès concentran tres cuartas partes de la población.

The Camp de Tarragona Regional Management is the
organization that manages the services that the Catalan
Health Institute provides in the Camp de Tarragona
region. The Catalan Health Institute (ICS) is the chief
healthcare provider in Camp de Tarragona and in the rest
of Catalonia, and provides people-centred healthcare
services in which the patient is the most important part of
all the projects. The mission of the ICS Camp de Tarragona
Regional Management is to be a company with an
integrated healthcare model that includes primary and
hospital care with the aim of constantly improving the
quality of its services. ICS Camp de Tarragona is in charge
of Hospital Universitari Joan XXIII and the centres that
form part of the Tarragona-Valls and Reus-Altebrat
primary care services.

The ICS Camp de Tarragona Healthcare Region is located
in the southwest part of Catalonia and has an area of
2,989.6 km2 with 85 km along the Mediterranean coast. It
covers the counties of Alt Camp, Conca de Barberà, Baix
Camp, Baix Penedès, Tarragonès and Priorat, which have a
total of 130 towns and a reference population of about
600,000 people according to the Central Registry of
Insured Parties (RCA). As in the rest of Catalonia, the
population is concentrated in metropolitan centres: nearly
40% live in the cities of Reus and Tarragona. Baix Camp
and Tarragonès Counties account for three quarters of the
population.
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Memòria 
Institut Català de la Salut
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