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Presentació 
El 2016 ha estat un any ple de reptes que si no fos 

per la tenacitat i dedicació dels professionals dels 

equips no hagués estat possible superar-los amb èxit: 

l’acreditació de qualitat, la partici pació en grups de 

treball per millorar el model d’atenció primària, la 

posada en marxa del servei d’atenció continuada 

domiciliària (ACD), la consolidació de projectes 

innovadors com el de l’atenció a la salut de les 

persones trans* des d’un model de despatologització, 

o el temps invertit per avançar en la recerca en 

l’atenció primària. Tots aquests projectes que hem 

anat superant ens situen més a prop d’una millor atenció primària per a la ciutadania de Barcelona. 

L’acreditació per complir amb els estàndards de qualitat establerts pel Departament de Salut ha 

suposat un gran esforç als 37 equips d’atenció primària que l’han assolit al llarg del 2016, i que 

garanteix la bona pràctica assistencial als CAP. 

A més, a la Gerència de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat hem seguit apostant per una 

metodologia participativa que integra l’expertesa dels nostres professionals en la construcció de 

l’atenció primària de la ciutat de Barcelona. Més de 150 professionals han participat en grups de 

treball per definir i treballar en aquells processos assistencials que són clau per garantir una atenció 

de qualitat i centrada en la persona, amb equitat, seguretat i eficiència.  

A finals d’any, hem incorporat una millora important en l’atenció sanitària al recuperar la gestió de 

l’atenció continuada domiciliària després de 22 anys. Un servei que abans era de gestió privada i 

que amb aquest canvi torna a ser públic. L’ACD permet que el professional de medicina o 

d’infermeria pugui accedir a la historia clínica i la prescripció farmacològica del pacient i que pugui 

programar, en el moment, una visita de continuïtat amb el seu equip de referència. La incorporació 

d’aquest servei ha estat una aposta arriscada que s’ha superat amb èxit gràcies, una vegada més, 

a l’esforç dels professionals i que ha estat reconegut tant pel CATSalut, com per la Conselleria de 

Salut. 

Els continguts en la Memòria d’aquest any s’estructuren a partir dels sis valors clau en l’atenció 

sanitària de l’ICS: equitat, participació, innovació, competència, compromís i transparència. I és un 

reflex de tots els nostres esforços per assolir una millor atenció primària per a tots. 

 

Rafael Ruiz Riera, gerent de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat 
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L’ICS a  
Barcelona Ciutat 
La Memòria de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’any 2016 vol ser un reflex de 

l’activitat dels equips d’atenció primària i altres unitats i serveis que ofereixen assistència, 

prevenció, educació sanitària docència, recerca, formació, etc. a la ciutadania de la ciutat de 

Barcelona i un reconeixement a la implicació dels professionals. 
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Barcelona Ciutat en un dia 

 

 

Els recursos de Barcelona Ciutat 
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Equitat 
L’equitat i l’accessibilitat 

són aspectes clau del 

nostre model sanitari 

públic. Els professionals de 

l’Àmbit d’Atenció Primària 

Barcelona Ciutat estan 

presents a tot el territori per 

donar resposta a les 

necessitats de salut de la 

ciutadania, tenint en 

compte les característiques 

de cada persona i de cada 

territori. En aquest apartat 

es recull l’activitat assis-

tencial realitzada durant 

l’any 2016 pels profes-

sionals de l’Àmbit d’Atenció 

Primària Barcelona Ciutat. 
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L’atenció primària de Barcelona fomenta una paternitat 
responsable, activa i conscient 

L’Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) dels CAP de Barcelona ciutat de l’ICS i l’Ajuntament 

de Barcelona han elaborat la Guia per a la conducció de grups d’homes per una paternitat, responsable, 

activa i conscient.  

Es tracta d’un recurs pedagògic per facilitar, especialment a les llevadores, però també a altres agents, 

eines per treballar temes relacionats amb les paternitats des de l’experiència masculina. És a dir, se 

centra en aquelles situacions que viuen els homes en el procés de gestació, o més endavant en el 

postpart i la criança de les criatures, en relació amb la seva 

identitat, la cura, l’acompanyament de la parella durant 

l’embaràs, el part i el postpart, la construcció del vincle 

amb la criatura, les emocions que sorgeixen durant tot el 

procés, la relació i la comunicació amb la parella, la 

sexualitat o l’organització del temps i la conciliació de la 

vida laboral i personal.  

Aquest guia s’emmarca en context dels grups Canviem-ho, 

que promouen una paternitat més activa, present i afectiva 

des del 2011. 

 

Els professionals dels grans centres d’atenció primària 
pediàtrica de Barcelona de l’ICS estrenen uniformes amb 

dibuixos infantils 
Els professionals de pediatria de vuit línies pediàtriques d’atenció primària de Barcelona Ciutat —

Drassanes, El Clot-Sant Martí, Manso, Maragall, La Marina, Pare Claret, Rio de Janeiro i Centre 

d’Atenció Pediàtrica Integral (CAPI) Casernes— ja disposen de nous uniformes en substitució de la 

clàssica bata blanca. Mitjançant aquesta iniciativa es pretén que el pas dels infants pels centres sigui 

menys traumàtic i més amable, pel fet de reduir-los l’angoixa en la interacció amb els professionals del 

centre.  

Els dibuixos d’aquests uniformes 

pediàtrics estan relacionats amb el món 

de la medicina. Aquesta iniciativa forma 

part de la voluntat global  d’humanitzar 

l’assistència mèdica dels infants. En 

aquest sentit, ja fa més de tres anys que 

l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona 

Ciutat utilitza la decoració amb dibuixos 

als serveis de pediatria per fer més 

amable l’espera per entrar a la consulta 

dels pacients menuts. En el 2016 s’han 

decorat les sales d’espera pediàtriques 

dels CAP Besòs i Roquetes-

Canteres que s’han sumat a les de 

Guineueta, Bordeta-Magòria, Drassa-

nes, CAPI Barcelona Esquerra i CAPI 

Casernes. 
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Una eina d’avaluació de la qualitat assistencial de 
l’atenció primària 

L’Estàndard de qualitat 

assistencial (EQA) és 

una eina d’avaluació de 

la qualitat de l’activitat 

que fan els equips 

d’atenció primària que 

consta de 112 indica-

dors clínics, dels quals 

29 es refereixen a la 

qualitat diagnòstica. 

Aquesta eina també 

inclou indicadors corres-

ponents a la prevenció 

quaternària, és a dir, els 

casos de prescripcions 

mal indicades. 
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L’1 % més vulnerable de la població visita el CAP 28 
vegades cada any 

Per tal de poder adaptar els recursos a les necessitats assistencials de cada persona, els sistemes 

sanitaris necessiten agrupar la població en categories, segons els problemes de salut que pateixen. A 

l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat aquesta classificació es realitza a partir d’una eina 

desenvolupada per professionals de l'ICS i el CatSalut, anomenada grups de morbiditat ajustats (GMA). 

El sistema permet classificar la població en cinc grups de risc: molt baix, baix, moderat, alt i molt alt.Els 

GMA són excloents (és a dir, cada persona queda classificada en un únic GMA); tenen en compte la 

multimorbiditat (el fet de patir més d’una malaltia), especialment en afeccions cròniques, i assignen a 

cada individu un nivell de complexitat determinat.  

Tot i que suposen una petita part de la població, les persones incloses en estrats superiors de risc 

representen un impacte molt elevat respecte del consum de recursos assistencials. 
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Menys redundàncies terapèutiques, contraindicacions i 
pacients polimedicats 

Els professionals mèdics de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat han reduït durant l’any 2016 el 

nombre de redundàncies terapèutiques (duplicitats), han resolt contraindicacions relacionades amb 

alguns fàrmacs amb notificacions a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i han dut 

a terme accions de desprescripció farmacèutica realitzada als pacients. Això ha estat possible gràcies a 

l’eina Self-Audit de l’Estació clínica d’atenció primària (ECAP), que permet als facultatius poder revisar 

de manera sistemàtica la prescripció farmacèutica que es realitza als pacients. 

 

Altres notícies 
  

110 equips d’atenció primària de 

l’ICS reben el certificat 

d’acreditació de qualitat del 

Departament de Salut 

El CAP Drassanes i el CAP 

Manso fan durant una setmana 

proves ràpides, anònimes i 

gratuïtes per diagnosticar el virus 

de la immunodeficiència humana 

L’ASSIR i l’Ajuntament de 

Barcelona publiquen una guia 

per promoure una paternitat 

responsable, activa i conscient 

L’Àmbit d’Atenció Primària 

Barcelona Ciutat comença a 

gestionar l’atenció continuada 

domiciliària a l’àrea de Barcelona 

La Unitat Trànsit del CAP Manso 

és el nou servei de referència a 

Catalunya per a l'atenció a la salut 

de les persones transexuals 
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Participació 
Els professionals són l’actiu principal de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat. Sense les 

persones que hi treballen, l’organització no podria funcionar. Elles són les que millor coneixen la 

feina que fan i les que poden aportar el coneixement i l’experiència necessàries per millorar-la. És 

per això que l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat ha fet una aposta per la participació dels 

professionals en la presa de decisions de l’organització, per aconseguir, entre tots, una organització 

més eficient i que, en definitiva, pugui oferir un millor servei als ciutadans. 
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Els professionals creen un equip de corredors per 
representar l’Àmbit d’Atenció 

Primària Barcelona Ciutat en la 
Cursa de la Sanitat Catalana 

Per primer any, els professionals de l’Àmbit han participat 

en la 23a Cursa Atlètica de la Sanitat Catalana com a equip 

per representar l’atenció primària de la ciutat de 

Barcelona.  

En la cursa, organitzada per l'Hospital Germans Trias i 

Pujol el 8 d'abril, l'equip + Primària BCN, equip de runners va reunir 36 membres de totes les categories 

professionals, de totes les unitats i equips de l'Àmbit. 

 

Projectes participatius demostren el nostre compromís 
amb el medi ambient 

Durant el 2016 s’han impulsat diferents projectes 

participatius per sensibilitzar els professionals en bones 

practiques mediambientals. El mes de setembre s’ha fet 

una campanya comunicativa per promoure l’adhesió al Dia 

Sense Cotxes i anar a treballar en transport públic i per 

organitzar caminades amb els usuaris dels CAP. La 

iniciativa ha volgut augmentar l’activitat física i reduir la 

contaminació atomosfèria per millorar així la qualitat de vida 

de tothom.   

En el mes de novembre la campanya “Jo Reutilitzo” ha servit per reduir el consum de gots de plàstic 

amb la substitució d’envasos d'un sol ús. Els professionals han compartit les seves tasses i gots 

reutilitzables amb l'etiqueta #JoReutilitzo. 

A banda dels 8 centres de l’Àmbit que ja disposen de la certificació ambiental EMAS, altres estan 

implantant bones pràctiques per millorar la pràctica ambiental dels centres com, per exemple, l’ús 

d’estalviadors d’aigua, la recollida selectiva de paper i envasos o la sensibilització i formació dels 

professionals. 

 

Usuaris i professionals dels CAP participen en campanyes 
de promoció de la salut a les xarxes 

En el Dia de la Mare usuàries i professionals dels CAP de la ciutat de Barcelona han participat en la 

campanya Mare i Salut, amb la difusió de vídeos breus per reoldre dubtes relacionats amb la promoció 

de la salut de les mares. Durant el dia, el metge de família Yoseba Cànovas, ha respost dubtes de 

ciutadans a través de Twitter. Amb motiu del Dia Internacional Sense Tabac, el 31 de maig, 

professionals exfumadors han explicat quins avantatges els ha comportat deixar el tabac. Amb cada 

missatge, s’ha editat una targeta, amb la fotografia de cada persona. 
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Els professionals dels CAP de Barcelona ciutat de l’ICS 
convoquen, per primera vegada, una jornada conjunta per 

vacunar-se contra la grip 
Per primera vegada, els centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut de Barcelona han 

celebrat el 30 de novembre una gran jornada orientada a conscienciar els professionals de la salut 

sobre la importància de protegir-se contra la grip i a esdevenir una crida a la vacunació dirigida a més de 

4.000 treballadors sanitaris. 

Han estat convocades a aquesta primera Jornada professionals dels 41 CAP que l’ICS té a la ciutat de 

Barcelona, així com també del CAP La Mina (Sant Adrià de Besòs) i dels dos CAP de Montcada i 

Reixac, tots 44 centres gestionats per l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat (APBCN) de l’ICS. 

També s’hi han convocat els quatre centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) —Casernes, Horta, 

Manso i Sant Martí—, els vuit gran equips d’atenció pediàtrica (línies pediàtriques) de l’ICS a 

Barcelona,  l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), el Servei de Diagnòstic per la Imatge 

(SDPI), de Rehabilitació i dels serveis centrals. Així com els professionals sanitaris dels dos centres 

penitenciaris de la ciutat —la Model i Wad-Ras. 

Les dades recollides sobre la vacunació dels més 4.000 professionals d’atenció primària de l’ICS a la 

ciutat de Barcelona, durant la campanya contra la grip de 2015, indiquen que els professionals vacunats 

es mantenen en xifres per sota de la quarta part del total. Aquestes xifres coincideixen amb el 

percentatge dels professionals vacunats contra la grip a tot Catalunya (21,42%), una dada basada en el 

recull d’informació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) de 41.567 treballadors de 30 

institucions sanitàries. 

La 1a Jornada de Vacunació contra la Grip dels professionals dels CAP de Barcelona ciutat de l’ICS 

s’ha emmarcat dins les campanyes de l’ASPCAT (del Departament de Salut) i de l’Organització Mundial 

de la Salut (OMS) per impulsar la captació dels treballadors de la salut per a la vacunació antigripal. La 

Jornada, celebrada a Barcelona, ha estat una iniciativa de l’Àmbit d’APBCN i ha estat promoguda des 

de la Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals i l’Àrea d’Infermeria. 

La vacunació de la grip, indicada per a tots els professionals sanitaris 

El Departament de Salut i l’OMS recorden que la vacuna de la grip és segura i que està especialment 

aconsellada per a tots els professionals de la salut, ja que amb l’acte de protegir-se ells mateixos 

protegeixen també la ciutadania. Destaca el fet que entre un 30% i un 50% de les persones infectades 

pel virus de la grip poden ser asimptomàtiques, però poden transmetre el virus. D’aquesta manera, en el 

període asimptomàtic, hi ha la possibilitat que els professionals sanitaris no vacunats transmetin la grip 

als seus pacients mentre els atenen i, també, a les persones del seu entorn familiar. A més, el virus de 

la grip és contagiós des d’un dia abans del desenvolupament dels símptomes fins a cinc dies després, 

per la qual cosa la vacunació és la manera més eficaç de prevenir-ne el contagi. 
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Innovació 
La innovació és el motor de les organitzacions. L’ICS aposta fort per la innovació oberta a totes les 

persones que formen part de l’empresa. De manera més formal, el procés innovador es canalitza a 

través dels centres de recerca vinculats a l’ICS, que permeten desenvolupar científicament 

solucions orientades a millorar l’assistència, tant actual com futura. En aquest sentit, l’ICS és 

l’organització sanitària més potent de l’Estat, tant pel que fa a la quantitat com a la qualitat dels 

articles publicats en revistes indexades amb factor d’impacte.  
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Professionals de medicina i d’infermeria comparteixen 
experiències en el 1r Concurs de casos clínics a l’atenció 

primària 
Per primera vegada, els professionals de l’atenció primària han tingut l’oportunitat de compartir 

formalment les seves experiències de pràctica clínica habitual en el 1r Concurs de casos clínics a 

l’atenció primària. El 30 de juny de 2016 ha tingut lloc la Jornada en què s’han posat en comú els casos 

finalistes.  

Del total de 27 casos presentats, el Jurat ha atorgat el Premi al Millor Cas Clínic al treball Carcinoma 

gàstric en pacient que consulta per lumbàlgia mecànica del CAP La Mina. El segon premi se l’ha endut 

el cas titulat Proctitis per gonococ. 

 

La primària i l'hospitalària organitzen una sessió de 
treball de cures integrades per garantir la continuïtat 

assistencial 
L’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat ha 

organitzat un workshop amb l’atenció hospitalària 

de Barcelona per a l’abordatge integral i transversal 

del procés de la malaltia de les persones ateses a 

l'Esquerra Eixample. Amb aquesta trobada es 

pretén establir un pla d’atenció al pacient amb la 

implicació de professionals de diferents àmbits i de 

diferents disciplines per assegurar la continuïtat 

assistencial del malalt.  

El Workshop Cures Integrades Primària-Hospitalària 

ha reunit infermeres especialitzades en gestió de 

casos, en cures, en dol i acompanyament, així com 

especialistes en treball social i metges i metgesses 

de família per iniciar una línia de treball que 

optimitzi les rutes assistencials i millori la 

comunicació i coordinació entre els nivells d’atenció primària i hospitalària.  

L’objectiu final ha estat el d’aconseguir la satisfacció de l’usuari en percebre la continuïtat de relació, 

d’informació i de gestió durant tot el procés de la seva malaltia. 

 

Tots els CAP de Barcelona ciutat de l’ICS ja disposen 
d’una central que gestiona integralment el procés 
d’esterilització per garantir-ne la màxima qualitat 

La centralització del procés d’esterilització en un únic punt millora la qualitat, la seguretat i l’eficiència 

dels procediments, alhora que n’assegura la traçabilitat 

La Central d’Esterilització de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’Institut Català de la Salut 

(ICS) acaba de completar el seu procés d’integració progressiva de tots els CAP i serveis d’atenció 

primària en un sol punt de la ciutat, ubicat estratègicament al CAP Manso. 
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Amb la implantació global dels serveis d’aquesta Central, s’ha aconseguit que l’instrumental de tota 

l’atenció primària de l’ICS de Barcelona ciutat –un total de 85 punts de recollida– s’esterilitzi en una 

única ubicació per millorar les garanties de seguretat, qualitat i eficiència dels procediments. Integren 

aquesta unitat una infermera responsable i quatre tècniques en cures auxiliars d’infermeria (TCAI). 

La Central d’Esterilització va iniciar el seu 

funcionament el març de 2015 i a final d’any ja 

donava servei al 65% dels centres i altres unitats de 

l’atenció primària de l’ICS de la ciutat. Durant els 

primers mesos d’aquest 2016 ha integrat 

progressivament la resta de centres d’atenció 

primària barcelonins fins a completar el 

procediment. Ara dóna servei a tots els centres, 

unitats i serveis de l’ICS a la ciutat de Barcelona: 42 

CAP, 27 serveis d’atenció a la salut sexual i 

reproductiva (ASSIR), quatre grans equips d’atenció 

primària pediàtrica, quatre CUAP, dos punts 

d‘atenció continuada (PAC), dos quiròfans no 

hospitalaris i dos serveis d’atenció especialitzada d’atenció primària. 

Amb aquest nou sistema s’ha aconseguit proporcionar instrumental estèril a tots els equips i unitats de 

l’atenció primària de Barcelona ciutat de l’ICS, seguint la normativa de qualitat ISO 9001:2008. Aquest 

ha estat un projecte de l’Àrea d’Infermeria de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat, que ha estat 

l’encarregada de portar a terme la planificació, la logística i la implantació amb èxit d’aquesta central 

d’estilització no hospitalària, que compta amb un sistema informàtic específic de traçabilitat de 

l’instrumental. 

El Ministeri de Salut de l’Argentina s’interessa per aquest model d’esterilització 

El novembre de 2015, una delegació del Ministeri de Salut de l’Argentina va visitar la Central 

d’Esterilització de l’atenció primària de Barcelona ciutat de l’ICS per conèixer de primera mà els 

beneficis del funcionament d’aquest model d’esterilització i estudiar la possibilitat d’implementar un 

sistema similar en la sanitat pública argentina. 
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Competència 
A més de la recerca i la innovació, l’activitat docent és fonamental per poder millorar els serveis que 

les organitzacions sanitàries ofereixen a la ciutadania. L’ICS és el principal planter de professionals 

sanitaris de Catalunya. Els centres docents de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat estan 

preparats per poder dur a terme activitats formatives de primer nivell, tant pel que fa a la formació 

de grau –amb convenis amb universitats i altres institucions– com a la formació especialitzada, amb 

la incorporació d’un bon nombre de residents de diferents àmbits de la salut. L’ICS també és 

l’empresa del país que du a terme més activitat de formació continuada entre els seus 

professionals. 
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La Unitat Docent de l'Àmbit aconsegueix 4 dels millors 
estudiants de medicina en el primer dia d'elecció de plaça 

per a la residència 
Els 500 candidats a la residència mèdica amb les millors qualificacions del territori de l'Estat Espanyol 

han escollit plaça en el primer dia i l'especialitat de medicina de família i comunitària ha estat escollida 

per 9 dels estudiants, 4 de les quals han sigut per la Unitat Docent de l'Àmbit, que ofereix 53 places de 

medicina i 6 per a infermeria. 

Aquest resultat és el millor registre per a medicina de família en els últims 14 anys, segons el Ministeri 

de Sanitat, i especialment per a la Unitat Docent de l'Àmbit que ja ha aconseguit 4 residents en el primer 

dia.    

Quant a les places d'infermeria familiar i comunitària, els dies 18 i 19 d'abril es van omplir les 6 places 

disponibles a la Unitat Docent de l'Àmbit. 

 

 

 
 

 

 

Altres notícies 

  
Els residents de medicina i 

d’infermeria familiar i comunitària 

de Barcelona ciutat 

descobreixen a través de 

fotografies la salut de les 

persones a qui atenen 

Residents de medicina i 

d’infermeria d’últim curs 

comparteixen experiències en la 

8a Jornada de Recerca per a 

Residents de l’atenció primària 

de Barcelona de l’ICS 

Els centres de l’ICS obren les 

seves portes als futurs residents 
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Amb l’obtenció de l’energia al millor preu del mercat, la qual cosa ha 

suposat una disminució de preus del 14,6 % respecte del 2015. 

Amb la implantació d’actuacions d’estalvi i eficiència energètica i 

l’optimització dels subministraments. 

Amb l’augment de l’ús de gas per a cogeneració energètica en detriment 

de l’electricitat. 

Amb la realització d’un millor control de la despesa energètica. 

Compromís 
L’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat és una institució compromesa amb la societat a què 

pertany. La mateixa activitat sanitària ja suposa un compromís amb la societat i una voluntat de fer un 

món millor. Darrere de la feina dels professionals de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat es troba 

el desig d’aconseguir el benestar de les persones, a través de la lluita contra les malalties i la promoció 

de la salut i d’hàbits saludables. La vocació d’ajudar els altres va més enllà de la pràctica professional 

quotidiana i es demostra a través de les nombroses accions solidàries que, de forma individual, duen a 

terme molts professionals de l'empresa a casa nostra i arreu del món. L’Àmbit d’Atenció Primària 

Barcelona Ciutat, com a institució, també contribueix amb les seves accions a fer un món més 

sostenible i més just. 
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Puzzle mostra l’experiència de viure sense una part del 
cos a causa d’una amputació  

Puzzle narra escenes quotidianes de la vida amb un fil conductor: l’experiència davant l’amputació. El 

documental posa sobre la taula la superació personal dels seus protagonistes, els reptes i les 

decepcions a les quals han hagut de fer front. 

La Lorena, usuària del CAP Maragall, i la 

Rosa Maria, la seva infermera, són dues de 

les persones que apareixen a Puzzle, una 

mirada directa a les històries de superació de 

persones que han perdut una part del cos a 

causa d’una amputació. 

 Aquest documental és una producció de 

CàmeresiAcció,  una associació que forma 

persones en risc d’exclusió social en 

llenguatge audiovisual, i d’Amputats Sant 

Jordi, que ofereix suport a persones amb 

diversitat funcional física, principalment 

persones amb amputació, i a les seves 

famílies, per aconseguir la plena integració 

d’aquest col·lectiu. La idea va sorgir arran 

d’un taller i, en un principi, les persones amb 

amputacions no havien de ser els protagonistes, tot i que finalment i de “manera natural” s’hi van 

convertir. 

 

Els CAP de Barcelona Ciutat de l’ICS col·laboren en La 
Marató de TV3 amb activitats per evitar l’ictus  

L’atenció primària de l’ICS a Barcelona Ciutat ha col·laborat en la jornada solidària de TV3 mitjançant 

activitats que serviran per recollir els donatius de la població a La Marató 2016 i, també, per prevenir el 

risc de patir un ictus o lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques. 

 Durant els dies 12, 13, 14 i 15 de desembre els CAP Adrià, Manso, Pare Claret, Sant Rafael, Trinitat 

Vella i la Línia Pediàtrica Manso han programat diverses accions per prevenir i informar la ciutadania 

sobre l’ictus i per recaptar fons per a la recerca d’aquestes lesions. Hi ha xerrades informatives i altres 

activitats, com ara la presa de la pressió arterial, una caminada i una trobada per fer marxa nòrdica. 
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Altres notícies 
 

  
El Centre d’Atenció Pediàtrica 

Integral Barcelona Esquerra 

exposa les fotografies que va fer 

una pediatra al camp de 

refugiats d’Idomeni 

Els CAP de Barcelona Ciutat de 

l’ICS recapten més de 1.300 

quilograms d’aliments solidaris 

per a la campanya d’estiu ‘La 

fam no fa vacances’ 

Els CAP de Barcelona de l’ICS 

col·laboren per segon any 

consecutiu en la campanya de 

recollida solidària de joguines 

per als infants de la ciutat 

Els CAP Adrià, Bordeta-Magòria, 

El Carmel, Gòtic, La Marina, La 

Sagrera, Montnegre i Trinitat 

Vella renoven la certificació 

ambiental europea EMAS 

Els CAP de Barcelona de l’ICS 

col·laboren per segon any 

consecutiu en la campanya de 

recollida solidària de joguines 

per als infants de la ciutat 
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Transparència 
L’ICS és l’empresa més gran del país, amb un pressupost anual que frega els 3.000 milions 

d’euros. Mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat, l’ICS rep cada any un import global 

que s’ha de repartir entre les diverses unitats productives. L’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona 

Ciutat signa amb el CatSalut un contracte programa que defineix els ingressos que la direcció 

d’atenció primària ha de rebre per la població assignada.   
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Durant el 2016, la Gerència de l'Àmbit de Barcelona ha continuat utilitzat una  metodologia de treball 

participativa amb tots els professionals com a eina per garantir uns serveis assistencials de qualitat i 

centrats en la persona, amb equitat, seguretat i eficiència. La nostra organització és plena de talent i 

aquest treball per processos transversals, que es va iniciar a finals de 2015, permet compartir idees, 

coneixement i les millors pràctiques ens beneficiarà a tots i ens permetrà arribar al millor model 

assistencial. 

 

L’Àmbit de Barcelona ciutat aconsegueix reduir un 5,21% el consum d’electricitat i un 12,56% el consum 

de gas respecte l’any anterior.  

Les diferents mesures d’estalvi energètic que s’han implementat han estat:  

1. Reducció de la potencia elèctrica contractada. 

2. Substitució de fluorescents per llums LED. 

3. Canvi de màquines de climatització antigues per noves amb major eficiència. 

4. Substitució de finestres per noves amb fusteria d’alumini, doble vidre, i instal·lació de filtres solars. 

5. Monitorització de les instal·lacions: A l’any 2016 hem continuat amb la monitorització de les 

instal·lacions de climatització i electricitat iniciades a l’any 2012. Incorporant 5 CAP als 10 que ja es 

feia el seguiment. 

.  
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L’Institut Català de la Salut 
és l’empresa pública de serveis de salut 

més gran de Catalunya, 
amb quasi 40.000 professionals 

que presten servei a gairebé sis milions 

de persones de tot el territori. 
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