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Jordi Ara, gerent territorial de l’àrea 

Metropolitana Nord 

 

 

 

Presentació 
Els treballadors de la Metropolitana Nord hem treballat durant el 2016 amb 

l’objectiu de seguir enfortint el nostre model integral i de qualitat centrat en el 

pacient. Ha estat un any intens i en el qual s’ha de destacar la implicació i la 

corresponsabilitat de tots els professionals per continuar oferint una 

assistència d’excel·lència . De fet, el 2016 ha estat un any de consolidació i 

de creixement tant a l’Hospital Germans Trias com a la Direcció d’Atenció 

Primària a la Metropolitana Nord i que ens ha permès abordar aspectes 

estratègics que ens havíem plantejat per a aquest any.  

L’Hospital Germans Trias ha continuat treballant per millorar els seus 

indicadors de qualitat, eficàcia i eficiència. Alguns dels projectes que val la 

pena ressaltar per la seva transversalitat i per la innovació en la seva 

implementació són el nou protocol de tractament de la hiperglucèmia en 

pacients no crítics i el mapa del dolor, dues millores assistencials nascudes del 

treball multidisciplinari de molts professionals i que n’involucren encara a més a 

l’hora de posar-lo a la pràctica. A més, l’hospital ha continuat apostant per reforçar el terciarisme i consolidar i 

incrementar la complexitat de la patologia atesa.  

En el context de l'Atenció Primària, tant els indicadors l'EQA com l‘EQPF mantenen la Direcció de la Metropolitana 

com un referent en qualitat gràcies als seus bons resultats. Aquestes bones xifres són el fruit de l’esforç de 

continuar implementant el treball per processos. La feina feta per millorar l'accessibilitat , així com el treball en 

medicina comunitària i en participació ciutadana són altres eixos que seguiran marcant les línies estratègiques dels 

propers anys.  

També em fa especial il·lusió parlar de la posada en marxa definitiva del Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord, 

una projecte compartit entre l’Atenció Primària i l’Hospital Germans Trias i que en el 2016 ha arribat a la seva 

última fase, la de la integració total. També vull destacar l’esforç fet tant a l’Hospital com a l’Atenció Primària per 

remodelar i adequar espais que havíem detectat que podien representar un fre per a l’activitat assistencial. 

Aquestes són obres que molts cops tenen impacte en el dia a dia de molts treballadors i que tot i això no poden 

aturar la seva activitat mentre es realitza l’arranjament en qüestió. Per aquest motiu aprofito aquest espai per agrair 

la seva tenacitat i la seva col·laboració. 

Finalment, vull destacar també que aquest any, com en els darrers, la nostra activitat de recerca ha tornat a ser 

més que remarcable, fruit un cop més del bon treball i compromís de tots els nostres investigadors. L’aposta de la 

Gerència per incentivar la recerca ens ha portat a poder anunciar, en el marc de la cinquena edició dels premis 

Talents, la creació d’un nou ajut d’intensificació de la recerca: el programa Sapiens, que té com a objectiu dotar de 

temps necessari per obrir nous projectes, consolidar una línia existent o aprendre i introduir noves tècniques o 

tractaments assistencials.  

Però per més satisfets que estiguem del treball que hem fet aquest any, som conscients que el camí a seguir és el 

de l’autoavaluació constant per continuar millorant dia a dia. A la Gerència seguim treballant amb l’objectiu d’oferir 

la millor assistència als nostres pacients, i sabem que només ho fa possible la dedicació de tots els treballadors i 

treballadores. I per aquest motiu vull aprofitar les darreres línies per felicitar i agrair l’esforç de tots els nostres 

professionals. 
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L’ICS a la 
Metropolitana Nord 
A l’àrea Metropolitana Nord de Barcelona, l’Institut Català de la Salut presta serveis d’atenció 

primària a prop d’1.400.000 ciutadans de 71 municipis del Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el 

Barcelonès Nord i el Maresme. Alhora, també gestiona l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, 

de Badalona, que és el centre de referència per a l’atenció d’alta complexitat dels 800.000 

ciutadans del Barcelonès Nord i el Maresme i l’hospital general bàsic de més de 200.000 

badalonins i veïns de diversos 

municipis de l’entorn.  

L’atenció primària la duen a 

terme 66 equips i 37 unitats 

assistencials de suport, que 

treballen en un total de 84 

CAP i 22 consultoris locals. 

Alguns d’aquests centres 

tenen com a hospital de 

referència el Germans Trias i 

la resta es coordinen amb els 

altres deu centres hospitalaris 

de referència que hi ha en una 

àrea tan àmplia com és la 

Metropolitana Nord i que 

formen part del Sistema 

sanitari integral d’utilització 

pública de Catalunya 

(SISCAT).  

L’Hospital Germans Trias es 

troba en el Campus Can Ruti, 

una àrea biomèdica 

d’excel·lència en plena 

serralada de Marina de 

Badalona. A partir de la 

posada en marxa de l’Hospital, 

ara fa més de 30 anys, en 

aquesta zona s’hi ha anat 

teixint una xarxa assistencial, 

de recerca i de docència que 

avui és un punt de referència 

en l’àmbit de la salut i la 

biomedicina a Catalunya. 
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La Gerència Metropolitana Nord en un dia 

 

 

Els recursos de la Gerència Metropolitana Nord 
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Equitat 
L’equitat i l’accessibilitat són aspectes clau del model sanitari públic de la Metropolitana Nord. Els 

professionals de l’Atenció Primària i de l’Hospital Germans Trias donen resposta a les necessitats 

de salut de la ciutadania, tenint en compte les característiques de cada persona i de cada situació. 

En aquest apartat es recull l’activitat assistencial realitzada durant l’any 2016 pels nostres 

professionals. 
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Activitat de farmàcia 
Els professionals mèdics de l’ICS a la Gerència 

Metropolitana Nord han reduït durant l’any 2016 en 

1.542 casos el nombre de redundàncies 

terapèutiques (duplicitats), cosa que representa una 

disminució del 33,7 % respecte de la xifra de l'any 

passat. També han resolt 1.563 contraindicacions 

relacionades amb alguns fàrmacs amb notificacions a 

l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes 

Sanitaris (un 61,4 % menys) i han dut a terme 1.309 

accions de desprescripció farmacèutica realitzada als 

pacients (un 36,1 % menys). 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. 

Serveis d’alta complexitat 
Els vuit hospitals de l’ICS actuen com a hospitals 

generals bàsics i de referència per a la població de la 

seva àrea d’influència. L’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova de Lleida du a terme algunes activitats 

considerades d’alta complexitat, com ara cateterismes 

cardíacs, radiologia intervencionista i cirurgia 

oncològica, entre altres procediments. 
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Estratificació basada en GMA 
L’ICS a la Gerència Metropolitana Nord dona servei a més de d’1,3 milions de persones. 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’ICS 

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. Així, el 5 % de la 

població que forma 

part dels estrats de 

risc alt i molt alt fa el 

32 % dels ingressos a 

urgències, el 18 % de 

les visites d’atenció 

primària i el 36 % de la 

despesa en farmàcia. 

D’altra banda, a 

mesura que augmenta 

l’edat, el risc creix. 
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Resultats dels indicadors d'EQA més destacats 
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 indicadors clínics, dels quals 29 es refereixen a la qualitat 

diagnòstica. Aquesta eina també inclou indicadors corresponents a la prevenció quaternària, és a dir, els 

casos de prescripcions mal indicades.  
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Una eina de gestió per als hospitals 
Els grups relacionats amb el diagnòstic (GRD) són un sistema de classificació dels pacients amb 

patologia aguda hospitalitzats. Cada grup és força homogeni clínicament i representa un consum de 

recursos similar. Cada GRD porta associat un pes relatiu, que expressa el cost previsible que té en 

relació amb el cost mitjà de tots els pacients hospitalitzats. Els GRD són una eina de gestió que permet 

ajustar el finançament dels procediments que es duen a terme als hospitals.  
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L'ICS a la Metropolitana Nord posa en marxa el laboratori 
unificat 

Ha començat la seva activitat el Laboratori Clínic de la Metropolitana Nord (LCMN), que s’integra 

físicament dins de les instal·lacions de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol i que el formen cinc 

grans àrees funcionals diferenciades: laboratori d’anàlisis clíniques generals i atenció continuada, 

laboratori de bioquímica especial, laboratori d’hematologia especial, laboratori de microbiologia i 

immunologia. A més, el projecte incorpora una àrea d’importància creixent en l’oferta assistencial del 

centre que és la genètica clínica. 

El LCMN aglutina els serveis que fins ara donaven els laboratoris de l’Hospital Germans Trias i el del 

CAP Dr. Robert de Badalona, i, gràcies a la implicació i el compromís dels professionals, s’ha pogut 

unificar recursos i generar dispositius assistencials d’alta tecnologia i amb la capacitat d’assimilar tant 

grans volums de determinacions com proves d’alta complexitat. 

És un servei d’una gran envergadura que vol ser un referent del territori i en el qual treballen 150 

professionals, per donar cobertura a 1’5 milions de persones i tindrà capacitat per fer fins a 14 milions de 

determinacions a l’any. 

 

 

Acreditacions de qualitat dels equips d'atenció primària  
El Departament de Salut ha entregat, a finals de novembre, els certificats d’acreditació de qualitat setze 

EAP que pertanyen a la Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord: 

EAP Arenys de Mar, EAP Sant Andreu de Llavaneres, EAP La Riera, EAP Rocafonda - El Palau, EAP 

Ronda Prim, EAP Ronda Cerdanya, EAP Gatassa, EAP Premià de Mar, EAP Santa Coloma de 

Gramenet Centre,  EAP Santa Rosa, EAP Llefià, EAP Dr. Barraquer, EAP Gran Sol, EAP La Salut, EAP 

El Masnou – Alella i EAP Ocata - Teià. 

Aquesta acreditació ha certificat que aquests equips assoleixen una qualificació que supera el 91% 

d'ítems de manera satisfactòria, valorant indicadors de bona pràctica assistencial com el lideratge, la 

planificació, la gestió de l’equip, la satisfacció dels pacients o les aliances i la gestió dels recursos, la 

qual cosa corrobora l'alt grau de qualitat i excel·lència assistencial i personal dels professionals que 

integren l'equip humà de cada EAP. 
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Activitat comunitària dels equips d'atenció primària de la 
Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord 

Els equips d’atenció primària han organitzat activitats comunitàries de promoció de la salut adreçats al 

ciutadà. Aquestes activitat comunitàries, que aprofiten el contacte directe i en un espai i context més 

distès (fora de la formalitat de les visites en consultes), s’emmarquen en les campanyes de prevenció i 

sensibilització del Departament de Salut i que acostumen a coincidir en celebracions de dies mundials 

(setmana sense fum, vacunació de la grip, diabetis, hipertensió, prevenció cop de calor o efectes del sol 

o càncer de mama...).  

Aquestes activitats també impliquen entitats i 

administracions locals, així com la comunitat 

educativa de primària i secundària els quals 

participen en mostres d’entitats o jornades de salut 

organitzades pels municipis, de tal manera que la 

vinculació amb la població es fa més estreta. 

D’entre les realitzades el 2016 destaquem: 

 Els CAP de Badalona i Sant Adrià de Besòs 

acullen una exposició itinerant sobre 

voluntats anticipades Campanya que 

posteriorment es va estendre a tot el territori 

de la Direcció d'Atenció Primària Metropolitana Nord. 

 Professionals dels CAP Canovelles i les Franqueses a la Jornada sobre Càncer de Mama de 

Canovelles 

 Castellar del Vallès presenta el catàleg de prescripció social 

 L'EAP Creu Alta, de Sabadell, participa en el Dia Mundial Sense Tabac 

 Els alumnes de primària visiten el CAP Llinars del Vallès 

 Els EAP de Santa Coloma de Gramenet promouen la convivència ciutadana 

 L'EAP Dr. Barraquer participa aquest dissabte en la XVI Jornada de la Salut de Sant Adrià de 

Besòs 

 L'EAP Cardedeu i la Setmana de la salut 

 L'EAP Badia del Vallès presenta el Programa d'acompanyament en l'atenció a les demències 

 Cinefòrum solidari al CP Quatre Camins sobre la tuberculosi 

 Taller de suport vital bàsic per a mares lactants i embarassades al CAP Bigues i Riells 

 Jornada a Ripollet: Salut sexual, no dubtis, vine!! 

 

L'Aula Respira ajuda els pacients amb MPOC a preparar 
els seus viatges 

Amb motiu del Dia Mundial de l'MPOC, professionals mèdics i d'Infermeria del Servei de Pneumologia 

de l'Hospital Germans Trias i de l'Hospital Municipal de Badalona van organitzar una Aula Respira sobre 

“Viatjar amb MPOC”. 

L'aula, orientada a pacients amb aquesta malaltia i els seus familiars, tenia l’objectiu d'ajudar-los a 

preparar viatges i excursions, oferint-los informació pràctica necessària per planificar el viatge i la seva 

estada i a escollir destinació, tenint en compte el risc que el viatge comporta per a aquests pacients. 

Aula Respira és un espai dedicat al pacient i als seus cuidadors, per ajudar-lo a resoldre dubtes i 

inquietuds sobre la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Es tracta d'una iniciativa de la Sociedad 

Española de Neumología (SEPAR). 
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La infermeria de l'atenció primària crea fulls d'educació 
sanitària 

S’han publicat els fulls d’educació sanitària del dolor de 

genoll i del dolor lumbar adreçats a persones amb 

aquesta patologia. Aquests fulls formen part del procés 

clau de l’aparell locomotor, pel que fa a la tasca 

d’educació sanitària per part dels professionals 

d’infermeria sobre l’autocura i millora de la sensació de 

dolor de la persona afectada. 

Els fulls han estat elaborats per l’equip de treball del 

procés amb la col·laboració de professionals 

fisioterapeutes que han aportat, a més del seu 

coneixement de la mecànica de l’aparell locomotor, 

l’experiència directa del treball diari amb persones amb 

aquesta patologia, consensuant així unes propostes 

d’exercicis que siguin més fàcils de fer entendre i 

receptives per a persones a qui van adreçades. 

L’objectiu de facilitar els fulls als pacients és que siguin un 

suport a les explicacions que es donen a la consulta. Per 

això inclouen recomanacions d’higiene postural bàsica, 

pautes d’exercicis i mesures no farmacològiques amb 

l’objectiu d’atenuar el dolor i millorar la qualitat de vida de la persona. El lliurament d’aquests fulls, 

publicats en català i en castellà, complementa la informació i educació que es fa a la consulta i vol ser 

un element de continuïtat assistencial i adherència al tractament que pauten els professionals 

d’infermeria.  

 

L’Hospital Germans Trias implementa el protocol 
d’hiperglucèmia en pacients no crítics  

El 2016 ha estat l'any de la posada en marxa del protocol 

d'hiperglucèmia en pacients no crítics a l'Hospital Germans 

Trias. Els resultats preliminars mostren que prop del 60% 

dels pacients ingressats a les unitats d’hospitalització 

convencional reben el tractament per la hiperglucèmia 

/diabetis seguint les pautes DIAB. En una primera anàlisi 

global de les dades, s’observa que la hiperglucèmia a 

l’hospital ha disminuït en un 14% entre els mesos de febrer 

a desembre 2016.  

La implementació d’aquest protocol va anar acompanyada 

de la creació del ‘Mapa clínic de glucèmies’, una eina de 

gestió que permet veure la situació glucèmica de tots els 

pacients de l’hospital en una sola pantallada. A més, la 

posada en marxa del protocol va anar seguida d’una 

campanya de sensibilització titulada “El sucre a ratlla” on 

es posava de relleu la importància de considerar la glucosa 

en sang com la cinquena constant vital. 
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El Germans Trias celebra els seus 1.000 trasplantaments 
amb una sessió clinicoquirúrgica històrica 

L’atzar porta el Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal a realitzar tres intervencions consecutives 

en un mateix dia just abans de la celebració dels 1.000 trasplantaments  

El dia 1 de juny s’ha celebrat a la sala d’actes de l’Hospital Germans Trias la jornada ‘1.000 

trasplantaments, 1.000 noves oportunitats’, organitzada pels Serveis de Nefrologia, Urologia, Cures 

Intensives i Anestèsia,  i en la qual s’ha commemorat el fet d’haver assolit aquesta xifra de 

trasplantaments per part de l’Hospital des de la seva fundació. Aquest acte, en el qual han participat tant 

els professionals implicats com els pacients trasplantats, ha coincidit amb un fet també històric per 

l’entitat, ja que just el dia anterior es van fer tres transplantaments consecutius, un fita mai realitzada 

abans per l’Hospital. 

Un element clau per assolir aquesta xifra de tres trasplantaments consecutius és l’atzar, ja que ha de 

coincidir que en un període tan curt de temps hi hagi la possibilitat de disposar de tres donants. Però 

darrere de l’atzar hi ha d’haver també un equip amb la capacitat per absorbir aquesta oferta ja que, per 

exemple, cada trasplantament implica una gran quantitat de professionals. En aquest cas, la primera 

intervenció va començar el dimecres 29 a la tarda i l'última va finalitzar l’endemà  a les 4 h. de la 

matinada, i en els tres casos les operacions han estat un èxit. 

No és estrany, així, que aquesta fita històrica hagi estat una de les grans protagonistes en la 

commemoració dels 1.000 trasplantaments. A l’acte, dirigit pel Dr. Josep Bonet, cap del Servei de 

Nefrologia i Trasplantament Renal, ha començat a les 9 h amb les intervencions de la Dra. Beatriu 

Bayés, directora del centre; i el Dr. Jaume Tort, director de la Organització Catalana de Trasplants, així 

com dels diferents caps d’unitat. Un dels moments més esperats de l’acte ha estat després del descans, 

quan el doctor Josep Mª Saladie, antic cap del Servei de Urologia de Germans Trias, i el doctor Joan 

Gener, excoordinador de trasplantament, han fet un repàs a la trajectòria de l’Hospital. 

L’acte del matí ha finalitzat amb una taula rodona titulada ‘visió del trasplantament des del punt de vista 

del pacient’, en el qual quatre antics pacients del Germans Trias han contraposat les seves 

experiències, el que han evocat els moments més emotius. 

La jornada ha conclòs a la nit  amb un gran sopar de celebració a les instal-lacions del Centre Inter-

nacional de Negocis de Badalona (BCIN) en el qual s'han reunit més d’un centenar de persones entre 

professionals i pacients i on també hi ha assistit l'acaldessa, Dolors Sa-bater, i el regidor de Badalona 

justa i inclusiva, Francesc Ribot. 
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La Unitat de Farmàcia publica nou 
material informatiu per millorar l'ús dels 

protectors de l'estómac 
La Unitat de Farmàcia de l’Institut Català de la Salut ha iniciat un 

programa per potenciar l’ús adequat i segur dels medicaments protectors 

de l'estómac, anomenats inhibidors de la bomba de protons (IBP). Aquesta 

acció va adreçada tant a la població com als professionals sanitaris i té per 

objectiu millorar l’adequació i la seguretat de la utilització dels IBP. Per 

aquest motiu s'ha editat un nou full informatiu i un pòster que es poden 

descarregar a la intranet i que s’han posat a disposició en format físic per 

als usuaris en els seus centres d’atenció primària.  

 

L'atenció primària millora la gestió administrativa de la 
demanda 

Han entrat en funcionament les millores 

demanades per al menú de "programació per 

motius" de l’ECAP administrativa, eina 

imprescindible en el desenvolupament del Procés 

de gestió de la demanda. Aquestes millores 

donen sortida als 42 requeriments de millora 

recollits en la primera fase d’implantació del 

procés d’acompanyament de l’usuari en la seva 

assistència fins a la resolució, amb criteris 

d'eficiència, adequació i equitat. 

Les millores han consistit en l’agilització de 

l’ECAP administrativa per tal de fer-la més 

aficient des del punt de vista de programació i en 

l’adequació del registre i visualització de les 

etiquetes d’identificació de motius emprades en el procés de programació.  

S’ha elaborat un manual interactiu per facilitar la tasca de comprensió als professionals GIS. 

 

La infermeria de l'atenció primària posa en marxa el 
projecte Teleúlceres 

S’ha posat en marxa el projecte Telecures/Teleúlceres, per mitjà del qual es vol agilitzar i millorar 

l’atenció de persones que són ateses per ferides cròniques (FC) i/o ferides complexes (FCC) que 

presenten alguna dificultat o complicació en relació al procés evolutiu de les seves ferides. 

Es tracta d’un procediment que coordina serveis d’infermeria d’atenció primària i de l’Hospital de 

l’Esperit Sant de Santa Coloma de Gramenet i que permet, gràcies a una consulta virtual de l’ECAP, i a 

través de fotografies valorar l'estat i l'evolució de la ferida, així com pautar-ne el tractament més adequat 

sense la presència física del pacient. Aquest sistema millora i fa més eficient l’atenció dels usuaris i 

facilita la tasca dels professionals assistencials. 
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El Programa GeriàtrICS inicia el servei de 
videoconferències 

S’ha posat en marxa durant aquest any el sistema de 

videoconferències coordinat pel Programa GeriàtrICS, 

del Servei d'Atenció Primària Barcelonès Nord i 

Maresme i el Servei de Rehabilitació de l'Hospital 

Germans Trias i Pujol per a la prescripció d'aparells 

ortopèdics a persones amb circumstàncies 

especialment fràgils. Aquest procediment consisteix a 

fer una visita per vídeoconferència, cosa que evita el 

desplaçament i situacions de patiment i angoixa a les 

persones amb inconvenients greus de mobilitat. 

 

Altres notícies 
  

L’Hospital Germans Trias oferirà 

atenció d’urgències continuades 

d’oftalmologia a partir del 14 de 

novembre 

El Ministeri de Sanitat premia 

l’organització dels serveis 

d’atenció sexual i reproductiva 

de l’ICS com a bona pràctica del 

Sistema Nacional de Salut 

 

110 equips d’atenció primària de 

l’ICS reben el certificat 

d’acreditació de qualitat del 

Departament de Salut 

Castellar del Vallès presenta el 

catàleg de prescripció social 

 

La Unitat d'Arrítmies i 

Estimulació Cardíaca de 

l'Hospital Germans Trias col·loca 

el primer marcapassos sense 

cables 

L’ICS redueix un 41% les 

redundàncies terapèutiques 
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Participació 
Els professionals són el nostre actiu principal. Sense les persones que treballen a l’Atenció primària 

de la Metropolitana Nord i a l’Hospital Germans Trias no podríem 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 s’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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El director mèdic de Germans Trias, designat seguint un 
procés participatiu dels professionals 

Es tracta del primer cop en què aquest càrrec és 

escollit seguint un procés obert de presentació de 

candidatura i votacions a l’Institut Català de la Salut 

El doctor Agustín Urrutia ha estat nomenat nou 

director mèdic i compta amb més de 25 anys de 

trajectòria al centre 

L’Hospital Germans Trias ha escollit nou director 

mèdic  mitjançant un procés participatiu dels 

professionals mèdics de l’hospital. Es tracta del primer 

cop en què aquest càrrec és escollit seguint un procés 

obert de presentació de candidatura i votacions a 

l’Institut Català de la Salut.  

El procés de presentació de candidatura ha estat obert tot el mes de març i els aspirants havien de 

complir un seguit de requisits i mèrits establerts per la Junta Clínica de l’hospital, formada per 

professionals mèdics i d’Infermeria, conjuntament amb la Direcció de Centre i la Gerència.  

El comitè de selecció de candidats ha estat format per sis facultatius que són membres electes de la 

Junta Clínica i per diferents caps de Servei que n'han volgut formar part voluntàriament, i han proposat 

al doctor Agustín Urrutia com a nou director mèdic. 

 

La DAP Metropolitana Nord aprova un nou mapa de 
processos 

S’ha aprovat el nou mapa de processos de la Direcció d'Atenció Primària de la Metropolitana Nord, una 

representació gràfica dels processos identificatius de la nostra organització, on s’identifica l’activitat 

assistencial orientada al pacient, visualitzada mitjançant els processos clau que constitueixen el nucli de 

l’activitat sanitària. A més a més, també s’hi inclouen una sèrie de processos estratègics i de suport, tant 

assistencials tècnics, amb els quals es proveeix l’organització dels recursos necessaris i els posen a 

disposició dels processos clau. 

La Direcció d’Atenció Primària de la Metropolitana Nord va adoptar el model de treball per processos ara 

fa 5 anys i ha estat a través d’aquesta metodologia que ha desenvolupat el nou mapa de processos. 

 

L’Hospital Germans Trias forma a més de 1.000 
professionals en prevenció de riscos laborals durant el 

2016 
Més de 1000 treballadors han rebut durant el 2016 formació en relació a la prevenció de riscos laborals 

a l’Hospital Germans Trias. Aquesta xifra tan elevada, que supera el 35% de la plantilla de l’Hospital, és 

deguda a l’aplicació del Pla d’autoprotecció, que va ser revisat i homologat per la Direcció General de 

protecció Civil al desembre de 2014. 

Des de l'homologació del pla, l’Hospital ha dedicat grans esforços per implantar-lo, i un dels pilars més 

importants han estat les activitats formatives. L’Hospital ha establert un ambiciós projecte formatiu en 

matèria d’emergències, el qual ha estat liderat per la unitat de Prevenció de Riscos Laborals 

conjuntament amb  la unitat de Seguretat i  la unitat de Formació. 
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El Pla d’autoprotecció de l’Hospital Germans Trias consta de tres blocs d’acció, els quals es van posar 

en funcionament durant el 2015. En el bloc de ‘Formació i extinció d’incendis i evacuació dels equips de 

primera intervenció’ es van formar 200 professionals durant aquest primer any, però ha estat en el 2016 

quan s’han superat els més de 1000 professionals formats. Per arribar a aquesta xifra s’han realitzat 40 

sessions formatives, distribuïdes en quatre sessions per dia, un dia a la setmana. El gran gruix de 

personal format han estat professionals de la Direcció d’infermeria, amb un total de 746, mentre que la 

resta de professionals fins a superar el miler han estat distribuïts entre el metges residents de 1r i 2n 

any, zeladors i professionals administratius. 

Durant el 2015, any d’arrencada del pla, es va formar els membres de l’equip de Segona Intervenció, 

especialitzats i amb un nivell avançat d’actuació en cas d’emergència, així com els responsables 

d’emergència, els quals rebran una formació de manera anual. 

De cara al 2017, la Direcció de l’Hospital aposta per realitzar formació al mateix número de 

professionals i, fins i tot, incrementar-lo en 300 professionals més, per garantir així que el col·lectiu 

sanitari ja es trobi totalment format. 

 

L'ICS Metropolitana Nord celebra la seva III Jornada de 
Benchmarking 

La tercera Jornada de Benchmarking de la Metropolitana 

Nord, que s’ha celebrat el 31 de març de 2017 al Teatre 

Auditori de Llinars del Vallès, ha acollit prop de 300 

professionals tant de la direcció com dels diversos EAP 

del territori. Enguany les tres taules de treball previstes 

han anat a càrrec de la Secretaria Tècnica, que ha 

presentat la temàtica de la sobrediagnosi, de Participació 

Ciutadana que ha exposat diverses experiències 

participatives i Talent i Coneixement, que ha porposat una 

ponència sobre el lideratge. 

Al final de la jornada s’ha lliurat el premi del concurs Compartim experiències, en què han participat 

diferents EAP del territori a través de l'exposició d'un projec 

te dut a terme al llarg de l'any 2016. El projecte guanyador d'aquesta edició ha estat Teleúlcera, realitzat 

pels equips de Santa Coloma de Gramenet. 

 

Els professionals d'atenció primària de la Gerència 
Metropolitana Nord participen en jornades de creixement 

professional 
Els professionals de la Direcció d’Atenció Primària Metropolitana Nord han pres part en un gran nombre 

de jornades i congressos de caràcter tècnic, tant en l’àmbit d’espectador com en el de ponent. La 

inquietud competencial i l’interès en el creixement professional de les persones que treballen en el 

nostre territori es veuen reflectides en la seva implicació en aquests tipus d’actes, en els quals participen 

activament, ja que són un bon entorn que els permet adquirir i transmetre coneixements, tant pel que fa 

a professionals assistencials com en perfils més administratius i tècnics. Un bon exemple són: la 

Jornada sobre Tabaquisme, organitzada per l’Atenció Primària de l’Institut Català de la Salut al Vallès 

Oriental, l’assistència d’un gran nombre de professionals de gestió i serveis del territori a la Jornada 

d'Administratius Sanitaris de l'ICS 2016 de Manresa o la XIX Jornada de Recerca Sanitària del Maresme 

que anualment convoca la Filial del Maresme de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques. 
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La Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals promou 
la marxa nòrdica entre els professionals 

La Unitat Bàsica de Prevenció de Riscos Laborals 

(UBP) promou la marxa nòrdica entre el 

professionals de l’atenció primària perquè l’adoptin 

com a exercici habitual, d’aquesta manera 

incentiven entre els treballadors de la DAP 

Metropolitana Nord uns hàbits d’activitat física saludables. 

Durant el 2016 la UBP ha fet quatre sessions d’iniciació a la marxa nòrdica, als CAP Ocata (del 

Masnou), Vallès Oriental (de Granollers), Dr. Guillermo Masriera i Guardiola (de Vilassar de Mar) i Sant 

Fost de Campsentelles. En total hi han participant 196 profe ssionals d’aquests centres. Estan previstes 

noves sessions per al 2017. 

 

Els professionals de la DAP Metropolitana Nord reben 
reconeixements a la seva feina 

Aquest any han estat molts els 

reconeixements en forma de premi 

que s’han atorgat a professionals i 

equips de la DAP Metropolitana 

Nord. D’aquesta manera es posa en 

valor una tasca que any rere any 

demostra la gran qualitat i la 

competència de les persones que 

treballen per oferir el millor servei de 

salut al ciutadà. Al marge dels 

merescuts premis personals, 

destaquen els que han rebut equips 

o serveis que, sumant sinèrgies i coneixements, duen a terme una feina que destaca en el seu àmbit de 

competències i que es veu reconeguda per institucions de salut: 

 Premi Doctor Josep Maria Plans de aa Junta Comarcal del Col·legi de Metges de Barcelona per a 

les metgesses Carme Expósito, de l’EAP Sabadell Centre, i Montserrat Romaguera, de l’EAP Ca 

n’Oriac. 

 L'EAP Sabadell Sud premiat en la Jornada de celebració del 25 anys del Servei Català de la 

Salut. 

 Diario Médico premia el model de qualitat i seguretat dels ASSIR de l’ICS. 

 Mari Creu Celada Moreno, de l'EAP la Serra (Sabadell), premi a l'Excel·lència del Col·legi de 

Metges. 

 Dos projectes de promoció d'alimentació saludable participats per equips de Granollers 

guardonats a la Jornada PAAS d'enguany. 

 Referents de gestió i serveis de la DAP Metropolitana Nord guardonades amb el primer premi del 

format pòster a la Jornada d'Administratius Sanitaris de l'ICS. 

 Premi al millor projecte de recerca en la XIV Jornada del Grup d'Estudi i Recerca Cardiovascular 

(GERC) per a E. Xicola i N. Ventura, de l'EAP Montornès-Montmeló. 

 Llorenç Caballeria, metge investigador a la Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord, obté 

el Premi a la Trajectòria Investigadora a l'Atenció Primària. 
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Els professionals de Germans Trias participen un any més 
en la festivitat de Sant Jordi 

Com cada any, l’Hospital Germans Trias ha viscut un Sant Jordi molt especial i que ja es va començar a 

viure durant les setmanes prèvies, amb el ja tradicional concurs de punts de llibre dissenyats pels nens 

ingressats a planta de pediatria. El punt de llibre guanyador del concurs 2016 ha estat el número 4, obra 

de l’Ignacio, que té 10 anys i que ha aconseguit 33 vots. En segon lloc ha quedat el punt número 12, 

dibuixat per la Miriam, de 5 anys, i en tercer lloc s’ha situat el punt número 9, pintat per la Nerei, de 10 

anys. 

En total, 100 professionals han participat en les votacions. Un grup de voluntaris de l’hospital ha repartit 

el punt de llibre guanyador el 22 d’abril entre els pacients. 

A més, també han visitat la planta de pediatria l’escriptor Pau Joan Hernández i l’il·lustrador Òscar 

Climent, que ha explicat als infants hospitalitzats el procés de construcció del relat. També s’ha instal·lat 

una parada de venda de llibres dels voluntaris de la Biblioteca del Pacient a l'entrada principal a més de 

l’habitual venda de roses a càrrec d'estudiants de 5è de Medicina. 

 

Es consolida el Projecte de videoformació per als 
professionals 

El projecte de la videoformació, per als professionals de l’àmbit d’atenció primària de la DAP 

Metropolitana Nord creix i es consolida amb noves propostes sobre temes de l’ECAP que es fan 

extensius a professionals d’altres entitats. El projecte, liderat per tres persones del CAP Llinars del 

Vallès i en el que hi han col·laborat catorze més, és valorat molt positivament pels seus usuaris, que 

destaquen l’agilitat del sistema, la precisió dels temes tractats i la facilitat de connexió. Aquestes 

videoformacions han aconseguit una audiència de fins a 1296 professionals alhora, gràcies a la 

possibilitat de seguiment de les sessions des dels ordinadors de les consultes, o bé en diferit fent la 

visualització al canal YouTube del territori o bé al repositori de la intranet, que allotja les 38 sessions que 

s’han realitzat, de les quals les més rellevants han estat les que han tractat “La Meva Salut”, “Econsulta” 

i “Programació per motius”. 

Estadísticament, la mitjana que han obtingut les sessions de videoformació és: 

 Professionals connectats: 724 

 Sales: 74 

 Ocupació  mitjana de la sala: 7,4 professionals 

 Temes: 3 

 Valoració global: 7,7 (sobre 10) 

 

Altres notícies 
  Resultats de la 24a Cursa 

atlètica de la Sanitat Catalana 

La Jornada d’Administratius 

Sanitaris de l’ICS permet 

constatar les noves 

competències que assumeixen 

aquests professionals 

El doctor Dávalos parla d'ictus 

en el #CiènciaAfterwork de La 

Pedrera 

 

Els Premis d’Excel·lència 

Professional del Col·legi de 

Metges de Barcelona reconeixen 

una vintena de metgesses i 

metges de l’ICS 
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Innovació 
La innovació és el motor de les organitzacions. A la Gerència Metropolitana Nord de l’ICS apostem 

fort per la innovació oberta a totes les persones que en formen part. De manera més formal, el 

procés innovador es canalitza a través l’Institut Germans Trias i Pujol i de la Fundació IDIAP Jordi 

Gol, que permeten desenvolupar científicament solucions orientades a millorar l’assistència, tant 

actual com futura. Tant la quantitat com la qualitat dels articles publicats en revistes indexades amb 

factor d’impacte segueix creixent en el conjunt de la Metropolitana Nord. 
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La Gerència Territorial Metropolitana Nord, l'Hospital 
Clínic i la Fundació Catalunya-La Pedrera entreguen els 

Ajuts Talents 
sEl mes de novembre es va celebrar a l’Auditori de la Pedrera l’acte d’entrega de les beques del 

Programa Talents, uns ajuts que tenen com a objectiu premiar, retenir i potenciar la carrera dels joves 

talents d’hospitals. El Programa Talents, creat l’any 2012 per la Fundació Catalunya- La Pedrera i per 

l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, ha arribat aquest mes de novembre a la seva cinquena 

edició i, enguany, l’Hospital Clínic s’hi ha sumat amb la dotació de dues beques. Per la seva part, La 

Gerència Metropolitana Nord de l’ICS i l’Institut Germans Trias i Pujol  han atorgat 17 beques a 

professionals de l’Hospital Germans Trias i dues a professionals de l’Atenció Primària. 

L’acte va estar presidit per l’Honorable Conseller de Salut Antoni Comín, qui va estar acompanyat a la 

taula per Marta Lacambra, directora general de la Fundació Catalunya-La Pedrera, el Dr. Jordi Ara, 

gerent de l’Àrea Metropolitana Nord de l'ICS, i Josep Ma Campistol, director general de l’Hospital Clínic. 

El Dr. Campistol, a més, va ser l’escollit per exercir de padrí de la promoció, un acompanyament 

simbòlic que agafa el relleu d’altres investigadors com el Dr. Manel Puig, el Dr. Miguel Ángel Peinado o 

el Dr. Bonaventura Clotet, entre d’altre noms. 

“Formar i introduir persones joves i preparades en el món de la recerca és la millor inversió que podem 

fer per la salut de la població i del sistema a mitjà i llarg termini”, va destacar el doctor Ara durant l’acte. 

També es van presentar les beques Focus, que es posaran en marxa el 2017 i guardonaran “el segment 

de professionals sub 45, que porten el pes gran de l’assistència, tant als hospitals com a la primària, i 

que volen fer un salt de qualitat en la seva carrera, sortint, per exemple, un temps a treballar fora del 

país en un grup capdavanter, per aprendre noves tècniques i portanr-les cap aquí o per desenvolupar 

un projecte d’alta intensitat de dedicació en recerca”.  

El conseller Comín va destacar, per la seva part, que “una de les claus de la qualitat del nostre sistema 

de salut és com hem aconseguit a Catalunya integrar la recerca i l’assistència. A nivell institucional, 

integrant els instituts amb els hospitals i el triangle que formen amb la docència. Però encara és més 

bonic pensar-ho des del punt de vista dels individus, dels professionals”.  

Més d’un milió d’euros invertits  

En aquests cinc anys, els ajuts han repartit més d’un milió d’euros en beques a més d’una cinquantena 

de joves investigadors i els resultats ja s’han pogut observar en forma de producció científica. Amb la 

incorporació de l’Hospital Clínic al programa, enguany s’assoliran pràcticament els 200.000 euros en 

ajudes per finançar projectes de recerca. 
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 L'ús addictiu de les tecnologies en adolescents està 
relacionat amb el fracàs escolar, el consum de tabac i les 

intoxicacions alcohòliques 
El Grup de Recerca Joves i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (JOITIC) ha publicat un article 

a la revista científica BMC Pediatrics que analitza l'ús problemàtic d’internet, el telèfon mòbil i els 

videojocs en estudiants d'educació secundària obligatòria (ESO). Les dades s'han obtingut a partir d'un 

estudi realitzat a 28 escoles del Vallès Occidental, en què van participar 5.538 alumnes, d’entre 12 i 20 

anys.  L'anàlisi ha determinat que el tabac, el  consum abusiu de l'alcohol, les drogues, el fracàs escolar 

i els problemes en l'àmbit familiar estan relacionats amb les conductes addictives d'aquestes 

tecnologies. D'altra banda, s'observa que el paper de la família pot ser fonamental en els esforços de 

prevenció. 

L'expansió de les noves tecnologies ha portat efectes positius en la comunicació. Les relacions i l'accés 

a la informació i l'entreteniment, els mitjans de comunicació, la manera de treballar i aprendre han 

canviat.  Internet, les xarxes socials i els dispositius mòbils han produït un canvi en l'estil de vida que en 

els joves és un fet totalment normalitzat. Però també ha donat lloc a problemes associats amb un ús 

inadequat o excessiu, en particular entre els adolescents, ja que poden presentar problemes 

d'agressivitat, ansietat, depressió, trastorns del son i, en alguns casos, aïllament social, com exposa 

Raquel Muñoz, investigadora principal de l’estudi i infermera al CAP Bages, de la Gerència Territorial 

Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut.  

L'estudi es va realitzar durant el curs escolar 2010-2011, mitjançant una enquesta sobre l’ús d’Internet, 

mòbils i videojocs que es va administrar a 5.538 nens de 1r a 4t d’ESO dels instituts públics i concertats 

dels municipis de Sabadell, Castellar del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, Polinyà, Palau-solità 

i Plegamans i Santa Perpètua de Mogoda on es duia a terme el programa de Salut i Escola de la 

Generalitat de Catalunya.  Els estudiants van respondre de forma anònima un qüestionari 

sociodemogràfic (que recollia informació relativa a les activitats extraescolars, rendiment escolar, 

consum de substàncies tòxiques, relació familiar, ús de les TIC i control patern) i també tres qüestionaris 

validats específicament amb experiències relacionades amb internet (CERI), l’ús del mòbil (CERM) i els 

videojocs (CERV). 

Resultats 

En el moment de l'enquesta s'observa un ús problemàtic d'internet en el 13,6 % dels enquestats, dels 

telèfons mòbils en el 2,4 % i dels videojocs en el 6,2 %. «L'evolució de les TIC es trobava aleshores en 

una fase primerenca. Avui dia veuríem segurament una fotografia diferent, ja que els telèfons mòbils 

actuals ja permeten l'accés a internet, la interacció en les xarxes socials i els jocs en línia, i el seu ús 

està totalment generalitzat entre els adolescents. El seu protagonisme, per tant, és ara més significatiu», 

puntualitza Raquel Muñoz, investigadora de la UAB i de la Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana 

Nord de l'IDIAP Jordi Gol. 

Pel que fa a l'ús problemàtic d’internet s'observa que és més freqüent en noies (17% respecte a un 

10,6%) i que qui té problemes amb Internet, també té més risc de fracàs escolar (18,6% respecte de 

12,3%). A més, els investigadors han identificat certs patrons d'ús que es relacionen amb el fet de tenir 

més risc de problemes, com la participació en xats (18,9 respecte a un 8,2%), les xarxes socials (15,1% 

respecte a un 5,3%), les compres en línia (19,1% respecte a un 13,2%), i l’ús intensiu més de 3 hores al 

dia (35,8% respecte a un 7,5%). D'altra banda, segons l'estudi, els nois i noies que participaven en 

activitats després de l'escola i els que tenien suport parental van presentar menys ús problemàtic. 

En les dades sobre telèfons mòbils, els problemes ocasionals són també més freqüents en les noies i 

l'activitat relacionada amb l’ús addictiu són els xats (34,5% respecte a un 15,3%), els jocs (25,9% 

respecte a un 15,6%) i l'enviament de missatges de text (21,6% respecte a un 10,7%). 
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L’ús problemàtic dels videojocs és més freqüent en nois (10,6% respecte a un 1,4%), i també en els que 

tenen fracàs escolar (10,4 respecte a un 5,1%). També es relaciona amb l'ús intens (més de 5 hores 

setmanals [26,1% respecte a un 3,2%]). A més, el fet de jugar sol es relaciona amb un 66% més de 

problemes. 

Tenint en compte les dades de l'estudi, els factors relacionats amb l'ús problemàtic, els riscos del 

comportament addictiu del maneig i l’augment ràpid de l'accessibilitat dels joves a les noves tecnologies, 

els investigadors conclouen que «les intervencions a una edat primerenca poden ser necessàries amb la 

finalitat d'enfortir una relació saludable dels adolescents amb les tecnologies de la informació i la 

comunicació». 

El Grup de Recerca JOITIC està format per investigadors de l'IDIAP, que són professionals d’infermeria i 

medicina de l’atenció primària de l’Institut Català de la Salut, per docents dels centres educatius, per 

investigadors dels Departaments d’Infermeria i de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i per un psicòleg de la Universitat Blanquerna. 

 

Altres notícies 
  
Wifredo Ricart, Llorenç 

Caballeria i Salvador Augustin 

guanyen els premis de Recerca 

de l’ICS 

Investigadors de Germans Trias 

apliquen una tècnica pionera en 

regeneració cardíaca amb greix 

del cor del propi pacient 

L’ús addictiu de les tecnologies 

en adolescents està relacionat 

amb el fracàs escolar, el consum 

de tabac i les intoxicacions 

alcohòliques 

La Unitat d'Arítmies i Estimulació 

Cardíaca col·loca el primer 

marcapassos sense cables 

El Servei de Pediatria de 

Germans Trias, protagonista 

d’un estudi que descriu una nova 

malaltia minoritària 

Els nous metges residents a 

l'atenció primària Metropolitana 

Nord escullen el seu centre 

docent 

Una empresa derivada de 

l’IrsiCaixa rep finançament de 

Grifols per desenvolupar 

anticossos terapèutics contra el 

VIH 

Germans Trias participa en el 

disseny d’un nou sistema per 

diagnosticar apnees de la son 

La Unitat Docent Metropolitana 

Nord celebra la V Jornada de 

recerca i el comiat dels residents 
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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. Tant a l’Atenció Primària de la Metropolitana 

Nord com a l’Hospital Germans Trias es duen 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.   
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Carles Capdevila repta els nous residents 'a canviar la 
medicina des de dins' en l’acte de benvinguda  

El dijous 2 de juny Carles Capdevila s'ha dirigit als nous residents de l’Hospital Germans Trias amb el 

repte de “canviar la medicina des de dins fent-la més humana”. El seu missatge ha estat clar: “la vostra 

feina no és curar persones, sinó tenir cura de les persones”. Per això, explicava el periodista, familiars 

de pacients que han mort publiquen igualment als diaris cartes d’agraïment als professionals sanitaris 

que els van acompanyar durant el procés. 

Amb la ponència La bona comunicació també cura, el periodista català ha captat l’atenció dels 

professionals que comencen la seva especialitat a Germans Trias i els ha convidat ser empàtics amb els 

pacients, a mirar-los als ulls. També, s’ha declarat “del club de fans” dels professionals d’Infermeria, per 

la seva naturalitat i capacitat de fer fàcils situacions delicades per a pacients i familiars. 

Enguany s’han incorporat un total de 62 residents a l’hospital: 55 professionals mèdics, tres 

professionals de Farmàcia i quatre 

d’Infermeria. També s’ha donat la 

benvinguda a 10 residents de 

Medicina Familiar i Comunitària.  

L’acte de benvinguda ha estat 

conduït pel doctor Jordi Bonal, 

coordinador de Docència 

Postgraduada, i ha comptat també 

amb la presència i els parlaments de 

Jordi Ara, director gerent de 

l’Hospital Germans Trias, Beatriu 

Bayés, directora de l’hospital, Clara 

Pujol, directora assistencial de l’ICO 

Badalona, Agustín Urrutia, director 

mèdic de l’hospital, i Lluïsa Garcia, 

adjunta d’Infermeria. 

 

Els nous metges residents a l'atenció primària 
Metropolitana Nord escullen el seu centre docent  

El 27 de maig al matí es va fer al CAP Sant Fèlix de Sabadell l'acte d'elecció de centre docent i la 

incorporació al lloc de treball dels 31 residents que han escollit la Unitat Docent de l'Àrea Metropolitana 

Nord per formar-se com a metges de família.  

La directora de l'Atenció Primària Metropolitana Nord, Núria Prat, i el responsable de l'àrea assistencial, 

Josep Mª Bonet, els van donar la benvinguda i els van encoratjar a aprofitar els anys de formació, únics 

en la seva vida professional. Després de l'elecció i la signatura del contracte, els nous professionals es 

van reunir amb els coordinadors docents dels centres d'atenció primària i els tutors dels hospitals de 

referència per conèixer-ne millor les característiques.  

Enguany són 11 els centres d'atenció primària i quatre hospitals els inscrits en el programa docent 

d'especialista en medicina de família i comunitària de l'àrea Metropolitana Nord. Dels 31 nous residents, 

9 estaran al Vallès Occidental, 6 al Vallès Oriental i 16 al Barcelonès Nord i el Maresme. 
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Jordi Bonal, nou coordinador de docència postgraduada 
de l'hospital 

El Dr. Jordi Bonal, cap de Secció de la Unitat d’Hemodiàlisi del Servei de Nefrologia, ha estat nomenat 

nou coordinador de docència postgraduada, càrrec que fins llavors ocupava el Dr. José Antonio Blanco.  

 

L'Hospital Germans Trias guanya posicions en la tria de 
places dels MIR 

En els últims anys, l'Hospital Germans Trias s'està 

consolidant en la tria de places dels MIR que tenen 

millors notes. Així, en els darrers cinc anys, l'elecció de 

Germans Trias entre els primers 1000 MIR ha passat 

d’un 20% a un 29%.   

A més, els MIR han triat l'Hospital Germans Trias 

abans que s'omplissin les places d'altres hospitals que 

històricament s'escollien primer, com Bellvitge o Vall 

d'Hebron. 

Germans Trias es consolida, doncs, com a centre de 

referència per als nous metges i metgesses. Això és 

fruit de la feina de tots els professionals del centre. 

Per això, coordinació de Docència postgraduada i la Direcció de centre volen fer explícit el seu 

agraïment. 

 

La segona edició del Ruti Beach Volley convoca un total 
de 110 residents a la platja de Badalona 

Els passats 23 i 24 de juliol va tenir lloc la Ruti Beach Volley 2.0, una competició de volei platja 

organitzada per residents de Germans Trias i Pujol que enguany arribava a la segona edició. El torneig 

es va celebrar a la platja dels Pescadors de Badalona i va comptar amb la participació de 20 equips, 

arribant a un total de 110 jugadors, tots ells residents de diferents hospitals de l’entorn. 

L'equip guanyador d’aquesta segona edició 

va ser el que portava per nom Els 

popurresis, format per professionals de tres 

hospitals diferents (Hospital Mutua 

Terrassa, Hospital del Mar i Hospital de 

Bellvitge). La segona posició del pòdium 

l’ha ocupat el conjunt Mojitos returns, de 

l’Hospital del Sagrat Cor, mentre que el 

tercer lloc ha estat per al grup de residents 

de l’Hospital de Sant Pau, Los repeles. 

L’equip guanyador ha estat premiat amb 

una classe de paddle-surf per a tots els 

seus components.  
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Compromís 
La Gerència Metropolitana Nord de l’ICS està 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 nostres professionals 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’Atenció Primària com l’Hospital 

Germans Trias contribueix amb les seves accions a fer un món més sostenible i més just. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
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A la Metropolitana Nord som socialment responsables  
L’activitat sanitària implica per ella mateixa un compromís amb la societat. La voluntat de servei, de tenir 

cura de les persones i de millorar l’entorn formen part de l’ADN dels professionals que treballen en el 

sector sanitari. Aquest és un àmbit propici per desplegar una política de responsabilitat social 

corporativa (RSC) que contribueixi a millorar l’entorn i la qualitat de vida de les persones. 

Des de la Gerència de la Metropolitana Nord tenim clar que el dia a dia de l’Hospital Germans Trias i de 

la Direcció d’Atenció Primària ha de passar per força per una estreta vinculació amb el seu entorn. Les 

experiències en aquest sentit són àmplies i, per aquest motiu, el pla d’RSC elaborat per la Gerència de 

l’ICS, el qual se centra en l’impacte que té la institució en els àmbits econòmic, ambiental, social i ètic, 

es presenta com una gran oportunitat per seguir creixent en aquest camp. 

 

L’Hospital participa a la Setmana de la Ciència amb la 
jornada ‘A Can Ruti fem recerca’  

La Sala d’Actes de l’Hospital Germans Trias es va omplir amb motiu de la jornada ‘A Can Ruti fem 

recerca’, la qual coincideix amb la Setmana de la Ciència que va començar el dia 11 de novembre i que 

ha aplegat a més de 150 alumnes de batxillerat científic de diferents instituts de Badalona . 

La sessió ha servit per donar a conèixer als estudiants de l’entorn de Can Ruti la gran varietat de 

sortides professionals vinculades al món científic. Un cop acabada la presentació realitzada per Manel 

Puig, director científic de l’Institut Germans Trias i Pujol, les diferents institucions presents al campus 

s’han repartit els alumnes per ensenyar les seves instal·lacions i així poder oferir una bona 

representació de totes les possibilitats i sortides que el Campus pot oferir. 

Així, a més de l’Hospital Germans Trias, altres 

institucions que també han col·laborat en la 

jornada han estat l’Institut Català d’Oncologia 

(ICO), la universitat Autònoma de Barcelona, 

l’Institut Guttman, l’Institut Germans Trias i Pujol, 

el Banc de Sang, l’Institut de Recerca contra la 

Sida IrsiCaixa, la Fundació Lluita Contra la Sida o 

el Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les 

Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de 

Catalunya (CEEISCAT). 
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L'AECC-Catalunya contra el Càncer, nou servei psicològic 
per a pal·liatius a Santa Coloma de Gramenet 

L’AECC-Catalunya contra el Càncer de Barcelona ofereix un nou servei psicològic a domicili a Santa 

Coloma de Gramenet per a malalts terminals i les seves famílies. El nou servei s’ha fet possible gràcies 

a un conveni signat amb l’Institut Català de la Salut que inclou deu hores setmanals d’un professional 

psicooncòleg que donarà suport al PADES de Santa Coloma. L’objectiu d’aquest nou servei és 

minimitzar l’impacte psicològic que la proximitat de la mort pot generar tant en el pacient com en les 

famílies. 

La presentació es va fer el 26 de maig al Centre Cívic Riu. Hi van assistir l’alcaldessa de Santa Coloma 

de Gramenet, Núria Parlón, la directora del Servei d'Atenció Primària Barcelonès Nord i Maresme, Cèlia 

Tajada, i la directora de relacions institucionals de l’AECC-Catalunya contra el Càncer de Barcelona, 

Ma. Àngels Ayra. 

 

Gemma Poca: “Jo volia deixar testimoni”  
Gemma Poca, infermera de l'EAP Vall de Tenes, va ser notícia la setmana passada gràcies a les seves notes de veu 

del whatsapp, les quals van començar a córrer  pels grups de tota Catalunya fins que el seu testimoni es va sentir a 

les principals ràdios del país. En aquestes notes de veu explicava en directe la seva experiència com a voluntària 

en el Camp de refugiats d’Idomeni, a Grècia, on col·labora amb l'ONG Bomberos en Acción. Amb 56 anys, els 

seus crits ofegats de ràbia en plena càrrega policial van esquinçar-nos el cor per la seva franquesa, però els seus 

missatges també són clars i potents quan parla des de la serenor. Ara, després dels últims moviments de refugiats 

en territori grec, ha abandonat Idomeni i actualment es troba a Tessalònica acompanyant una família afgana en 

cerca d’una vida digna. Ella ha sabut transmetre millor que ningú l’experiència i les vivències de molts catalans i 

molts professionals de la salut que estan realitzant feina de territori enmig d’un drama humanitari d’una magnitud 

que encara se’ns fa difícil saber fins on arribarà.   

P: Ets conscient, des de la distancia, que t’has convertit en viral a Catalunya? 

R: Ho sé perquè m'ho han dit, la meva família, el meu marit, i també perquè m’han trucat de televisions i 

ràdios. Però potser massa viral i tot.  

P: Què creus que ha fet tan potents les teves notes de veu? 

R: Suposo que el fet de dir-ho en el moment que ho vivia, a Lesbos. No tinc imatges de llavors, i em va 

sortir explicar-ho. Però el que ho fa potent són els moments en ells mateixos, el patiment que estan 

passant aquestes persones, al veure-ho, viure-ho i explicar-ho, agafa aquesta força. Jo el primer que 

vaig pensar és que em posaria a plorar i no pararia, és un patiment tan innecessari...  

P: Com se’t va acudir enviar les notes de veu? 

R: Jo volia deixar testimoni i a la vegada els vaig dir a la meva família que en fessin difusió. Però no em 

referia a la nota de veu en si, si no a la situació. La meva neboda és periodista i sempre li dic “has 

d’explicar això” o “has d’explicar d’allò”, perquè el que s’ha de fer és difusió, que la gent ho sàpiga, però 

no em pensava que hagués de ser amb les notes de veu.  

P: Potser hi ha molts que encara no saben la teva història, però aquest és ja el segon cop que estàs a 

Grècia. El primer va ser durant les teves vacances. 

R: Hi vaig venir al març agafant-me vacances coincidint amb Setmana Santa. Quan vaig tornar a 

Catalunya ja tenia al cap tornar a marxar. Estàvem fent moltes coses i vaig durar tres setmanes. La 

feina que fem a l’Insitut Català de la Salut (ICS) m’encanta, és supermaca, i a Bigues i Riells estem en 

un molt bon equip, però això es una emergència, és una situació diferent. Tinc una feina que m’encanta, 

però la veritat és que em vaig quedar amb ganes de tornar.  
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P: Normalment aquest tipus d’aventures es relacionen amb persones més joves... 

R: Bàsicament aquí hi ha gent jove sense lligams. És gent d’un col·lectiu molt heterogeni però que tenen 

en comú que treballen de coses que els permeten guanyar molts diners en poc temps, com feines de 

temporada, i després poden venir aquí. Però a partir d’aquí hi ha un salt on estan les persones amb 

major carrega familiar i apareix llavors la meva generació, que ja tenim els fills grans.  

P: A nivell laboral, has tingut alguna dificultat? 

R: Direcció m’ha recolzat moltíssim, tant el primer cop com ara, i n’estic molt agraïda. En demanar les 

vacances no em van posar cap problema, i ara he demanat una excedència tan llarga com podia.  

P: Aquest cop t’has demanat una excedència. Era un imperatiu per tu tornar? 

R: Era una cosa que sempre ho havia sentit així. Als anys 90, amb casos com els de Ruanda o els 

Balcans, no hi vaig poder ajudar perquè llavors, sí, els lligams m’ho impedien. Ara encara tinc l’energia 

per fer-ho però per contra no tinc una càrrega tan pesada que m’ho impedeixi.  

P: Hi ha més professionals de la salut catalans? 

R: I tant, som molts catalans, metges, infermers... metges residents moltíssims. El meu fill acaba la 

residència ara de metge de família i té una amiga resident d’últim any que estava a Grècia i, casualitats 

de la vida, ens vam trobar treballant a la mateixa tenda, però jo crec que va ser estrany, perquè n’hi ha 

molts. La veritat és que hi ha professionals de l’ICS, de fora de l’ICS, de tot arreu i de tots els camps.  

P: Encara fa falta ajuda? 

R: Sí, però ara comença a estar tot molt estructurat. Hi ha Metges Sense Fronteres i Médicos del 

Mundo, per exemple, que són una gran estructura i fan molta feina, però on no arriben ells ho fem 

nosaltres. De  fet, es coordinen molt amb totes les organitzacions més petites i, per exemple, jo vaig 

col·laborar amb MSF en la campanya de vacunació, que era una cosa que em feia molta il·lusió, crec 

que és molt important.  

P: Fa la sensació que en poc temps dona per fer molta feina... 

R: Costa molt fer-ho tot, però quan mires enrera t’adones que, sí, que s’han aconseguit moltes coses. 

Ara ens dediquem més a atendre casos individuals, perquè el col·lectiu s’ha perdut amb la nova 

redistribució de refugiats.   

P: Per acabar, què li diries a un professional de la salut que volgués anar a Grècia de voluntari? 

R: Primer de tot que tingui ganes de fer-ho però que a més hi pugui estar al 100%, perquè estar-hi amb 

un peu aquí i un allà no és recomanable. Després, li diria que anés amb una organització, perquè al 

principi, quan estava tot per fer, potser sí que s'hi podria anar més per lliure com vaig fer jo al primer 

cop, però ara ja és més complicat poder ajudar d’aquesta manera. 

 

El CAP La Garriga obté la certificació EMAS de gestió 
mediambiental 

En aquest 2016, la Direcció d’Atenció Primària ha seguit 

treballant per aconseguir la certificació EMAS per als 

seus centres. L’EMAS és el primer organisme verificador 

medioambiental acreditat pel Sistema Europeu de Gestió 

Ambiental. El CAP La Garriga s’afegeix als 14 CAP de la 

Direcció d'Atenció Primària que ja tenien aquesta 

certificació i la renoven. La certificació EMAS inclou 

també el compliment de la norma ISO 14.001. 
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L’Hospital Germans Trias i Pujol, escenari d'un concert 
sorpresa de la Fundació Centre Internacional de Música 

Antiga de Jordi Savall 
Fundació Centre Internacional de Música Antiga de Jordi Savall va oferir un concert sorpresa a l’Hospital 

Germans Trias i Pujol, tant per als pacients i treballadors en general com per als infants de les sales de 

pediatria en particular. L’orquestra estava formada per un quartet amb músics procedents de diversos 

països de la Mediterrània, tals com Turquia, Grècia i Armènia, per interpretar un programa basat en 

músiques otomanes.  

Aquest concert ha format part del projecte social de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga 

de Jordi Savall, que sota el nom de “El Somni d’Orfeu” acosta la música al espais on no és habitual la 

seva presència i on hi ha les persones que més ho necessiten.  

D’aquesta manera, la música esdevé un canal d’expressió a través de la qual es promou el diàleg 

intercultural i interreligiós a més d’esdevenir un missatge de companyonia, de pau i de bellesa útil per a 

la societat.  

Amb aquest projecte Jordi Savall reivindica el poder transformador de la música i oferir així a aquests 

oients experiències úniques a través dels seus múltiples repertoris. Experiències que desperten la 

percepció i la sensibilitat, que promouen el diàleg i la tolerància i que, alhora, dibuixen un somriure a 

aquells a qui va adreçada.  

Els músics Hakan Güngor, Yurdal Tokcan, Haïg Sarikouyoumdijian i Dimitri Psonis, habituals 

col·laboradors del conjunt musical Hespèrion XXI que Savall creà el 1974, van interpretar el concert a 

l’Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) en dues sessions, una primera destinada als infants 

ingressats a l’hospital i una segona a l’entrada principal per a tots els pacients i treballadors que hi van 

poder assistir.  

El projecte social de la Fundació Centre Internacional de Música Antiga té prevists més concerts al llarg 

dels propers mesos a centres hospitalaris i penitenciaris de l’àmbit urbà de Barcelona. 

 

L'Hospital, un dels escenaris del calendari solidari del  
SEM 2017 

El SEM ha fet un calendari solidari 

per al 2017 on els protagonistes de 

les fotografies que il·lustren cada 

mes són pacients que han estat 

atesos pels efectius del servei. 

Les imatges s'han realitzat arreu del 

territori i la del mes de setembre, 

concretament, a la sala 

d'Hemodinàmica de Germans Trias. 

Els fons recaptats amb la venda del 

calendari es destinaran a l'ONG 

Save The Children. 
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L’Hospital i la Direcció d’Atenció Primària participen a la 
Setmana Europea de Prevenció de Residus 

Del 19 al 27 de novembre es va celebrar la Setmana 

Europe de Prevenció, en la qual hi ha participar tant 

l’Hospital com la Direcció d’atenció Primària. En concret, en 

el cas de l’Hospital, es van centrar els esforços en el 

reciclatge d’envasos i la prevenció del malbaratament 

alimentari als menjadors de treballadors, i en al prevenció 

del malbaratament alimentari en les dietes dels pacients. 

Un cop analitzades les dades es va comprovar que durant 

aquella setmana es va incrementar un 24% els envasos recollits selectivament als ecopunts de les 

cafeteries, un augment més que notable per tant en l’assoliment del primer objectiu. Pel que fa a la 

prevenció del malbaratament alimentari les xifres analitzades també van ser satisfactòries, ja que es va 

registrar una disminució del 8% dels aliments malbaratats a la cuina de personal i del 12% en les dietes 

de pacients no consumides. 

 

Altres notícies 
 

  
Germans Trias apropa als 

pacients la recerca i els 

tractaments de les malalties 

minoritàries 

Tots els centres d’atenció 

primària de l’ICS s’adhereixen al 

projecte ‘No puc esperar!’ 
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Transparència 
L’ICS és l’empresa més gran del territori, 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. D’altra banda, cadascuna d’aquestes 

signa amb el CatSalut un contracte programa que, en el cas dels hospitals, defineix l’activitat que 

aquesta entitat compra i els ingressos que l’àmbit o les direccions d’atenció primària haurien de 

rebre per la població que tenen assignada.  
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La despesa màxima autoritzada durant l’exercici 2016 a 
l’àrea Metropolitana Nord de l’ICS ha estat de 482,7 M€  

El pressupost recull, com a principal font d’ingressos (462,7 M€), les transferències que es reben del 

CatSalut com a contrapartida a l’activitat assistencial que duen a terme els centres i que queden fixades 

en el contracte programa.  

Per altra banda, una aportació que en els últims anys s'ha anat incrementant (16,9 M€ sobre un 

pressupost de 10,3 M€) són els ingressos per prestacions a tercers obligats a pagament, els ingressos 

per prestacions assistencials fruit dels convenis de col·laboració amb altres entitats del sector sanitari i 

també altres ingressos i transferències per prestacions no assistencials.  

En l’any 2016, a més, és rellevant de destacar la transferència finalista rebuda des del Departament 

d’Economia per a la recuperació de part de la paga extraordinària de l’any 2012 per valor de 3,1 M€.  

El tancament de despesa ha estat de 476,7 M€, xifra que inclou tant la despesa corrent (474,4 M€) com 

les inversions (2,3 M€).  

Aquesta despesa màxima que podia assolir la Gerència Territorial Metropolitana Nord derivada dels 

ingressos del pressupost del Parlament per realitzar l’activitat contractada pel Servei Català de la Salut 

junt amb els ingressos a tercers assolits que han estat  6,6 M€ per sobre del previst, han permès tenir 

un resultat positiu de 6 M€ que han contribuït al resultat positiu que ha tingut l’ICS de més de 12 M€. 

També cal destacar les actuacions de la Gerència Territorial que han permès limitar el creixement de la 

despesa i generar estalvis rellevants, com la negociació del cost dels subministraments, en els quals 

s’han obtingut rebaixes de preus de concurs i una millora de les factures per consum. 

 

El CAP Canaletes, de Cerdanyola del Vallès, fa obres de 
millora a la zona d’atenció  urgent 

El dilluns 4 d’abril es va inaugurar al CAP Canaletes el nou espai de la zona d’urgències. Durant les 

dues setmanes que han durat les obres s’han reformat dues sales de la planta baixa per crear una nova 

consulta molt més amplia. Amb aquesta reforma s’aconsegueix un augment important de l’espai 

necessari per a l’atenció d’infermeria de la consulta d’urgències i, alhora, també es milloren els espais 

de treball i el confort dels usuaris i, per tant, la qualitat de l’assistència. 
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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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