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Presentació 
Amb aquesta memòria es vol resumir l’activitat de l’ICS 

Camp de Tarragona durant el 2017 i remarcar alguns fets 

destacables que es van produir al llarg de l’any, gràcies a la 

feina i l’esforç dels més de 2.700 professionals que 

treballen a la institució. Sense ells, tot el servei públic de 

qualitat que oferim als ciutadans no seria possible. Els 

ciutadans, amb aquest resum, ens poden conèixer una 

mica més i veure la vocació de servei que tenen els 

treballadors de l’Institut Català de la Salut.  

L’ICS Camp de Tarragona també és gran pel territori que 

comprèn: el Tarragonès, el Baix Camp, el Priorat, l’Alt 

Camp i la Conca de Barberà. Explicar tota la feina que fan els treballadors de tot els territori, en una 

memòria, no és fàcil, però els ciutadans poden veure amb aquest resum, l’esforç de tots ells, esforç 

que es reflecteix ràpidament la quantitat de visites que es fan, tant als equips d’atenció primària 

com a l’Hospital Joan XXIII, en els projectes orientats a la millora de la salut dels ciutadans i en la 

investigació molt nombrosa que fan els professionals per contribuir a la millora de la salut de la 

població. 

L’atenció primària va desenvolupar projectes molt importants que apropen els serveis de salut a la 

comunitat, projectes clarament alineats amb un dels objectius estratègics del Departament de 

Salut. Per tant,  projectes pioners com la formació per prevenir episodis d’ennuegament en 

establiments hotelers, realitzat per professionals del CAR Salou, o la creació d’una aplicació per a 

mòbil per reduir el temps d’inici de les maniobres de reanimació en cas d’infart, impulsat per 

professionals dels equips de Reus, són un exemple de l’esforç dels professionals de l’atenció 

primària per innovar amb l’objectiu de participar, activament, amb la comunitat, amb els ciutadans, i 

millorar la seva salut. A més, l’atenció primària de l’ICS camp de Tarragona celebra comptar amb 

l’equip que va obtindre els millors resultats de Catalunya segons els estàndards de qualitat 

assistencials, l’equip d’atenció primària de Valls. 

Sens dubte, l’any 2017 va destacar, per sobre de molts altres projectes, la celebració del 50è 

aniversari de l’Hospital Universitari Joan XXIII. Va ser un any ple d’activitats: científiques, 

assistencials, lúdiques, esportives, totes emmarcades i orientades per celebrar l’efemèride de 

l’Hospital Joan XXIII. La il·lusió, l’esforç i la professionalitat que van posar de manifest els 

professionals de la institució per a aquesta celebració va culminar amb el sopar de gala que va tenir 

lloc al Centre de Convencions de PortAventura World, a més de 450 persones, treballadors de l’ICS 

Camp de Tarragona, que van gaudir d’una nit plena de sorpreses. Tot l’esforç que es va fer, durant 

tot un any, celebrant el 50è aniversari de l’Hospital Joan XXIII, va representar l’agraïment de la 

institució cap a tots els professionals per la seva dedicació constant, i l’orgull d’ells en formar part 

d’aquesta institució, orgull reflectit en la gran participació i implicació dels treballadors en totes les 

activitats i en tots els esdeveniments realitzats al llarg de l’any. 

El projecte de l’Institut Català de la Salut del Camp de Tarragona no seria possible sense aquesta 

implicació, esforç i la professionalitat de tots els treballadors. És per això que vull fer constar 

l’agraïment i el reconeixement a la seva feina, dia rere dia, per millorar l’atenció sanitària dels 

ciutadans del Camp de Tarragona. 
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L’ICS al Camp 
de Tarragona 
La Memòria de l’ICS Camp de Tarragona de l’any 2017 vol ser un reflex de la realitat de l’empresa 

sanitària més gran del territori. En aquest document trobareu un recull de la feina realitzada pels 

més de 2.700 profes-

sionals de la institució, 

que s’orienta a millorar 

la salut dels ciutadans. 

Durant l’any 2017, 

l’Atenció Primària del 

Camp de Tarragona ha 

engegat projectes pio-

ners com el Projecte 

Abraça’m o la creació 

d’una aplicació per a 

mòbil per reduir el 

temps d’inici de les ma-

niobres de reanimació 

en cas d’infart. A més, 

l’Hospital Universitari 

Joan XXIII ha celebrat 

el seu 50è aniversari 

amb un any ple 

d’activitats científiques, 

assistencials, lúdiques i 

esportives que ha 

acabat amb un sopar de 

gala celebrat a 

PortAventura World. 
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El Camp de Tarragona en un dia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Els recursos del Camp de Tarragona 

  



5 
 

Equitat 
L’equitat i l’accessibilitat són aspectes clau del nostre model sanitari públic. Els professionals de 

l’ICS Camp de Tarragona 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 assistencial 

realitzada durant l’any 2017 

pels professionals de l’ICS 

Camp de Tarragona. 

  



6 
 

 

 

 

L’Hospital Universitari Joan XXIII posa en marxa una 
Unitat de Cures Intensives Pediàtrica 

El director del Servei Català de la Salut, David Elvira, s’ha 

desplaçat a l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 

on ha tingut una trobada amb els professionals del centre i 

ha visitat la Unitat de Cures Intensives Pediàtrica. La posada 

en funcionament d’aquesta Unitat ha permès atendre els 

processos complexos al territori i evitar trasllats no 

necessaris a centres assistencials de Barcelona. 

La inversió, prevista per a 2017 al Pla d’inversions del 

Departament de Salut, ha estat d’1.470.000€ (obres i equipament) amb un cost de funcionament anual 

de 2.120.000€. Elvira ha repassat amb els professionals les millores realitzades en diferents àmbits del 

centre durant els darrers anys i n’ha destacat l’afavoriment que han comportat en l’atenció a l’usuari. 
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L’Hospital Joan XXIII i els ASSIR informen sobre el VIH i 
altres malalties infeccioses 

Professionals de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva 

(ASSIR) del CAP Sant Pere de Reus han instal·lat, a la 

Plaça Prim de la ciutat, una taula on han donat material 

sobre la sida i informació dels serveis que ofereix la unitat 

ASSIR. A més, al CAP Sant Pere hi han posat una altra taula 

i cartells de la campanya “VIH sobre rodes” amb missatges 

per a la prevenció de la sida i altres infeccions 

de transmissió sexual a la sala d’espera de l’ASSIR i al 

passadís que porta a la unitat. També s’hi han projectat vídeos informatius. 

A l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, els professionals d’infermeria de la Unitat de Malalties 

Infeccioses han muntat una taula informativa al vestíbul de l’Hospital, on han mostrat i repartit tríptics a 

les persones que desitjaven tenir informació i els han explicat la prevenció i el diagnòstic precoç del VIH 

-i altres malalties infeccioses-, i han informat els usuaris dels llocs on poden fer-se les proves ràpides 

per detectar el virus. 

 

Activitat de farmàcia 
Els professionals mèdics de l’ICS Camp de 

Tarragona han reduït durant el 2017 un 33 % el 

nombre de redundàncies terapèutiques (dupli-

citats), un 65 % el nombre de contraindicacions 

relacionades amb alguns fàrmacs amb notifi-

cacions a l’Agència Espanyola de Medicaments i 

Productes Sanitaris i un 40 % les accions de des-

prescripció farmacèutica realitzada als pacients 

polimedicats. Això ha estat possible gràcies a 

l’eina Self-Audit, una eina integrada a l’Estació 

clínica d’atenció primària (ECAP), que permet als 

facultatius poder revisar de manera sistemàtica la 

prescripció farmacèutica que es fa als pacients. 

 

El 4 % més vulnerable de la població fa el 20 % dels 
ingressos a l’hospital  

Els professionals de l’atenció primària de l’ICS Camp de Tarragona donen servei a més de 300.000 

persones, cosa que representa més de la meitat de la població de la Regió Sanitària. 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 du a terme a partir d’una eina desenvolupada en el nostre entorn sanitari, 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. 
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Els GMA són excloents (és a dir, que 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 perso-

nes incloses en 

estrats superiors de 

risc representen un 

impacte molt elevat 

respecte del consum 

de recursos assisten-

cials. Durant l’any 

2017, el 3,74 % de la 

població de la 

Gerència Territorial 

Camp de Tarragona 

que forma part dels 

estrats de risc alt i 

molt alt ha realitzat el 

20 % dels ingressos 

hospitalaris, el 14 % 

de les visites d’aten-

ció primària i el 28 % 

de la despesa en far-

màcia. D’altra banda, 

a mesura que aug-

menta l’edat, el risc 

creix. 
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Una eina d’avaluació de la qualitat assistencial de ls 
equips d’atenció primària  

L’Estàndard de qualitat 

assistencial (EQA) és 

una eina d’avaluació de 

la qualitat de l’activitat 

que realitzen els equips 

d’atenció primària que 

consta de 112 indicadors 

clínics, dels quals 29 es 

refereixen a la qualitat 

diagnòstica. Aquesta 

eina també inclou indica-

dors que es refereixen a 

la prevenció quaternària, 

és a dir, les pràctiques 

clíniques que, segons 

l’evidència científica, 

aporten poc valor afegit 

o no n’aporten cap. 

Entre aquestes pràcti-

ques s’inclouen, entre 

d’altres, tant aspectes 

relacionats amb objec-

tius de desprescripció 

com proves diagnòs-

tiques. 
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Grups relacionats amb el diagnòstic (GRD) més 
complexos de l’Hospital Universitari Joan XXIII  

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 

amb relació al cost mitjà de 

tots els pacients hospitalit-

zats. Els GRD són una eina 

de gestió, que permet 

ajustar el finançament dels 

procedi-ments que es duen 

a terme a l’hospital. 
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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 Univer-

sitari Joan XXIII de Tarragona du a 

terme algunes activitats considerades 

d’alta complexitat, com ara catete-

rismes cardíacs, radiologia interven-

cionista i cirurgia oncològica, entre 

altres procediments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altres notícies 
  

La Unitat de Còlon i Recte de 

l’Hospital Joan XXIII comença a 

aplicar la neuromodulació 

d’arrels sacres a pacients amb 

incontinència fecal 

Es reforça la col·laboració 

estratègica entre els hospitals de 

Bellvitge i Joan XXIII 

La Unitat del Dolor de l’Hospital 

Joan XXIII redueix a 16 dies la 

llista d’espera de les primeres 

visites 
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Participació 
Els professionals són l’actiu principal de l’ICS Camp de Tarragona. 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’ICS 

Camp de Tarragona 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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L’Hospital Universitari Joan XXIII celebra el sopar de gala 
del 50è aniversari a Port Aventura 

450 treballadors de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona han gaudit del sopar de gala del 50è 

aniversari del centre sanitari. La festa, que ha tingut lloc al Centre de Convencions del parc temàtic 

PortAventura World, ha inclòs el sopar, els parlaments de les autoritats convidades i dels directius de 

l’Institut Català de la Salut i de l’Hospital Joan XXIII, la bufada d’espelmes del pastís del 50 aniversari, a 

càrrec de tots els voluntaris que han participat en l’organització d’activitats i esdeveniments durant tot 

l’any de celebració de l’efemèride. També s’hi han sortejat diferents regals: lots de peces de roba del 50 

aniversari, 12 entrades per anar al parc temàtic PortAventura World, dues estades en hotels amb encant 

i una bicicleta Mountain Bike. A més, s’ha aprofitat l’ocasió per presentar, internament, el nou llibre 

institucional sobre l’Hospital Joan XXIII 50 anys: Hospital Joan XXIII (1967-2017), obra de l’escriptor, 

pediatre i antropòleg, Xavier Alluè. Aquest és el segon llibre que Alluè escriu sobre el Joan XXIII; el 

primer, Allà baix, el va publicar l’any 2009. 

La festa de gala del 50è aniversari del Joan 

XXIII ha comptat amb la presència de la 

directora gerent de l’Institut Català de la 

Salut, Candela Calle, del gerent de la Regió 

Sanitària de Tarragona, Roger Pla, i de tots 

els directius de l’Hospital Joan XXIII de 

Tarragona i de l’Atenció Primària de l’ICS 

Camp de Tarragona. Aquesta comitiva ha 

estat encapçalada pel gerent territorial de 

l’ICS Camp de Tarragona, Rafael Gràcia, i 

pel director de l’Hospital Universitari Joan 

XXIII, Albert Pons. 

A més, hi han assistit una bona representació d’altres institucions i empreses del territori com 

l’Ajuntament de Tarragona, la consellera de Polítiques d’Igualtat i Serveis a la Persona, Ana Santos; el 

rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Anton Ferré, i el president de l’Autoritat Portuària de 

Tarragona, Josep Andreu, entre altres. També han anat al sopar molts exgerents i exdirectius de la 

institució, jubilats i jubilades il·lustres, i molts treballadors de tots el serveis de l’Hospital i de tots els 

estaments professionals: metges, infermers, administratius, zeladors, personal de la neteja, etc. 

 

65 inscrits a la Primera Jornada de Comunicació de 
l’Hospital Universitari Joan XXIII 

L’Hospital Universitari Joan XXIII de 

Tarragona ha celebrat la seva Primera 

Jornada de Comunicació, commemorant el 

50è aniversari del centre sanitari. El 

Gabinet de Comunicació de la institució 

sanitària, dirigit per Montserrat Salvador, 

ha presentat un programa amb la 

participació de professionals sanitaris i del 

món científic, i periodistes, amb l’objectiu 

d’unir dos mons professionals diferents, 

però necessàriament cooperants, amb 

rutines diverses i, per tant, amb 

circumstàncies desiguals, però obligats a 
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entendre’s. A la Jornada, acreditada pel Departament de Formació de l’ICS Camp de Tarragona, s’hi 

han inscrit més de 60 persones.  

La inauguració ha anat a càrrec del gerent territorial de l’ICS Camp de Tarragona, Rafael Gracia. Els 

ponents, periodistes com Toni Orensanz, Sara Sans, Karla Islas, Esteve Giralt, Norian Muñoz, Yolanda 

Garcia i Oliver Márquez, han compartit debat amb professionals com el director de l’Institut 

d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), Joan Vendrell; la directora de comunicació de l’ICS, Eva 

Peruga; el coordinador de la recerca en Atenció Primària de l’ICS Camp de Tarragona, Josep Basora, o 

el gerent de la Fundació Privada PortAventura, Joan Adserà, entre d’altres. L’organització de la jornada 

també ha donat veu als pacients amb la participació, també com a ponent, de la representant de 

l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya, Eva Vallvé. El director de l’Hospital Joan XXIII, 

Albert Pons, n’ha fet la cloenda. 

Els debats i les opinions, diverses i molt interessants, que han sorgit durant la jornada, han coincidit en 

la necessitat d’enfortir aspectes com la professionalitat i l’ètica de treball, tant des del punt de vista 

individual com de les organitzacions; la humanització de les organitzacions, en referència a la gestió de 

les persones, i també pel que fa a l’emissió de missatges i d’informacions, i la capacitat per potenciar la 

comunicació emocional sense trepitjar l’ètica professional i els drets dels ciutadans. L’organització de la 

Jornada ha anunciat la voluntat de donar continuïtat a aquest projecte els propers anys. 

 

Altres notícies 
  Deu aspirants a bombers 

reforcen la seva formació visitant 

l’Hospital Universitari Joan XXIII 

de Tarragona 

L’Hospital Joan XXIII i el CAR 

Salou reben professionals 

d’infermeria que participaven al 

Congrés Internacional celebrat a 

Barcelona 

 

L’ICS Camp de Tarragona 

homenatja els 78 treballadors 

que es van jubilar durant l’any 

2016 
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Innovació 
La innovació és el motor de les organitzacions. L’ICS Camp de Tarragona 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 Camp de 

Tarragona, 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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L’aplicació de la neurofisiologia clínica en nounats 
prematurs permet detectar abans alteracions del 

desenvolupament 
L’Hospital Joan XXIII ha celebrat, al Seminari de Tarragona, la IX Reunió de les Societats Catalanes de 

Neurofisiologia Clínica i EMG i la II Reunió de Personal Tècnic i d’Infermeria en Neurofisiologia Clínica 

(TINFS). La jornada de treball ha tractat sobre la neurofisiologia clínica aplicada a la pediatria. El 

coordinador de la jornada i neurofisiòleg clínic de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Vicenç 

Pascual, ha inaugurat la reunió acompanyat del president del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, 

Fernando Vizcarro; del president de la Societat Catalana de Neurofisiologia Clínica, José Luis Seoane, i 

de la subdirectora mèdica de l’Hospital Joan XXIII, Rosaura Reig. La doctora Reig ha celebrat la 

coincidència d’aquesta jornada amb el 50è aniversari del Joan XXIII. 

En la primera conferència sobre “Alteracions EEG en 

els trastorns del desenvolupament”, l’especialista en 

neurologia pediàtrica de la Xarxa Sanitària Santa 

Tecla, Maria José Mas, ha exposat la importància de 

practicar un electroencefalograma (EEG) als nadons 

prematurs. La doctora Mas ha defensat que darrere 

d’un trastorn del desenvolupament hi ha un desen-

volupament cerebral atípic; per tant, s’ha de pensar 

en disfuncions globals i parlar-ne, i el paper de la 

neurofisiologia és rellevant en aquest sentit. 

Vicenç Pascual ha explicat que els processos de desenvolupament dels nounats s’han de vigilar des 

que neixen, perquè el desenvolupament del cervell és molt ràpid i, si hi ha danys, també l’afecten 

ràpidament. A l’Hospital Joan XXIII s’apliquen tècniques neurofisiològiques en nounats des del 2014, i 

en aquest temps s’han vist 35 nounats, tots menors de 2 mesos de vida. L’especialista en pediatria de 

l’Hospital Joan XXIII, Dra. Álvarez, ha detallat l’aplicació de l’electroencefalograma en una UCI neonatal, 

remarcant la importància dels neurofisiòlegs pediàtrics i del treball en equip amb el Servei de Pediatria. 

 

L’Hospital Joan XXIII inicia la cirurgia robòtica amb 
l’adquisició del sistema robòtic da Vinci  

El gerent territorial de l’ICS Camp de Tarragona, Rafael Gracia; el director de l’Hospital Joan XXIII, 

Albert Pons; la cap de servei d’Obstetrícia i Ginecologia del Joan XXIII, Miriam de la Flor; el cap de 

Servei d’Urologia, Josep Segarra, i la cap de secció de Cirurgia General, Mònica Millán, han presentat la 

cirurgia robòtica als mitjans de comunicació i a la resta de professionals de l’organització.  

Per cirurgia robòtica s’entén la darrera 

evolució de la cirurgia mínimament invasiva, 

posterior a la laparoscòpia, en què el cirurgià 

no opera amb les seves mans sinó que 

manipula un robot a distància, assegut, amb 

una consola computeritzada. Aquest sistema 

té tres components principals: 

 La consola quirúrgica, que és el centre de 

control, on el cirurgià controla la fibra òptica 

i els instruments per mitjà de dos 

manipuladors i pedals. 
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 El carretó del pacient, que és el component operatiu del sistema da Vinci i disposa de quatre braços 

mòbils i intercanviables, destinats a suportar la fibra òptica, amb instruments de cinc a vuit 

mil·límetres per arribar a les anatomies més complexes. 

 La torre de visió, que conté la unitat central d’elaboració i processament de la imatge per obtenir una 

visió en 3D real, a més d’equips accessoris al sistema da Vinci (electrobisturí, micròfon, etc.). 

Els avantatges d’aquest sistema són la precisió de la tècnica, la seguretat clínica, la menor inversió en 

temps per treballar i la recuperació més ràpida del pacient, tot assegurant els mateixos resultats. A més, 

posiciona l’Hospital com a centre d’excel·lència tecnològica. L’Hospital Joan XXIII és l’únic hospital de 

fora de Barcelona amb aquesta tecnologia. 

 

El projecte d’una aplicació mòbil pretén reduir el temps 
d’inici de les maniobres de reanimació  

Professionals sanitaris de l’ICS Camp de Tarragona han fet formació en RCP a familiars i amics de 

persones amb malalties cardíaques, al CAP Sant Pere de Reus. Aquesta activitat s’emmarca en la 

segona fase de l’estudi de recerca “Efectivitat d’una xarxa de voluntaris activats de forma automàtica en 

la disminució del temps d’inici de les maniobres de reanimació cardiopulmonar”. Aquest estudi pretén 

determinar si una xarxa de reanimadors, activats automàticament mitjançant un rellotge i un telèfon 

intel·ligents, redueix el temps d’inici de les maniobres de reanimació cardiopulmonar. 

Per dur a terme aquest estudi el 

projecte es desplega en quatre fases. 

En primer lloc, la validació d’una app 

per a rellotge intel·ligent desenvo-

lupada per generar, de forma 

automàtica, una alerta sanitària en 

cas d’aturada cardíaca extrahospita-

lària no observada. En segon lloc, la 

formació en tècniques de reanimació 

cardiopulmonar bàsica i ús de 

desfibril·ladors externs automàtics 

(DEA) a familiars i amics propers de 

persones amb malalties cardíaques. 

En tercer lloc, la creació d’una xarxa 

de voluntaris formats en RCP, que 

cobreixi la ciutat de Reus constituïda pels familiars i amics que han fet la formació i per personal sanitari. 

I en quart i darrer lloc, l’estudi de simulació on els voluntaris seran activats de forma automàtica 

(mitjançant un telèfon intel·ligent) per atendre una aturada cardíaca extrahospitalària. 

Per tant, aquesta formació en RCP se situa en la segona fase del projecte i hi ha participat unes 15 

persones. L’objectiu és realitzar uns 30 tallers de formació en RCP a unes 500 persones, en total. 

Després, es pretén fer 137 simulacions; en 67 ocasions l’alerta serà enviada als voluntaris més propers 

(500 m) i al Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) i en la resta de casos l’alerta únicament 

s’enviarà al CUAP (situat al CAP Sant Pere). S’espera que el temps d’inici de les maniobres d’RCP sigui 

menor en el grup on hi ha la xarxa de voluntaris, en comparació amb el grup en què només s’envia 

l’alerta al CUAP. 

En aquest estudi de recerca hi participen professionals de medicina especialistes en atenció primària, en 

medicina interna, en medicina preventiva i salut pública, i professionals d’infermeria i d’enginyeria 

informàtica, tant de l’atenció primària de l’ICS com de l’Hospital Sant Joan de Reus. Es tracta d’un estudi 

pioner que pot ser de gran interès, atès que la mort sobtada per aturada cardiorespiratòria provoca, a 
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l’Estat espanyol, més de 30.000 morts anuals. Moltes d’aquestes morts es produeixen a la via pública en 

presència d’altres persones. 

És important activar la cadena de supervivència tan ràpid com sigui possible perquè la reanimació 

precoç i efectiva disminueixi la morbimortalitat. Estudis previs han mostrat que l’inici immediat de l’RCP 

pot duplicar o triplicar la supervivència. Cada minut de retard en la desfibril·lació redueix la possibilitat de 

supervivència entre un 10 i un 12 %. 

 

Altres notícies 
  L’Hospital Universitari Joan XXIII 

realitza les primees 

intervencions amb el robot da 

Vinci 

Implantació de l’aplicació Pro-SP 

a l’Hospital Joan XXIII 

L’Hospital Joan XXIII fa la 

primera cirurgia robòtica toràcica 

 

El model d’innovació de l’ICS  

desenvolparà el projecte INDI 

del Camp de Tarragona per 

atendre la depressió a l’atenció 

primària 
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Competència 
L’activitat docent també 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 seus centres d’atenció primària i hospitals 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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Benvinguda als nous residents 
L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 

i l’Atenció Primària de l’ICS Camp de 

Tarragona tenen molta experiència en activitat 

docent. Cada any, reben uns 50 residents 

nous per cursar les seves especialitats. La 

institució té tutors docents per a totes les 

especialitats ofertes: al·lergologia, anàlisis 

clínics, anatomia patològica, anestesiologia i 

reanimació, angiologia i cirurgia vascular, 

aparell digestiu, cardiologia, cirurgia general i 

de l’aparell digestiu, cirurgia ortopèdica i 

traumatologia, infermeria obstetroginecològica, 

hematologia i hemoteràpia, medicina intensiva, 

medicina interna, nefrologia, obstetrícia i 

ginecologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, 

pediatria, radiodiagnòstic, urologia i 

l’especialitat de medicina familiar i comunitària 

que cada any completen la seva formació a 

l’Hospital Universitari Joan XXIII, al Pius 

Hospital de Valls, a l’Hospital de la Xarxa 

Santa Tecla de Tarragona i als Equips 

d’Atenció Primària de l’ICS Camp de 

Tarragona. A més, també es reben residents 

d’infermeria familiar i comunitària.  

 

Llarga trajectòria a 
l’Hospital Joan XXIII 

L'Hospital Universitari Joan XXIII té una llarga trajectòria 

docent que es remunta a l’any 1973, quan es va integrar el 

Programa de Formació Mèdica Especialitzada del Ministeri 

de Sanitat i Consum, introduint progressivament aquesta 

formació a les diferents especialitats. Per aquesta raó, 

actualment oferta places de formació en la majoria 

d’especialitats. L’historial docent és, per tant, ampli i de 

gran experiència, ja que són 43 promocions les que s’han 

format en el centre, tant de metges, biòlegs, farmacèutics o 

químics. A més, des de l’any 1994, l'hospital va iniciar la 

formació de la primera promoció de llevadores residents 

(LLIRS), depenent de la Unitat Docent de Llevadores de 

Catalunya, adscrita a l’Escola d’Infermeria de la Universitat 

de Barcelona. 

 

Altres notícies 

  L’Hospital Joan XXIII intensifica la formació en cures 

intensives pediàtriques a l’Hospital Vall d’Hebron 
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Compromís 
L’ICS Camp de Tarragona 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’ICS 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’ICS Camp de Tarragona, com a 

institució, també contribueix amb les seves accions a fer un món més sostenible i més just.  
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El Joan XXIII, l’Institut Guttmann i el SES de Tarragona 
impulsen un ‘bateig’ de submarinisme per a pacients amb 

discapacitats físiques 
Professionals de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona i instructors en submarinisme i busseig 

esportiu de l’Institut Guttmann i de la Societat d’Exploracions Submarines (SES) de Tarragona, amb 

motiu del 50è aniversari del centre sanitari, han organitzat un “bateig” de submarinisme dirigit a pacients 

amb diferents tipus de discapacitats físiques. En total, 8 alumnes han realitzat immersions a la piscina 

del Club Nàutic de Tarragona, guiats per instructors especialitzats en submarinisme i busseig esportiu. 

L’impulsor principal d’aquesta activitat ha estat el cap del Servei de Cirurgia Maxil·lofacial del Joan XXIII 

i bussejador des de l’any 1987, Javier Rodríguez. L’objectiu d’aquesta activitat és que els pacients vegin 

que el seu grau de limitació és menor a l’aigua. Es tracta d’una activitat que permet que els pacients es 

puguin desenvolupar físicament i emocionalment, els serveix d’estímul per fer exercici i els ajuda a evitar 

caure en depressió. 

També han acompanyat els pacients, la cap del Servei de Fisioteràpia i Rehabilitació, Rosa 

Sansegundo, l’especialista del mateix Servei, Begoña Molina, la infermera supervisora del servei, 

Montse Fibla, i el professional del Servei i instructor del SES, Luis Merino. 

En total, aquesta activitat requereix que hi hagin dos o tres instructors per cada pacient. Els instructors 

de l’Institut Guttmann especialitzats en busseig amb discapacitats han estat Jordi Galín i Sergi Galín. 

Per part del SES han fet d’instructors el metge del SES, Albert Pradillo, Ana Belén Martín, Pedro Luis 

Pradillo, Toni Salazar, Narcís Morales, Alberto González, Jorge Castel, Lídia Pardell i Valentín Mozos. El 

SES Tarragona fa cursos de submarinisme des de l’any 1955 i treballa amb persones amb discapacitats 

des de l’any 1996. 
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El CAR Salou, pioner en la formació per prevenir episodis 
d’ennuegament en establiments hotelers  

El Centre d’Atenció Primària d’Alta Resolució (CAR) de Salou ha engegat el projecte Abraça’m: la teva 

abraçada pot salvar una vida. El projecte Abraça’m neix amb l’objectiu de garantir una atenció 

immediata no professional de qualitat en les situacions d’ennuegament que es produeixen als 

establiments hotelers i de restauració del municipi de Salou. 

La coordinadora del projecte, Irene Pascual, ha estat l’encarregada d’impartir el primer taller de 

formació, tant la part teòrica com la pràctica. La doctora Pascual ha explicat que cal mantenir la calma, 

donar espai de seguretat per poder atendre a la persona afectada, avisar el 061, i començar les 

maniobres. A més, ha explicat les diferents formes d’actuar en funció de la gravetat de la situació: si la 

persona pot respirar una mica, només se l’ha d’ajudar a tossir; si no respira, cal començar per donar 

cinc cops seguits a l’esquena i després, també cinc vegades, realitzar la maniobra de Heimlich; si la 

persona cau inconscient, cal aplicar les tècniques de RCP. 

El director d’atenció primària del Camp de Tarragona, Daniel Ferrer-Vidal, ha reforçat el paper de 

l’atenció primària per apropar-se a la població amb activitats i projectes comunitaris com el projecte 

Abraça’m. Hi ha la voluntat de que aquesta iniciativa es pugui extrapolar a Cambrils, la Pineda i la resta 

del territori, dins de l’àmbit de la restauració. 

L’ennuegament pot provocar un quadre d’asfíxia, amb una elevada mortalitat. Representa la tercera 

causa de mort accidental a l’Estat, on es produeixen per aquest motiu un total de 2.087 defuncions 

anuals. La falta d’oxigen al cervell durant més de quatre minuts pot produir dany cerebral o mort. En els 

infants, la major part dels episodis d’ennuec ocorren quan estan menjant o jugant, i en presència d’una 

altra persona. La maniobra de Heimlich és el procediment d’emergència utilitzat per tractar 

l’ennuegament. No cal ser professional sanitari per practicar-la. Els establiments adherits al projecte 

Abraça’m disposaran de personal amb formació teòrica i pràctica en primers auxilis i en la maniobra de 

Heimlich. 

Per tant, el projecte Abraça’m proporciona coneixements i habilitats necessàries als professionals de la 

restauració de Salou per millorar l’atenció immediata en episodis d’ennuegament, alhora que els permet 

adquirir coneixements i habilitats en primers auxilis bàsics. L’Associació Hotelera de Salou, Cambrils i 

La Pineda i el parc temàtic PortAventura s’han adherit al projecte Abraça’m des del primer moment i els 

seus professionals rebran un curs de tres hores, una de teòrica i dues de pràctiques, a l’aula d’educació 

sanitària del CAR Salou, amb una 

avaluació també teoricopràctica dels 

docents (professionals de medicina i 

infermeria del CAR). Per acreditar 

l’establiment, aquest ha de garantir que 

disposa, almenys, d’una persona formada 

pel projecte Abraça’m. Aquesta formació 

s’ha de renovar anualment. 

L’EAP Salou té una població assignada de 

25.175 persones, amb pics d’uns 170.000 

habitants els mesos d’estiu, especialment 

el mes d’agost. L’Observatori d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya 

indica que Salou va rebre, l’any 2015, més de 1,7 milions de turistes —gairebé set milions de 

pernoctacions. Salou té 200 restaurants i 49 hotels, deu hotels apartament i vuit pensions i també té al 

costat el complex d’oci PortAventura, amb 48 punts de restauració, que va rebre 3.400.000 de visitants 

el mateix any. La certificació de Destinació de Turisme Familiar es pot trobar en dotze hotels, quatre 

hotels apartament, dos apartaments turístics i un càmping. 
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22 nens i nenes participen en el Taller de cuina organitzat 
pel Servei de Cuina del Joan XXIII 

Els professionals de la cafeteria de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona han organitzat, per 

segona vegada, un taller de cuina per a nens, amb menús d’estiu. Dietistes, cuiners i altres 

professionals del Servei de Cuina han fet de monitors per guiar i ajudar als infants a fer quatre tipus de 

receptes diferents amb una 

temàtica d’estiu: “menjar fruita i 

verdura és divertit i saludable”. El 

taller ha durat tres hores, que han 

passat molt ràpidament ja que han 

resultat molt amenes. Els infants 

que hi han participat han rebut al 

final del taller un diploma, un barret 

de cuiner i un davantal. 

Els nens entre sis i dotze anys han 

gaudit d’aquesta activitat divertida, 

creativa i molt saborosa, preparant 

receptes innovadores que després 

han pogut degustar amb els seus 

familiars i amics. 

L’objectiu d’aquest taller ha estat despertar en els infants, a través dels sentits, el plaers de cuinar i de 

menjar. També s’ha volgut que coneguessin els aliments, a partir de la seva manipulació. 

 

El Servei d’Urgències de l’Hospital Joan XXIII fa formació 
en RCP als treballadors de Port Aventura 

Professionals del Servei d’Urgències de 

l’Hospital Universitari Joan XXIII de 

Tarragona s’han traslladat a les 

instal·lacions del parc temàtic 

PortAventura World, per realitzar 

formació en maniobres de reanimació 

cardiopulmonar (RCP). Aquest curs 

dirigit als treballadors del parc temàtic, 

unes 100 persones en total, es realitza 

en sessions de mitja hora, i la formació 

consta de quatre sessions de 30 minuts 

all matí i quatre a la tarda. 

Al mateix temps, també el CAR Salou 

ha fet un taller d’RCP al mateix centre 

sanitari, adreçat a totes aquelles 

persones interessades a aprendre les 

maniobres de reanimació cardiopulmonar. Aquestes activitats s’emmarquen en la celebració del Dia 

Europeu sobre Conscienciació de l’Aturada Cardíaca. 

La reanimació cardiopulmonar és una tècnica emprada en casos d’aturada cardiorespiratòria i fer-la 

correctament ajuda a salvar vides. És una tècnica que qualsevol persona pot aprendre i permet socórrer 

les persones abans que arribi el servei d’emergències mèdiques. 
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Nàstic i HJ23 signen un conveni de col·laboració i 
entreguen premis del concurs de dibuix 

El director general del Gimnàstic de Tarragona SAD, Lluís Fàbregas, i el director de l’Hospital 

Universitari Joan XXIII de Tarragona, Albert Pons, han signat un conveni de col·laboració entre les dues 

institucions amb l’objectiu de realitzar i promoure accions conjuntes dirigides, especialment, als nens i 

nenes que han estat ingressats a l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. 

A més, els dos dirigents han fet entrega dels premis als 

guanyadors del concurs de dibuix del 50è aniversari dels 

mesos de maig i juny, Pol i Sira, de 5 anys, que havien 

estat ingressats al centre sanitari. Els premis són un joc 

del Nàstic, amb samarreta i equipament, i dues entrades 

pel partit que disputarà el primer equip, dintre de dues 

setmanes, contra el Saragossa. 

Des del començament de la celebració del 50è 

aniversari del Joan XXIII, el Nàstic participa en l’entrega 

de premis als nens i nenes que han estat ingressats a la 

planta de pediatria o en qualsevol altra planta del centre 

sanitari, i que han participat en el concurs de dibuix del 

50è aniversari del Joan XXIII. 

Amb la signatura del conveni, els nadons nascuts a l’hospital tarragoní podran rebre, si ho sol·liciten, un 

Welcome Pack del Gimnàstic. A més, el Nàstic es compromet a realitzar una visita a la planta de 

pediatria del Joan XXIII, amb membres del primer equip, durant les festes del Nadal. El conveni també 

inclou la creació d’una comissió que es reunirà cada any per promoure noves accions de col·laboració. 

 

Altres notícies 
 

  
L'entrenador del Nàstic, Juan 

Merino, entrega obsequis als 

nens guanyadors del concurs de 

dibuix del 50è aniversari del 

Joan XXIII  

El drac Artcai visita els nens 

ingressats a Joan XXIII 

El Pau i el Rick del Club Super3 

visiten els nens ingressats a la 

planta de Pediatria del Joan 

XXIII 

L'Hospital Joan XXIII se suma a 

la campanya ‘Dona que dona’, 

del Banc de Sang 

El Joan XXIII celebra el Dia del 

Malalt amb els Xiquets del 

Serrallo i el Ball de Bastons de la 

Selva 

El ‘Pas a Pas’ inicia la 

temporada incorporant un 

educador físic i superant els 100 

caminadors 

Els participants del programa 

‘Anem a Caminar’ de Tarragona i 

Reus visiten la Casa 

Castellarnau i el Passeig 

Arqueològic de la Muralla 

Romana 

L’Hospital Joan XXIII amb la 

‘Fundación Noelia’ en el Dia de 

les Malalties Neuromusculars 

L’Hospital Joan XXIII i 

Pallapupas engeguen la 

campanya ‘Un dia de Nassos’ 

L’Hospital Universitari Joan XXIII 

celebra el Dia Mundial de la 

Higiene de Mans 
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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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L’Hospital Universitari Joan XXIII inaugura el nou Servei 
de Medicina Física i Rehabilitació 

El delegat del govern a Tarragona, Òscar Peris, acompanyat del director dels Serveis Territorials de 

Salut, Roger Pla; el gerent territorial de l’ICS al Camp de Tarragona, Rafel Gracia, i la coordinadora del 

Servei de Medicina Física i Rehabilitació de l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Rosa San 

Segundo, han inaugurat les noves instal·lacions de rehabilitació i medicina física situades a la planta -1 

del Parc Sanitari Joan XXIII a l’Hospital Sociosanitari Francolí. 

El nou espai compta amb dues zones 

diferenciades. D’una banda el gimnàs, 

amb 794 m
2
, i de l’altra l’àrea de 

consultes (13 consultes) amb 455 m
2
. 

També hi ha una àrea de vestíbul amb 

20 m
2
. En total, 1.270 m

2
. El nou espai 

de medicina física i rehabilitació 

ofereix els serveis de rehabilitació i 

fisioteràpia, logopèdia, electroteràpia i 

teràpia ocupacional. 

Cal destacar que les noves 

instal·lacions incorporen també el 

servei de rehabilitació infantil. Altres 

novetats són la rehabilitació cardíaca i 

la rehabilitació virtual per a pacients amb dany cerebral adquirit. Així mateix, hi està present la 

magnetoteràpia, així com un ecògraf propi, ja que fins ara depenien del que hi havia al Servei de 

Radiologia. 

El cost total de les obres és d’1.253.286 € i inclou les obres prèvies realitzades a la coberta i les de 

reforma assumides per GIPSS així com les obres realitzades, mitjançant concurs, pel CatSalut. La 

inversió total ha estat de 1.671.286€ i és una mostra més de l’aposta del Departament de Salut per 

l’Hospital Joan XXIII. 

 

El conseller Comín presenta el projecte de transformació 
del recinte de l’Hospital Joan XXIII  

Antoni Comín ha presentat a l’Hospital Joan 

XXIII el projecte de transformació del recinte 

de l’Hospital, acompanyat del delegat 

territorial del govern, Òscar Peris; del gerent 

de la Regió Sanitària del Camp de 

Tarragona, Roger Pla, i del gerent de l’ICS 

Camp de Tarragona, Rafael Gràcia. També 

acompanyava la comitiva l’equip de direcció 

de l’Hospital Joan XXIII. 

Abans, el conseller ha visitat els espais de 

la nova UCI pediàtrica de l’Hospital i ha 

parlat amb el cap de Servei de Pediatria, 

Ricardo Closa; el cap de servei de Cirurgia 

Pediàtrica, Joaquín Maldonada, i la infermera supervisora de la planta de Pediatria, Elena Mateo. Comín 

ha fet un recorregut acompanyat també dels mitjans de comunicació. 
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Candela Calle i Rafael Gracia fan balanç del Pla d’acció de 
l’ICS de 2017 

La directora gerent de l’ICS, Candela Calle, i 

el gerent territorial de l’ICS Camp de 

Tarragona, Rafael Gracia, han explicat el 

balanç del Pla d’acció de l’Institut Català de 

la Salut en un acte celebrat a l’edifici 

modular de Docència i Recerca, adreçat a 

tots els professionals de l’ICS Camp de 

Tarragona. L’exposició dels dos directius ha 

recollit els objectius del Centre Corporatiu 

i els de la Gerència Territorial del Camp de 

Tarragona, duts a terme durant l’any 2017. 

 

Altres notícies 

  
Els EAP del Camp de Tarragona es reuneixen a Poblet 

per fer balanç del 2017 i encarar el 2018 



29 
 

 

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

més gran de Catalunya, 
amb més de 40.000 professionals 

que presten servei a gairebé sis milions 
de persones de tot el territori. 
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