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Presentació 
Durant l’any 2017, a la Gerència Territorial de Barcelona hem 

continuat implementant accions participatives, seguint les línies 

estratègiques de l’ICS i de l’Estratègia nacional de l'atenció 

primària i salut comunitària (ENAPISC), en què l’expertesa dels 

professionals i l’opinió de la ciutadania són clau en la definició 

del model d’atenció primària. L’inici del procés participatiu, al 

mes de setembre de 2017, ha consistit en la creació de grups 

de treball amb més de 30 persones amb diferents perfils 

(pacients crònics, adults sans i adults amb patologies agudes, 

cuidadors informals, joves, mares, pares i membres 

d’associacions de pacients) que han compartit la seva 

experiència i les seves expectatives en relació amb l’atenció sanitària rebuda. Les conclusions han 

servit de punt de partida perquè més de 80 professionals treballessin al voltant de sis eixos: 

l’organització centrada en els pacients, la participació de la ciutadania, la integració dels CAP en la 

comunitat, les condicions i l’entorn saludable per als professionals i la continuïtat assistencial i la 

resolució. Durant el 2018 es definiran les accions més importants a implementar mitjançant una 

enquesta adreçada als més de 4.200 professionals de la Gerència Territorial de Barcelona. 

També la pediatria ha estat una línia de treball prioritària per donar resposta a les necessitats de la 

població infantil i per adaptar l’atenció pediàtrica als canvis en els perfils professionals. En aquest 

sentit, s’han iniciat noves línies de treball amb grups de professionals com: l’impuls de la resolució 

infermera amb el suport dels protocols existents i de la seva competència professional, la revisió del 

Programa infància amb salut per establir calendaris uniformes, o l’actualització de la guia 

informativa dels equips per unificar els serveis de tota l’atenció pediàtrica a la ciutat de Barcelona. 

Ha estat, a més, un any en què s’han consolidat projectes que van ser una aposta agosarada l’any 

2016 com l’atenció continuada domiciliària (ACD), que abans era de gestió privada i que aquest 

any ha fet un any a l’atenció primària de l’ICS amb el reconeixement per la bona gestió del 

CATSalut i de la Conselleria de Salut. Aquest servei permet que el professional de medicina o 

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

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

Aquesta memòria s’estructura a partir dels sis valors clau en l’atenció sanitària de l’ICS: equitat, 

participació, innovació, competència, compromís i transparència. I recull els projectes més 

destacats que gràcies a la implicació dels professionals estan ajudant a construir una millor atenció 

primària per a tots. 

 

Rafael Ruiz Riera, gerent de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat 
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L’ICS a  
Barcelona Ciutat 
La memòria de la Gerència Territorial de Barcelona fa un recorregut pels projectes més destacats que 

s’han desenvolupat al llarg del 2017 en els equips d’atenció primària i altres unitats i serveis que 

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

Barcelona. Aquest document és també un reconeixement a l’expertesa i a la dedicació dels 

professionals. 
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Barcelona Ciutat en un dia 

  

Els recursos de Barcelona Ciutat 
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Equitat 
Els professionals de l’atenció primària de la Gerència Territorial de Barcelona centren els seus 

esforços a oferir una atenció sanitària que garanteixi l’equitat i l’accessibilitat. En aquest apartat 

mostrem algunes de les accions que s’han desenvolupat en aquest sentit, durant el 2017, com el 

projecte desenvolupat per la Unitat Trànsit “Taulells inclusius”, per promoure el bon tracte a les 

persones transsexuals, la campanya per fer proves ràpides de VIH i hepatitis C, l’ampliació 

d’horaris del Centre de Reforç Odontològic o els grups per deixar de fumar. 
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.La Unitat Trànsit impulsa el tracte adequat al taulell a les 
persones amb identitats i expressions de gènere diverses 

La Unitat Trànsit de l’ASSIR, ubicada al 

CAP Numància, ha impulsat un pla 

d’actuació per promoure al taulell un tracte 

adequat a la ciutadania amb identitats i 

expressions de gènere diverses, amb la 

voluntat de normalitzar el tracte que reben 

les persones trans*. 

El pla consisteix en la formació del personal 

administratiu sanitari perquè tingui pautes 

senzilles i pugui fer una correcta acollida. 

També s’ensenyaran aptituds de 

sensibilització en tracte no discriminatori i 

conceptes bàsics sobre identitats i 

expressions de gènere diverses. 

La formació també ha de permetre visualitzar el compromís de l’ICS amb una atenció respectuosa i 

sensible a totes les identitats. Per això, en una segona fase del projecte, el personal administratiu que 

hagi fet el curs serà reconegut com a professional inclusiu de la diversitat i es reconeixeran els punts 

d’atenció en què tothom estigui format com a taulells inclusius. 

Aquest projecte ha rebut el Premi a la Millor Comunicació Oral en la 10a Jornada d’Administratius 

Sanitaris de l’ICS del 16 de novembre de 2017 a Tortosa. 

 

Un grup d’usuàries col·labora amb l’ASSIR en l’elaboració 
d’una enquesta de 

satisfacció de la 
ciutadania amb el 

servei 
El Servei d’Atenció a la Salut Sexual i 

Reproductiva de l’atenció primària de 

Barcelona ciutat ha celebrat un procés 

participatiu amb usuàries, l’opinió de les 

quals s’utilitzarà per confeccionar una 

enquesta de satisfacció de la ciutadania 

amb l’objectiu de millorar el model 

assistencial de l’ASSIR. 

Al grup, format per set usuàries, se li han plantejat una sèrie de preguntes obertes per conèixer la seva 

opinió sobre què és per a elles una atenció satisfactòria, quines expectatives tenen del servei, els 

aspectes positius i els que s'han de millorar en l'atenció rebuda, i quines qüestions s'haurien de tractar 

en una enquesta de satisfacció. 

Des de fa dos anys, la Gerència Territorial de Barcelona utilitza la metodologia de treball per processos 

per garantir uns serveis assistencials de qualitat i centrats en la persona. Ara, es realitza un salt 

endavant amb processos participatius que situen la ciutadania com a eix vertebrador del model 

assistencial. 
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El Centre de Reforç Odontològic (CRO) 
dobla els seus horaris per oferir un 

millor servei 
El Centre de Reforç Odontològic (CRO) ha ampliat els horaris en més 

d'un 50%, durant els mesos de setembre i octubre de 2017, per oferir 

una millor atenció en la cobertura a la població infantil de les patologies 

que s'inclouen a la carta de serveis. 

El centre, que compta amb una odontopediatra i una TCAI, dona suport 

als odontòlegs dels equips de la Gerència Territorial de Barcelona en 

tractaments complexos a les instal·lacions del CAP Passeig de 

Maragall i al CAP Manso per donar cobertura a tota la ciutadania. 

 

El 6 % més 
vulnerable de la 
població fa el 32 
% dels ingressos 

a l’hospital 
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 desenvolu-

pada 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. 

Els GMA són excloents (és a 

dir, que cada persona queda 

classificada en un únic GMA); 

tenen en compte la multi-

morbiditat (el fet de patir més 

d’una malaltia), especialment 

en afeccions cròniques, i 

assignen a cada individu un 

nivell de complexitat 

determinat. 
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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. Durant l’any 2017, a 

la Gerència Territorial de Barcelona, el 5,61 % de la població que forma part dels estrats de risc alt i molt 

alt ha realitzat el 32 % dels ingressos hospitalaris, el 20 % de les visites d’atenció primària i el 37 % de 

la despesa en farmàcia. D’altra banda, a mesura que augmenta l’edat, el risc creix. 

 

Una eina 
d’avaluació de la 

qualitat 
assistencial dels 
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 diag-

nòstica. Aquesta eina també 

inclou indicadors 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 

pràctiques s’inclouen, entre 

d’altres, tant aspectes rela-

cionats amb objectius de 

desprescripció com proves 

diagnòstiques. 
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Menys redundàncies terapèutiques, contraindicacions i 
pacients polimedicats 

Els professionals mèdics de la Gerència 

Territorial de Barcelona han reduït durant 

l’any 2017 un 32 % el nombre de 

redundàncies terapèutiques (duplicitats), 

un 46 % el nombre de contraindicacions 

relacionades amb alguns fàrmacs amb 

notificacions a l’Agència Espanyola de 

Medicaments i Productes Sanitaris i un 

36 % les accions de desprescripció 

farmacèutica realitzada als pacients 

polimedicats. Això ha estat possible 

gràcies a l’eina Self-Audit, que està 

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. 

 

Altres notícies 
  

Els residents de medicina i 

d’infermeria familiar i comunitària 

de Barcelona ciutat mostren la 

salut de les persones 

fotografiant-les en l’entorn on 

viuen 

Grups psicoeducatius als CAP 

per tractar l’ansietat i la 

depressió lleus 

El nou Centre d’Atenció Primària 

La Mina entra en funcionament a 

Sant Adrià de Besòs 

L’atenció primària de l’ICS a 

Barcelona ciutat impulsa el 

diagnòstic precoç del virus de la 

immunodeficiència humana amb 

proves ràpides, anònimes i 

gratuïtes 

L’atenció primària de Barcelona de 

l’ICS impulsa un projecte pilot per 

millorar les teràpies grupals per 

deixar de fumar 

L’Hospital Clínic i l’atenció 

primària de l’Institut Català de la 

Salut impulsen una unitat 

coordinada a Barcelona per 

atendre pacients amb 

endometriosi 
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Participació 
Per a la Gerència Territorial de Barcelona els professionals són una peça clau perquè 
l’organització pugui funcionar. Amb aquesta idea, durant el 2017 ha impulsat un nou 
projecte participatiu per millorar l’atenció rebuda en els centres d’atenció primària i el 
sentiment de satisfacció dels professionals. Aquest procés s’ha iniciat el mes de 
setembre i ha de continuar durant el 2018 i f ins que s’apliquin les mesures que es 
defineixin. També s’han organitzat altres iniciatives participatives per implicar els 
professionals en la institució, com és el nou sistema d’elecció dels directors dels CAP, 
la decoració mural en els espais pediàtrics, la jornada de vacunació i altres activitats.  
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L’atenció primària de Barcelona ciutat inicia un procés 
participatiu que situa la ciutadania com a eix vertebrador 

del model assistencial 
L’atenció primària de l’ICS a Barcelona ciutat ha iniciat el setembre de 2017 un procés participatiu amb 

usuaris i professionals que situa la ciutadania com a eix vertebrador del model assistencial. 

Aquest projecte ha començat amb la 

constitució de tres grups focals de pacients, 

associacions de veïns i altres representants 

de plataformes civils, que han compartit 

expectatives i experiències en atenció 

primària. Les seves conclusions han servit 

per establir el contingut inicial de la següent 

fase del procés participatiu en què els 

professionals han treballat al voltant de sis 

eixos: l’organització centrada en els pacients, 

la participació de la ciutadania, la integració 

dels CAP en la comunitat, les condicions i 

l’entorn saludable per als professionals, la 

continuïtat assistencial i la resolució. 

Més de 80 professionals, representants de tots els equips, unitats i serveis de la Gerència Territorial de 

Barcelona han establert un debat en dues jornades i una trobada grupal. L’objectiu és definir les accions 

que s’han de prioritzar durant l’any 2018 per seguir treballant en un model assistencial que millori 

l’atenció rebuda en els centres d’atenció primària i el sentiment de satisfacció dels professionals. 

 

Els professionals dels CUAP reben un reconeixement per 
la seva actuació durant els atemptats a Barcelona i 

Cambrils 
Professionals dels quatre centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) de Barcelona ciutat gestionats 

per l’ICS: Casernes, Horta, Manso i Sant Martí, han rebut un reconeixement per la seva actuació durant 

els atemptats del 17 d’agost de 2017 a Barcelona. 

En l'acte, que ha tingut lloc el 21 de setembre de 2017 al Pavelló Docent de l’Hospital Universitari Vall 

d’Hebron, han participat el conseller de Salut, Antoni Comín; l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i 

l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza. 

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha 

remarcat especialment el paper dels 

professionals dels hospitals, dels CUAP, dels 

centres d’atenció primària (CAP) i del Sistema 

d’Emergències Mèdiques (SEM), a qui ha agraït 

i reconegut la capacitat de resposta immediata, 

professionalitat, dedicació i valentia. “Estem 

orgullosos dels professionals del nostre sistema 

de salut”. 

Comín ha posat de relleu “la vocació, solidaritat 

i professionalitat” dels sanitaris: “El 17A hi va 

haver qui va manllevar moltes vides, però molta 
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gent la va salvar gràcies a vosaltres” ha reblat el conseller, que ha ressaltat també el treball previ que 

s’havia fet de planificació per poder donar una resposta òptima en cas d’un escenari amb múltiples 

víctimes. 

Un dels punts culminants de l’acte ha estat el testimoni de sis professionals que van haver d’atendre les 

víctimes. Tots ells han coincidit a destacar la ràpida resposta, tant amb l’atenció assistencial com amb 

l’obertura immediata de quiròfans, -entre tres i quatre per hospital-; el compromís, així com l’entrega de 

tots els sanitaris al servei de les víctimes i dels familiars. 

Seguidament, s’han lliurat 24 plaques de reconeixement a representants del SEM i de tots els centres 

on van ser ateses les persones afectades pels atemptats. 

 

Nou procediment participatiu per a l'elecció de directors 
dels equips 

Seguint les recomanacions de l’ENAPISC, i la línia estratègica 4 impulsada per l'ICS (promoure la 

participació en la gestió dels nostres professionals), l’atenció primària de Barcelona ciutat ha posat en marxa 

un nou procediment participatiu i paritari per seleccionar els nous directors dels equips. 

A partir de 2017, el tribunal que forma part del procés de selecció consta de sis membres: tres 

representats de l'equip de cada categoria professional (facultatius, infermeria i personal administratiu), 

que seran escollits per votació del seus mateixos companys, i tres representants de la Gerència 

Territorial de Barcelona: el gerent, Rafael Ruiz, el director de Recursos Humans i la directora de SAP, o 

les persones en qui deleguin. Tots els membres de la mesa paritària tenen veu i vot i, només en cas 

d’empat entre candidats, el gerent fa servir el vot de qualitat. 

La funció del tribunal consisteix a revisar els projectes presentats pels candidats, els perfils de 

competències elaborats per la Unitat de Recursos Humans a partir d’una entrevista, i puntuar els 

aspectes que es valoren en la selecció: el currículum, la formació i l'experiència en tasques directives, el 

projecte del pla funcional i la seva presentació. 

Durant el 2017 aquesta metodologia per a un nomenament més transparent dels directors, que integra 

el criteri dels professionals, ja s'ha aplicat amb bon resultat qualitatiu als equips dels CAP Drassanes, La 

Sagrera, Sanllehy, Sant Martí de Provençals, Sants, així com Congrés i Encants, del CAP Passeig de 

Maragall. 

 

La metgessa de l’equip Via Roma del CAP Manso, Cristina 
Carbonell, rep el Premi a 

l’Excel·lència Professional del 
Col·legi de Metges de 

Barcelona 
La metgessa de família i directora de l’equip Via 

Roma, del CAP Manso, Cristina Carbonell, ha estat 

distingida amb el Premi a l’Excel·lència Professional 

2017 del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona 

(COMB) en la categoria de recerca biomèdica per la 

qualitat en l’activitat professional. La 14a edició 

d’aquests guardons s’ha celebrat el 14 de novembre 
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de 2017 a l’Auditori Axa, de Barcelona, i ha guardonat 50 metges i quatre equips assistencials de les 

comarques de Barcelona. 

Carbonell ha manifestat la seva satisfacció per un premi que "és un reconeixement dels companys de 

professió, perquè ells m’han proposat i ells me l’han atorgat, jo no vaig saber res fins que no em van 

convocar per recollir-lo", recorda. 

Aquesta metgessa de família que porta tota la seva carrera professional a l’atenció primària del CAP 

Manso ha rebut el guardó per la seva recerca en osteoporosi durant 20 anys i com a actual membre del 

Grup de Recerca en Malalties Prevalents de l'Aparell Locomotor en l’atenció primària (GREMPAL) de 

l’IDIAP Jordi Gol. Per això, considera el premi "una forma de donar prestigi a la recerca que es realitza 

des de l’atenció primària". 

Aquests premis es concedeixen anualment des de 2004 a criteri de jurats constituïts per metges i 

metgesses de prestigi, a petició de col·legues de professió, i segons apunten des del COMB, "són un 

reconeixement a trajectòries basades en l’honestedat, el compromís, l’altruisme, la integritat, la feina 

ben feta i l’excel·lència".  

Carbonell també ha destacat l’emotivitat d’una cerimònia durant la qual el COMB va fer un homenatge a 

tots els professionals sanitaris que, l’agost passat, van atendre les víctimes de l’atemptat a la Rambla de 

Barcelona, entre els quals es troben els equips dels centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) 

Manso i Sant Martí. 

 

Altres notícies 
  

Els usuaris i els professionals de 

la Línia Pediàtrica Maragall 

pintaran els espais de pediatria 

en una jornada participativa 

Els professionals del CAP 

Passeig de Sant Joan i del CAP 

Rio De Janeiro caminaran el 19 

de març per prevenir el càncer 

de còlon i recte 

Els usuaris i els professionals de 

la Línia Pediàtrica El Clot - Sant 

Martí pintaran els espais de 

pediatria en una jornada 

participativa 

L’atenció primària de Barcelona 

ciutat de l’ICS organitza una 

jornada de vacunació contra la 

grip dirigida als seus professionals 
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Innovació 
La Gerència Territorial de Barcelona aposta per la innovació oberta perquè les iniciatives de totes 

les persones que formen part de la institució tinguin aplicació a la totalitat dels professionals, com 

per exemple la reducció del malbaratament de tubs d’orina per a proves diagnòstiques. De manera 

més formal, el procés innovador es canalitza a través dels centres de recerca vinculats a la 

Gerència Territorial de Barcelona, 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. Des de la Gerència Territorial de Barcelona també s’han impulsat 

iniciatives innovadores en l’atenció a les persones com l’Equip de Suport Integral a la Complexitat 

(ESIC) i la Unitat d’Endometriosi.  
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El PERIS atorga set ajuts a projectes de recerca de 
professionals de la Gerència Territorial de Barcelona 

La primera convocatòria del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020 (PERIS) del 

Departament de Salut ha rebut al voltant de mig miler de sol·licituds, entre les quals s’han entregat un 

total de 177 ajuts i set corresponen a recerques de professionals de la Gerència Territorial de Barcelona 

de l’ICS. 

El professionals que gaudiran d’aquests ajuts i els projectes a què es destinaran són el següents: 

1. Miguel Àngel Muñoz Pérez, responsable 

de la Unitat de Suport a la 

Recerca.Projecte: “Determinants 

pronòstics de mortalitat i reingrés en 

pacients amb insuficiència cardíaca 

avançada (ICA) atesos en atenció 

primària: estudi HADES”. 

2. Francesc Orfila Pernas, de la Unitat 

d'Avaluació, Sistemes d'Informació i 

Qualitat (BASIQ).Projecte: “Validació de 

la versió espanyola i catalana del 

cribratge ràpid de deteriorament cognitiu 

lleu (Qmci-S)”. 

3. Ester Amado Guirado, referent de l'Àrea 

del Medicament i Servei de Farmàcia. Projecte: “Patrons de multimorbiditat, polimedicació i 

seguretat de la prescripció en persones majors de 65 anys: cohort poblacional basada en la història 

clínica electrònica d’atenció primària”. 

4. Manel Mata Cases, metge del CAP La Mina.Projecte: “Caracterización del riesgo cardiovascular 

antes del primer evento cardiovascular prematuro en Catalunya”. 

5. Ernest Viñolas Bargalló, metge del CAP La Mina.Projecte: “Monitoratge ambulatori de pressió 

arterial i morbimortalitat cardiovascular”. 

6. Josep Franch Nadal, metge del CAP Drassanes.Projecte: “Incidència de la diabetis tipus 2 a 

Catalunya (estudi di@betes II.cat)”. 

7. Rocío Casañas, psicòloga del Grup de recerca en trastorns mentals severs de la gerència.Projecte: 

“Avaluació de l'efectivitat del programa d'alfabetització en salut mental (EspaiJove.net) en la 

reducció de l'estigma i augment de cerca d'ajuda en la població adolescent escolaritzada”. 

El PERIS s’alinea amb les línies estratègiques del Pla de salut de Catalunya 2016-2020 i representa 

l’element que compacta l’estratègia en recerca i innovació del Departament de Salut. La recerca en salut 

permet millorar la qualitat del sistema assistencial i facilita que en els hospitals i centres d’atenció 

primària s’hi curin més i millor les persones. 
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La iniciativa de dues auxiliars d'infermeria del CAP 
Manso permet estalviar en els tubs de recollida d'orina 

La iniciativa de les tècniques en cures 

auxiliar d'infermeria (TCAI) de l’equip 

Universitat del CAP Manso, Cristina Font i 

Maria Diaz, ha permès racionalitzar l'ús 

dels tubs de recollida d'orina per a l'anàlisi 

de sediment i cultiu, i estalviar així un 70% 

dels tubs de 10 ml. 

El kit per a la recollida d'orina, que es lliura 

precintat a la consulta o al taulell, constava 

d'un recipient de 100 ml de tap de rosca i 

dos tubs de 10 ml. Després de revisar les 

peticions del laboratori de l'any 2016, les 

TCAI han detectat que 4.200 de les 5.500 peticions que es van demanar només precisaven d'un tub 

dels dos que contenien tots els kit d'orina. Això suposava que els usuaris omplien dos tubs d'orina però 

el personal sanitari en rebutjava un perquè no era necessari. Aquests tubs descartats tampoc es podien 

reciclar per la mostra biològica que contenien. 

Des del mes maig de 2017, els equips d’atenció primària de Barcelona de l’ICS ja poden fer la comanda 

dels dos tipus de kit, amb un i amb dos tubs, per evitar malbaratar material, amb l'estalvi econòmic i 

ecològic que això suposa. 

 

Altres notícies 
  L’atenció primària de Barcelona 

ciutat de l’ICS incrementa la 

capacitat assistencial 

Comença l’activitat d’un servei 

innovador per atendre als 

pacients crònics complexos a 

l’àrea Nord de la ciutat de 

Barcelona 
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Competència 
El 17 d’agost de 2018, els professionals dels centres d’atenció d’urgències de Barcelona han deixat 

palesa la seva professionalitat en l’atenció a les víctimes d’aquest tràgic atemptat a Barcelona. A 

més d’aquesta actuació, que evidencia la competència professional, també hi ha hagut altres 

reconeixements individuals i col·lectius que suposen una motivació per mantenir l’alt nivell. 

Igualment, la recerca, la innovació i l’activitat docent són motors fonamentals per poder millorar els 

serveis que les organitzacions sanitàries ofereixen a la ciutadania. Així, la Gerència Territorial de 

Barcelona dedica recursos cada any a aquests tres àmbits d’actuació per continuar amb un 

col·lectiu sanitari de primer nivell. 
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53 metges i 6 infermeres comencen la residència als 
equips d’atenció primària de l’ICS a Barcelona ciutat  

53 metges i 6 infermeres han començat la residència als equips d’atenció primària de l’ICS a Barcelona 

ciutat amb l’acte d’elecció del CAP i l’hospital que s’ha celebrat a la sala d’actes del Centre Corporatiu 

de l’ICS. 

A partir d’aquest moment els metges i infermeres residents comencen un periple, de quatre i dos anys 

respectivament, durant els quals alternaran l’estada a l’hospital amb l’atenció primària, a més de rebre 

una formació teòrica obligatòria tant en l’especialitat, com en recerca. 

La Unitat Docent Multiprofessional 

d’Atenció Familiar i Comunitària  Barcelona 

Ciutat gestiona i avalua la formació 

d’aquests metges i infermeres residents 

que comptaran amb el suport de 

coordinadors docents en tots els centres. 

El residents han escollit entre 15 equips 

(Bon Pastor, Carles Ribas, Chafarinas, El 

Carmel, El Clot, Gòtic, La Marina, La Mina, 

La Pau, Montcada i Reixac, Passeig de 

Sant Joan, Poblenou, Raval Nord, Raval 

Sud i Via Barcino), i l’equip Larrard (gestionat pel PAMEM) i s'han distribuït entre cinc hospitals (Vall 

d’Hebron, Sant Pau, Hospital del Mar, Sagrat Cor i Dos de Maig). A més, tots ells realitzaran guàrdies o 

rotacions en altres unitats d’atenció primària, com el servei d’atenció a la salut sexual i reproductiva 

(ASSIR), els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) o les línies pediàtriques. 

L’elecció de la plaça s’escull per rigorós ordre de número MIR (Metge Intern Resident), que està format 

per la nota de l'examen per accedir a la formació d’especialitats mèdiques (90%) i l’expedient acadèmic 

(10%) i s'han cobert totes les places ofertades. 

 

Les sol·licituds d’Ajuts XB 2017 per al reciclatge formatiu 
augmenten un 23% 

Les sol·licituds d’Ajuts XB 2017 dirigits al reciclatge formatiu dels professionals de l’atenció primària de 

l’ICS de Barcelona ciutat han augmentat un 23% respecte al 2016. En total, s’han rebut 85 peticions per 

69 de l’any passat. 

L’increment més important s’ha produït entre els 

pediatres que han pujat de 2 a 9 sol·licituds, 

mentre que els professionals d’Infermeria i 

Medicina de F amília i Comunitària han enviat un 

42% i un 13,5% més de peticions, respec-

tivament. A més, per primera vegada un 

especialista en odontologia demana aquest tipus 

d’ajut en les deu edicions que s’han convocat. 

L’objectiu dels ajuts de reciclatge formatiu 

consisteix a facilitar temps per compatibilitzar 

l’activitat assistencial amb adquirir coneixements 

i habilitats que incrementin la qualitat assistencial 

i la capacitat resolutiva dels professionals. 
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Per altra banda, les sol·licituds d’Ajuts XB 2017 dirigits a la recerca han disminuït un 12,5% al passar de 

32 a 28 peticions en un any. El descens ha estat condicionat per la caiguda de propostes des de 

Medicina de Família i Comunitària de 21 a 11, ja que l’especialitat d’Infermeria ha crescut de 6 a 11. 

També s’ha rebut per primera vegada la petició d’un odontòleg per aquest tipus d’ajuts que pretenen 

fomentar el desenvolupament de nous projectes de recerca. 

Els Ajuts XB de reciclatge formatiu i recerca convoquen un total de 2.100 hores destinades a cadascuna 

de les dues modalitats. 

També cal recordar la 4a convocatòria de la Beca XB per a la realització de la tesi doctoral. Poden optar 

els residents de Medicina de Família i Comunitària de la promoció 2013-2017 i els d’Infermeria de la 

promoció 2015-2017. A la candidatura guanyadora se li oferirà un contracte laboral d’un any durant el 

qual compatibilitzarà l’assistència en un CAP amb la dedicació a la recerca de la seva tesi doctoral. 

 

La Mina és el CAP amb millor reputació d’Espanya de 
2016 segons el rànquing MSR 

El Monitor de Reputació Sanitària (MRS) reconeix el CAP La Mina com el centre d’atenció primària amb 

millor reputació d’Espanya de 2016. 

Es tracta de la primera vegada que es realitza aquest 

reconeixement i s’ha avaluat dins la tercera edició de l’estudi 

MSR de la sanitat espanyola que estableix un rànquing de 

reputació per hospitals públics i privats, especialitats 

hospitalàries, laboratoris farmacèutics i assegurances de salut. 

El MSR depèn de l’índex Merco (Monitor Empresarial de 

Reputació Corporativa), un estudi elaborat per l’Institut d’Anàlisi 

i Recerca, auditat per entitats independents i de metodologia 

pública. 

L'estudi s’elabora amb al voltant de 3.200 enquestes i vuit grups de valoració: metges de medicina de 

família i comunitària i d’especialitats hospitalàries, farmacòlegs d’hospitals, infermeres, membres de 

l’administració pública sanitària, associacions de pacients, periodistes de salut, així com diferents 

indicadors objectius de qualitat i gestió clínica.  

No obstant, per determinar el CAP amb millor reputació d’Espanya de 2016 s’ha considerat una 

pregunta d’un qüestionari en què més de 300 metges de família de tot l’Estat donaven el nom d’un CAP, 

excloent de la resposta el centre d’atenció primària de referència del professional. 

Segons fons de MRS, que encara no ha fet públic el rànquing, el CAP La Mina ha resultat guanyador 

amb diferència sobre la resta de centres d’atenció primària votats. 

 

Altres notícies 

  
La treballadora social sanitària 

Pepita Rodríguez rep la Medalla 

d’Or 2017 del Col·legi Oficial de 

Treball Social de Catalunya 

El butlletí electrònic ‘7SETmanal’ 

arriba al número 100 

Els professionals de treball social 

sanitari tenen un valor 

indispensable en els equips 

d’atenció primària 

L’atenció primària de Barcelona 

de l’ICS guanya el segon premi 

en un festival internacional de 

curts sobre salut comunitària 
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Compromís 
La tasca que desenvolupen els professionals de l’atenció primària implica un compromís social i 

una voluntat de millora per aconseguir el benestar de les persones, a través de la lluita contra les 

malalties i la promoció de la salut i d’hàbits saludables. Aquesta vocació social també la demostren 

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. La Gerència Territorial de Barcelona, com 

a institució, també contribueix a fer un món més sostenible i més just amb actuacions com la 

implementació de paper reciclat a tots els centres, la campanya de donació de sang o la recollida 

de joguines i d’aliments. 
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Els CAP de Barcelona ciutat de l’ICS organitzen actes de 
conscienciació contra la violència masclista 

Els CAP de Barcelona ciutat de l’ICS organitzen actes de conscienciació contra la violència masclista 

amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la violència vers les dones, el 25 de novembre. 

Aquesta campanya, impulsada per la Comissió d’Igualtat de l’ICS, consisteix en què tots el centres, 

unitats i serveis dels centres d’atenció primària lluiran cartells col·locats en llocs visibles amb l’objectiu 

de sensibilitzar els usuaris en temes com la igualtat i el rebuig a la violència masclista. 

A més alguns equips han programat 

accions addicionals com els CAP Chaf 

arinas, Doctor Lluís Sayé, Manso, Rio 

de Janeiro, Sanllehy i les oficines 

centrals de l’atenció primària de 

Barcelona ciutat de l’ICS amb 

exposicions, xerrades i la col·laboració 

amb les campanyes d’altres entitats 

socials. 

La Comissió d’Igualtat té l’objectiu de 

promocionar i vetllar per l’aplicació de la 

igualtat i la no discriminació en la 

prestació de serveis a l’atenció primària 

de Barcelona cuitat de l’ICS i durant el 

2018 liderarà accions que afavoreixin la igualtat entre dones i homes, i possibiliti la conciliació entre la 

vida laboral i personal, així com la corresponsabilitat en l’àmbit familiar. 

 

L'ús de paper reciclat no blanquejat s'estén a tots els CAP 
de l’atenció primària de Barcelona ciutat de l’ICS  

A partir de l'1 de juliol de 2017 tots els centres 

d’atenció primària de Barcelona ciutat de l’ICS 

podran fer servir paper reciclat no blanquejat. 

Aquesta iniciativa va començar l'agost de 2016 amb 

una prova pilot als 8 CAP acreditats amb la 

certificació ambiental EMAS (Adrià, Bordeta Magòria, 

El Carmel, Gòtic, La Marina, Montnegre, Sagrera i 

Trinitat Vella), a més de les oficines centrals (carrer 

Balmes, 22), i després de la bona acollida per part 

dels professionals s’estén a la resta de centres.  

L’ús de paper reciclat no només revertirà amb una 

reducció de l’impacte ambiental de l’activitat dels 

CAP sinó també un estalvi econòmic. A més, és un 

dels objectius 2016-2018 dels centres EMAS, un segell de qualitat que indica que aquests centres 

compleixen amb els màxims nivells de qualitat mediambiental. No obstant, els equips que ho necessitin 

tindran l’opció de comprar un 10% del paper que consumeixen no reciclat i blanquejat. 

El consum i la compra de paper reciclat suposa un estalvi energètic i d’aigua en el procés de producció i 

un menor consum de recursos naturals. També permet allargar la vida de matèries primeres evitant que 

els residus de paper es destinin a abocadors o incineradores. Tot plegat és clau per tendir cada cop 

més cap a un sistema de producció i consum circular. 
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L’ICS fa anys que està compromès per minimitzar l’impacte ambiental de les activitats que du a terme 

per aconseguir que els seus centres siguin més sostenibles des del punt de vista ambiental. En aquest 

sentit, el consum de paper reciclat és una mesura que permetrà fer un ús més responsable dels 

recursos disponibles i demostrar el compromís ambiental de l’organització. 

 

L’atenció primària de Barcelona de l’ICS i el Banc de Sang 
inicien una col·laboració per garantir les reserves de sang 

en períodes de més necessitat 
L’atenció primària de Barcelona de l’ICS i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya han arribat a un acord 

de col·laboració per contribuir a garantir les reserves de sang en períodes de més necessitat pel 

descens de donacions, com ara l’estiu. 

La primera campanya s’ha realitzat la setmana del 17 al 21 de juliol de 2017 a deu centres d’atenció 

primària (CAP) que, per la seva ubicació, facilitaran l’accés de tota la ciutadania de Barcelona. Aquests 

CAP són Besòs, Casernes, El Carmel, Guinardó, Doctor Lluís Sayé, Manso, Passeig de Maragall, 

Montcada i Reixac, Rio de Janeiro i el Centre 

d’Atenció Pediàtrica Integral B arcelona Esquerra 

(CAPIBE). 

La iniciativa s’ha desenvolupat a partir de la proposta 

d’una infermera del CAP El Carmel a través d’una 

bústia on els 4.100 treballadors dels CAP de 

Barcelona ciutat de l’ICS poden exposar opinions, 

idees o crítiques, ja sigui identificant-se o de forma 

anònima. 

Les reserves de sang baixen durant l’estiu 

Els mesos d’estiu baixen les reserves de sang fins a un 30 % i resulta més difícil arribar a les 1.000 

donacions que es necessiten cada dia a Catalunya. A més, la caducitat dels components de la sang 

passats uns dies de la recollida requereix la donació contínua de la ciutadania. 

 

Altres notícies 
 

  

La ciutadania i els professionals 

dels CAP de Barcelona de l’ICS 

han fet possible que 300 infants 

de la ciutat rebin una joguina el 

dia de Reis 

Els CAP de Barcelona ciutat de 

l’ICS col·laboren amb La Marató 

de TV3 fent activitats per evitar 

les malalties infeccioses 

Més de vint CAP de Barcelona 

ciutat de l’ICS participen en la 

campanya de recollida 

d’aliments solidaris ‘La fam no fa 

vacances’  

Als CAP de Barcelona trobareu 

suport als cuidadors de pacients 

amb Alzheimer 

Els CAP de Barcelona de l’ICS 

col·laboren per segon any 

consecutiu en la campanya de 

recollida solidària de joguines 

per als infants de la ciutat 
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Transparència 
La Gerència Territorial de Barcelona signa anualment amb el CatSalut un contracte programa que 

defineix els ingressos que la direcció d’atenció primària ha de rebre per a la població assignada per 

fer un bon ús dels recursos sanitaris públics. En aquest apartat es poden consultar informacions 

relacionades amb la utilització del pressupost. 

  

 

  



24 
 

L’atenció primària de  Barcelona ciutat de l’ICS redueix el 
consum energètic un 6,29 % durant l'any 2016 

L’atenció primària de Barcelona ciutat de l’ICS 

redueix el consum energètic un 6,29 % durant l’any 

2016, segons dades de publicades el 5 de maig de 

2017, amb motiu del Dia Mundial de l'Eficiència 

Energètica. A més, les mesures implementades han 

permès una reducció del 12 % en els últims 3 anys 

al passar de 18,88 Mkwh consumits el 2013 a 16,61 

Mkwh el 2016. 

Per aconseguir aquests resultats, s'han substituït les 

finestres antigues per noves de doble vidre, 

aconseguint així un millor aïllament tèrmic. També s'han substituït els aparells de climatització per 

màquines noves més eficients, s'han canviat els llums interiors per LED, i es continua treballant en 

aquesta línia de ser cada cop més eficients energèticament, amb tots els beneficis que això representa. 

 

El nou Centre d’Atenció Primària La Mina entra en 
funcionament a Sant Adrià de Besòs 

El 3 de juliol de 2017 entra en funcionament el nou CAP La Mina en un edifici de nova construcció situat 

a la plaça M. Àngels Rosell Simplicio, entre el carrer del Mar i l’avinguda Fernández Márquez. Ubicat a 

pocs metres de l’antic CAP –el que facilitarà la integració al barri–, el nou centre dona servei integral de 

salut de proximitat a unes 15.000 persones de Sant Adrià de Besòs, amb un EAP de 45 professionals. 

El nou centre disposa d’una superfície construïda de 5.230 m2 

en un edifici singular de planta baixa, més quatre plantes i una 

planta semisoterrani. Gestionat per la Gerència Territorial de 

Barcelona de l’Institut Català de la Salut (ICS), la 

infraestructura ha suposat una inversió de més de 9 milions 

d’euros, finançats pel Servei Català de la Salut (CatSalut). 

En concret, l’EAP el formen onze professionals de medicina 

familiar i comunitària, quatre pediatres, quinze diplomats 

d’infermeria, un odontòleg, una infermera gestora de casos, un treballador social, un auxiliar d’infermeria 

i onze professionals administratius de gestió i serveis.  

El nou CAP, que forma part de l’Àrea Integral de Salut Barcelona Litoral Mar, atén a la població de La 

Mina amb serveis de medicina i d’infermeria de família i comunitària, de pediatria, odontologia, un punt 

d’atenció continuada –que dona servei les nits i els caps de setmana i festius-, així com especialistes en 

cardiologia, pneumologia, reumatologia i urologia, servei d’atenció a salut sexual i reproductiva, 

d’atenció social, d’atenció a la salut mental d’adults i infantojuvenil, servei de diagnòstic i atenció precoç 

a la primera infància i d’atenció a les addiccions. 

 

Altres notícies 
  Una comitiva del Marroc visita el 

CAP Lluís Sayé per conèixer el 

model d’atenció primària 

 

Un grup d’estudiants d’infermeria 

dels Estats Units visita el CAPI 

Barcelona Esquerra 

https://atencioprimariaicsbcn.wordpress.com/2017/02/16/visita-marroc-cap-lluis-saye-raval/
https://atencioprimariaicsbcn.wordpress.com/2017/02/16/visita-marroc-cap-lluis-saye-raval/
https://atencioprimariaicsbcn.wordpress.com/2017/02/16/visita-marroc-cap-lluis-saye-raval/
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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. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ics.gencat.cat 


