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Presentació 
 

Cada any, en un exercici de transparència i rendiment de 

comptes, presentem la memòria de la Gerència Territorial 

de la Catalunya Central, on es reflecteix el treball i 

compromís de tots els professionals de l’ICS del territori. 

Durant el 2017 hem apostat clarament per potenciar quatre 

línies: 

 La participació dels professionals en les decisions i 

accions que formen part del Pla estratègic territorial 

2017-2020. Hem constituït sis comissions territorials: 

Formació, Recerca, Atenció a la Ciutadania, 

Farmàcia, Qualitat i Seguretat, i Continuïtat de Cures. 

Espais de debat i discussió, propostes i intercanvi de coneixement. D’altra banda, també s’ha 

constituït la Junta Clínica de la Catalunya Central, òrgan de cooperació, diàleg i 

assessorament, que fomenta la confiança mútua per tal de potenciar una cultura organitzativa 

més transparent i compromesa amb l’assistència. 

 La capacitació dels professionals i les inversions en aparells d’electromedicina per 

incrementar la resolució de l’atenció primària. L’estratègia formativa ha fet un gir, apostant per 

cursos que facin créixer el coneixement, però enfocats a adquirir noves habilitats i 

competències. 

 La qualitat i seguretat clínica en tot el procés assistencial ha de prendre més consciència en 

el nostre dia a dia. El treball per processos, la transversalitat i l’anàlisi de les intervencions 

assistencials adquireixen una presència important en tots els projectes que es van 

implementant. 

 La recerca, clau per avançar en transferència del coneixement, per millorar l’efectivitat, 

l’eficàcia i els resultats de salut de la població. La 1a Jornada de Recerca en atenció primària 

a la Catalunya Central ha estat l’inici d’una estratègia d’impuls per a la investigació i la 

innovació en el territori, afavorint aliances amb altres proveïdors de salut i universitats. 

Sempre amb la visió de donar una atenció d’excel·lència a la ciutadania, per atendre les seves 

necessitats en salut, promoure hàbits saludables i prevenir que emmalalteixi. 

I per acabar, vull agrair la complicitat, la motivació i l’esforç de tots els professionals que fan 

possible que l’assistència que prestem sigui d’alta qualitat i els encoratjo a seguir endavant.  

 

 

 

 

 

 

Anna Aran Solé, 

 gerent territorial de la Catalunya Central 
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L’ICS a la 
Catalunya Central 
La Memòria de l’Institut Català de la Salut a la Catalunya Central de l’any 2017 vol ser un reflex de 

la realitat de l’empresa sanitària més gran del país a les comarques de l'Anoia, el Bages, el 

Berguedà, el Moianès i Osona, a més d'altres centres situats a la Segarra i la Conca de Barberà. 

En aquest document trobareu un recull de la feina realitzada pels 1.542 professionals de la 

institució a les comarques centrals de Catalunya, que s’orienta a millorar la salut dels ciutadans.. 
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La Catalunya Central en un dia 
 

 

 

Els recursos de la Catalunya Central 

 

 

 



5 
 

 



6 
 

Equitat 
L’equitat, juntament amb l’accessibilitat, és un dels eixos del nostre sistema sanitari i també un dels 

valors que guien l’actuació dels professionals de l’ICS. La nostra institució està present a tota la 

Catalunya Central per donar resposta a les necessitats de salut de la ciutadania sense distingir per 

nivell de renda, edat, sexe ni lloc de residència. Aquest apartat recull l’activitat assistencial 

realitzada durant l’any 2017 pels professionals de l’ICS a la Catalunya Central. 
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S’ha desenvolupat un projecte per sensibilitzar la 
població i els sanitaris sobre la necessitat de vacunació 

contra la grip 
La vacunació antigripal és la mesura de prevenció primària fonamental per prevenir la grip i les seves 

complicacions. No obstant això, tot i que s’ha publicat un gran nombre d’estudis que n’avalen 

l’efectivitat, hi ha encara una incertesa substancial sobre la magnitud de l’efectivitat clínica entre la gent 

a qui es recomana la vacuna per minimitzar les complicacions associades a la infecció, la qual cosa pot 

tenir un impacte negatiu en la seva acceptació. Les dades de cobertura vacunal de les darreres 

campanyes mostren una tendència global decreixent i l’anàlisi dels casos greus hospitalitzats de grip, un 

percentatge elevat de pacients no vacunats. 

 En aquest context, ha nascut el projecte per sensibilitzar els sanitaris i la població sobre la necessitat de 

vacunació contra la grip i per incrementar la cobertura antigripal a la Gerència Territorial Catalunya 

Central. El projecte es concreta en uns objectius diferenciats segons sigui la població destinatària: per a 

la ciutadania de risc, contenir el descens progressiu de la cobertura enfront de la vacunació de la grip i 

augmentar-la; per als sanitaris, augmentar la seva implicació en la promoció de la vacunació a la 

població de risc; i per a les entitats proveïdores de salut, incentivar la coordinació i la promoció d’accions 

relacionades amb l’àmbit de les malalties immunoprevenibles, i identificar i acordar indicadors de 

seguiment per avaluar l’impacte de les accions realitzades. 

 Les diverses accions desenvolupades han estat emmarcades en quatre línies estratègiques: gestió de 

la campanya, rol d’infermeria, comunicació i salut comunitària, fruit d’un anàlisi DAFO territorial. 

Destaquem algunes accions de millora rellevants per la seva transversalitat: 

 Una jornada sobre la vacunació de la 

grip orientada a tots els col·lectius 

sanitaris, a la qual van assistir 140 

professionals, per fomentar-ne el 

coneixement i millorar les seves 

habilitats de comunicació per tal 

d’informar i aconsellar de la millor 

manera els pacients sobre la necessitat 

de vacunació. 

 Una Jornada de vacunació “Dia V de 

vacunació als centres d’atenció 

primària”, amb l’objectiu de promoure i 

apropar la vacunació als sanitaris en el 

centre mateix. Es va assolir una 

cobertura del 40,6%. 

 Una campanya de comunicació interna 

i externa, amb un gran impacte a la 

premsa local i les xarxes socials. 

 Quadern de comandament propi orientat al seguiment de la cobertura setmanal per factors de risc 

clínic enlloc del seguiment tradicional per franges d’edat. 

 La cobertura global de la població de risc a la Catalunya Central ha estat del 39,21%, l’única regió 

sanitària que ha revertit la tendència decreixent. 

 Amb l’anàlisi dels resultats obtinguts, es proposaran noves accions de millora en el marc de les 

mateixes línies estratègiques orientades a assolir cobertures més altes en la campanya 2018. 
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Promoció del bon ús dels antibiòtics. Un projecte exitós  
La bioresistència suposa una amenaça cada cop més gran per a la salut pública mundial. És necessari 

que les persones prenguin consciència i coneguin tant la magnitud de la problemàtica com també les 

mesures que poden prendre per tal de minimitzar-la. Sota aquest context, a la Catalunya Central s’han 

endegat diferents accions per promoure l’ús adequat dels antibiòtics i del maneig de les infeccions. 

Accions adreçades als professionals 

Al Bages, Berguedà i Solsonès, la Comissió de Malalties Infeccioses, integrada per professionals 

sanitaris d’atenció primària, farmàcia comunitària, atenció hospitalària, microbiologia, vigilància 

epidemiològica i fins i tot de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques del Bages-Berguedà-Solsonès, fa més de 

quinze anys que treballa per promoure l’ús adequat dels antibiòtics i del maneig de les infeccions, i 

enguany ha presentat la Guia d’utilització d’antibiòtics per tractar infeccions a nivell ambulatori en l’adult i en 

l’infant. És una guia de butxaca on es recomana la selecció i la pauta adequada amb antibiòtics per a 

les infeccions habituals a l’atenció primària, a més d’un decàleg del bon ús dels antibiòtics i prevenció de 

les infeccions perquè els professionals puguin utilitzar-lo amb els seus pacients. 

Durant el 2017, a l’Anoia s’han consensuat dos 

protocols en l’ús racional dels antibiòtics. Un és 

la implementació de les recomanacions de 

l’essencial en la faringoamigdalitis en adults en 

què no es recomana prescriure antibiòtics 

excepte quan el resultat de la tècnica 

antigènica ràpida és positiu. Cal recordar que 

la faringitis aguda és la malaltia infecciosa més 

prevalent en atenció primària, i és una de les 

malalties en què més antibiòtics es prescriuen 

inadequadament. Només es recomana el 

tractament antibiòtic quan la faringitis és 

causada per l’estreptococ β-hemolític del grup 

A, que s’identifica amb un resultat positiu de la 

tècnica antigènica ràpida. 

S’ha elaborat un Protocol del tractament de les 

infeccions d’orina a l’atenció primària de 

l’Anoia mitjançant l’antibiograma de les mos-

tres d’orina locals. S’ha observat que el 70% 

de les infeccions del tracte urinari a l’Anoia són 

causades per E. coli. El nombre de mostres E. 

coli resistents a ampicil·lina (58,16%), norfloxa-

cina (29,88%), cotrimoxazole (26%) i cipro-

floxacina (25,65%) és alt. Per aquest motiu 

aquests antibiòtics no poden ser de primera 

elecció en cistitis aguda no complicada. En 

aquests casos, l’antibiòtic d’elecció és 

fosfomicina-trometamol 3 g/dosi única (VO) 

(grau de recomanació -GR-:A). 

Accions adreçades a la població 

Des de 2016, el Servei d’Atenció Primària Anoia ha dut a terme un seguit d’accions per promoure l’ús 

racional dels antibiòtics de forma coordinada amb tots els agents sanitaris del territori i amb la població. 

Durant el mes de desembre de 2017, s’han realitzat a l’atenció primària i a les oficines de farmàcia 

enquestes a la població. Aquesta enquesta validada per l’OMS és per conèixer què saben sobre la 
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resistència als antibiòtics els ciutadans de l’Anoia. Durant el mes de desembre es van passar 183 

enquestes, que seguiran els mesos de gener i febrer de 2018. Els resultats seran presentats als 

professionals sanitaris de l’Anoia per aprofundir en les estratègies locals per augmentar la consciència i 

coneixement de la problemàtica i també de les mesures que poden prendre per tal de minimitzar-la. 

Al Bages, Berguedà i Solsonès s’han habilitat espais als centres d’atenció primària on hi ha cartells, 

informacions i imatges per sensibilitzar el conjunt de la població sobre el fet que l’ús inapropiat 

d’antibiòtics pot suposar que deixin de ser efectius davant de qualsevol procés infecciós. S’han fet 

múltiples xerrades a la comunitat, aprofitant el tema de La Marató de TV3 sobre malalties infeccioses. 

També s’ha fet una reunió amb les oficines de farmàcia del territori per buscar la màxima complicitat en 

aquest tema i, a la vegada, per evitar que es dispensin sense recepta. 

 

Professionals de medicina es formen en el maneig i 
interpretació d'ecografies 

D'acord amb la línies estratègiques de la Gerència, els 

professionals de medicina han iniciat el Programa de 

formació en ecografia a la Catalunya Central. Durant el 

2017, 80 professionals dels equips d’atenció primària han 

realitzat la formació que els ha de permetre adquirir les 

habilitats bàsiques d’utilització d’aquesta tècnica per a 

l'exploració abdominal, i 24 han fet la formació avançada en 

ecografia musculoesquelètica. 

La finalitat és augmentar la resolució en el diagnòstic i 

tractament de les patologies relacionades en aquesta 

àrea, incorporant aquesta tècnica exploratòria als centres d'atenció primària del territori que 

disposin d’ecògraf, amb el benefici que això comporta per a la ciutadania. 

 

Salut incrementa els recursos per a l’atenció primària per 
combatre les desigualtats 

El programa d’abordatge de les necessitats en salut per factors socials s’inicia l’1 de juliol de 2017 i 

finalitza el 2020. Es contextualitza en el Pla de salut comunitària, d’acord amb l’anàlisi de les 

desigualtats en salut i de la prevalença dels factors de necessitat social. 

Consta de tres fases: la primera d’anàlisi de la situació, selecció, identificació i priorització del problema 

de salut que serveix de punt de partida per iniciar una intervenció. La segona de planificació, justificació 

i disseny de la intervenció, i  una tercera fase de desenvolupament de la intervenció i  avaluació de 

resultats. 

L’any 2017 ha estat centrat en la planificació de les fases i disseny del pla de treball plurianual del cicle 

sencer d’atenció comunitària 2017-2020 i l’elaboració d’una memòria justificativa. 

A la Catalunya Central, els equips d’atenció primària que formen part del programa són:  

 Vilanova del Camí 

 Sagrada Família | Manresa 

 Sant Vicenç de Castellet 

 Piera 

 Navàs-Balsareny 

 Baix Berguedà 

 Artés 
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El 5 % més vulnerable de la població fa el 25 % 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 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. 

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 es-

trats superiors de risc 

representen un im-

pacte molt elevat 

respecte del consum 

de recursos assisten-

cials. Durant l’any 

2017, a la Gerència 

Territorial Catalunya 

Central el 5,28 % de 

la població que forma 

part dels estrats de 

risc alt i molt alt ha 

realitzat el 25 % dels 

ingressos hospita-

laris, el 18 % de les 

visites d’atenció pri-

mària i el 33 % de la 

despesa en farmàcia. 

D’altra banda, a me-

sura que augmenta 

l’edat, el risc creix. 
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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 diagnòstica. 

Aquesta eina també 

inclou indicadors que 

es refereixen a la 

prevenció quaternà-

ria, és a dir, les 

pràctiques clíniques 

que, segons l’evidèn-

cia científica, aporten 

poc valor afegit o no 

n’aporten cap. Entre 

aquestes pràctiques 

s’inclouen, entre d’al-

tres, tant aspectes 

relacionats amb ob-

jectius de despres-

cripció com proves 

diagnòstiques. 
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Menys redundàncies terapèutiques, contraindicacions i 
pacients polimedicats 

Els professionals mèdics de la Gerència Territorial Catalunya Central han reduït durant l’any 2017 un 26 

% el nombre de redundàncies terapèutiques (duplicitats), un 47 % el nombre de contraindicacions 

relacionades amb alguns fàrmacs amb notificacions a l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes 

Sanitaris i un 37 % 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. 
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Altres notícies 
  

‘Piera cardioprotegida’, una 

acció per ajudar a salvar vides 

Els centres d’atenció primària de 

la Conca d’Òdena es coordinen 

per oferir conjuntament el 

Programa Pacient Expert 

Catalunya® 

Professionals de l’ICS a la 

Catalunya Central participen en 

un curs d’atenció a la salut de 

les persones amb identitat de 

gènere diversa 

Taula rodona a Manresa amb 

quatre expertes que parlaran de 

la menopausa 

Infermeres de l’EAP Santa 

Margarida de Montbui ensenyen 

el jovent a preparar còctels 

sense alcohol 

El CAP Gironella fa prevenció 

del càncer de pell entre els 

usuaris de les piscines 

municipals 

Un acte de l’ICS a Berga servirà 

per donar pautes per fer front al 

càncer des del vessant 

psicològic 

 

 

L’Anoia celebra el Dia Mundial 

de l’Activitat Física 

El Berguedà viu la seva 

Setmana Saludable amb 

múltiples actes 

Alta implicació al Berguedà en 

un projecte per reduir la càries i 

l’obesitat infantil 

Més d’un centenar d’estudiants 

participen a Igualada en el 

Concurs Fotogràfic de la 

Setmana sense Fum 

Cada dijous a Torelló, 

caminades suaus per promoure 

hàbits saludables 

L’EAP Igualada Urbà participa al 

Dia Internacional d’Acció per a la 

Salut de les Dones 

Diferents equips d’atenció 

primària del Bages, Osona i 

l’Anoia organitzen activitats amb 

motiu de la Setmana sense Fum 

 

El Bages i el Moianès s’apunten a 

la celebració del Dia Mundial de 

l’Activitat Física 

Cada dijous a Torelló, caminades 

suaus per promoure hàbits 

saludables 

Cicle de xerrades a Manlleu per 

apropar a la població temes 

d’interès en salut 

Una campanya de l’ICS al Bages i 

al Berguedà promou la reducció 

del consum de protectors gàstrics 

L’EAP Vilanova del Camí 

organitza una xerrada sobre la 

salut i l’atenció sanitària a les 

dones 

Piera presenta al conseller de 

Salut el seu projecte de 

musicoteràpia per combatre el 

sobrepès i l’obesitat infantil 

Joves menors de 25 anys poden 

fer consultes sobre sexualitat 

sense cita prèvia a la Tarda Jove, 

al CAP Bages de Manresa 
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Participació 
La participació és un dels eixos estratègics de l’ICS. La cerca de sinergies i l’aposta per la 

intel·ligència col·lectiva són aspectes que formen part de l’ADN de l’organització. De manera 

especial, l’ICS no es pot concebre sense els professionals que en formen part. Els qui millor saben 

com funcionen les coses són les persones que les fan i, per això, l’ICS a la Catalunya Central basa 

la seva gestió en la participació dels professionals, per aconseguir, entre tots, una organització més 

humana, més eficient i més innovadora que, en últim terme, pugui oferir un millor servei a la 

ciutadania. 
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Es constitueixen les comissions territorials i la Junta 
clínica 

Un objectiu de l’any 2017 va ser avançar cap a estructures més participatives i de treball en equips multi 

i interdisciplinaris per impulsar la comunicació bidireccional basada en la cooperació, la transparència, el 

diàleg i el consens per fomentar la confiança mútua.  

D’acord amb les línies estratègiques de l’ICS, concretament la número 4 de Participació, i el Pla d’acció 

de la Gerència, el dia 16 de maig va finalitzar la constitució de les sis comissions territorials: 

de Formació, de Recerca, d’Atenció a la Ciutadania, de Farmàcia, de Cures i de Qualitat, perquè els 

professionals que en formen part poguessin començar a expressar les seves propostes de millora, nous 

projectes i compartir el seu coneixement. La comissió de Docència ja estava constituïda prèviament. 

La Junta Clínica 

La Junta Clínica és un òrgan d’assesso-rament 

i de consulta per a les gerències territorials en 

totes aquelles matèries vinculades al vessant 

assistencial, on estan representades totes les 

categories pro-fessionals. És un espai per a la 

cooperació i el diàleg entre gestors i 

professionals, en el qual es fomenta la 

confiança mútua per tal de potenciar una 

cultura organitzativa més transparent i 

compromesa. 

El dia 26 d'octubre es va fer l'acte de constitució de la Junta Clínica de la Gerència Territorial Catalunya 

Central. A la Gerència, el procés d’elecció ha estat territorial; per aquest motiu, hi ha una única junta 

clínica. Els membres que en formen part han estat escollits de forma directa d’entre els professionals 

que van presentar candidatura, amb un nomenament de quatre anys. 

 

Cinc professionals reben premis en reconeixement a la 
tasca professional que duen a terme 

Jordi Oller Pons de l'EAP Alt 

Berguedà,  Isabel Caballero Humet de 

l'EAP Anoia Rural i Magdalena 

Valladares Casanovas de l'EAP Igualada 

Urbà han estan premiats enguany per la 

seva trajectòria professional. 

Els Premis a l’Excel·lència Professional 

es concedeixen anualment des de 2004 a criteri dels jurats constituïts per metges i metgesses de 

reconegut prestigi, i són el reconeixement de la professió mèdica als professionals i equips assistencials 

que han destacat per una trajectòria exemplar d’exercici de màxima qualitat i per l’enaltiment dels valors 

que configuren el professionalisme mèdic. Els premis 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. 

El COMB guardona professionals en els àmbits d’atenció hospitalària, atenció primària, altres àmbits 

assistencials, recerca biomèdica, educació mèdica i, per últim, humanitats, cooperació i gestió. Així 

mateix, es concedeixen quatre premis per a equips assistencials, per tal de reconèixer el lideratge i 

l’excel·lència dels metges que treballen en equip. 
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D’altra banda, Laura Almendros, de l’EAP Manlleu, ha recollit 

el Premi Infermeria i Societat Flors Sirera a la Cooperació 

Sanitària Internacional atorgat a l'ONG Insolàfrica. La zona 

d'actuació de l'ONG se centra a l'Àfrica Subsahariana, i en 

concret a Camerun, on treballen formant professionals de la 

salut, subministrant material sanitari a diferents centres de la 

zona per a la millora de les infraestructures sanitàries i 

proporcionant ajuda humanitària.  

Alba Arocas, de l'EAP Súria, ha rebut el Premi Jove Talent 

Gestió atorgat per la Societat Catalanobalear d'Infermeria en 

1a edició dels Premis #TenimTalent. Aquest premi reconeix i 

premia una infermera gestora i líder on la seva actual 

contribució està canviant la manera de gestionar els serveis 

infermers i innovant en el lideratge infermer. 

 

 

Altres notícies 
  
El CAP Sagrada Família de 

Manresa celebra els 25 anys 

 

Els equips pediàtrics de l’ICS 

Catalunya Central estrenen 

bates pensades per a l’atenció 

als infants 
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Innovació 
Si la innovació suposa un avantatge competitiu per a qualsevol organització, en una institució 

sanitària esdevé una activitat imprescindible. La mateixa naturalesa de la tasca assistencial ja 

implica un procés de millora contínua. Tradicionalment, en el sector de la salut, la innovació s’ha 

vehiculat a través de la recerca, que permet desenvolupar científicament solucions que permeten 

millorar l’assistència. Els centres d’investigació vinculats a l’ICS són, en conjunt, líders en recerca 

sanitària a l’Estat. Però la innovació també sorgeix, de manera espontània, de la feina diària de les 

persones que treballen en una organització. Al cap i a la fi, són els mateixos professionals els qui 

saben més bé que ningú com millorar la feina que fan. En aquest sentit, l’ICS a la Catalunya 

Central, a través de la seva Unitat de Suport a la Recerca aposta per aprofitar el coneixement i 

l’experiència dels seus professionals per millorar el funcionament de l’empresa, a través del 

projecte d’innovació oberta Innòbics.  
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La Unitat de Suport a la Recerca continua apostant per la 
producció científica 

La Unitat de Suport a la Recerca col·labora en un total de 46 projectes actius en el territori i també ha 

participat en la docència d’activitats formatives adreçades a professionals del territori i a especialistes en 

formació, amb l’organització de tres edicions del Curs d’Introducció a la Recerca i un total de 60 hores 

de docència. 

S’intensifica l’activitat investigadora  

Els investigadors de la Catalunya Central han 

participat en un total de dos projectes 

presentats en convocatòries competitives que 

reben ajuts econòmics per al seu 

desenvolupament. 

Així mateix, el Comitè d’Ètica en Investigacions 

Clíniques de l’IDIAP Jordi Gol ha aprovat 24 

projectes. 

40 estudis estan en fase d’anàlisi de dades, 22 

en la de redacció dels resultats i dos pendents 

de publicació. 

Enguany, s’ha organitzat la 1a Jornada de Recerca, en la qual s’han presentat 67 treballs d’investigació. 

Beques i premis 

S’han presentat dos projectes a les beques PERIS, en la modalitat d’intensificació investigadora de 

professionals facultatius: un com a projecte de recerca i un altre com a col·laborador de l’Hospital Vall 

d’Hebron Institut de Recerca. Un d’aquests projectes ha rebut una beca d’intensificació del Pla 

estratègic de recerca innovació en salut (PERIS 2016-2020) del Departament de Salut, per portar a 

terme el projecte Exercici físic i fibromiàlgia. 

La nostra Unitat de Recerca s’ha presentat a la convocatòria d’un grup de recerca emergent, el 

PROSAaRU, que té com a finalitat la investigació en la promoció i educació per a la salut en l’àmbit 

rural. 

D’altra banda, diversos investigadors han rebut premis pels seus treballs de recerca tant en 

convocatòries locals com en convocatòries d’àmbit nacional organitzades per societats científiques i 

fundacions de recerca: 

 El pòster "L'organització d'una xarxa territorial: passos fets i nous reptes", presentat  a la VIII 
Trobada del Programa d'atenció primària sense fum, ha estat premiat. 

 El projecte “Unitat de cribratge ocular de l'Anoia: UCO Anoia. La teleoftalmologia al servei de 
l'atenció primària” ha obtingut el segon guardó en els Premis Ferrer/CAMFiC a la Innovació en 
Gestió a l'Atenció Primària. 

 L'"Assaig clínic controlat sobre l’efectivitat del Programa Pacient Expert Catalunyaa 

l’atenció primària en el control de la diabetis tipus 2" ha estat premiat a la Millor 
Comunicació en el  XX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana. 

 El Premi al Millor Pòster del bloc 5 ha estat per al treballPoliconsum de substàncies en una 

cohort de joves de la Catalunya Central  (2012-2016),  en el  XX Congrés de Metges i Biòlegs 
de Llengua Catalana. 

 El treball: "Trans-sexuals" ha aconseguit el segon Premi a la Millor Comunicació Oral en la 1a 
Jornada d’Administratius Sanitaris organitzada per la UGT. 

 El projecte Dermatologia sostenible a l’Anoia ha rebut el Premi a la Millor Iniciativa de Millora 
dels Serveis Sanitaris en Atenció Primària. El reconeixement l’ha atorgat l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut i la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFIC). 
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 Premi a la Millor Comunicació pel treball “Simulacres de reanimació cardiopulmonar com a eina 
formativa en equips d’atenció primària”, atorgat pel Consell Català de Ressuscitació. 

 1r Premi a la Millor Comunicació Oral en les 9a Jornadas Nacionales Cardiovasculares 

SEMERGEN, que es van celebrar a Girona, pel seu treball "SAOS e Hipertensión Arterial. A 

propósito de un caso". 
 1r premi de la VII Jornada de Medicina al Món Rural per al pòster "T’has sentit mai assetjat 

virtualment? comparem rural i urbà". 

 El treball “Resolución de urgencias de atención primaria en tres comarcas de la província de 

Barcelona” ha estat guardonat amb el 2n Premi al Millor Pòster a la 5a Jornada d’Infermeres 
Especialistes en Família i Comunitària. 

Els investigadors publiquen en diverses revistes científiques 

Set originals han estat publicats per revistes científiques d’abast nacional o internacional. 

 Alamo-Junquera D, Comet D, Sala-Real N, Millet JP, Ortega-Gutiérrez L, Planas-Giner A, Rovira 
C. Población potencialmente excluida de cobertura sanitaria con el RD 16/2012 y sus 
repercusiones sanitarias: la experiencia desde la Cataluña Central. Aten Primaria 2015; 47(1): 
32-37 

 Bocanegra C, Pintar Z, Serres X, Mendioroz-Peña J, et al. Ultrasond findings and associated 
factors to morbidity in Schistosoma haematobium infection in a highly endemic setting. Medicine 
and International Health. Dic. 2017. doi: 10.1111/tmi.13020 

 Escalé A, Besa A, Sallés M. Manifestaciones osteoarticulares de la diabetes mellitus. AMF 2015; 
11(7): 408-411 

 Marin-Gomez X, Vidal-Alaball J, Garcia F, Reig-Bolaño R. Attending home care patients in 
Primary Care using a smartphone application (WhatsICS): a feasibility study. International 
Archives of Medicine. Vol 10, No. 261. doi: 10.3823/2531 

 Rando-Segura A, Aznar ML, Milagros M, Mendioroz-Peña J, et al. Drug resistance of 
Mycobacterium tuberculosis complex in a rural setting, Angola. Emerging Infectous Diseases, vol 
24, No. 3, March 2018. 

 Roig-Grau Isabel, Rodríguez Ramon, Delgado Anna, Rodriguez Domingo, Cortez Luiyi Y. A 
review of vulvovaginal-gingival syndrome. Case Report. Jorunal of US-China Medical Science, 
14 (2017)  72-81. doi: 10.17265/1548-6648/2017.02.004 

 Wang H, Song Y, Vidal-Alaball J, Liu TH. Oral vitamin B12 versus intramuscular vitamin B12 for 
vitamin B12 deficiency. Cochrane Database Systematic Reviews 2018, Issue 3. Art. No.: 
CD004655. doi: 10.1002/1465-1858.CD004655.pub3 

 

170 professionals d’atenció  primària participen en la 1a 
Jornada de Recerca 

Amb l’objectiu de donar a conèixer la recerca i 

la innovació que fan els professionals de l’ICS 

a la Catalunya Central, orientada a la millora 

de la salut de les persones, un total de 170 

professionals d’atenció primària han assistit a 

la 1a Jornada de Recerca de la Catalunya 

Central. 

Dels 67 treballs que hi han participat, dotze 

s’han presentat durant la Jornada, a més de 

diverses conferències científiques. El treball 

guanyador ha estat “Impacte sobre 

l’adherència a la dieta mediterrània des de la consulta d’infermeria d’atenció primària”, de l’EAP Plaça 

Catalunya | Manresa. El segon premi ha recaigut en el treball “L'activitat física com a mesura de millora 

de l'estat d'ànim i la socialització en la gent gran”, de l’EAP Sant Joan de Vilatorrada. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656714001607
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656714001607
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656714001607
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0212656714001607
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29205689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29205689
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29205689
http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=1454
http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=1454
http://imedicalsociety.org/ojs/index.php/iam/article/view/2741
http://imedicalsociety.org/ojs/index.php/iam/article/view/2741
http://imedicalsociety.org/ojs/index.php/iam/article/view/2741
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/24/3/17-1562_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/24/3/17-1562_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/24/3/17-1562_article
https://pdfs.semanticscholar.org/b70d/3f8d8b5316e443b82d5d782c34057ae8aa9b.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/b70d/3f8d8b5316e443b82d5d782c34057ae8aa9b.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/b70d/3f8d8b5316e443b82d5d782c34057ae8aa9b.pdf
http://www.cochrane.org/CD004655/ENDOC_oral-vitamin-b12-compared-intramuscular-vitamin-b12-vitamin-b12-deficiency
http://www.cochrane.org/CD004655/ENDOC_oral-vitamin-b12-compared-intramuscular-vitamin-b12-vitamin-b12-deficiency
http://www.cochrane.org/CD004655/ENDOC_oral-vitamin-b12-compared-intramuscular-vitamin-b12-vitamin-b12-deficiency
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D’altra banda, durant el simposi s’han consultat 55 treballs més en format pòster sobre estudis fets per 

professionals del territori, que han abordat àmbits tan diversos com l’avaluació de l’efectivitat de 

programes d’educació per a la salut, la disfàgia, la figura de la infermera escolar, l’abordatge del pacient 

crònic complex, la influència de les xarxes socials en el comportament dels adolescents, les derivacions 

al servei d’urgències o la vacunació antigripal, entre d’altres. 

Superar barreres per investigar 

Durant la Jornada, s’ha destacat la importància que té treballar de manera multidisciplinària i 

col·laborativa en l’àmbit de la recerca per aconseguir que els resultats de la investigació assoleixin el 

màxim impacte en la societat. També s’hi han presentat eines i recursos útils per als investigadors. En la 

cloenda de la Jornada, s’ha destacat la necessitat de continuar potenciant la formació en recerca i de 

garantir el suport als professionals que facin investigació, entre d’altres qüestions. 

 

20 centres d’atenció primària disposen ja de pantalles 
tàctils per facilitar que els usuaris hi puguin fer tràmits 

administratius 
Cinc CAP de l’Anoia, onze del Bages, un del Berguedà i quatre d’Osona disposen de pantalles 

tàctils (TESEO), que, a l’estil de les dels caixers automàtics, faciliten a la ciutadania fer diferents tràmits 

d’una forma senzilla. Els aparells, situats en llocs ben visibles, ajuden a descongestionar els punts 

d’atenció i disminuir el temps d’espera a l’hora de fer algunes consultes o gestions als taulells. 

Des de les pantalles es poden programar visites als professionals de medicina, infermeria, pediatria, 

treball social i odontologia i s’hi pot consultar la llista de visites pendents i imprimir-la. També s’hi poden 

imprimir el pla de medicació i el justificant de visites. Durant el període d’implantació del nou sistema, a 

cada CAP on es van instal·lar les pantalles tàctils hi ha hagut professionals que han ajudat i assessorar 

els usuaris en la seva utilització. 

El mes de juny, els EAP Sagrada Família i Plaça 

Catalunya a Manresa i Vic Nord han iniciat la prova  pilot 

perquè els ciutadans puguin validar les seves visites al 

TESEO amb la informació “He arribat al centre”. 

Aquesta nova prestació permet validar la visita i donar a 

conèixer al professional assistencial que la persona ja ha 

arribat i està esperant per ser visitada. “He arribat al 

centre” ajuda a descongestionar els taulells d’admissió i 

a fer més àgil el procés d’acollida i visita. La identificació 

de l’arribada de l’usuari permet que, en tot moment, els 

professionals sàpiguen que els usuaris són al centre. 

 

Altres notícies 
  

El projecte Dermatologia 

sostenible a l’Anoia rep el 

reconeixement com a millor 

iniciativa en atenció primària 

Més de la meitat dels pacients 

oncològics del Bages tenen 

problemes d’insomni i depressió  

 

Cinc metges d’Osona experts en 

reanimació guanyen un premi 

per un treball sobre simulacres 

Un estudi fet a l’Anoia determina 

que les persones nascudes a 

l’Estat espanyol consumeixen 

més tabac que les immigrades 
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Competència 
L’ICS és el principal planter de professionals sanitaris de Catalunya. Els centres de l’ICS a la 

Catalunya Central formen professionals sanitaris de  les especialitats de medicina i d’infermeria 

familiar i comunitària. També acullen estudiants de grau de medicina, d’infermeria i d’altres estudis 

sanitaris, que hi completen les seves pràctiques, en col·laboració amb les universitats. Als centres 

d’atenció primària de l’ICS a la Catalunya Central també fan pràctiques estudiants que cursen 

estudis de formació professional sanitària. La institució també és l’empresa del país que du a terme 

més formació continuada entre els seus professionals. 
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Un total de 1.376 professionals es formen durant l’any 
2017 

Durant l’any 2017, s’han programat un total de 207 

activitats. Aquesta formació, que s’emmarca dins 

del pla formatiu de l’Institut Català de la Salut a la 

Catalunya Central, ha permès que un total de 1.376 

professionals hagin adquirit o actualitzat 

coneixements relacionats directament amb les 

tasques habituals que desenvolupen. 

En total s’han ofert 2.200 hores de formació en 

diferents aspectes de la pràctica clínica i 

professional 

Per això, s’han programat un total de 287 activitats, 

amb una oferta global de 2.200 hores. S’han 

prioritzat dues línies de formació que aporten un 

valor afegit a l’atenció que aquests professionals 

donen a la ciutadania. Una d’aquestes línies és 

l’atenció avançada a l’aturada cardiorespiratòria. 

L’altra és la formació en maneig i interpretació 

d’ecografies. 

En el cas de l’atenció avançada en aturada 

cardiorespiratòria, s’han format 60 professionals 

que faran d’instructors i formaran la resta dels seus 

companys. L’objectiu final és que tots els 

professionals sanitaris tinguin aquesta formació que 

ha de complementar la formació bàsica de què ja 

disposen i així poder ampliar l’atenció sanitària 

mentre el pacient que ha patit una aturada 

cardiorespiratòria no arriba al centre hospitalari de 

referència. 

Pel que fa a la formació en la interpretació 

d’ecografies, s’han format 20 professionals que 

seran referents territorials. Actualment hi ha centres 

d’atenció primària que ja disposen de professionals 

formats i d’aparells d’ecografia. Amb l’objectiu que 

tots els equips d’atenció primària de la Catalunya 

Central disposin d’aparells de diagnòstic per 

ecografia i de professionals formats, l’any 2018 es 

preveu completar la dotació d’aparells d’ecografia 

dels centres de salut, perquè tots els ciutadans 

tinguin accés en el seu àmbit d’atenció primària de 

salut a aquesta tècnica diagnòstica. 
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 Docència de postgrau 
Pel que fa a la formació especialitzada, l’ICS a la 

Catalunya Central té acreditats set centres docents 

d’atenció familiar i comunitària, així com tres centres 

associats. Té les especialitats de medicina i 

infermeria de família i comunitària. En total, la unitat 

docent forma 71 especialistes de medicina i 11 

d’infermeria i ofereix cada any un total de 30 places 

entre les dues especialitats. 

Enguany, 28 professionals de medicina i d’infermeria 

han acabat el seu període de formació com a 

residents als centres de l’Institut Català de la Salut a 

les comarques de l’Anoia, Bages i Osona. Al conjunt 

de la Catalunya Central, com a tancament i comiat 

d’aquesta etapa, la Unitat Docent de la Catalunya 

Central de l’ICS ha organitzat una jornada per 

presentar els treballs de recerca realitzats al llarg del 

seu període de residència. 

 

 

 

Els especialistes en formació estan satisfets amb la nostra 
Unitat Docent 

La Direcció General d’Ordenació Profes-

sional i Regulació sanitària passa cada any 

una enquesta als residents de formació 

sanitària especialitzada amb l’objectiu de fer 

el seguiment de la qualitat de la formació 

especialitzada i comprovar el grau de 

satisfacció quant a la formació rebuda i 

l’aprenentatge assolit. 

Dels resultats de l’enquesta se’n desprenen 

que ha millorat la satisfacció global dels 

especialistes en formació que s’incorporen a la Unitat Docent. Si anteriorment els residents valoraven 

l’acollida com a correcta en un 50%, i un 49% la valorava com a bona o molt bona, en aquesta nova 
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enquesta el percentatge ha estat del 75%. La Unitat Docent ha fet un esforç per a què la documentació 

que s’entrega i el procés d’acollida dels especialistes en formació es realitzi facilitant al resident les 

dades més importants del seu procés de formació en format paper o a través de les sessions 

informatives i la resta d’informació s’entrega en un llapis de memòria. 

En l’apartat de la integració de l’especialista a la Unitat Docent, s’ha passat d’una valoració del 23% com 

a molt bona a una valoració del 35% molt bona. La integració de l’especialista en formació a les 

estructures de la Unitat també és una part molt important del procés d’acollida. Aquesta integració 

també ha millorat amb una millor coordinació amb els dispositius assistencials de suport. 

En relació al Programa Individual  de Formació (PIF), si bé els especialistes en formació que disposen 

del PIF es manté al voltant del 85%, ha augmentat l’adaptació del PIF al programa de l’especialitat i el 

seu acompliment, p assant del 53% al 69% la valoració molt bona de l’adaptació del PIF al programa. 

Els resultats ens encoratgen a millorar en cada promoció. 

 

S’han establert aliances amb la Facultat de Medicina de la 
UVic-UCC 

La Gerència Territorial Catalunya 

Central de l’ICS ha establert aliances 

estratègiques amb la Facultat de 

Medicina de la Universitat de Vic - 

Universitat Central de Catalunya (UVic-

UCC) perquè els seus estudiants 

puguin fer activitats formatives en els 

centres d’atenció primària de l’ICS de la 

Catalunya.  

El grau de Medicina de la Facultat de 

Medicina de la UVic–UCC inclou 

l’adquisició de competències que van 

més enllà dels coneixements científics 

aïllats. Fa èmfasi en l’aplicació d’aquests coneixements per oferir una atenció centrada en les persones i 

la comunitat, sensible a la integració sanitària i social i al conjunt de les necessitats de la societat actual. 

Durant el curs acadèmic 2017-2018, l’atenció primària del SAP Osona va participar en dues sessions 

“Estrenant la bata”, on es va remarcar el que fem a l’atenció primària i els valors que es transmeten en 

aquest nivell assistencial. Van ser unes sessions molt interessants, en què els alumnes de 1r curs del 

grau de Medicina van poder participar molt activament.  

Seguidament, els alumnes van anar als diversos centres d’atenció primària del SAP Osona per dur a 

terme una activitat pràctica a la consulta que els permetés conèixer els elements conceptuals que 

caracteritzen l’atenció primària de salut. 

Al mes de juny de 2018 està prevista la darrera edició d’aquestes sessions, que han estat molt ben 

acollides pels estudiants de 1r curs del grau de Medicina. 

En els cursos següents estan previstes més activitats als centres d’atenció primària perquè els alumnes 

vagin adquirint les competències (habilitats, actituds i valors) relacionades amb el grau. 
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Altres notícies 

  Igualada ha acollit la Jornada de 

Recerca i Docència de l’ICS 

Catalunya Central 

L’ICS Catalunya Central acull 25 

nous especialistes en formació 

L’ICS a la Catalunya Central 
amplia la formació dels 
professionals de medicina i 
d’infermeria en l’atenció 
immediata als infarts 
 

Més de 120 professionals han 

millorat la formació per fer front a 

situacions d’urgències 

complexes a l’atenció primària a 

l’Anoia  

Els equips d’atenció primària de 

l’Anoia es reuneixen per parlar 

d’urgències 

Professionals de medicina i 
d’infermeria de l’ICS a Osona 
milloren la seva formació en 
l’atenció immediata 
cardiorespiratòria 
 

40 professionals de la salut 

milloren la seva formació en el 

diagnòstic i tractament de les 

intoxicacions 

L’ICS forma metges en l’ús 

d’ecògrafs per augmentar la 

capacitat resolutiva als centres 

d’atenció primària de la 

Catalunya Central   

Un total de 240 estudiants del 

grau d’Infermeria es formen a la 

Gerència Territorial Catalunya 

Central de l’ICS 
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Compromís 
El compromís amb la societat és un dels eixos de l’activitat de la institució i de l’ICS a la Catalunya 

Central. L’activitat sanitària ja suposa una obligació amb la societat i la voluntat de construir un món 

millor, a través de la lluita contra les malalties i la promoció d’hàbits saludables entre la població. 

Des d’un punt de vista institucional, l’ICS a la Catalunya Central també contribueix a fer que el món 

sigui una mica millor, a través de les seves polítiques per millorar el medi ambient i la societat. Però 

la voluntat d’ajudar els altres també es demostra a través de les nombroses accions solidàries que, 

de forma individual, fan els nostres professionals. 
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170 professionals participen a la Jornada de Seguretat del 
Pacient que s’ha celebrat a Manresa  

El mes de maig, 170 professionals d’organitzacions sanitàries, bàsicament de la Catalunya Central, han 

participat en una jornada centrada en seguretat del pacient que ha abordat aquesta problemàtica des de 

diferents prismes. L’organització ha anat a càrrec de l’Institut Català de la Salut, el Departament de Salut 

i la Fundació Universitària del Bages, amb la col·laboració de nou organitzacions, set de les quals amb 

atenció hospitalària.  

La Jornada ha estat una de les iniciatives més importants 

relacionades amb seguretat del pacient que s’han portat a 

terme a la Catalunya Central. Els ponents que han pres 

part en aquest acció han representat punts de vista tan 

diversos com l’atenció urgent, l’emergència, l’atenció 

primària, l’atenció de malalts aguts hospitalitzats, l’atenció 

sociosanitària o l’atenció de cures pal·liatives. En el decurs 

de la Jornada s’ha parlat des de la correcta identificació 

del malalt a la necessitat de tenir constància de les 

possibles al·lèrgies, passant per la correcta administració 

dels fàrmacs, etc. El tema que de la taula rodona ha estat el de la transicions segures del pacient dins el 

sistema sanitari. En una de les ponències s’ha remarcat també la necessària notificació de cada cas i de 

la conveniència que se’n faci un seguiment acurat des de tots els vessants. 

 

S’organitza una jornada per sensibilitzar i reflexionar 
sobre la necessitat d’un canvi en la tendència decreixent 

de la cobertura antigripal 
El 4 d’octubre de 2017 ha tingut lloc una jornada 

monogràfica sobre la grip dirigida al personal 

sanitari, amb la voluntat d’oferir aquells elements 

de suport i reflexió que permetin millorar la 

cobertura dels professionals i de la població de 

risc. Des de l’àmbit dels sanitaris s’han repassat 

els motius de la vacunació i s’han enfocat des 

d’una perspectiva bioètica. Des de l’àmbit de la 

població de risc, s’ha focalitzat la xerrada en la 

influència dels sanitaris a l’hora de transmetre de 

forma efectiva els arguments que la fan 

recomanable. L’acte estava emmarcat en el 

Projecte per sensibilitzar els sanitaris i la població 

sobre la necessitat de vacunació contra la grip i per incrementar la cobertura antigripal.  

Com a conclusió, s’ha observat una tendència decreixent de la cobertura antigripal a escala global en 

les darreres campanyes. Diversos motius semblen explicar-la, com ara la irrupció de les xarxes socials, 

que han influït en la decisió de la ciutadania. D'altra banda, diverses enquestes recullen que les 

recomanacions dels sanitaris també influeixen sobre la decisió de la població per acceptar la vacunació 

o no. 
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Activitat preventiva 
Plans d’emergència i plans d’autoprotecció 

S’han elaborat i homologat un total de set 

plans d’autoprotecció (PAU) i s’han implantat 

amb l’exercici final de simulacre quatre PAU 

ja homologats. 

Pel que fa als plans d’emergències, s’han 

actualitzat i implantat amb exercici de 

simulacre final un total de deu, per la qual 

cosa el 70% dels centres d’atenció primària 

disposen de l’actualització dels circuits en 

emergència. 

Avaluacions de riscos 

S’han actualitzat les avaluacions de riscos de les diferents unitats i equips ubicats en dotze centres 

d’atenció primària, cosa que representa que l’any 2017 es troben actualitzades les avaluacions de riscos 

del 70% dels centres. 

Exàmens de salut  

S’han ofert un total de 496 exàmens de salut periòdics, dels quals 236 (48%) han estat acceptats. S’han 

dut a terme principalment en els centres del Servei d’Atenció Primària Osona. 

Formació a professionals en matèria de prevenció de riscos laborals 

S’han format un total de 636 professionals en diferents matèries de prevenció de riscos laborals (PRL): 

pla d’emergències, prevenció davant del risc biològic, actualització de referents en PRL i  gestió de 

situacions de conflicte. 

Incidents i accidents 

La taxa d’incidència (nombre d’accidents per cada 1.000 treballadors) dels accidents a la feina ha 

disminuït al 48,16 del 2017, respecte del 64,27 de l’any 2016. 

Amb la mateixa tendència, la totalitat d’accidents ha disminuït del 77,68 l’any 2016 al 62,10 l’any 2017. 

Les tipologies d’accidents que han experimentat aquest decreixement són l’accident biològic i els altres 

accidents, que inclouen accidents per cops, xocs, torçades, caigudes, etc.). 

 

Es du a terme la diagnosi de l’estat de la responsabilitat 
social corporativa al territori 

La responsabilitat social corporativa (RSC) és un model 

innovador de gestió de les empreses i organitzacions basat 

en criteris responsables en els àmbits econòmic, social i 

ambiental, que s’orienta a incrementar la competitivitat i 

fomentar el desenvolupament sostenible, alhora que 

contribueix a construir una societat millor.  

L’ICS, seguint l'estratègia fixada per la Generalitat, elabora 

l’any 2010 el Pla estratègic de responsabilitat social 

corporativa 2010-2014, per incorporar l’RSC en la seva 

gestió. Aquest Pla aposta per potenciar accions 
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encaminades a promoure la sostenibilitat econòmica, el compromís ambiental i la p romoció de 

polítiques socials dins l’empresa. L’ICS també incorpora l’RSC com a línia estratègica de l’organització.  

El 2017, l’ICS ha creat una Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social per tal de desenvolupar la 

responsabilitat social al Centre Corporatiu i als diferents territoris i s’ha elaborat i aprovat la política 

d’RSC de la institució amb l’objectiu de promoure un model de gestió comú i compartit per tots els 

centres.  

Sota aquest context, a la Gerència Territorial Catalunya Central, igual com a totes les altres gerències, 

s’ha dut a terme una diagnosi inicial de l’estat de l’RSC mitjançant un qüestionari on s’ha avaluat el grau 

d’implantació al territori de diferents ítems relacionats amb la gestió ètica i el bon govern, l’orientació a 

l’usuari, l’orientació als professionals, el compromís amb el medi ambient, la relació amb els proveïdors i 

la relació amb la comunitat. A partir dels resultats obtinguts en aquesta diagnosi inicial, s’ha elaborat un 

pla d’RSC que es començarà a implementar el 2018. 

 

El proSP entra en funcionament 
El dia 20 de novembre, ha entrat en funcionament el 

programa informàtic Proseguretat al pacient (proSP) 

amb la llista de comprovació del box d’urgències. 

L’eina proSP és una aplicació informàtica intel·ligent 

que permet monitorar diverses llistes de verificació 

de processos vinculats a la seguretat del pacient, 

gestionar incidències que s’hi vinculin i proporcionar 

dades per a l’avaluació. L’objectiu general del 

programa és augmentar la seguretat del pacient. 

Tres centres d’atenció primària, Berguedà, Tona i 

Capellades, han fet un pilotatge centrant-lo en el llistat de manteniment de la cadena de fred. Amb el 

pilot realitzat, s’ha desplegat a la resta de centres d’atenció primària, als ACUT i als ASSIR amb la llista 

de comprovació del box d'urgències. Un cop integrat, s'estendrà als consultoris locals que portin a terme 

assistència diària. 

Altres notícies 
 

  
El CAP Bages evacua 176 

persones durant un simulacre 

d’incendi 

L’ASIA i l’ICS aborden a 

Igualada el problema de la 

incontinència fecal 

Més de 110 persones participen 

en el simulacre d’evacuació del 

CAP Anoia d’Igualada 

Una exposició itinerant 

d’AMPANS passa pels CAP de 

l’ICS al Bages 

Dos centres d’atenció primària 

del Bages i dos de l’Anoia 

renoven la certificació ambiental 

europea EMAS 
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Transparència 
 

Gairebé un de cada deu euros del pressupost de la Generalitat el gestiona l’ICS, que és l’empresa 

més gran del país. Mitjançant la Llei de pressupostos de la Generalitat, la institució rep cada any un 

import global que s’ha de repartir entre les diverses unitats productives, entre elles les de la 

Gerència Territorial Catalunya Central. D’altra banda, cadascuna d’aquestes signa amb el CatSalut 

un contracte programa que defineix els ingressos que s’haurien de rebre per la població que tenim 

assignada.   
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Se celebra la 1a Jornada Junts Innovem Avancem en 
Facturació 

Un centenar de professionals han participat a la 1a 

Jornada Junts Innovem Avancem en Facturació que ha 

tingut lloc el dia 7 de juliol. La Jornada forma part del 

Projecte de millora en facturació a tercers que té com a 

objectiu d’establir mesures i estratègies de millora en 

aquest aspecte al nostre territori. 

L’acte ha tingut un format innovador. Els professionals 

assistents han treballat en grups multidisciplinaris per 

aportar les seves idees de millora. 

La jornada s’ha dividit en dues parts 

En la primera, s’ha presentat el Projecte de millora en facturació a tercers com a línia estratègia de 

l'ICS a la Catalunya Central. S’han presentat dades de facturació, el resultat de d’una 

enquesta enviada a tots els professionals del territori per saber el seu coneixement sobre el tema, i 

algunes experiències que han mostrat la importància en la facturació. 

La segona part ha estat protagonitzada per tots els participants mitjançant les aportacions realitzades en 

els grups de treball dividits en quatre temàtiques: formació, informació audiovisual i escrita, anàlisi de la 

situació actual (DAFO) i circuits interns en els equips d’atenció primària. Per acabar, les persones 

coordinadores de cada grup han exposat les conclusions.  

La cloenda de la Jornada va anar a càrrec per Fernando Marin, de la Direcció de Gestió de l'ICS, que va 

incidir en el perquè de la facturació a tercers (el tercer obligat a pagament) i el fet que és cosa de tots 

per millorar la sostenibilitat del sistema. 

Les aportacions dels professionals són l’eina per anar avançant en el projecte 

De les conclusions recollides pels professionals, s’han extret unes accions que s’han hagut de 

desenvolupar al llarg de l’any 2017 i que han de continuar el 2018.  

Les accions desenvolupades el 2017 són les següents: 

1. Circuits interns d’organització dels equips. 
2. Disseny d’un baner a la intranet per donar resposta a la documentació ràpida i àgil i a una guia 

d’ECAP amb captures de pantalla per facturacions. 
3. Documentació simplificada pels professionals assistencials que treballen a centres on no es 

disposa de professional administratiu. 
4. Formació continuada: adreça genèrica per comunicar a tots els referents de facturació a tercers 

dels EAP i UP els dubtes, incidències, etc. 

Les accions previstes per desenvolupar el 2018 seran: 

1. Fer difusió dels casos pràctics i dubtes o preguntes freqüents que estan inclosos a la intranet 
territorial o de l’ICS. 

2. Incorporació de la facturació a tercers al manual d’acollida de nous professionals tant a la 
gerència com als equips. 

3. Proposta a la unitat de formació de la gerència per fer píndoles formatives o la realització d’un 
curs en línia de facturació a tercers. 

4. Pòsters informatius per a la ciutadania. 
5. Curs específic de formació per al personal de l’ACUT. 
6. Seguiment de la facturació a tercers al BICC. 
7. Sessions informatives i formatives semestrals a la gerència i posterior replicació als EAP i UP a 

càrrec dels seus referents de facturació. 
8. D’acord amb la LOPD, s’han d’evitar incloure els antecedents patològics als informes entregats a 

les mútues. 
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Una nova eina de suport per al seguiment del pressupost 
de despesa es posa a disposició dels comandaments 

Enguany, la Direcció de Recursos Economicofinancers, Humans i Suport ha posat a disposició dels 

comandaments una eina per donar suport al seguiment del pressupost de despesa, perquè els sigui 

més fàcil gestionar el pressupost que tenen assignat. 

Aquest programari permet, de forma senzilla, que els comandaments puguin:  

 Efectuar el seguiment, actualització i control de les tipologies de despeses realitzades o previstes 

pels diferents usuaris del sistema següents:  

o Incentiu grupal (CAP I i CAP II) 

o Variable estructural 

o Índex de privació 

o Compensació per substitució 

o Despesa personal fix 

o Despesa variable personal fix 

o Doblatges 

 Fer simulacions de pressupost per categoria professional, període i concepte. 

 Detectar de forma anticipada la manca o sobrant de pressupost. 

 Obtenir informes de diversos tipus, vinculats a aquesta previsió i despesa. 

 

 

Prop de 92 milions d’euros de pressupost 
L’assignació per a la Gerència Territorial Catalunya Central (GTCC) ha estat de 88.342.988,05 euros. 

D’aquest import, un 98,64 % correspon a ingressos provinents del Servei Català de la Salut (CatSalut) 

com a contrapartida a l’activitat assistencial que duen a terme els seus centres i que queda fixada en el 

contracte programa. 

Una aportació molt menor, de l’1,36 %, són ingressos de prestacions sanitàries a tercers obligats a 

pagament i altres ingressos i transferències per prestacions no assistencials. 

Al llarg de l’any, aquest pressupost inicial ha tingut modificacions que han suposat un augment de 

3.641.771,64 euros, entre les quals: 

 les transferències del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i d’Hisenda per al 

finançament addicional de l’1 % d’increment retributiu (733.528,84 €) i de la devolució parcial de la 

paga extraordinària de 2012 (1.331.444,72 €); 

 les transferències del CatSalut de major despesa assolible (1.052.716,73 €) i per al finançament de 

les noves actuacions 2017 encarregades per CatSalut a dispositius de la GTCC (731.523,38 €); 

 majors ingressos propis de la GTCC (305.593,02 €) per venda de serveis assistencials a tercers 

obligats al pagament (no CatSalut); 
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 diverses generacions de crèdits derivades d’ingressos finalistes, de Fons de formació contínua 

2017 (33.100,00 €), ajuts a la investigació (20.100 €); 

 traspàs de facturació interna entre diferents gerències territorials (609.572,16 €); 

 reassignacions territorials entre diferents gerències territorials (43.437,11 €). 

Per la seva banda, el tancament pressupostari de la despesa de la GTCC de l’exercici 2017 ha estat de 

91.222.883,83 €. Això ha suposat un superàvit de 761.875,86 €. 

. 

El conseller de Salut ha inaugurat el nou CAP de Piera, 
que presta servei a unes 17.000 persones 

El conseller de Salut, Antoni Comín, ha presidit l’acte 

d’inauguració del nou CAP de Piera (Anoia). Comín ha 

subratllat que avui és un dia d’orgull per als ciutadans 

de Piera i també per a tots els catalans, perquè es 

demostra el paper transcendental de l’atenció primària. 

“Una de les claus de l’èxit del nostre model de 

salut és la primària”, ha apuntat. 

El conseller ha destacat un cop més el bon 

funcionament dels serveis públics de salut i ha posat 

en valor l’excel·lència dels professionals: “Li devem 

als ciutadans que els nostres professionals 

treballin en bones condicions”, ha remarcat, en 

referència al nou centres sanitari de Piera. En aquest sentit, ha afegit que la primària també s’ha 

d’adaptar als nous canvis culturals, demogràfics i tecnològics de la societat i per aquest motiu el 

Departament està impulsant un gran reforma. 

Un centre per a 17.000 persones 

El nou centre, que ocupa 1.760 m2, s’ha construït en un terreny cedit per l’Ajuntament de Piera. 

Distribuït en dues plantes disposa d’àrees per l’atenció primària i espais per a l’equip de professionals 

de la base de 24 hores del suport vital bàsic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). 

L’Equip d’Atenció Primària Piera, gestionat per l’Institut Català de la Salut (ICS), disposa de 6 consultes 

de medicina general, 6 d’infermeria, 3 de pediatria, 3 d’infermeria de pediatria, 2 d’odontologia, 6 

polivalents (atenció a la dona, serveis socials i altres), una àrea d’educació sanitària, i una àrea 

d’atenció continuada amb 3 sales de consulta, una sala de tractaments i 3 boxs d’extraccions. El centre 

també disposa d’una biblioteca i sala de reunions, àrea de personal i àrea d’emmagatzematge. 

L’espai va entrar en funcionament fa uns mesos després d’una inversió d’uns 3 milions d’euros i presta 

serveis a unes 17.000 persones. El nou CAP suposa una millora en l’accessibilitat dels usuaris, així com 

també una dignificació dels serveis, ja que adequa i millora l’espai físic de l’anterior i atorga als 

professionals de la salut i a la població de Piera un suport estructural més adient a les seves 

necessitats. 

En la inauguració també hi ha assistit l’alcalde del municipi, Jordi Madrid; la delegada del Govern a la 

Catalunya Central, Laurà Vilagrà; la gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Marta 

Chandre, i la directora gerent de l’ICS, Candela Calle, entre d’altres. 
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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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