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/Presentació
Aquesta Memòria 2020 és excepcional i insòlita, com ho és la situació que estem vivint. Tot ha estat diferent aquest any i el
sistema sanitari s’ha transformat per adaptar-se a les necessitats de salut de la ciutadania davant dels reptes actuals i els
sobrevinguts en un temps d’incertesa.

La pandèmia ha posat de manifest, més que mai, algunes carències, però també ha accelerat projectes de modernització i
ha fet aflorar la capacitat adaptativa i innovadora del propi sistema. I, per sobre de tot, ha fet visible el compromís, l’esforç,
la fortalesa i la flexibilitat de tot el personal sanitari.

Coneix l’activitat de 2020. Un repte majúscul en un any que no oblidarem

Gemma Craywinckel
directora del Servei Català de la Salut



Un cop d’ull

2.640
Centres i equips de Salut

207
Preparació i 
assessorament en 
convenis

Responem a les teves 
necessitats de salut

124.905.276
Actuacions assistencials

Facilitem l’accés als 
millors tractaments

13.097 M€
Despesa en salut

Millorem els espais sanitaris

279
Redacció de 
dictàmens i 
informes

Relació no presencial 
i eines digitals

+9%
D’increment del 
pressupost per a la 
gestió de la 
pandèmia

250 M€
D’inversió en proves 
diagnòstiques (PCR, 
d’antígens, etc.)

Recursos econòmics

S’impulsa un pla d’enfortiment i transformació de la 
primària que suposa una inversió de més de 300 M€

Projectes iniciats
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Apostem per l’atenció primària

Més de 140.000 
gràcies

Activitat juridica

1.428.512
Noves altes – La 
Meva Salut

496%
Increment d’altes –
La Meva Salut



Més de 140.000 
gràcies

Un agraïment majúscul als més de 140.000 professionals del 
sistema sanitari català que, amb dedicació i compromís, han 
hagut d’adaptar-se ràpid i eficientment a les situacions que la 

pandèmia ha generat.

Comparteix
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/Responem a les teves 
necessitats de salut
L’activitat ordinària del sistema sanitari es veu afectada per l’aparició, al 
mes de febrer, de la COVID-19. Els primers mesos de l’any disminueix 
significativament, però a poc a poc es va recuperant gràcies al 
compromís dels professionals sanitaris i a la incentivació per part del 
Servei Català de la Salut a través d’actuacions com el Programa de 
recuperació d’activitat.

7Informació SISCAT
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Regions sanitàries

64
Atenció hospitalària

370
Salut mental i 
addiccions

1.605
Atenció primària

359
Atenció 
sociosanitària

273
Atenció continuada i 
urgent

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

2.640
Total centres i equips de salut

Centres de salut

Atenció primària: Nombre total de recursos d'atenció primària: EAP, CAP, CUAP i CL
Atenció sociosanitària: Nombre total de centres sociosanitaris d'internament, hospitals de dia, equips PADES (inclouen ETODA) i equips UFISS

Salut mental i addiccions: Nombre total d'hospitals, centres de salut mental, hospitals de dia, serveis de rehabilitació comunitària, centres d'atenció i seguiment de drogodependències (CAS) i unitats hospitalàries de desintoxicació
Atenció continuada i urgent: Nombre total de dispositius d'urgències hospitalàries, d'atenció primària (CUAP) i d'atenció continuada

Informació SISCAT
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374
EAP 

415
CAP

Regions sanitàries

Recursos

785
CL

31
CUAP

52.898.350
Visites

Visites

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Atenció primària Centres i visites

Consultar l’annex al final del document

Informació SISCAT
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Segons dispositiu

22.876.552
Al centre

1.916.730
A domicili

18.618.595
Per telèfon

9.486.478
TIC (atenció bidireccional a través de correus electrònics, La 
Meva Salut…)

Atenció primària Visites segons dispositiu

Informació SISCAT
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1. Examen/avaluació mèdic

2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

3. Altres infeccions respiratòries de vies altes

4. Admissió administrativa/social

5. Infeccions víriques

1. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

2. Hipertensió essencial

3. Examen/avaluació mèdic

4. Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics

5. Altres malalties del teixit connectiu

Atenció primària Motius de consulta

Els cinc principals diagnòstics en els menors de 15 anys Els cinc principals diagnòstics en majors de 15 anys

Informació SISCAT
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64
Hospitals

Regions sanitàries

Recursos
Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Visites

Atenció hospitalària Centres i visites

739.794
Altes d’hospitalitzacions convencionals, 
domiciliaries i de cirurgies majors ambulatòries

Informació SISCAT
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999
Trasplantaments

380
Donacions

Trasplantaments

986.305
Sessions

563.771
Proves

Sessions hospital de dia

Proves diagnòstiques Donacions

Atenció hospitalària Activitat

Informació SISCAT
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1. Procediments quirúrgics d’òrbita i ull

2. Pneumònia

3. Part

4. Infeccions i inflamacions pulmonars

5. Insuficiència cardíaca

Atenció hospitalària Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics

Informació SISCAT
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Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Regions sanitàries

75.720 64.548

94
Centres sociosanitaris 
d'internament

Recursos

73
Hospitals de dia

66 126
Equips de suport PADES 
(incluen ETODA)

Episodis

Episodis 
hospitalaris

Episodis 
ambulatoris

Atenció sociosanitària  Centres i visites

Equips de suport 
UFISS

Episodis: un pacient pot generar més d’un episodi al llarg de l’any
Consultar l’annex al final del document
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1. Deliri, demència

2. Fractura de coll del fèmur

3. Tuberculosi

4. Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó

5. Neoplàsia maligna de còlon

1. Fractura de coll del fèmur

2. Insuficiència cardíaca congestiva no hipertensiva

3. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

4. Neoplàsia maligna de bronquis i pulmó

5. Malaltia cerebrovascular aguda

Atenció sociosanitària  Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics a l’activitat ambulatòriaEls cinc principals diagnòstics a l’activitat d’internament

Informació SISCAT
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Atenció a la salut mental i addiccions Centres i visites

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Atencions

1.810.093
Atencions ambulatòries

301.638
Atencions a les 
drogodependències

23.573
Atencions hospitalàries

Recursos

40
Hospitals

68
Serveis 
rehabilitació 
comunitària

133
Centres de 
salut mental

61
CAS

56
Hospitals de dia

12
Unitats 
hospitalàries 
desintoxicació

Consultar l’annex al final del document

Informació SISCAT
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Contactes

13.064

3.597

6.912

1. Esquizofrènia i altres trastorns

2. Estat d’ànim

3. Relacionats amb drogues

4. Relacionats amb alcohol

5. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

Atenció a la salut mental i addiccions Activitat hospitalària

Els cinc principals diagnòstics

Unitats d’aguts d’hospitals psiquiàtrics

Unitats de subaguts d’hospitals psiquiàtrics

Hospitals generals

Informació SISCAT
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Visites

1.261.493
Adults

546.143
Infantil

1. TDAH, conducta i comportament 

perjudicial
2. Trastorns habitualment diagnosticats en 

lactància, infància o adolescència

3. Trastorns d’adaptació
4. Trastorns d’ansietat

5. Retards del desenvolupament

1. Estat d’ànim

2. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics
3. Ansietat

4. Adaptació

5. Trastorns de la personalitat

Atenció a la salut mental i addiccions Activitat ambulatòria

Els cinc principals diagnòstics infantils Els cinc principals diagnòstics adults

Informació SISCAT
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Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Recursos

185
CAC

31
CUAP

57
Serveis 
hospitalaris

4.841.292
Urgències ateses 

2.300.933

Atencions

Atenció continuada i urgent Centres i visites

436
Unitats assistencials 
del SEM

Visites a l’atenció 
continuada

Urgències ateses: Dada global d’urgències ateses a CUAP i hospitals. La dada de Catalunya inclou també el SEM
Unitat assistencials del SEM: Les unitats assistencials de Barcelona ciutat, l’Àmbit Metropolità Sud i l’Àmbit Metropolità Nord s’indiquen de forma conjunta. De les unitats assistencials de l’Alt Pirineu i Aran, 17 són del SEM i 6 de l’Aran. 

Consultar l’annex al final del document.

Informació SISCAT
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1.047.379
Trasllat urgents

1. Lesions i intoxicacions

2. Símptomes, signes i afeccions mal 
definides

3. Malalties del sistema musculoesquelètic i 

el teixit connectiu
4. Malalties del sistema nerviós i els òrgans 

dels sentits
5. Complicacions de l’embaràs, el part i el 

puerperi

1. Malalties de l’aparell respiratori

2. Lesions i intoxicacions
3. Símptomes, signes i afeccions mal 

definides

4. Malalties del sistema nerviós i els òrgans 
dels sentits

5. Malalties de l’aparell digestiu

Atenció continuada i urgent Trasllats i principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics en menors de 
15 anys

Els cinc principals diagnòstics en majors de 
15 anys

Informació SISCAT



22

Receptes i aportacions

141.543.712
Receptes dispensades

Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)

1.167.192.548 €
Despesa CatSalut en MHDA

1.642.571.218 €
Aportació del CatSalut

27,87
Receptes per usuari

312,64 €
Aportació per usuari

Atenció farmacèutica i altres activitats Atenció farmacèutica

Informació SISCAT
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Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

112.353
Articles ortroprotètics liquidats

194.158
Processos de rehabilitació

Atenció farmacèutica i altres activitats Ortoprotètics i rehabilitació

Informació SISCAT



/Apoderem la ciutadania i 
vetllem pels 
professionals
El Servei Català de la Salut dona resposta al SARS-CoV-2 reforçant i creant 
canals de comunicació per agilitzar l’atenció a la ciutadania i els professionals. 
Es creen noves eines digitals que permeten, en un context únic, poder atendre 
de manera no presencial. Es donen recursos per incrementar el nombre de 
professionals sanitaris i s’aconsegueixen acords amb entitats públiques i el 
sector privat.

24Activitat CatSalut



Relació no presencial i eines digitals Relació no presencial

3.852.331
Trucades rebudes al 061 Salut Respon

25

/061 La Meva Salut

1.428.512
Noves altes

496%
Increment d’altes

12.948.594
Accessos acumulats

Gestió Emocional

565.929
Usuaris

91.756
Autoavaluacions realitzades

10.222
Sol·licitud d’ajuda professional al SEM GestioEmocional.cat: Aplicatiu web d’autoavaluació de l’estat emocional que també ofereix recursos per 

a la seva gestió i accés a atenció professional.

Activitat CatSalut
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ContacteCovid.cat

Puc estar contagiat STOP COVID19 CAT

1.472.274
Descàrregues

512.299
Autotests realitzats

1.500.000
Accessos

83.377
Contactes reportats

349.608
SMS enviats

380.291
Accessos

Relació no presencial i eines digitals Apps COVID

Puc estar contagiat: Eina per conèixer si s’està infectat per coronavirus, i saber què s’ha de fer i on adreçar-se en cas de que sigui necessari. Disponible durant el març de 2020.
STOP COVID19 CAT: Aplicatiu web de seguiment i vigilància de casos positius de COVID-19.

ContacteCovid.cat: Eina per identificar contactes estrets de COVID-19 i indicar el tipus d’aïllament a realitzar per tallar la cadena de transmissió. 

Activitat CatSalut
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135.036
Twitter

85.605
Instagram

42.938
Facebook

43.080 8.138

CanalSalut.cat i CatSalut.cat

21.932.950
Trànsit global Canal Salut i CatSalut

15.531.791
Trànsit secció COVID CanalSalut

2.240.278
Documents descarregats

100
Nous espais creats

39.902

Reclamacions i altres expedients 
gestionats

Telegram
(Nou!)

Telegram 
Professionals

(Nou!)

Informem la ciutadania i els professionals Dades web, xarxes i reclamacions

Seguidors a les xarxes socials

Activitat CatSalut

8.404
Linkedin
(Nou!)

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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A l'hivern, cap fred Actuació per a un cas 
sospitós de COVID-19

Ànims: Avancem cap a un 
nou demà

Com funciona contacte 
Covid?

Com puc protegir la meva 
bombolla de convivència?

Com podem gestioanr les 
nostres emociones i 
l’ansietat aquests dies?

Confinament nocturn a partir 
del 25 d’octubre.

ContacteCovid.cat és la nova 
eina digital per identificar els 
contactes estrets.

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut
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Aïllament domiciliari de 
casos positius Covid-19 en 
xinès

Aïllament domiciliari de 
casos positius Covid-19 en 
francès

Animals de companyia Cartell d’accés a La Meva 
Salut

Renteu-vos les mans amb 
solució hidroalcohòlica

ContacteCovid.cat Consells bàsics per mantenir 
una alimentació saludable 
durant el confinament

Desconfinament, com evitar 
rebrots

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut
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Desconfinament, consells al 
tornar a casa

Fake News Fes el seguiment i vigilància 
dels teus símptomes a través 
de l’app STOP COVID19 CAT

Gestió emocional, 
treballadors

Guia sobre quarantenes 
escolars, com funcionen 
quarentenes Covid-19 2020

Tècnica del rentat de mans 
amb sabó

Hivern cap fred professional #JoActuo

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut
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La Meva Salut Mesures per a la contenció de la 
COVID-19 aplicables a partir del 
21 de desembre a Catalunya

Novetats: mesures per 
contenir els brots aplicables 
a tot Catalunya

Pantalles

Tu pots ser de ris, NO 
t’arrisquis

Per què és important 
ventilar?

Proves detecció Covid-19 Jove, queda’t a casa!

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut
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Qui ens havia de dir Raons per vaconar-te Recomanacions per a 
empresaris de la campanya 
de recollida de la fruita

Signes i símpotomes d’alarma 
COVID-19 en persones grans 
que viuen a residències

Si t’han fet una prova PCR 
per a la detecció de la 
COVID-19

Sortida al correr d’infants 
menors de 14 anys

Tallem la cadena de 
transmissió

Informem la ciutadania i els professionals Campanyes informatives

Activitat CatSalut
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“Ens estem plantejant 
compensar econòmicament 
l’esforç dels sanitaris”

Receptar informació “No tornarem al CAP com ho 
fèiem abans”

BCN està preparada per 
“replicar” ‘els hotels hospital’

“Cal adaptar-se al fet que 
això seguirà”

Salut desencalla la nova 
ubicació de l’Hospital 
Universitari Doctor Trueta…

Salut instal·larà mòduls en 
vint CAP de Lleida per tratar 
pacients de Covid

L’edifici al costat de l’Arnau, 
en marxa d’aquí a dos 
setmanes

Informem la ciutadania i els professionals Comunicació corporativa

Activitat CatSalut
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Catalunya tindrà cinc nous 
hospitals per a la Covid

Acord per desbloquejar per fi 
l’ampliació del Clínic

2020, l’any més dur per a 
l’atenció primària

El CatSalut impulsarà un pla amb 
100 milions d’euros per als 
centres per recuperar hores de 
visita i diagnòstics

Salut inverteix 40 milions en 
una «revolució tecnològica»

Informem la ciutadania i els professionals Comunicació corporativa

Activitat CatSalut

Catalunya inverteix 50 milions 
en 5 hospitals satèl·lit contra 
la COVID-19

El Govern reforçarà l’atenció 
primària amb 125 M€ anuals

El personal d’Atenció Primària 
del Pirineu creixerà un 10% amb 
26 nous professionals
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Los cipreses
amigos

Sise consultan los diccionarios
de símbolos, el ciprés, el árbol
de hojas perennes quepresen-
taunosfalsos frutosdemadera

y es de un color verde oscuro unifor-
me, se asocia a la muerte y a la vida
eterna. Los cementerios están llenos
de ellos y ayudan a identificar su em-
plazamiento cuando, en medio de un
bosque, se distingue su presencia de-
safiante, como apuntando al cielo. “El
tronc comundit / senyala a l’ànima el
cel”, escribióMariàAguiló.
Árbol con raíces primigenias en la

región egea, se encuentra en todo el
Mediterráneo desde tiempo inmemo-
rial. Peronoesdel todociertoqueeste
“enhiesto surtidor de sombra y sue-
ño”, enpalabrasdeGerardoDiego, sea
solo un árbol mortuorio. Por estos la-
res también tiene un sentido más ale-
gre o, cuandomenos, positivo: es sím-
bolodeacogida.
En las masías, se da la bienvenida

con un ciprés, lametáfora de la hospi-
talidad. A lo largo de la historia, este
árbol que señala el camino del cielo a
los difuntos se ha utilizado como sím-
bolo de paz y de casa dispuesta a ayu-
dar. Que haya uno omás de uno, tam-
bién se ha interpretado de distintos
modos,sobretodoparaloscaminantes
yperegrinos:unciprésseñalabaunco-
bertizo para pasar la noche; si había
dos, podía querer decir lecho y comi-

da,ocomidaparalamontura;ysihabía
tres, la casaera ricayofrecía lecho, co-
midaytrabajoaquiensequisieraacer-
car.Todauna simbología, quehoyaún
se ve enmuchas casas, por el sentido y
la belleza singular de esta lanza verde.
En el Empordà, la llanura dibujada

por los vientos, hay paredes de cipre-
ses y de álamos, que se alinean para
proteger los huertos y los árboles fru-
tales. Josep Pla era un gran defensor
delasarboledas, losárbolesdispuestos
por lamanohumanaconelobjetivode
sacar un provecho, no como los jardi-
nes, que no responden a ningún uso
útil, según suparecer.
Entre el jardín más silvestre de los

modernistas y la obsesiva geometría y
domesticación del jardín noucentista,
Pla prefería las arboledas. En El qua-
dern gris escribe esta reflexión, que
traduzco: “Amímegustan los jardines
baratos, tranquilizadoresyauténticos.
La arboleda es el jardínmás primitivo
y simple, la ideaarquetípicadel jardín.
Obedece a la pura y simple contabili-
dad del propietario. Los árboles están
plantados a las distancias exigidas pa-
rasumásrápidocrecimiento–yrendi-
miento–. Mi idea de que los paisajes
más bellos son siempre los más útiles,
los que producenmás renta, está en la
esencia de la arboleda. Por otra parte,
las arboledas son elegantísimas. ¿Qué
más sepodríadecir?”
Ysi sonhilerasdecipresesparapro-

teger los frutales de la tramontana, no
puedehaber jardínmásbonito.

En lasmasías, un ciprés
es símbolo de bienvenida
y de hospitalidad para el
caminante y el peregrino

LETRA
PEQUEÑACatalunya invierte50millonesen5

hospitales satélitecontra laCovid-19
Los edificios se erigirán en 20 semanas junto a grandes centros sanitarios

BARCELONA Efe

LaGeneralitat iniciará apartir demaña-
na la construcción de cinco hospitales
satélite, que estarán anexados a cinco
grandes centros sanitarios, con algomás
de un centenar de camas cada uno y un
diseño pensado para atender a pacien-
tes de la Covid-19. Estarán en funciona-
miento en unas 20 semanas, en los pri-
meros meses del 2021.
Con un presupuesto global de más de

50 millones de euros, los cinco hospita-
les satélite se edificarán junto a los hos-
pitales Parc Sanitari PereVirgili (Barce-
lona), Arnau de Vilanova (Lleida), hos-
pital de Bellvitge (l’Hospitalet de
Llobregat), hospital Trias i Pujol (Bada-
lona) y hospitalMoisès Broggi (Sant Jo-
an Despí).
El diseño de estos hospitales, bautiza-

do como I-CompactCovid, es nuevo pa-
ra adecuarse a las necesidades de perso-
nal sanitarioyenfermosporel coronavi-
rus. Además de construirse en un corto
plazo de tiempo, entre 18 y 20 semanas,
puede convertir sus camas de normales
a UCI en tan solo 24 horas y hacer mol-
deable suusoparaotras epidemias yuti-
lizarlo para otras funciones cuando no
seannecesarios en la emergencia actual.

Se trata de espacios anexos a los cinco
hospitales, de unos 4.000 metros cua-
drados, con capacidad para albergar un
centenar de camas cada unode ellos, re-
versibles en24horasdeUCIconvencio-
nal a UCI de emergencia, o viceversa,
según las necesidades.
El I-Compact Covid es un modelo ar-

quitectónico desarrollado por el Servei
Català de la Salut y PMMT Arquitectu-
ra, un despacho de arquitectos que diri-

girá además los proyectos que se edifi-
carán junto al Parc Sanitari Pere Virgili
y el Arnau de Vilanova.
La Generalitat ha adjudicado la cons-

trucción de los cinco hospitales por
procedimiento de urgencia, sin concur-
so público, por un precio de 13,8 millo-
nes de euros en el caso del Par Sanitari
Pere Virgili y de 12,5 millones en el Ar-
nau de Vilanova Lleida.

Los edificios de nueva construcción,
tendrán cuatro plantas y una capacidad
máxima de 108 camas de UCI. Cada
planta, de 972 m2, puede albergar como
máximo entre 24 y 36 camas.
El socio fundador de PMMT y direc-

tor de proyectos e innovación, Patricio
Martínez, señaló que la construcción
podrá hacerse en unos cuatro meses
porque gran parte de la fabricación se
efectuará en talleres, de forma que se
puede producir de forma ininterrumpi-
dadurante24horas y luego trasladar los
elementos ya listos para ser instalados
en el hospital satélite.
Cada camadeUCI tendrá su punto de

oxígeno y contará con un sistema de
presión ambiental negativa. Con este
sistema de hospital satélite no es nece-
sario instalar aparatosde rayosX,quiró-
fanos, laboratorios u otros equipamien-
tos, pues todo ello podrá hacerse en el
hospital de referencia.
Pero las ventajas también son otras: el

personal sanitario del hospital puede
moverse rápidamente hasta el anexo y
se garantiza que el circuito por el que
debe pasar sea seguro, lo que también
conllevará que los centros ahorren en
material fungible, principalmente equi-
pos de protección individual (EPI).c

PMMT ARQUITECTURA

Una de las simulaciones de los nuevos hospitales satélite diseñados para tratar pacientes con la Covid-19

Los nuevos anexos estarán
en Pere Virgili, Arnau de
Vilanova, Bellvitge, Trias
i Pujol yMoisès Broggi

Magí
Camps

mcamps@lavanguardia.es

Emergencia sanitaria

BARCELONA Efe

Elhombrede45añosbuscadoporelasesi-
nato a puñaladas de su mujer, de 41, en
Águilas (Murcia) fue detenido la madru-
gada de ayer por la Guardia Civil. Fuentes
cercanas al caso confirmaron que el pre-
suntoautordel crimenmachista, contrael
quenoconstandenunciaspreviasdelavíc-
timapormaltrato, fuelocalizadoyarresta-
do después de haber huido en un turismo
del domicilio familiar, ubicado en la calle
TenorJoséSánchezGalánde la localidad.

Los hechos ocurrieron sobre las 20.30
horas, cuando, por causas que se están in-
vestigando, el marido habría asestado va-
rias puñaladas a su esposa en el domicilio
conyugal.Ambos sondenacionalidadma-
rroquí. El cuerpo de la víctima fue encon-
tradopor losdoshijosde lapareja,deunos
14 y 10 años de edad, cuando regresaron a
la vivienda familiar. Uno de los menores
avisó a una patrulla de la policía local de
Águilasqueseencontrabaporlasinmedia-
ciones.
La Guardia Civil activó un dispositivo

para localizar y detener al huido, lo que fi-
nalmente ocurrió a las 2.30 horas. El caso
se investiga como un crimen de violencia
machista.
La Delegación del Gobierno contra la

Violencia deGénero está recabandodatos
sobreloshechosyapuntaque,enelcasode
confirmarse, la cifra de mujeres asesina-
das por violencia machista en España as-
cenderíaa30enelaño2020ya1.063desde
el 2003. Además, sería el segundo sería el
segundoregistradoenMurciaen loqueva
de año, tras el ocurrido enCartagena el 22
de julio.
El016atiendeatodaslasvíctimasdevio-

lencia machista durante las 24 horas del
día y en 51 idiomas diferentes. La llamada
nodeja rastro en la factura, si bienhayque
borrarla del registro de llamadas del telé-
fonomóvil.c

Undetenidopormatar a su
mujer a puñaladas enMurcia

Societat
PANDÈMIA

El Govern reforçarà l’atenció 
primària amb 125 M! anuals

El covid-19 obliga Salut a reformar el pla d’actuació, aprovat el 1985, però els sindicats en recelen

El departament de Salut, a través 
del Servei Català de la Salut, dedica-
rà 300 milions d’euros de cara al 
2022 –125 milions anuals– i 46 mi-
lions aquest any que provenen del 
fons extraordinari del covid-19 ad-
judicat per l’Estat per reforçar 
l’atenció primària, segons va avan-
çar ahir el president Quim Torra i 
van concretar els consellers de la Vi-
cepresidència, Pere Aragonès, i de 
Salut, Alba Vergés. El pla que ha de 
transformar les actuacions de la 
porta d’entrada als serveis sanitaris 
fa 35 anys que no es replanteja ínte-
grament. Ha sigut el covid-19, i el 

SANTA COLOMA DE GRAMENET
GEMMA GARRIDO GRANGER
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CORONAVIRUS COMARQUES

Continuen les 
llargues cues per 
a proves ràpides 
a Lleida ciutat
Salut preveu 18.000 
tests i n’ha fet 489

Les llargues cues es van repetir ahir en el segon dia de cribratge a Lleida, on els tests es fan al pavelló Onze de Setembre.

! LLEIDA ! Desenes de persones van 
tornar a anar ahir al pavelló On-
ze de Setembre de Lleida, on Sa-
lut porta a terme teste ràpids de 
Covid. Com va succeir dimarts, 
es va tornar a formar una llarga 
cua que fins i tot va vorejar la 
presó, però només es van ar-
ribar a fer 251 proves, mentre 
que dimarts van ser 238 i moltes 
persones es van quedar sense 
poder fer-la. Salut vol arribar 
als 18.000 tests a Lleida, però 
en dos dies només n’ha fet 489. 
Al principi, si la demanda con-
tinua sent alta, es prolongarà el 
dispositiu. De moment, les pro-
ves continuaran fins demà entre 
les 16.00 i les 20.00 hores. Una 
vegada el sanitari li fa un frotis 
nasal, l’usuari ha d’esperar 15 
minuts a les grades del polies-

ITMAR FABREGAT

portiu. D’altra banda, a Guisso-
na va acabar ahir el cribratge i 
en dos dies es van realitzar 715 
proves, amb 3 casos de Covid, 
un ahir. Segons l’alcalde, Jaume 
Ars, la valoració és positiva i va 
destacar que el gran nombre de 

testd que realitza BonÀrea fa 
que aflorin molt pocs positius.

Així mateix, Tàrrega i Sort 
s’afegeixen als municipis on es 
duen a terme cribratges a ma-
jors de 16 anys. A la capital del 
Pallars Sobirà es faran dilluns 

vinent de 9.00 a 14.00 i el di-
marts 1 i dimecres 2 de desem-
bre de 15.00 a 19.00 al pàrquing 
del Consell Comarcal (davant 
del CAP). A la de l’Urgell es fa-
ran el 5 i 6 de desembre a l’Es-
pai MerCat de 9.00 a 13.00 i de 

15.00 a 19.00. Només cal portar 
la targeta sanitària.

Els cribratges continuaran 
avui a Lleida i començaran a 
Agramunt de 9.00 a 14.00 i de 
15.00 a 20.00 a l’Espai Cívic fins 
demà. A Almacelles es faran 

REDACCIÓ
! LLEIDA ! Els centres d’Atenció Pri-
mària del Pirineu incorporaran 
26 nous professionals de dife-
rents especialitats, que suposa-
rà un increment de la plantilla 
de gairebé un 10% respecte als 
282 treballadors actuals. Així 
ho preveu el departament de 
Salut, que va emmarcar aquesta 
mesura en un pla per “enfortir i 
transformar” l’Atenció Primària 
a les comarques de muntanya, 
tant per afrontar la crisi sanità-
ria com per millorar l’atenció sa-
nitària de forma permanent en 
aquest territori, on vuit equips 
presten assistència a una pobla-
ció propera als 67.300 habitants.

Dos dels 26 professionals que 
s’incorporaran a la regió sani-
tària del Pirineu seran metges, 
mentre que nou seran inferme-
res. Hi haurà també un treba-
llador social, sis tècnics de cu-
res auxiliars d’infermeria, dos 
administratius i sis auxiliars 
administratius. 

Salut va detallar que aquestes 
contractacions aniran acompa-
nyades de canvis en l’organit-
zació del treball que pretenen 
alliberar els sanitaris de tas-
ques administratives, perquè 
puguin concentrar-se en les 
assistencials.

Nova tecnologia
La conselleria va assenyalar 

que la regió sanitària incorpora-
rà també “noves eines tecnolò-
giques” a fi de “guanyar accessi-

Imatge d’arxiu de l’exterior del CAP de Sort.

El personal d’Atenció Primària del Pirineu 
creixerà un 10% amb 26 nous professionals
Reorganització del treball, aplicacions digitals i seguiment a crònics per millorar l’assistència

LES CLAUS

Atenció Primària
" Vuit equips d’Atenció Primària 
assisteixen una població prope-
ra als 67.300 habitants a les co-
marques de muntanya. Es dis-
tribueixen als centres de Vielha, 
Tremp, la Seu, Oliana, la Pobla 
de Segur, el Pont de Suert, Sort 
i Puigcerdà.

Plantilla
" La plantilla actual de l’Aten-
ció Primària al Pirineu és de 282 
treballadors i el departament 
de Salut preveu incorporar-ne 
26 més. Aquestes incorpora-
cions inclouran tant personal 
sanitari com treballadors per a 
tasques administratives.

Reorganització
" El reforç del personal admi-
nistratiu pretén alliberar els 
professionals sanitaris d’aquest 
tipus de treball, perquè puguin 
concentrar-se en tasques assis-
tencials. Això s’emmarca en una 
reorganització del treball per 
guanyar eficiència.

Tecnologia
" El pla de Salut preveu poten-
ciar l’ús d’eines digitals per gua-
nyar eficiència. També proposa 
un pla específic per reduir les 
visites a urgències dels malalts 
crònics.

bilitat”, tant per telèfon com per 
aplicacions digitals; habilitar 
espais de treball tant dins dels 
CAP com fora, i “optimitzar 
processos i ser més resolutius”. 

En aquest sentit, un progra-
ma específic per al seguiment 
de malalts crònics haurà de re-
duir tant les visites a urgències 
com hospitalitzacions que seri-
en evitables amb un seguiment 
adequat. 

Aque s t a  me s u r a  a n i r à 
acompanyada d’un progra-
ma de suport assistencial a les 
residències.

Prop d’un milió d’euros
El pla de la conselleria preveu 

una inversió de 913.293 euros 
a les comarques del Pirineu. 
Planteja, d’aquesta manera, la 
incorporació “conjuntural” de 
personal per donar resposta a 

crisi sanitària de la Covid-19, 
però també reforçar la plantilla 
dels centres de forma perma-
nent, una vegada la pandèmia 
hagi quedat enrere. 

Pel que fa al conjunt de Cata-
lunya, el pla per enfortir l’Aten-
ció Primària preveu incorporar 
3.811 nous professionals de di-
ferents especialitats, amb una 
inversió propera als 300 milions 
d’euros fins a l’any 2022.

22156



Informem a la ciutadania i els professionals Atenció a mitjans

+ 5.000
Aparicions a mitjans

35

Peticions de premsa gestionades

Activitat CatSalut

+ 170
Vídeos

+ 1.400
A serveis matrius

+ 10.000
A totes les regions

Notes de premsa

+ 100
A serveis matrius

+ 700
A totes les regions



Activitat jurídica i parlamentària

36

Activitat Jurídica

279
Redacció de dictàmens i informes

278
Expedients judicials iniciats

7
Instruccions i normativa

207
Preparació i assessorament en convenis

251
Catalunya

Iniciatives parlamentàries

Activitat CatSalut
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24.771
Inscripcions a les crides

+ 20.000
Professionals formats al llarg de la pandèmia

Accions realitzades

7
Crides a professionals

16
Formacions

Registre de professionals
Creació d’un registre de professionals per a 
situacions d’emergència

Activitat formativa i crides als professionals del sistema

Activitat CatSalut



/Invertim en la salut i el 
benestar de la ciutadania
La previsió de despesa a l’inici de l’any 2020 era de 11.698.100.000 €. A 31 de 
desembre, s’hi havien afegit 2.067.000.000 € tan sols en inversió i despesa 
COVID.

38Recursos econòmics
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Despesa

13.097 M€
Despesa realitzada 

1.711,22 
Despesa per habitant

11.98%

Atenció 
primària

61.93%

Atenció 
especialitzada 

11.74%

Farmàcia 
(receptes 
mèdiques)

9.86%

MHDA 

2.99%

Transport 
sanitari i altres 

1.50%

Administració 

Distribució funcional del pressupost

Informació econòmica

Despesa realitzada: Facturació efectivament realitzada
Consultar l’annex al final del document

Recursos econòmics
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24
Obres acabades

101
Obres en curs

Regions sanitàries

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

Obres acabades i en curs

Recursos econòmics
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CAP Les Franqueses del Vallès Corró d'Avall (construcció) 

CAP Montornès del Vallès (ampliació i remodelació) 

CUAP Santa Coloma de Gramenet (adaptació del PAC plus a CUAP) 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (remodelació de l'edifici 
maternoinfantil) 

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (remodelació de les 
urgències de salut mental) 

CAP Alhambra, l’Hospitalet de Llobregat (construcció)

CL Collbató (construcció)

CAP Just Oliveras, l'Hospitalet de Llobregat (adequació de la planta baixa)

Hospital Universitari de Bellvitge (2a. fase ampliació - Equipament nou bloc 
quirúrgic)

Hospital Residència Sant Camil (reforma àrees de Diagnòstic per la Imatge i 
Farmàcia)

Hospital Moisès Broggi (adequació d’espais per a la primera fase d’ampliació de 
les Urgències)

CAP Bon Pastor + Ampliació (Remodelació 2a. planta)

CAP El Vendrell Botafoc (construcció)

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona-Parc Francolí: remodelació del 
servei de diàlisi

Rehabilitació de façanes i cobertes de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona

CL Vacarisses + Ampliació

Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona (reforma d'Urgències)

AP Agramunt (2a fase ampliació + climatització)

CAP Alcarràs (ampliació)

CL Bellaguarda (construcció per a substitució)

CUAP Lleida (remodelació)

CL Miralcamp (ampliació)

Obres acabades

Obres acabades i en curs

Recursos econòmics
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CAP La Seu d'Urgell (construcció en curs)

CL Josa i Tuixen (reforma i ampliació en projecte)

Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell (Adequació plantes 2a i 3a en curs)

Espitau dera Val d'Aran (Reforma bloc obstètric, laboratori i serveis generals en 
curs)

Hospital Comarcal del Pallars (Remodelació bloc quirúrgic i plantes 
d'hospitalització en projecte)

CAP El Gorg, Badalona (construcció en curs)

CL Cabrils (en projecte)

CAP Joan Mirambell i Folch, Caldes de Montbui (obres d'ampliació en curs)

CAP Dr. Joan Planas, Castellbisbal (ampliació en curs)

CAP La Llagosta (en projecte)

CAP Can Pantiquet, Mollet del Vallès (adequació espais per a ASSIR)

CAP Cotet, Premià de Dalt (construcció en curs)

CAP Can Llong Sabadell (construcció en curs)

CAP Sant Cugat del Vallès (adaptació espais per a CUAP en projecte)

CAP Sant Feliu de Codines (construcció en curs)

CAP Can Roca, Terrassa (construcció en curs)

Centre de Salut, CEX, CMA, ASSIR, CUAP Granollers (construcció en curs)

Hospital General de Granollers (obres de millora a l'UCI en curs) 

Hospital General de Granollers (nou espai de radioteràpia en projecte)

Hospital de Mataró + Centre de Salut Mental (obres de reforma del Pla director en 
fase de licitació)

Corporació Sanitària del Parc Taulí, Sabadell (ampliació unitats d'hospitalització
de suport a urgències en curs)

Hospital General de Granollers (reforma Unitat Hospitalització per a Servei de 
Salut Mental en curs)

Adequació planta hospitalària del Consorci Sanitari de Terrassa 
Espais Hospitalari Polivalent Germans Trias i Pujol *

Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona-Parc Francolí: unitat de farmàcia i 
condicionament planta -1-Fase 1: Sales blanques

Obres en curs

Obres acabades i en curs

Recursos econòmics



/Reforcem el sistema.
Un any excepcional
L’any 2020 es creen nous reptes, projectes i maneres de fer. Aflora la capacitat 
d’adaptació i innovació de la xarxa sanitària. Es gestionen accions claus en 
l’àmbit dels espais, sistemes d’informació, la gestió i la comunicació. Es 
visualitza la capacitat de sacrifici, compromís, esforç i determinació del 
sistema sanitari català i de tota la societat.

43Projectes iniciats
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Projectes iniciats

La COVID-19 i la relació amb l’usuari
Salut passa a estar al centre de la comunicació. L’objectiu és ser la font d’informació principal per aquesta etapa tenint en compte les 
característiques de la pandèmia. La COVID-19 fa necessària la creació de campanyes d’informació, sensibilització i prevenció adreçades a la 
ciutadania, els professionals i sectors específics de la població. Es posa de relleu l’impuls de nous canals en un context on la informació és 
constantment canviant. Tot amb l’objectiu d’arribar al màxim públic possible, de la manera més ràpida, i fer conscient la població d’una 
realitat sense generar inquietud.

Adaptem els recursos
Per tal d’aconseguir mantenir l’excel·lència i la qualitat del sistema, i davant les necessitats ja identificades, s’accelera l’execució, i es 
dissenyen i es comencen a construir 5 nous espais polivalents. També es presenta una nova organització territorial dels recursos hospitalaris 
en xarxa. Salut treballa de la mà dels principals actors per reforçar i coordinar el sistema sanitari enfront de la COVID-19.

Incorporació de professionals i nous rols
La pandèmia genera la necessitat, més que mai, de reforçar l’estructura de professionals sanitaris. El Servei Català de la Salut dona resposta 
realitzant diverses crides a professionals, incrementant un 10% els professional del sistema i incorporant nous rols professionals amb perfils i 
formació especifica per reforçar el sistema. S’incorporen les unitats de vigilància epidemiològica, els gestors COVID i referents COVID 
escoles, entre altres.

El Servei Català de la Salut ha posat en marxa al llarg del 2020 diverses iniciatives ja previstes, i d’altres engegades per donar resposta a les necessitats 
urgents derivades de la COVID-19

Projectes iniciats
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Projectes iniciats

Apostem per l’atenció primària
Es visualitza, més que mai, un dels pilars del nostre sistema sanitari: l’atenció primària. Per aquest motiu, s’aposta per enfortir-la. Salut 
aposta per l’increment dels actuals perfils professionals i la incorporació de noves figures. Neix el Pla d’enfortiment i transformació de 
l’atenció primària i comunitària que accelera i dona resposta a una necessitat de potenciació prèvia a la pandèmia. Un reforç necessari i ja 
previst, però que es veu accelerat per la COVID-19.

Atenció al servei de l’usuari
L’estratègia digital de Salut es veu accelerada. S’incorporen nous serveis a La Meva Salut, l’espai de salut digital de referència per a la 
ciutadania, i es dota de més infraestructura i equipament tecnològic al sector. Es desenvolupen apps com a forma complementària d’atenció 
i seguiment.

Adquisió de centres i signatura d’acords en infraestructures
Es realitzen actuacions jurídiques com el traspàs dels hospitals de Sant Joan de Reus i Móra d’Ebre. Es gestionen convenis per a la 
col·laboració amb entitats locals per la COVID-19. Es creen les EDP Salut Terres de l’Ebre i EDP Salut Catalunya Central. S’integra l’Hospital 
de Berga a la Generalitat. I a més, de signen els acords de la nova ubicació del Trueta i per l’estudi del nou emplaçament del Clínic.

Projectes iniciats
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Projectes iniciats

Gestió de la salut mental
La salut mental és una prioritat des de l’aparició de la COVID-19. Es crea GestioEmocional.cat amb l’objectiu de proporcionar eines per a 
l’avaluació i la millora de la salut emocional, i donar accés a recursos per a professionals. També s’aprova i es desplega el Pla 
d’acompanyament a la salut mental derivat de la pandèmia amb una inversió de 13 M€ en dos anys per incorporar 113 professionals de 
psiquiatria, psicologia clínica i infermeria en els EAP, i per crear 290 places en serveis comunitaris de rehabilitació per assolir ràtios de 3,5 
places per 10.000 habitants.

Donem eines tecnològiques al sector
Tot i el context de la pandèmia, s’inicia la construcció de l’historial Electrònic de Salut (HES), el Programa de suport a la renovació 
tecnològica (PERT) i el desenvolupament d’un nou model de recepció i anàlisi de les dades que reporten els centres. Salut continua reforçant 
l’estructura tecnològica i física del sistema.

Projectes iniciats
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- ABS: àrea bàsica de salut

- ASSIR: atenció maternoinfantil i atenció a la salut sexual i 
reproductiva

- CAP: centre d'atenció primària

- CAS: centre d'atenció i seguiment a les drogodependències
- CAC: centre d'atenció continuada

- CL: consultoris locals
- CUAP: centre d'urgències d'atenció primària

- EAP: equip d'atenció primària

- PADES: programa d'atenció domiciliària equips de suport
- ETODA: equip de teràpia en observació directa ambulatoria

- UFFISS: unitat funcional interdisciplinària sociosanitària - equip de 
valoració i suport als hospitals d'aguts que actua en l'àmbit hospitalari

Annex Glossari

1.616
Atenció primària 
*veure annex

Nombre total de 
recursos 
d'atenció 

primària: EAP, 
CAP, CUAP i CL




