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Habitants

Introducció Abast territorial

531.073
Regió

7.697.069
Catalunya

6,90%

Densitat població (hab./Km²)

90,01 
Regió

239,7
Catalunya

37,55%

Superfície (Km²)

5.728,20
Regió

32.106,00
Catalunya

17,84%

Municipis

177
Regió

947
Catalunya

18,69%
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Introducció Abast territorial

Osona

30,95% 2,14%

Solsonès-Bages-Moianès

40,35% 2,78%

Berguedà

7,17% 0,49%

Anoia

21,54% 1,49% 114.368
Habitants

164.343
Habitants

214.271
Habitants

38.091
Habitants
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% Població respecte
Catalunya

% Població respecte
RSCC

% Població respecte
Catalunya

% Població respecte
RSCC

% Població respecte
Catalunya

% Població respecte
RSCC

% Població respecte
Catalunya

% Població respecte
RSCC



Introducció Distribució de recursos

Anoia

Solsonès, 

Bages, 
Moianès 
Berguedà

Osona
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Introducció Organització administrativa

La Torre de Claramunt
Vallbona d'Anoia
Veciana
Vilanova del Camí
Biosca
La Molsosa
Pinós
Torà
Conesa
Llorac
Les Piles
Santa Coloma de Queralt
Pontils
Savallà del Comtat
Vallfogona de Riucorb

Total Sector Sanitari Anoia

42
Municipis

9
Àrea Bàsica de Salut 

Àrea de Gestió Assistencial Anoia

9
Àrea Bàsica de Salut 

Argençola
Bellprat
Cabrera d'Anoia (Nucli Castell 
de Cabrera)
Calaf
Calonge de Segarra
Capellades
Carme
Castellfollit de Riubregós
Castellolí
Copons
Igualada
Jorba
La Llacuna
Montmaneu
Òdena
Orpí
Piera
Els Hostalets de Pierola
La Pobla de Claramunt
Els Prats de Rei
Pujalt
Rubió
Sant Pere  Sallavinera
Sant Martí de Tous
Sant Martí Sesgueioles
Santa Margarida de Montbui
Santa Maria de Miralles
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Introducció Organització administrativa

53
Municipis

11
Àrea Bàsica de Salut 

11
Àrea Bàsica de Salut 

Total Sector Sanitari Osona Àrea de Gestió Assistencial Osona

Sant Quirze de Besora
Sant Sadurní d'Osormort
Santa Cecília de Voltregà
Santa Eugènia de Berga
Santa Eulàlia de Riuprimer
Santa Maria de Besora
L'Esquirol
Santa Maria de Merlès
Sant Vicenç de Torelló
Seva, Sobremunt
Sora
Tavèrnoles
Taradell
Tavertet
Tona
Torelló
Vic
Vilanova de Sau
Rupit i Pruit
Espinelves
Les Llosses (Nucli Farga de 
Bebié)
Vidrà
Viladrau

Alpens
Balenyà
El Brull
Calldetenes
Centelles 
Collsuspina
Folgueroles
Gurb
Lluçà
Malla
Manlleu
Les Masies de Roda
Les Masies de Voltregà
Muntanyola
Montesquiu
Olost
Orís
Oristà
Perafita
Prats de Lluçanès
Roda de Ter
Sant Agustí de Lluçanès
Sant Bartomeu del Grau
Sant Boi de Lluçanès
Sant Hipòlit de Voltregà
Sant Julià de Vilatorta
Sant Martí de Centelles
Sant Martí d'Albars
Sant Pere de Torelló
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Introducció Organització administrativa

Total Sector Sanitari Bages, 
Berguedà, Solsonès i Moianès

84
Municipis

18
Àrea Bàsica de Salut 

El Pont de Vilomara i Rocafort
Sallent
Santpedor
Sant Feliu Sasserra
Sant Fruitós de Bages
Sant Joan de Vilatorrada
Sant Mateu de Bages
Sant Quirze  Safaja
Marganell
Santa Maria d’Oló
Sant Vicenç de Castellet
Súria
Talamanca
Vacarisses
Viver i Serrateix
Castellar de la Ribera
Clariana de Cardener
Guixers
Lladurs
Llobera
Navès
Odèn
Olius
La Coma i la Pedra
Pinell de Solsonès
Pinós (nuclis Matamargó
Sant Just d'Ardèvol i Vallmanya)
Riner
Sant Llorenç de Morunys
Solsona

Àrea de Gestió Assistencial Bages, Solsonès i Moianès

15
Àrea Bàsica de Salut 

Aguilar de Segarra
Artés
Avinyó
Balsareny
Calders
Callús
Cardona
Castellbell i el Vilar
Castellcir
Castellfollit del Boix
Castellgalí
Castellnou de Bages
Castellterçol
L'Estany
Fonollosa
Gaià
Granera
Sant Salvador de Guardiola
Manresa
Monistrol de Montserrat
Monistrol de Calders
Montmajor
Moià
Mura
Navarcles
Navàs
Puig-Reig (Nucli Atmella de 
Merola)
Rajadell
Rellinars
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Introducció Organització administrativa

Àrea de Gestió Assistencial Berguedà

3
Àrea Bàsica de Salut 

Avià
Bagà
Berga
Borredà
Capolat
Casserres
Castellar del Riu
Castellar de N’Hug
Castell de l'Areny
L'Espunyola
Fígols
Gironella
Gisclareny
Guardiola de Berguedà
Montclar
La Nou de Berguedà
Olvan
La Pobla de Lillet
Puig-Reig
La Quar, Sagàs
Saldes, Sant Jaume de 
Frontanyà
Cercs
Vallcebre
Vilada
Sant Julià de Cerdanyola
Gósol

Total Catalunya Central

177
Municipis

38
Àrea Bàsica de Salut 
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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.

11Informació SISCAT
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Regions sanitàries

4

25

Alt Pirineu i Aran

Àmbit Metropolità Nord 

Àmbit Metropolità Sud

Barcelona Ciutat

Camp de Tarragona

Catalunya

Catalunya Central

Girona

Lleida

Terres de l’Ebre

4
Atenció hospitalària

Salut mental i 
addiccions

197
Atenció primaria

31
Atenció 
sociosanitària

284
Total centres i equips de salut

31

25

Centres de salut

Atenció continuada 
i urgent

Informació SISCAT

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
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4.062.958
Visites

Visites

Recursos

38
EAP 

42
CAP

113
CL

4
CUAP

Atenció primària Centres i visites

Consultar l’annex al final del document

Informació SISCAT

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
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Segons dispositiu

1.784.635
Al centre

161.371
A domicili

1.432.934
Per telèfon

684.018
TIC (atenció bidireccional a través de correus electrònics, La 
Meva Salut…)

Atenció primària Visites segons dispositiu

Informació SISCAT
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Atenció primària Motius de consulta

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

1. Examen/avaluació mèdic

2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

3. Admissió administrativa/social 

4. Altres infeccions respiratòries de vies altes

5. Reaccions al·lèrgiques

1. Hipertensió essencial

2. Immunitzacions i cribratges de malalties infeccioses

3. Altres trastorns nutricionals, endocrins i metabòlics

4. Diabetis mellitus sense menció de complicacions

5. Altres malalties del teixit connectiu

Informació SISCAT
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4
Hospitals

Recursos

Atenció hospitalària Centres i visites

Informació SISCAT

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

Visites

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

46.755
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Atenció hospitalària Activitat

999
Trasplantaments

380
Donacions

49.121
Sessions

45.076
Proves

Sessions hospital de dia

Proves diagnòstiques

Informació SISCAT

Trasplantaments *

Donacions *

* Dades totals de Catalunya
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Atenció hospitalària Principals diagnòstics

Els cinc principals diagnòstics

1. Procediments quirúrgics d’òrbita i ull

2. Altra pneumònia

3. Part

4. Infeccions i inflamacions pulmonars

5. Insuficiència cardíaca

Informació SISCAT
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10
Centres sociosanitaris 
d'internament

Recursos

7
Hospitals de dia

6 8

7.115 5.708

Episodis

Episodis 
hospitalaris

Episodis 
ambulatoris

Atenció sociosanitària  Centres i visites

Equips de suport PADES 
(incluen ETODA)

Equips de suport 
UFISS

Informació SISCAT

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

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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Atenció sociosanitària  Principals diagnòstics

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

1. Pneumònia (no tuberculosa ni pr MTS)

2. Malaltia cerebrovascular aguda

3. Deliri, demència

4. Fractura coll de fémur

5. Altres trastorns del sistema nerviós

1. Infeccions víriques

2. Pneumònia (no tuberculosa ni pr MTS)

3. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

4. Fractura coll de fémur

5. Malaltia cerebrovascular aguda

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

Atencions

135.506
Atencions ambulatòries

21.398
Atencions 
drogodependències

1.210
Atencions hospitalàries

Recursos

2
Hospitals

4
Serveis 
rehabilitació 
comunitària

7
Centres de 
salut mental

5
CAS

7
Hospitals de dia

0
Unitats 
hospitalàries 
desintoxicació

Informació SISCAT

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

Consultar l’annex al final del document
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Atenció a la salut mental i addiccions Activitat hospitalària

Els cinc principals diagnòsticsContactes

718

Unitats d’aguts d’hospitals psiquiàtrics

286

Unitats de subaguts d’hospitals psiquiàtrics

206

Hospitals generals

1. Estat d’ànim

2. Esquizofrènia i altres trastorns

3. Deliri, demència i altres trastorns cognitius i amnèsics

4. Relacionats amb alcohol

5. Relacionats amb drogues

Informació SISCAT
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Atenció a la salut mental i addiccions Activitat ambulatòria

Els cinc principals diagnòstics infantils

Visites

Els cinc principals diagnòstics adults

98.776
Adults

36.730
Infantil

1. TDAH, conducta i comportament 

perjudicial

2. Trastorns habitualment diagnosticats en 

lactància, infància o adolescència

3. Trastorns d'adaptación

4. Trastorns d’ansietat

5. Altres

1. Trastorns de l'estat d'ànim

2. Esquizofrènia i altres trastorns psicòtics

3. Trastorns d'adaptació

4. Trastorns d'ansietat

5. Altres

Informació SISCAT
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Recursos

23
CAC

4
CUAP

4
Serveis 
hospitalaris

Atenció continuada i urgent Centres i visites

243.646
Urgències ateses 

201.771

Atencions

34
Unitats assistencials 
del SEM

Visites a l’atenció 
continuada

Informació SISCAT

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

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

Consultar l’annex al final del document
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Atenció continuada i urgent Trasllats i principals diagnòstics

71.084
Trasllat urgents

Els cinc principals diagnòstics en menors de 
15 anys

Els cinc principals diagnòstics en majors de 
15 anys

1. Lesions i intoxicacions

2. Símptomes, signes i afeccions mal 

definides

3. Malalties de l'aparell respiratori

4. Malalties del sistema musculoesquelètic i 

el teixit connectiu

5. Malalties de l'aparell genitourinari

1. Lesions i intoxicacions

2. Malalties de l'aparell respiratori

3. Símptomes, signes i afeccions mal 

definides

4. Malalties del sistema nerviós i els òrgans 

dels sentits

5. Malalties de l'aparell digestiu

Informació SISCAT
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Atenció farmacèutica i altres activitats Atenció farmacèutica

Receptes i aportacions

9.522.194
Receptes dispensades

Medicaments hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA)

46.575.426 €

110.953.188 €
Aportació del CatSalut

27,7
Receptes per usuari

Informació SISCAT

Despesa CatSalut en MHDA
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5.767
Articles ortroprotètics liquidats

11.153
Processos de rehabilitació

Atenció farmacèutica i altres activitats Ortoprotètics i rehabilitació

Informació SISCAT

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



/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.

28Activitat CatSalut



Relació no presencial i eines digitals Relació no presencial

208.503
Trucades rebudes al 061 Salut Respon

29

/061

1.428.512
Noves altes

496%
Increment d’altes

12.948.594
Accessos acumulats

565.929
Usuaris

91.756

10.222
Sol·licitud d’ajuda professional al SEM

Autoavaluacions realitzades

Activitat CatSalut

La Meva Salut *

GestióEmocional.cat 

GestioEmocional.cat: Aplicatiu web d’autoavaluació de l’estat emocional que també ofereix 

recursos per a la seva gestió i accés a atenció professional.

* Dades totals de Catalunya



30Activitat CatSalut

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

ContacteCovid.cat *

Puc estar contagiat * STOP COVID19 CAT *

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. 

* Dades totals de Catalunya
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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

Osona2.884

Reclamacions i altres expedients 
gestionats

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

Activitat CatSalut

Catalunya Central

Osona39.902
Catalunya

CanalSalut.cat i CatSalut.cat * 

* Dades totals de Catalunya

135.036

Twitter

85.605

Instagram

42.938

Facebook

43.080 8.138

Telegram

(Nou!)
Telegram 

Professionals

(Nou!)

Seguidors a les xarxes socials *

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 jurídica i parlamentària

39

279
Redacció de dictàmens i informes

278
Expedients judicials iniciats

7
Instruccions i normativa

207
Preparació i assessorament en convenis

4
Catalunya Central

Iniciatives parlamentàries

Activitat CatSalut

Activitat Jurídica *

* Dades totals de Catalunya



Activitat formativa i crides als professionals del sistema
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24.771
Inscripcions a les crides

+ 20.000

7
Crides a professionals

16
Formacions

Registre de professionals

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

Activitat CatSalut

Professionals formats al llarg de la pandèmia

Accions realitzades *

* Dades totals de Catalunya



/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.

41Recursos econòmics
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Despesa

Despesa realitzada 

1.711,22 
Despesa per persona

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

Informació econòmica

637 M€

Recursos econòmics

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

1
Obres acabades

4
Obres en curs

CL Vacarisses + Ampliació CAP Navarcles (construcció en 
curs)

CAP Tona (ampliació en projecte)

CL Torà (construcció en projecte)

Hospital General de Vic (reformes 
Pla director 2019-2022 en 
projecte)

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.

44Projectes iniciats
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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

Treball en xarxa a la RSCC: CatSalut, Salut Pública, TASF i Educació.

La Regió Sanitària Catalunya Central ha impulsat un model de treball en xarxa amb els diferents actors implicats per frenar
la transmissió de la pandèmia: Salut Pública, Servei de Vigilància Epidemiològica, Departament de Treball Afers Socials i
Famílies així com el Departament d’Educació. S’han programat reunions setmanals per coordinar i planificar actuacions en
diferents àmbits.

1- Evolució de la pandèmia: model de coordinació de Salut Pública, Atenció Primària i Catsalut per avaluar l’evolució de les
dades epidèmiques a la regió, dissenyar estratègies d’actuació que afavoreixen detectar casos i tallar cadenes de
transmissió.

2- Àmbit residencial: revisar evolució de casos, brots i plans de contingència. De manera específica i adhoc es creen els
Equips d’Intervenció Ràpida (EIR) pluridisciplinaris amb la direcció del centre, professionals d’atenció primària, de Salut
Pública, de CatSalut, i Departament de Treball, Afers Socials i Família. Els equips s’activen de manera immediata quan hi ha
un brot de covid en un centre residencial per fer un abordatge integral des de totes les vessants i amb l’expertesa i
coneixement de cadascun dels professionals. Gestionen a diari l’evolució del brot, les mesures que cal implementar tant en
els usuaris i usuàries, en el suport als professionals o en la reorganització de l’equipament.

3- Vesant educativa, per al seguiment dels casos i grups confinats, s’han revisat les actuacions i se n’ha fet seguiment
setmanal per tal de promoure les mesures necessàries amb salut pública i els proveïdors de salut al territori.

Projectes iniciats

Projectes iniciats
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Pla d’enfortiment i transformació de l’Atenció primària i comunitària 

Tot i que ja s’estava treballant prèviament, la pandèmia ha objectivat la necessitat d’enfortir l’atenció primària, que és la
porta per a l’atenció de les necessitats de salut de la població. Per aquest motiu el CatSalut ha invertit durant l’any 2020
en la primera fase de l’enfortiment, dotant als equip d’atenció primària de més recursos per a contractar més personal per
donar sortida a les necessitats d’assistència als ciutadans tant d’infermeria i medicina, com també personal auxiliar
d’infermeria, administratiu, treball social, psicologia i altres professions sanitàries.

El pressupost periodificat per a l’any 2020 a la Regió és de 1.905.720,79 €, que una vegada anualitzat suposarà un
increment de la contractació per aquest concepte de 5.675.209,56 € per al 2021 i més de 7,2 M€ per a l’any 2022.

Està previst iniciar la part de transformació en el proper exercici, però durant aquest any ja s’ha iniciat l’estudi de
processos. També s’ha definit el projecte d’instal·lació de 14 mòduls de suport a la RSCC amb l’objectiu d’oferir més
espai i confort a la ciutadana i crear circuits diferenciats entre COVID i no COVID.

Projectes iniciats

Projectes iniciats
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Reorganitzar l’assistència i potenciar La Meva Salut

La crisi sanitària obliga a reorganitzar l’atenció de primària. Es canvia de forma significativa els hàbits socials i la relació entre
les persones i els espais físics. Es promou un nou model en l’accés a l’atenció primària amb la voluntat de: garantir l’atenció
sanitària a tota la ciutadania, agilitzar la resolució de les diferents qüestions i evitar desplaçaments innecessaris i
concentracions de persones en un mateix espai.
Atenent als recursos disponibles es tanquen temporalment consultoris, es centralitzen serveis i es potencia l’atenció
telefònica o bé a través de la Meva Salut.

L’atenció presencial es prioritza en aquelles persones amb malalties cròniques o en processos en què és necessària
l’exploració mèdica o bé en cures d’infermeria. Es programen visites presencials als centres d’atenció primària o bé al
domicili.

El Centre d’Urgències d'Atenció Primària (CUAP) Bages amplia el seu horari de funcionament. Dona cobertura d’atenció
continuada i urgent les 24h del dia els 365 dies de l’any als 134.000 residents de la comarca del Bages. Fins al febrer,
aquest equipament funcionava en horari nocturn, festius i caps de setmana.

Projectes iniciats

Projectes iniciats
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Espais alternatius per a la vacunació de la grip

S’habiliten 67 espais alternatius als Centres d’Atenció Primària (CAP) de la RSCC per millorar els circuits de vacunació de la
grip. La mesura és excepcional per la crisi de la Covid-19 i s’ha pres per evitar aglomeracions en aquests centres. Els
dispositius són des d’espais i equipaments cedits pels ajuntaments i altres institucions assistencials, fins a carpes del Sistema
d’Emergències Mèdiques (SEM). Aquest treball col·laboratiu serveix de precedent per a la vacunació de la covid-19.

Reorganitzar equipaments per donar servei a professionals

Es van habilitar al 2020 equipaments que contribuïssin a la gestió de la pandèmia i permetessin ampliar l’assistència
hospitalària, garantir el descans dels professionals i també espais on poder portar a terme l’aïllament tant d’usuaris/àries de
residències com de particulars quan en els seus punts d’orígen era inviable.
Així, a Osona es va condicionar el pavelló de Gurb com a hospital per poder ampliar l’assistència hospitalària. Es van obrir
Hotels Salut per esponjar residències amb brots de covid. A Osona: el seminari de Vic i l’alberg i al Bages: la residència
Catalunya a Manresa, hotel Món Sant Benet i Hotel rural de Cardona. Igualment, residències de la RSCC van destinar places
buffer. Els Hotels Salut també acollien persones que calia que fessin l’aïllament però als seus domicilis no es podia garantir.
Finalment també es va acordar l’ús de 4 Hotels Salut per a professionals dels hospitals de la RSCC.

Projectes iniciats

Projectes iniciats
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Creació de Salut Catalunya Central 

El 31 de juliol de 2017 es va anunciar la voluntat del Departament de Salut i de l’Ajuntament de Berga de procedir a un canvi
en la titularitat de l’Hospital Sant Bernabé, que permetés fer més àgil la gestió del centre sanitari, en línia amb les necessitats
que una entitat sanitari requereix per fer front a la gestió diària.
Finalment, per l’Acord del Govern GOV/33/2020, de 25 de febrer, s'autoritza la constitució de l'entitat de dret públic Salut
Catalunya Central i se n'aproven els Estatuts i el conveni regulador. És una entitat participada al 100% pel Servei Català de la
Salut. Això ha de permetre una millora amb la gestió del centre que repercutirà en l’atenció sanitària especialitzada i
sociosanitària dels ciutadans del Berguedà, així com la millora en la coordinació entre l’atenció especialitzada i l’atenció
primària, garantint el contínuum assistencial dels pacients.

Durant aquest any ja s’han iniciat els canvis organitzatius en el centre.

Projectes iniciats

Projectes iniciats



/Annex



- 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 primaria 
*veure annex

Nombre total de 
recursos 
d'atenció 

primària: EAP, 
CAP, CUAP i CL
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