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BENVINGUDA

Des dels
inicis, sempre
compromesos
amb les persones
L’EAP VIC va ser la primera Entitat de Base Associativa
(EBA) creada a l’estat espanyol i a Catalunya l’any 1996.
Un grup de professionals de la salut ens vam constituir
empresa i vam optar a la gestió d’una Àrea Bàsica de
Salut Vic Sud, a través d’un concurs públic.
El nostre objectiu era ben clar: la cura i millora de la
salut, en totes les seves dimensions, de les persones
que atenem. Ens alineava una manera d’entendre de
com havia de ser un CAP, un espai on les persones,
tant les que atenem com les que formem part de l’equip
humà, són al centre.

<< tornar a l’índex

Com a empresa de salut i entitat d’economia social,
des del primer moment vam tenir clara la nostra
vocació de servei i d’integració al barri que ens acollia
i el compromís ètic amb la sostenibilitat i el retorn
cap a la societat, també en termes mediambientals.
En aquest sentit, vam iniciar diferents accions com
ara col·laboracions amb l’Associació de Veïns i
Veïnes per la Festa Major, amb el menjador social
de Vic, contractant proveïdors del tercer sector com
la bugaderia Calandra perla neteja de la roba del
personal, el reciclatge de material, així com l’aposta
decidida per la salut comunitària i el treball amb els
altres agents socials (educació, comunitats religioses,
etc.).
Amb el temps vam entendre que totes aquestes
accions formaven part d’un marc comú anomenat
Responsabilitat Social Corporativa o Empresarial (RSC).
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La RSC és la manera de
pensar, actuar i dirigir les
organitzacions amb valor afegit
per contribuir a un model de
desenvolupament sostenible
La RSC és la manera de pensar, actuar i
dirigir les organitzacions amb valor afegit per
contribuir a un model de desenvolupament
sostenible, en sintonia amb el que
marquen des del 2015 els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Nacions
Unides per l’Agenda 2030.
Això vol dir, que a l’EAP Vic estem
compromesos com a organització en les
necessitats dels nostres grups d’interès en
cinc diferents àmbits (laboral, bon govern,
econòmic, social i medi ambient) a través
d’una implicació voluntària i solidària, més
enllà del que estableix la legislació vigent.
Aquesta memòria és una prova de la
nostra voluntat de rendir comptes a la
nostra comunitat de manera transparent
i avançar mica en mica cap un model de
desenvolupament i societat més sostenible.
Treballem per dibuixar una societat més
equitativa en la distribució de la riquesa,
integradora i cohesionada socialment,
eficient i racional en l’ús de recursos i ètica
i transparent en la manera de governar i
actuar.

D’aquí va néixer el nostre primer Pla de RSC
2018-2020 i vam crear la Comissió de RSC
d’EAP VIC. El nostre Pla Estratègic 20182020 així ho reflecteix a l’eix estratègic 1
(Compromís per la Sostenibilitat i la relació
amb la Societat).
Progressivament, hem anat desplegant
noves accions que mostren de manera clara
el nostre compromís i que s’han consolidat el
2019: analitzar l’impacte que té l’organització
en els grups d’interès amb un enquesta
i l’avaluació del Codi de Bon Govern de
les EBA, l’Enquesta de Qualitat de Vida
Professional plus (QVP-35), etc.
Recollim algunes de les accions i resultats
ena questa memòria, que vol ser una
aproximació del que som i del que volem ser
per a la societat.

Marta Serrarols,
Gerent-Consellera Delegada EAP Vic

El 2016, ens vam sumar a Respon.cat, un
organisme que vol implicar les empreses
més compromeses en la RSC a Catalunya.
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DADES

IMMA CAPDEVILA
Administració
Comptable

DADES

M’agrada treballar
amb un equip on tots
els professionals que
l’integrem, sanitaris i no
sanitaris, ens esforcem
junts en el dia a dia per
oferir un millor servei als
nostres pacients

Es nostres usuaris i
usuàries
Els nostres
professionals
Els nostres grups
d’interès
Capacitat resolutiva i
derivacions
Una gestió eficient que
impacta en l’estalvi
directe en farmàcia

<< tornar a l’índex
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DADES

Els nostres usuaris i usuàries
Freqüència de visites
91,2%
Presencials

Tipologia de visites
83,3%
Presencials

14%
Virtuals

2,7%
Domicili

Visites per ESPECIALITATS
Medicina de Família i Comunitària
53,8%
Infermeria pediàtrica
24,7%

Destaca de forma
molt clara l’augment
de les visites virtuals.
L’atenció no presencial
ens fa molt més
eficaços.

Pediatria
9,5%
Metges de reforç
6,1%
Infermeria d’adults
4,5%
Auxiliars de clínia
1,4%

Font: EAP VIc. Període gener-desembre 2019
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Els nostres
professionals
La mitjana de la valoració per part dels
nostres professionals ha estat superior
a la mitjana de l’ACEBA (l’associació

Es comuniquen de
forma clara, transparent i
entenedora els resultats de

que representa els centres de salut

88%
68%*

l’empresa (assistencials,

autogestionats de Catalunya).

econòmics...)

Al qüestionari de qualitat de vida
professional (QPV 35), es destaca com a

L’empresa facilita la

aspectes positius la possibilitat de promoció

possibilitat de ser soci/a

92%
63%*

interna dins l’empresa i la motivació.
En canvi, s’identifica que la dimensió de
càrrega de feina és superior a la mitjana i
que cal millorar la conciliació laboral, familiar
i personal.

Tinc sentiment de pertinença
al sistema sanitari públic
català
Crec en el model
d’autogestió

84%
80%*

96%
89%*

Disposo de les eines
necessàries per

Al qüestionari de qualitat de
vida professional, el nostre
equip destaca les
possibilitats de promoció
interna i la motivació que
troben a l’EAP Vic.

desenvolupar la meva feina

88%*

i lillorar la meva capacitat
resolutiva (recursos
tècnics, accés a proves
complementaries)
L’empresa em facilita la
consiliació laboral, familiar i
personal
* Mitjana EBAs de Catalunya
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90%
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72%
83%*

DADES

Els nostres
grups d’interès
En l’enquesta als nostres grups d’interès

Capacitat
resolutiva i
derivacions

(entitats, associacions i col·lectius amb

2018

els quals interaccionem), van valorar
positivament la difusió d’estils de vida
saludables que realitzem, així com
l’accessibilitat dels professionals. I van

12.561 derivacions

constatar que considerem que som una
organització innovadora i ben organitzada
que potencia les relacions a llarg termini
amb els col·laboradors.

2018

4,50
Valoració global
dels nostres grups
d’interèsen una
escala de 1 a 5

7.119
interconsultes
especialitzades

+

2019

4,51

5.442
proves
complementàries

2019

“La comunicació amb les
persones és molt bona.
Cal continuar explicant com el
model de l’EAP Vic ajuda tots
els indicadors”.
Marina Geli, (Direcció CESS i Fundació d’Estudis
Superiors en Ciències de la Salut - UVic).

12.374 derivacions
7.409
interconsultes
especialitzades

+

4.965
proves
complementàries
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Una gestió eficient que impacta
en estalvi directe en farmàcia
La mitjana de cost per recepta/habitant
a Catalunya és de 215,86 euros. A EAP
Vic la mitjana de 139,11 euros. I això no vol
dir receptar més o menys, sinó prioritzar
la prescripció de medicaments més
econòmics.
A l’EAP Vic estalviem doncs, 76,75 euros per
persona en fàrmacs. Si ho extrapoléssim
a Catalunya i als seus 7 milions i mig
d’habitants, el país estalviaria 575 milions
d’euros en farmàcia.

A l’EAP Vic
estalviem més
de 76 euros
per persona en
fàrmacs.

Font: dades de CATSALUT publicades el 2019.
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Dades en valor (euros).
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64,4%
d’estalvi en
despesa
farmacèutica

DADES

FERRAN MORA
Aux. de Clínica
Qualitat
Per a mi treballar al
CAP del Remei
és una oportunitat
d’aprenentatge
constant, compartint
coneixement amb
l’equip i adaptant-nos
a les necessitats de
cada moment.
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VALORACIÓ

MERCÈ AUSIÓ
Aux. Administrativa
Comissió Violència de
Gènere i Maltractament

VALORACIÓ
Els nostres usuaris
i usuàries valoren
l’atenció rebuda per
la Unitat d’Atenció a
l’Usuari, medicina de
família, infermeria i
pediatria

Ajudar em fa feliç. És
el que dóna sentit a
la meva feina i tinc
la sort de poder –
ho fer formant part
d’aquest gran equip.

<< tornar a l’índex
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Els nostres usuaris i usuàries
valoren l’atenció rebuda per
la Unitat d’Atenció a l’Usuari,
medicina de família, infermeria i
pediatria
Les nostres usuàries i usuaris van avaluar

A les enquestes se’ls demana que avaluïn

amb una mitjana d’entorn d’un 8 sobre

els següents aspectes: la claredat rebuda

10 l’atenció rebuda per part de la Unitat

en les explicacions, l’amabilitat, l’interès que

d’Atenció a l’Usuari, medicina de família,

perceben en la resolució de les consultes

pediatria i infermeria.

que fan les persones usuàries, la rapidesa
en l’atenció i l’eficàcia.

Són dades extretes de l’enquesta que
elabora anualment l’EAP Vic. El 2019 es van

L’amabilitat i la claredat en les explicacions

realitzar més de 600 enquestes a persones

són dos dels aspectes que obtenen

usuàries del nostre centre, escollides a

una millor valoració en totes les àrees

l’atzar.

analitzades.

Unitat
Atenció a
l’Usuari

Medicina de
família

Infermeria
adults

7,9 8,1 8

Pediatria

Infermeria
pediatria

8,1 8

Font: enquesta de satisfacció externa realitzada per EAP VIC, SLP (2019)
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PERSONES
El nostre equip.

<< tornar a l’índex
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PERSONES

PILAR AGUILÀ
Metgessa de família
Farmàcia

Pertànyer a l’EAP Vic em genera
orgull i satisfacció. Sento que formo
part d’una empresa que busca
l’excel·lència en el seu dia a a dia.
És una organització on, per una
banda, hi trobes oportunitats per
a l’autorealització i la superació
personal. I per l’altra, el clima laboral
i l’empatia amb els companys et fan
sentir com a la teva segona llar.

SÍLVIA RICART
Infermera
Comissió de violència de
gènere i maltractament

És una sort treballar del que
m’agrada i formar part d’aquesta
“gran família” de professionals,
i alhora grans persones i bons
companys. Treballar al Cap del
Remei em permet treballar amb i
per a la gent del barri i formar part
del seu dia a dia.

El nostre equip
L’equip del nostre centre està integrat per

67

professionals al
servei de la salut
Categories professionals

17 metges/sses de família
4 pediatres
3 infermers/es de pediatria
14 infermers/es (4 gestores de cas)
4 auxiliars d’infermeria
2 higienistes
3 llevadores (ICS)

El nostre equip continua
creixent per donar resposta
a les necessitats també
creixents dels nostres usuaris
i usuàries.

11 atenció a l’usuari
4 metges 3 infermeres per a l’atenció
continuada d’urgències territorials (PAC Vic)
2 odontòlegs
3 departament d’administració
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PERSONES

“Gràcies Elisabet per
encomanar-nos la teva
professionalitat cada dia!”
Sopar de comiat de la infermera Elisabet Reig, la més
veterana del CAP del Remei! Va començar l’octubre
del 1996 i va ser responsable de l’equip d’infermeria
durant més de 12 anys.

16
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PERSONES

ES VA INCORPORAR COM A AUXILIAR DE CLÍNICA

MARIA REVERT, infermera

Què recordes dels teus inicis
al CAP El Remei?

Què és el que el que t’agrada
més de la teva feina?

Recordo que totes les
persones em van tractar i
rebre molt bé. Em vaig sentir
molt recolzada i ben acollida
per tothom. Sobre tot per
part de la meva companya,
la Maria Pujol, que em va
cuidar com una mare.

L’atenció directa amb les
persones.

Què creus que fa diferent
aquest centre dels altres
Centres d’Atenció Primària?
Crec que hi ha una gran
implicació per part de l’equip
en millorar dia a dia per
poder ajudar i atendre de la
millor manera possible els
nostres usuaris.

Com definiries l’equip?
Per mi és un equip
treballador, amb disposició
per la millora, competent i
amb cops amagats que fa
que sigui divertit conèixer a
fons cada persona que hi
treballa.

18
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Què els demanaries als
usuaris /es de l’EAP Vic?
Que estimin la seva salut i
que en tinguin la màxima
cura. És un tresor molt
preuat!

“És un equip orientat
a la millora contínua.
I amb cops amagats
que fan que sigui
molt divertit conèixer
a fons cada persona!”

PERSONES

ES VA INCORPORAR L’ANY 2000...

JORDI SUBIRANA, tècnic informàtic

Com definiries l’EAPVic?
Com una gran família de molt
bons professionals que ha
anat creixent amb el temps.
Per sobre de tot, com a molt
bona gent, implicats fins a la
medul·la en el seu objectiu,
compromesos amb els
usuaris i usuàries i amb la
resta de l’equip. Amb el seu
bon saber fer, s’entreguen al
màxim en benefici de tots.

Com recordes els teus
inicis?
Quan entres a formar
part d’aquesta família,
t’acullen i et fan sentir com
un membre més. Et sents
valorat ,respectat i estimat.
I aquests, sens dubte, són
uns valors fonamentals que
satisfan les expectatives
com a treballador, membre i
amic d’aquesta gran família
de la qual ja fa 20 anys que
en formo part.

Què fa diferent l’EAPVic?
Un dels paràmetres que
inequívocament diu molt
del caràcter d’una empresa
és l’índex de rotació de
personal. A l’EAPVIC molts
dels companys i companyes
hi treballen des de l’any 96,
quan es va crear. Crec que
això ho diu tot.

EAP Vic · Memòria 2019

“A la família de
l’EAP Vic ets sents
valorat, respectat i
estimat.”
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PERSONES

VA FER LA RESIDÈNCIA A L’EAPVIC I EN ACABAR ES VA QUEDAR...

ANNA FRANQUESA, metgessa de família

Què recordes dels teus inicis
al CAP El Remei?

Què és el que t’agrada més
de la teva feina?

Vaig venir a visitar el CAP
amb el que seria el meu
coordinador docent durant
l’especialitat de Medicina de
Família. Setmanes després
ja sentia que era un lloc amb
un bon equip de persones a
darrera, sempre disposats a
ajudar-te i amb idees clares
d’atenció al pacient.

La visió global que apliquem
del pacient en el nostre dia
a dia, entendre el pacient
en tota la seva dimensió
biopsicosocial. I la proximitat
a les famílies.

Què fa diferent aquest centre
d’altres CAP?
El fet que sigui un centre de
salut autogestionat (EBA)
facilita la presa de decisions
per tal d’afavorir l’atenció
de l’usuari. Distribuïm
els nostres recursos i
organitzem la nostra activitat
diària com creiem que és
millor per atendre els nostres
usuaris i usuàries de forma
eficient.

Com definiries l’equip?
Entregat per aconseguir la
millor atenció pel pacient i
ambiciós per millorar dia a
dia.

20
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Què els demanaries als
usuaris i usuàries del CAP?
Que reflexionessin sobre el
fet que darrera de la tasca
de cadascun dels nostres
professionals, sempre
enfocada al bé dels nostres
usuaris i usuàries, hi ha tot
un esforç diari i constant que
no és possible de mesurar.

“M’agrada el fet que
entenem el pacient en
tota la seva dimensió
biopsicosocial, i
la proximitat a les
famílies.“

PERSONES

HA FET 4 ANYS DE RESIDÈNCIA A L’EAPVIC...

Berta Muntadas, metgessa de família resident

Què recordes dels teus inicis
al CAP El Remei?

Què és el que t’agrada més
de la teva feina?

Com a resident: familiaritat.
La primera vegada que vaig
venir al CAP era estudiant
de 3r de Medicina i vaig
repetir a 6é de carrera. Quan
vaig arribar com a resident
tot i ser des d’una nova
perspectiva l’ambient m’era
ja familiar i també i ajuda el
fet de que l’equip de seguida
et fa sentir un més.

La possibilitat d’aprendre
cada dia dels pacients, dels
companys i de la medicina.

Què els demanaries als
usuaris i usuàries del CAP?
Treballar en equip, ells i
nosaltres per la seva salut, la
comprensió mútua és molt
important.

Què fa diferent aquest centre
d’altres CAP?
El treball en equip i la
dedicació de tots els
estaments pel pacient, per la
seva feina i per l’equip en si.

Com definiries l’equip?
Implicat amb els seus
pacients i el barri i motivat
per aprendre i superar-se.

“Som un equip
implicat amb els
pacients, amb el barri,
i molt motivat per
superar-se cada dia.“

EAP Vic · Memòria 2019
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COMUNITAT
VALORACIÓ

COMUNITAT
Sentim que formem
part de la comunitat
on estem ubicats, més
enllà de la nostra tasca
assistencial.
Oferim i portem a terme
diverses activitats per
a la comunitat, des del
nostre compromís amb
les persones i l’entorn, i
al servei de la salut.

ALBA CALZADA
Infermera
(atenció domiciliària)

<< tornar a l’índex

Quan la Beth em va telefonar per
dir-me que m’incorporava a l’equip
de manera indefinida, per mi va ser
com un raig de llum enmig de dies
grisos i incerts. Ara que han passat
uns anys, em sento afortunada de
treballar amb aquest equip, on crec
que es valoren les persones per
sobre de tot.

22
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COMUNITAT

Participació en actes i
propostes en clau de ciutat

Activitats de sensibilització

Taula de salut comunitària de Vic

Xerrada-taller adreçada a pacients i
familiars afectats de fibromiàlgia, fatiga
crònica i SQM (Sensibilitat Química Múltiple).

Accions tranversals o global que dinamitzen
i fomenten la participació de tota la
comunitat.

Jornada de fibromiàlgia i síndrome de fatiga
crònica

Dia mundial de l’activitat física
Prescripció social
El CAP El Remei s’ha iniciat en el programa
durant l’octubre amb 4 primeres visites amb
4 pacients.

Promovem l’ativitat física amb imatges dels
professionals del CAP practicant algun
esport.
Àpats festius per a diabètics

III Jornada de salut comunitària de la ciutat
de Vic
L’EAP Vic ha assistit a totes les reunions
proposades per la subcomissió de la taula
de salut per a l’organització de la Jornada.
Vic ciutat compassiva i cuidadora
Assistència a les activitats de la 4a edició.

Taller pràctic per a persones diabètiques
on es repassa la dieta i es donen eines per
millorar la qualitat de vida del malalt.
Acte de sensibilització sobre el càncer de mama
Material divulgatiu de l’autoexploració com
a mètode imprescindible per a la prevenció
del càncer de mama.
Taller de relats per a avis i nens a la biblioteca
Taller per a nens i avis que es realitza a
la biblioteca del barri, en el marc del Dia
Mundial de la presa de consciència de l’abús
i el maltractament cap a les persones grans.
RCP per a usuaris.
Taller d’afectivitat i sexualitat en la
maduresa.
Acte de sensibilització en el marc de la
Setmana Sense Fum. Material divulgatiu de
mètodes per ajudar a deixar de fumar.

Parada que fem cada any per la SETMANA SENSE FUM

EAP Vic · Memòria 2019
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COMUNITAT

Projecte ASSIR-VIC SUD

Altres activitats

Tallers de menopausa per a dones
magrebines (31 dones).

Col·laboració amb el projecte “Vic, ciutat
cuidadora” de l’Ajuntament de Vic.

Grup focal de dones magrebines
nouvingudes entre 18 i 48 anys (8 dones).

Taller pràctic de RCP a les instal·lacions
del CAP en el dia mundial de la reanimació
cardiopulmonar.

Taller de pre i post part per a dones
magrebines amb suport de psicologia
(18 dones).

La Marató de TV3. Activitat conjunta amb
Associació de veïns del Remei, Associació
de comerciants i Bonpreu-Esclat. Tots els
diners recaptats en benefici a la Marató TV3.

Taller de pre i post part per a dones
autòctones amb suport de psicologia.
PAFES (Programa activitat física) amb dones
marroquines.
Projecte d’educació sexual i productiva
entre iguals a l’institut IES La Plana en
col·laboració amb l’ASSIR.

UDACEBA (Unitat Docent)
Projecte Fem Salut al Barri que consisteix
en:
Col·laboració en la preparació de les
Jornades de salut comunitària d’UDACEBA.

Xerrada vapers i més. Xerrada realitzada
als alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’institut La
Plana.

Oncocursa. Cursa amb participació
massiva. Tots els beneficis generats per
les inscripcions i participació a la cursa es
destinen a Osona Contra el Càncer.

Organitzadors i patrocinadors del “Memorial
Montse Villarrubia” a l’obertura de la festa
major del barri del Remei. Aquest any des
de l’església del Remei.

Col·laborar en la formació en salut
comunitària dels residents d’ACEBA.
Lluita contra la violència masclista (tallers
en escoles, accions reivindicatives al CAP).
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Tallers d’educació grupal
Taller de cuina saludable per perdre pes
impartit per la Griselda Trullàs a l’Abril amb 13
participants i una satisfacció final de 4.6/5.

Tallers de menopausa per
dones magrebines amb gran
assistència i èxit de participació.

Taller de Pacient Expert per ajudar a
deixar de fumar, realitzat durant els
mesos d’octubre i novembre. Impartit

Taller Psicodep de nou sessions de durada
impartit per Eli Marcé, durant el mes de maig
i juny, amb 4 participants i una satisfacció de

per MireiaGallés, com a observadora
i formadora del pacient expert. Hi van
participar 5 persoens que van deixar de

5/5

fumar abans de finalitzar el taller.

Taller de primers auxilis per adults impartit

Taller de Pacient Expert de cuidador

per formadors de Creu Roja seguint el
programa “Saber és Salvar” i amb la
participació de la Sílvia Ricart i la Dra. Obiols,
dut a terme en dues sessions al Setembre

de pacients amb Alzheimer, en clau de
ciutat. Impartit al centre cívic Can Pau
Raba i coordinat per Maria Revert, com a
representant del Cap del Remei.

amb 16 participants i una satisfacció de
4.9/5

Tallers diversos. Durant els mesos d’octubre
i novembre es van impartir diversos

Taller de primers auxilis per a mares i pares,
impartit per formadors de Creu Roja en el
marc del programa “Saber és Salvar”. Amb
la participació de Gemma Armengol i Lali
Sanjosé. Taller consistent en dues sessions
el mes d’octubre amb la participació de 10
persones. Van avaluar el curs amb 5/5.

tallers com ara “Gimnàstica dolça per
a patologies d’esquena”, “Exercici físic
adaptat per a persons amb patologies
càrdiovascular i respiratòries”. Impartits
per la fisioterapeuta Cristina Molas,
amb una assistència de 12 persones
i una avaluació de satisfacció de 5/5.

Taller sobre RCP per als usuaris del centre,
coincidint amb el dia mundial de la RCP, d’un
dia de durada, amb la participació de 51
usuaris i una satisfacció de 4.9/5

EAP Vic · Memòria 2019
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CONEIXEMENT

CONEIXEMENT
Investigar, aprendre,
formar, divulgar.
Recerca
Docència
Formació
Jornades, congressos i
publicacions

<< tornar a l’índex
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Apostem per la formació i la docència. El fet

de clínica i odontologia que fan les seves

de pertànyer a la UDACEBA (Unitat Docent)

pràctiques a l’EAP Vic mentre s’estan

ens permet tenir professionals sanitaris

formant.

titulats i tutoritzats per nosaltres durant 2
anys (infermeria) i 4 anys (medicina) per
tal que obtinguin l’especialitat. Així com

Apostem per compartir coneixement i per
donar oportunitats a nous professionals.

estudiants de medicina, infermeria i auxiliar

Recerca
La Comissió de Recerca vetlla pel correcte

Estudis i assajos

registre, supervisió i valoració de totes les
activitats de l’equip en l’àmbit de recerca.

Estudis i assajos de recerca
Línies de recerca: Projectes
d’investigació en els quals es col·labora:

Assaig Herpes 049. Seguiment de pacients
de la vacuna herpes zoster
Assaig EPI-022
Assaig vacuna HZ 062

Sustain,PIIC plus.Atenció centrada en la
persona
Estudi Psicodep (intervenció grupal)
Estudi INFORISK (risc cardiovascular)
Estudi en nens VFR (infecció tuberculosa)
Transtorn del neurodesenvolupament
(fracàs escolar i alteracions conducta
adolescents)
Estudi IF-VIG
Beca investigació d’Osona

Sempre hem fomentat la
compartició de coneixement
i donar oportunitats als nous
professionals.

EAP Vic · Memòria 2019
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CONEIXEMENT

CARME ÁLVAREZ

Projectes d’investigació PROPIS
Validació i aplicabilitat de l’índex de fragilitat
basat en la valoració geriàtrica com a eina
pronòstica AP.
Estudi poblacional observacional
transversal de prevalença, característiques
clíniques i adequació terapèutica del dolor
crònic en pacients amb malalties cròniques
avançades.

Metge de Família
Responsable de recerca
Treballar al CAP del Remei
és formar part d’una gran
família, en què tothom intenta
aportar el millor. Com en un
formiguer, cadascú treballa
de forma autònoma, però de
manera molt organitzada i
sincronitzada. Això fa que fa
que l’equip funcioni!

Estudi d’activitat física en dones
magrebines.

Combinem la recerca amb
la docència, contribuint a
avançar en molts àmbits de
coneixement.

28

Les persones també són el
centre i el motor de la nostra
recerca. Cada pas endavant,
per petit que sigui, suma per
aconseguir millores per a totes
i tots.
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ROGER CODINACHS
Metge de Família
Responsable Docència
Per mi treballar al CAP del
Remei és un motiu d’orgull
i de satisfacció. Formo
part d’un gran equip de
professionals i persones
amb qui em trobo molt a
gust. N’estic molt content.

EAP Vic · Memòria 2019
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Docència
Som un centre docent

Col·laborador docent en l’activitat
d’observació de la pràctica clínica.
Per primer any ha vingut un resident de
psiquiatria a fer una estada d’un mes.
També per primer any hem tingut
psicòlegs fent pràctiques al nostre Centre.

47

persones
formades el
2019

•

Postgrau: 18

Hem tingut una resident holandesa a fer

•

Pregrau: 29

un programa internacional anomenat

•

Alumnes UVic posar: 26

Hippokrates.

•

Residents ACEBA: 11 (9 MIR i 2 IIR)

•

Estudiants IES Vic: 3

•

Professionals del Consorci Hospitalari

Taller RCP avançat immediat.

de Vic: 6

Taller higiene de mans.

•

I Programa Hippokrates: 1

Formació en cuidar-vos per tenir una bona salut.
XXXIV Jornada en actualització en
pediatria.
XVII Jornada de cardiologia per metges AP.

Apostar per la docència
és apostar pel futur,
acompanyant al creixement de
nous professionals.
La Cristina Sanmartin ensenyant la tècnica de vacunació a una estudiant
d’Infermeria de la UVic
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M. ROSA VILASECA
Aux. administrativa
Responsable UAAU
Treballar a l’EAP Vic significa
formar part d’un gran equip
de persones amb uns grans
valors i vocació de servir i
ajudar als usuaris/ es que ho
necessiten.
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Formació
Formació EXTERNA
32 ACCIONS FORMATIVES

Col.laborador docent alumne UVIC
observació de la pràctica clínica

Epidemiología i prevenció del virus VPH en
pediatria

Cuideu vos per gaudir d’una bona salut /
academia del seniors

RCP Immediat

Intervención enfermera en el duelo

Curso para educadores en asma

I Curs d’actualització per infermeria
pediatrica

Investigación en infermeria como elaborar
un poster científico

Salud Pública i comunitària

Primera mala noticia

Curs en suport vital immediat

Intervenció en tabaquisme

La higiene de manos durante la atención
sanitaria

Interpretació de resultats analítics
d’infermeria Interpretació de resultats
analítics d’infermeria

Psocoeducació grupal per a pares amb
nens amb TDHA

Curs on-line de salut comunitària

Psocoeducació grupal per a pares amb
nens amb TDHA

La gestió per competències a l’empresa
MalaltIa celíaca a l’atenció primària

Interpretació de resultats analítics
d’infermeria

Curs on-line de salut comunitària

Introducción a la electrocardiografía

La higiene de manos durante la atención
sanitària

Intervenció enfermera en el duelo

ANGLÈS C1

Cómo evaluar las úlceras de pie diabético

Infeccions nosocomials

XI Trobada del Programa Atenció Primària
Sense Fum

Un grup de l’IBEI 7.5.2019 12:30-14:00
Curs de delegat de protecció de dades

32

VII Jornada de Vacunes de l’AIFiCC

Inequidades sociales y salud. Manejo en la
consulta de Atención Primària
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Formació INTERNA

Scape drugs

31 ACCIONS FORMATIVES

Projecte de recerca IF + VIG –AP

Nou conveni col·lectiu de la sanitat
concertada

Podologia

Violència Masclista en adolescents

Prescripció i desprescripció PIX

Risc de Suïcidi

ETS Maneig de la Bufeta Hiperactiva

Bibliogràfica Indicadors

Risc Cardiovascular

Fibrosi Pulmonar

Scape drugs

Presentació sistema sanitari Holandès

Projecte de recerca IF + VIG –AP

Projecte Atenció integrada per a persones
amb complexitat social i sanitària d´Osona

MAPA

Seguretata de pacient

Prescripció i desprescripció d´antipsicòtics
en edat avançada

MPOC

Patologia Aguda

Antidiabètics Orals

Peu diabetic

Codi IAM . ICTUS SEPSIS RCP I repàs
medicació d´urgència

Revisió de protocols crònics
PIX

Casos Clinics
Repàs de patologia aguda pediatrica
Suport Vital Avançat
Recerca clínica NACOS LOPD PIX
ETS Maneig de la Bufeta Hiperactiva
Risc Cardiovascular

EAP Vic · Memòria 2019
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Educació GRUPAL I
COMUNITÀRIA

Tallers de SALUT COMUNITÀRIA

10 ACTIVITATS GRUPALS

PAFES amb dones marroquines

Taller de cuina saludable per perdre pes

Alimentació saludable i equilibrada. Activitat
realitzada a l’escola Sagrat Cor

9 TALLERS DE SALUT COMUNITÀRIA

Taller Psicodep de nou sessions de durada

Taller Complert i saludable. Institut la Plana

Taller de primers auxilis per adults
Taller de primers auxilis per pares
Taller sobre RCP per als usuaris del centre
Dos tallers durant l’any de menopausa per
dones magrebines
Taller de Pacient Expert per ajudar a deixar
de fumar
Taller de Pacient expert de cuidador de
pacients amb Alzheimer en clau ciutat
Taller sobre gimnàstica dolça per patologia
d’esquena
Taller sobre exercici físic adaptat a
persones amb patologia cardio vascular i
respiratòria.

34

Trekking saludable i cultural: aliança entre
AAVV El Remei, AAVV La Calla, EAP Vic,
Associació de gent gran activa de Vic i
comarca i Associació cultural lúdica i d’oci
Jaume Balmes i el Casal Casal Sant Jordi.
Participació al FactorQ (escoles de pares i
mares)
“Cuideu-vos per gaudir d’una bona salut”
Acadèmia de Sèniors
Introducció al sistema Sanitari. Dirigida a
Alumnes del centre de formació adults del
Montseny
L’ofici d’infermer. Adreçada a alumnes del
Centre de Formació d’Adults del Montseny
Taller sobre voluntats anticipades realitzat a
Muntanyola
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ANNA BUXADÉ
Aux.administrativa
Educació Grupal
Crec que el que ens fa
diferents és el compromís,
l’esforç i l’equip.
EAP Vic · Memòria 2019
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Jornades, congressos i
publicacions
Comunicacions

Publicacions

XVII Jornada de Cardiologia per a metges
d’atenció primària. Universitat de Vic
Jornada de Comiat i Benvinguda de
Residents
RCP Immediat
Cuideu vos per gaudir d´una bona salut /
academia del seniors

Article Revista AP Salut, volum 7, numero 1:
“Fomentem el Role-playing” (Dra. Marta
Serrarols)

Article Revista AP Salut, volum 7, número 1:
“El maltractament a la gent gran” (Dra. Alicia
Villanueva)

Actualització en Pediatria
Jornada Xarxa AUPA
Jornada COMSALUT. Experiencia i futur

Article Revista Fer Salut, número 93:
“La hipertensió arterial, un factor de risc
cardiovacular” (Anna Bartés-Infermera)

Jornada 10 anys del dia mundial de l´activitat
física

Article Revista Fer Salut, número 93:

VII Jornada de Vacunes de l’AIFiCC

“Educació Sanitària al CAP El Remei” (Mireia
Gallés- Infermera Responsable Ed. Grupal)

Jornada actualització em salut sexual i
reproductiva

Article Revista Fer Salut, número 94:
“La Memòria EAP Vic. Tot allò que us volem
dir...” (Óscar Autet i Natàlia HernàndezComunicació Externa)

Pòsters
Educació física en dones musulmanes
Grups d’educació maternal i post parta
dones immigrants amb dificultat idiomàtica

36

Article revista Fer Salut, número 89:
“Programa d’atenció domiciliària a pacients
crònics”.
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L’EAP Vic a la XXII Jornada ACEBA
El 22 de novembre de 2019 un grup de
professionals de l’EAP Vic vam assistir a la
XXII Jornades ACEBA que van tenir lloc al
Castell de Peralada.
Sota el lema ‘Salut a totes les polítiques’ la
jornada va posar en valor les polítiques
en salut que es desenvolupen en diferents
àmbits i sectors del nostre context
socioeconòmic.
Són moltes les empreses i entitats que,
des de l’àmbit públic i privat, implementen
noves línies estratègiques que tenen
com a resultat un benefici per la salut.
A les Jornades 2019 s’hi van presentar
una mostra d’accions molt diverses per
promoure la salut de la població.

La jornada va posar en valor
les polítiques en salut que es
desenvolupen en el marc del
context socioeconòmic.

Òscar Autet i Natàlia Fernández, dos dels professionals de l’EAP
Vic que van assistir a la Jornada ACEBA.
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COMPROMÍS

COMPROMÍS
Gestionem des del
compromís amb els
valors i el territori.
L’EAP se suma a la
Setmana Europea de la
Mobilitat Sostenible
Responsabilitat social
Sostenibilitat
Qualitat i seguretat en el
pacient

<< tornar a l’índex
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L’EAP Vic se suma a la Setmana
Europea de la Mobilitat Sostenible
L’EAP Vic es va sumar a les activitats de la
Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible,
que va tenir lloc del 16 al 22 de setembre.
Amb el lema, “Camina amb nosaltres”,
l’objectiu d’aquesta setmana és promoure
hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs
i saludables com ara els desplaçaments
a peu, en bicicleta, en transport públic o
amb vehicle elèctric, així com visualitzar els
canvis possibles en l’ús de l’espai públic,
millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la
contaminació.
La setmana de la mobilitat vol promoure la
reflexió sobre com afecta a la nostra salut
l’ús excessiu del transport motoritzat. Per
una banda, la contaminació atmosfèrica i
la congestió que generen tenen un impacte
negatiu sobre els sistemes respiratori i
cardiovascular. I per l’altra, propicien el
sedentarisme i la inactivitat física.

Amb el lema “Camina
amb nosaltres”, ens vam
sumar a la Setmana de la
Mobilitat per promoure
hàbits més sostenibles,
segurs i saludables.

Alguns companys de la feina van desplaçar-se durant la
setmana en bicicleta

Cal reflexionar sobre
l’impacte a la nostra
salut de l’ús excessiu de
vehicles de transport
motoritzat.
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Responsabilitat
social
Eixos estratègics i línies d’acció

Millores de gestió
Millores i canvis en la
gestió que ens han permès:
Canvi en l’empresa de neteja

Prescripció social

Nou programa informàtic de RRHH per
poder gestionar individualment les
necessitats horàries, gestió vacances,
canvis de torn i poder estar al cas en tot
moment de l’estat individual en quan a
temes laborals d’interès.

Música per la memòrica (Alzehimer)
Acte sensibilització càncer de mama
Relats avis i nens en el dia del
maltractament a la gent gran

Millora de les condicions de les “office” de
descans amb noves màquines de cafè
i fruita proporcionada per l’empresa. El
treballador només ha d’adquirir la càpsula

Marató de TV3
Oncocursa
Patrocinar i organitzar concert festes del
barri
Vic: Ciutat compassiva i cuidadora

Accions de RSE 2019
Servei d’acollida de l’ajuntament de Vic,
projecte ici ,Vic i ciutat cuidadora
Osona contra el Càncer, banc de sang i
banc aliments
Ashes
Càrites
Fundació Trueta i metges sense fronteres
Calandra
Rotary Club Osona
ADFO

40

Oncocursa 2019: grup d’avituallament
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Qualitat i seguretat en el pacient
Pla estratègic 2018-2020
El 2018 vam encetar unes jornades de
treball per reflexionar sobre les línies
estratègiques que havien de marcar el futur
dels propers tres anys de l’EAP VIC.
Totes i tots els professionals vam participar
en diverses jornades de debat i reflexió, per
consensuar el nou full de ruta.

Continuem el
desplegament dels
eixos estratègics del
pla 2018-2020.

1. COMPROMÍS PER LA SOSTENIBILITAT I LA RELACIÓ AMB LA SOCIETAT
Desenvolupar un model de gestió que afavoreixi la sostenibilitat del projecte EAP VIC i
esdevenir un referent dins l’àmbit de les entitats de base associativa i la comunitat.

2. COMPROMÍS AMB ELS RESULTATS ASSISTENCIALS
I LA SATISFACCIÓ DELS PACIENTS
Ser un centre distingit pel tracte i la personalització amb el pacient, amb una visió
comunitària de l’atenció i on professionals i pacients se sentin partícips d’un projecte
sostenible d’excel·lència assistencial i de gestió.

3. COMPROMÍS AMB L’EXCEL·LÈNCIA DELS NOSTRES PROFESSIONALS
Aconseguir captar i retenir els professionals, que aquests estiguin alineats i implicats
amb l’estratègia de l’organització i que disposin de les capacitats competencials
necessàries per a l’execució d’objectius estratègics.

4. COMPROMÍS AMB LA CULTURA ORGANITZATIVA BASADA EN L’EXCEL·LÈNCIA
Consolidar una cultura basada en l’excel·lència, enfortir sistemes de control i gestió de
la qualitat, innovació i eficiència a través d’uns equipaments i tecnologia que facilitin la
vida a professionals i pacients.
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ALTRES FETS DESTACATS 2019

ALTRES FETS
DESTACATS
2019

MONTSE ESCRIU
Aux. Administrativa
Qualitat
Treballar aquí és
una oportunitat per
a créixer cada dia
com a persona.

<< tornar a líndex
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Presentació del llibre sobre
la hipertensió del Dr. Albert
Ledesma
El Dr. Albert Ledesma, metge de familia de

El Dr. Ledesma va explicar que la tensió

l’EAP Vic va presentar l’octubre del 2019 el

arterial elevada pot ser la causa de moltes

seu llibre titulat “Tinc hipertensió. I ara què?” .

malalties cardiovasculars, i que afecta un

A l’acte de presentació hi van assistir una

40 % de les persones de més de divuit anys.

quarantena de persones, entre pacients del

Al llibre, explica de manera clara i detallada

Dr. Ledesma, membres de l’equip de l’EAP

com detectar i reduir aquest factor de risc,

Vic, així com representants del món sanitari,

així com mesurar correctament la tensió i

com la Dra. Marina Geli, coordinadora del

com millorar els nostres hàbits de vida.

Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de la
UVic, i el Dr. Carles Blay, cap d’estudis de la
Facultat de Medicina de la UVic.

Entre d’altres consells va recomanar fer
exercici de manera regular, seguir una dieta
equilibrada amb poca sal, mantenir el pes
adequat, no fumar, etc.

Al llibre s’explica com
detectar la hipertensió i
reduir aquest factor de risc,
així com mesurar la tensió
correctament i millorar els
nostres hàbits de vida.
Marina Geli presentant el llibre en presència de l’autor

EAP Vic · Memòria 2019
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Diploma al
compromís
RSE

Revista
FerSalut
El Fer Salut és una eina de divulgació
en salut dirigida a tota la població, per

Recollim el diploma de bones pràctiques
com a empresa compromesa en

promoure bons hàbits i contribuir a
l’educació i la conscienciació de la
importancia de cuidar-se.

responsabilitat social

És una publicació gratuïta de periodicitat
Dimecres 19 de juny del 2019, un grup

bimensual.

de companyes del grup de treball de
Responsabilitat Social Empresarial (RSE)
va assistir a l’acte de cloenda de RSE.
Pime2018, on van recollir un diploma en
reconeixement de les bones pràctiques de
l’EAP Vic en aquesta matèria.
L’acte va comptar amb la presència del
President del Consell de Cambres de
Catalunya, Joan Canadell, la Consellera
d’Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, i
la presidenta de Respon.cat, Mercè Mullor.

La gerent de l’EAP VIC, Marta Serarols, recollint el diploma en
les jornades de Responsabilitat Social
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Exemplars publicats el 2019
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Xarxes

Al 2019 ens vam marcar com
a objectiu arribar als 1500
seguidors a les xarxes socials.
Un objectiu superat amb escreix
amb prop de 1800 seguidors.

1.773

Web
Selecció d’informació interna del CAP i

Facebook

externa de salut que sigui d’interès de

675 seguidors

l’usuari i accessible per tothom.
Tenim una mitjana de més de

Increment de 35 seguidors respecte el 2018.

1.500

Les notícies que més interessen tenen una
interacció d’entre 250 i 450 visualitzacions.
La més visualitzada va ser Oncocursa.

visualitzacions mensuals.
Descens de 500 visualitzacions mensual
respecte el 2018.

Twitter

Pantalles digitals del CAP

610 seguidors

Publiquen informacions que permetin als

Increment de 96 seguidors respecte el 2018.

usuaris i usuàries estar ben informats

Durant el 2019 vam realitzar 99 piulades i

respecte fets i activitats puntuals del seu

255 repiulades, que representen un lleuger

interès.

descens en 58 piulades respecte el 2018.

Instagram

485 seguidors
Increment de 169 seguidors respecte el 2018.
Les publicacions amb més visualitzacions
i interaccions són les relacionades amb
activitats sanitàries on els usuaris i
usuàries participen en entorn oberts. Les
publicacions amb més interacció han estat
les relacionades amb Oncocursa, sales
d’espera, aula polivalent i els tallers de
Primers Auxilis i RCP.
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I Premi Idea Innovadora EAP Vic
Oscar Autet, amb la seva proposta
“Integració de famílies immigrants. Educació
i Salut. Factors clau” va ser el guanyador del
Primer Premi d’idees innovadores de l’EAP
Vic.
Autet va proposar un projecte d’intervenció
que unia educació sanitària, acadèmica i
social per facilitar l’integració a uns nens i
famílies en situació vulnerable. Es tracta d’un
programa que pretén millorar el rendiment
escolar dels nens vetllant per les absències
escolars evitables, oferir un servei educatiu
a nens amb absentisme prolongat justificat i
a l’hora estalviar demandes també evitables
al CAP.
L’objectiu del Premi Idea Innovadora EAP
Vic és premiar i posar en valor una idea
o iniciativa que permeti a l’organització
aplicar innovacions en la gestió que poden
impactar positivament en els resultats de
l’empresa en l’àmbit de les persones, dels
pacients o de la societat.
Alhora, és una excel·lent oportunitat de tots
els professionals d’EAP VIC de contribuir i
participar en la millora del centre.
El premi té una dotació única econòmica de
2.000 €.

L’Òscar Autet, guanyador del premi, en el moment de recollir-lo
i adreçar unes paraules als assistents
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