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L’Atenció Primària ha estat la primera línia de 
contenció de la COVID-19. 

Ens hem reinventat per fer front una pandèmia sense 
precedents, demostrant una gran capacitat de gestió, 

organització i resolució. 

Gràcies a tots els professionals de medicina, pediatria, 
infermeria, residents, odontologia, treball social, recerca, 

atenció a l’usuari, administració, logística  i neteja, que 
s’han implicat i amb l’esforç de tothom ho hem aconseguit!

A tots els professionals sanitaris, a la solidaritat de la 
societat, als pacients i les seves famílies, als que ho han 

superat i als que hem perdut. 
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Carles Brotons
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Medicina de Família 

M. Luisa Galán 
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Sandra Audi 
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Mariano de la Figuera 

Elisabet Rayó
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Albert Casasa

Rosa Monteserín

Helena Ferrer

Rubén Fuentes

Pediatria 

Carme Palasí
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Infermeria 
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Anna Calvet 

Xavi Corominas 

Alba Montañez 

Andreu Esteban

Cristina Capel
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Odontologia

Berta Agustí 

Cristina Blanco

Treball Social 

Laia Menero

Auxiliars

Líbia Valverde

Cristina Chaves
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L’equip

Nous perfils professionals context covid19

Coordinació i seguiment de casos

Dra. Diana E. Fernández i Dr. Carles Brotons

Referents Residències

DUI Begoña Ichazo i Dra. Diana E. Fernández 

Referents Escolars (RECO)

Lucía Arbondo i Sergi Padrós

Gestors Covid (GECO)

Adriana Williams i Octavio Andrade

Realització de proves PCR

Berta Prat i DUI de guàrdia
4
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Atenció Continuada: CUAP Dos de Maig

Hospitals de referència

• Hospital Dos de Maig 

• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

Residències del territori

• Lepant Residencial

• Residencia Los Tilos

• Orpea Barcelona Guinardó

Dades del centre i població assignada

Àrea Bàsica de Salut (ABS ): Barcelona-7B

Districte: Horta-Guinardó

Barri: Baix Guinardó

Població assignada 2020: 19.314

Població atesa 2020: 15.949

Superfície construïda: 1.295 m2

Superfície útil: 1.169,80 m2

Administració pública: Servei Català de la Salut

Model d’autogestió
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Pla de contingència
A partir del març, amb el canvi d’escenari i l’activació de situació d’alarma
i de confinament dels ciutadans ens va obligar a refer la nostra activitat:
potenciant els mitjans virtuals i amb una atenció telefònica reforçada des
del domicili.

Les visites programades es van reduir dràsticament deixant pas a les
urgències que anaven sorgint. Les activitats internes i externes del centre
planificades es van ajornar.

Vam elaborar i implantar un Pla de contingència propi, adaptant-se a les
noves circumstàncies que s’anaven presentant.

Un pla d’acció amb 4 objectius principals:
1. Vetllar per la màxima seguretat dels professionals de l’EAP

Sardenya.
2. Mantenir el nostre Centre d’AP amb la màxima capacitat

operativa possible per poder fer front als requeriments
d’atenció a la nostra població de referència.

3. Adaptar i modificar la nostra forma de treball i els nostres
circuits d’atenció per tal de minimitzar les opcions de
transmissió comunitària per als nostres pacients en relació
amb el CAP.

4. Facilitar l’actuació dels Centres, Equips, Empreses o particulars
del nostre àmbit comunitari en la resolució d’aquesta situació
d’alerta.

També, pel context canviant vam crear un Comitè de seguiment, per tal d’ajustar les accions a la nova realitat,
amb una revisió diària i reunions setmanals per garantir les evidències i recomanacions més recents dels
responsables sanitaris.

Així com, una Unitat de Suport Epidemiològic de Sardenya (SUVEC) encarregada de la vigilància, la
identificació i el control de brots de la COVID-19 en la nostra Àrea Bàsica de Salut i de tots els professionals (de
l’EAP Sardenya, Clínica Sardenya i UDACEBA) i les seves famílies. Dirigida pel Dr. Carles Brotons, responsable de
la nostra Unitat de Recerca, en coordinació amb la Dra. Diana E. Fernández.

A l’inici d’aquesta crisi, es varen suspendre permisos i vacances, la nostra activitat professional s’ha fet sense
límits d’horari. Per tal d’ajudar a no col·lapsar el servei d’urgències:

• A partir del 28 de març, vam ampliar l’horari del centre sent els dissabtes, diumenges i festius
l’horari d’atenció de 9h a 17h.

• També, s’ampliava l’horari a l’atenció de les agendes virtuals i de seguiment de casos covid.
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Pla de contingència
La seguretat dels professionals ha estat sempre la principal preocupació, per
això des del primer moment vàrem disposar d’un protocol de mesures de
protecció, tant al centre com a la tornada al domicili.

Cal destacar que vàrem ser dels primers centres a disposar d'equips complets i 
homologats de protecció.

Disposàvem de mascaretes reutilitzables transparents, de gran utilitat per 
pacients amb problemes d'audició.

També, es va redissenyar la infraestructura del centre:
• Canvi del sistema de climatització, amb sistema d’ionització, filtres

HEPA i ultraviolats.
o Control de la qualitat de l’aire.

• Proteccions al taulell.
• Limitació d'aforament al centre i a les sales comunes (vestuari, sala

de formació, biblioteca, office), mantenint la distància de seguretat.
• Circuit d’entrada i circuit de sortida al centre.
• Rutes específiques per pediatria.
• Zones d’aïllament identificades.
• Senyalética i pictogrames específics de seguretat.

Vam retirar tots els fulletons, les 
joguines de pediatria i altres materials 

que podien generar contacte entre 
pacients.

La manca d'espai i per tal de mantenir un "circuit net" 
realitzàvem les PCRs al local de Clínica Sardenya 

(Serveis Complementaris) situat al costat de l’EAP 
Sardenya, Carrer Sardenya 470.

https://www.clinicasardenya.cat/
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Activitat assistencial
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Medicina d'Atenció Familiar i Comunitària 2020

Vitual Presencial

TOTALS MF

Virtuals = 53.141
Presencials = 23.071

Domicilis = 394

Virtual

Per disminuir el fluxe de persones en el centre, vam redissenyar l’activitat
assistencial, donant prioritat a l’atenció de visites no demorables, creant 3
noves agendes principals: urgències medicina, urgències pediatria i
tècniques d’infermeria.

Una nova planificació dels equips de guàrdia, amb el suport dels
metges/ses i infermers/es residents, que reforçaven l’activitat del centre, i
adaptat a les necessitats assistencials.

Això ens ha permès oferir una excel·lent qualitat assistencial, minimitzant el 
risc de noves infeccions i respectant el confinament.

L’atenció virtual (per gestions burocràtiques, resultats de proves, consells i
recomanacions...) van ser clau en el procés de contenció i en l’eficiència de la
gestió, en què la demora de cada professional no podia superar les 48 hores,
per minimitzar l’impacte en l’agenda d’urgències.

També, es va habilitar un mètode de videoconferència entre pacient –
assistencial, via web i compatible amb tots els dispositius (Windows, MacOS,
iOS i Android).

Vam fer formació d’urgència en ECO pulmonar i
ens va permetre diagnosticar i mantenir amb
seguretat clínica el seguiment del pacient al
domicili, amb febre persistent. Disposàvem de:

• 50 equips per la monitorització de
paràmetres clínics (especialment la
saturació d’oxigen) a distància.

• Equipament d’un ecògraf fixe i 2
ecògrafs portàtils.

Altres agendes context covid

Informació covid-19 110

Contactes estrets covid 654

Seguiment covid 3.809

ECOs Pulmonar 127
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Les agendes d’infermeria es va distribuir en extraccions, tècniques,
seguiment i control dels pacients en tractament amb Sintrom.

El seguiment dels pacients en atenció domiciliaria es va promoure de forma
virtual, a excepció dels casos que requerien la forma presencial, com són els
pacients aguts.

L’activitat programada de seguiment de patologies cròniques, va quedar
ajornada fins a la finalització de la vacunació antigripal, a excepció dels
crònics no demorables.

Analítiques

Extraccions 2.995

ASSIR 113

SINTROM 1.822

Total 4.930
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Domicilis Infermeria 2020

TOTALS INFERMERIA

Virtuals = 4.672
Presencials = 20.943

Domicilis = 1.081

Proves
Espirometries 57

MAPA 15

AMPA 32

Total 104

Vacunació
Escolar 688

Antigripal 4.777
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Activitat assistencial
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Unitat de Recerca 2020

Vitual Presencial

TOTALS UR

Virtuals = 114
Presencials = 272

Domicilis = 1

A nivell pediàtric, dintre del Programa del Nen Sa, es va establir un
nou calendari per les vacunes que podien ser administrades de
forma demorada i segura als infants. Així, es van establir 3 circuits:
infants amb febre i respiratoris, infants no respiratoris i infants sans
per vacunes.

Les visites d’educació sanitària presencials van ser ajornades. Però,
vam continuar de forma online amb el Taller setmanal de lactància
materna.

Virtual

Virtual

A causa de la pandèmia, la Unitat de Recerca es va transformar fent
de suport epidemiològic. Ens vam centralitzar en assumir la
responsabilitat del seguiment no clínic, sinó epidemiològic dels
nostres pacients, residències i escoles de zona, i especialment dels
nostres professionals (assumint les responsabilitats de Salut
Laboral); sense deixar el seguiment dels estudis que teníem en
actiu.



Activitat assistencial

L’activitat de treball social es va fer molt prioritzada per deixar accés
a la urgència social o ingrés sociosanitari, ajornant la gestió de
tràmits administratius.

TOTALS  TS

Virtuals = 902
Presencials = 751
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TOTALS  ODONTO

Presencials = 2.108
Virtuals = 42
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El servei d’odontologia va romandre actiu exclusivament per
l’atenció a la urgència (dolor, abscés o traumatisme), seguint un
triatge específic, ajornant els tractaments funcionals o estètics.

Abans de l’inici de la pandèmia vam poder 
realitzar 38 revisions dins del:

“Programa de Salut Bucodental a les escoles”.
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Activitat assistencial

Derivacions

Proves de Diagnòstic per la Imatge 1.852

Atenció Especialitzada 4.584

Agendes especialistes consultors

CSMIJ 52

Psiquiatria 104

Rehabilitació 410

Interconsulta Cardiologia 32

Interconsulta Endocrí 2

El 19 d’octubre, es va iniciar la Campanya de vacunació
antigripal. Aquest any es va realitzar fora del centre, al
Casal de Gent Gran Baix Guinardó, per tal d’establir un
Punt de vacunació segur!

58 % personal 
sanitari vacunat

4.777 pacients vacunats

Despesa en farmàcia 2020

De l’AGA DRETA 86.666.833,68 €

Del centre 4.396.395,60 €

Cost/recepta Cost/habitant  Receptes/habitant

11,88 € 214,24 € 18,02 u
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A l’EAP Sardenya vam formar la nostra pròpia SUVEC, aprofitant el recurs de tenir una Unitat de Recerca pròpia.

Aquesta iniciativa ha estat reconeguda per la CAMFIC, sent seleccionada posteriorment com una de les 
experiències en el Webinar de “Transformació dels centres AP per la covid-19.”

Funcions
o Assumir la responsabilitat del seguiment no clínic, sinó epidemiològic dels nostres pacients,

residències i escoles de zona, i especialment dels nostres treballadors (assumint les responsabilitats
de Salut Laboral).

o Detectar, comunicar i fer el seguiment dels nostres casos positius.
o Detectar i comunicar tots els contactes, en estreta col·laboració amb els responsables de Salut

Pública.
o Revisar el protocol de seguiment i remetre la informació al CatSalut.
o Promoure els estudis que podríem desenvolupar en relació amb la COVID.
o Per tots els professionals (de l’EAP Sardenya, Clínica Sardenya i UDACEBA) controls serològics cada

15 dies i PCR, en cas necessari. També, atenció als familiars que ho requerien.
o Realitzar proves de detecció, pels circuits que les autoritats sanitàries establien en cada moment.
o Identificar aquells pacients que per circumstàncies de caràcter social, no els hi era possible

l’aïllament al seu domicili, gestionant-se amb els recursos disponibles del CatSalut, com per exemple
el dispositiu Hotel Salut.

Responsable: Dr. Carles Brotons.
Coordinació i seguiment de casos: Dra. Diana E. Fernández.

Unitat de Suport Epidemiològic de Sardenya 
(SUVEC)

Evolució pandèmia
Per fer front a la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2, es van incorporar al sistema públic de salut de Catalunya
nous rols professionals amb perfils i formació especifica per a cada tasca i necessitat (pàg. 4).
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Realitzen un seguiment telefònic de les persones que han estat identificades com a contactes estrets de casos
confirmats de COVID-19. Acompanyen i ajuden les persones en el seu procés de quarantena, i a més gestionen
totes les proves necessàries que es pugui requerir i vetllen per la correcta aplicació de les mesures d’aïllament i la
detecció de casos.

Funcions
 Fan el seguiment telefònic regular dels contactes estrets.
 Gestionen les proves diagnòstiques que es requereixin en cada moment.
 Duen a terme l’acompanyament i suport durant el procés de quarantena.
 Fan el seguiment i l’aplicació de les mesures d’aïllament.
 Detecten situacions de risc social i de salut.

Coordinació: Dr. Carles Brotons, Dra. Diana E. Fernández i DUI Begoña Ichazo.

Gestor/a de seguiment 
de contactes

Ajuden a controlar els brots que es produeixen en els centres educatius. La seva figura és clau per garantir una
obertura segura dels centres.

Funcions
 Sintetitzen la informació rebuda pels centres educatius.
 Comuniquen les situacions i casuístiques al centre escolar.
 Fan la identificació de contactes estrets en l’àmbit escolar.
 Acompanyen l'alumnat i els professionals de les escoles durant el procés assistencial de la COVID-19,

especialment en l’estudi.
 Coordinen l’aïllament de contactes i els cribratges, de forma integrada amb la resta d’actors del sistema

que intervenen en l’abordatge de la pandèmia.
 Activen els equips mòbils per a la realització de proves diagnòstiques als centres educatius.
 Estableixen les dates de reincorporació.

2 Referents COVID escolars (RECO): Lucía Arbondo i Sergi Padrós.

Referent COVID escoles
(RECO)

Evolució pandèmia

Contacten amb les persones sospitoses d'estar infectades per COVID-19, a les quals un professional sanitari
prescriu o fa una prova diagnòstica. La tasca dels gestors COVID consisteix a informar els casos sospitosos i
confirmats sobre el procediment que s’ha de seguir i iniciar el procés d’identificació de contactes.

Funcions
 Informen la persona sobre com s’ha de fer l’aïllament.
 Detecten impediments per a un correcte aïllament i fan intervenir treball social, si cal.
 Registren els contactes estrets i també avaluen el risc que té la persona de generar un nou brot.
 Identifiquen contactes estrets i fan el seguiment dels casos positius asimptomàtics.
 Promouen i expliquen l’ús de l’eina ContacteCovid.cat per identificar contactes.
 Donen informació a totes les persones que contacten per motius relacionats amb la COVID-19 i els

programen visites i proves diagnòstiques de coronavirus.
 Ajuden a gestionar la baixa laboral, en cas necessari.

2 Gestors Covid (GECO): Adriana Williams i Octavio Andrade.

Gestor COVID
(GECO)
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PCRs realitzades en el centre 2020

Negatives Positives Indeterminades

PCRs TOTALS realitzades: 6.944

Disponibles de dilluns a 
diumenge per gestionar els 

circuits, les programacions de 
PCR, control de confinament i 

seguiment de simptomatologia.

PCRs (centre)= 4.429

16% POSITIVES
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PCRs realitzades a les escoles 2020

Negatives Positives Indeterminades

PCRs (escoles)= 1.054

3,13% POSITIVES

8 ENTITATS EDUCATIVES 
EN EL TERRITORI

• Escola Mas Casanovas
• Escola de les Aigües
• Escola Bressol Marina
• Centre Educatiu Pàlcam
• Centre Educatiu Roig Tesalia
• Institut Teresa Pàmies
• Llar d'Infants Gaudí – Guinardó
• Llar d'Infants Petits L'Heura

Coordinació RECOs amb els
directors/referents d’escoles

de zona.
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PCRs (Residències) = 1.461

3 CENTRES RESIDENCIALS
EN EL TERRITORI

• Lepant Residencial

• Residencia Los Tilos

• Orpea Barcelona Guinardó

GESTIONS VIRTUALS = 2.964
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Consultes virtuals Residències 2020

Grups bombolla confinats

Setembre 4
Octubre 24
Novembre 11
Desembre 13

Total 52

TARs (centre)= 452
TARs (Residències) = 337

TARS  TOTALS realitzats: 789
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Activitat durant la pandèmia

www.europapress.es/comunicados/salud-0910/noticia-comunicadovoluntarios-grado-medicina-uic-barcelona-colaboran-eap-sardenya-informar-covid-19-
20200316130926.html

Voluntaris del Grau en Medicina de UIC

“Alumnes de 5è i 6è curs del Grau en Medicina de la UIC col·laboren, amb l’EAP Sardenya de Barcelona resolent 
dubtes telemàticament sobre la COVID–19”

Davant de la situació generada per la COVID-19, els centres sanitaris necessitaven el màxim de recursos possibles
per atendre i informar a la població. Per aquest motiu, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de UIC
Barcelona i l’EAP Sardenya van posar en marxa una iniciativa de voluntariat amb els estudiants del Grau en
Medicina.

Magatzem i punt logístic del COMB
L’EAP Sardenya i Clínica Sardenya van participar com a Punt
Logístic a la Campanya #ElCoMBActua. Es van fer 1.260
lliuraments de material a un total de 978 centres i entitats
a tot Catalunya i 6 a la resta de l’estat.

“Una història d’esforç, col·laboració i solidaritat” 
organitzada pel Col·legi de Metges de Barcelona (COMB).

www.youtube.com/watch?v=Sn8VfgO0sIk

www.barcelonabeta.org/es/actualidad/noticias/el-aluvion-de-solidaridad-que-
ha-habido-ante-esta-crisis-nos-ha-hecho-mas-fuertes

http://www.europapress.es/comunicados/salud-0910/noticia-comunicadovoluntarios-grado-medicina-uic-barcelona-colaboran-eap-sardenya-informar-covid-19-20200316130926.html
http://www.youtube.com/watch?v=Sn8VfgO0sIk
http://www.barcelonabeta.org/es/actualidad/noticias/el-aluvion-de-solidaridad-que-ha-habido-ante-esta-crisis-nos-ha-hecho-mas-fuertes
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Recepció voluntària de material sanitari Amb el pronòstic que hi havia de la pandèmia,
des de les xarxes socials de Sardenya vam fer
una crida a la solidaritat per la recepció
voluntària de material sanitari.

Un cop més, la solidaritat de la societat va estar
present en tot moment, i vam poder distribuir
material als centres més vulnerables, en
especial els Centres Residencials del nostre
barri, el Baix Guinardó.

Activitat durant la pandèmia

Agraïment especial a la Fundació Pasqual Maragall
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Creació i coordinació equip #MascaretesPerTothom

Imatges cedides pels/les cosidors/es

A finals de març, Sardenya va crear i
coordinar una xarxa de voluntariat de
més de 200 persones per fabricar
mascaretes casolanes, amb la
seguretat necessària i amb material
de protecció (spundbound).
Una iniciativa liderada per la nostra
companya Núria Salavert,
Fisioterapeuta i Osteòpata de Clínica
Sardenya, i que es va incloure dins la
campanya #ElCoMBActua.

La solidaritat i l’esforç  van ser tan 
gran que es van cosir 44.000 

mascaretes!!!

#MascaretesPerTothom: una
campanya destinada a facilitar i 

distribuir material de protecció per 
tothom.

Volem agrair la gran implicació de 
totes les persones voluntàries.

Gràcies també, a l'empresa de 
missatgeria Ara Vinc, que va 

col·laborar en la recollida i l'entrega 
de les donacions de material per 

fabricar les mascaretes.

I especialment a l’Anton!

Activitat durant la pandèmia
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Activitat durant la pandèmia

Gràcies a l'Elisabet! Una de les nostres cosidores voluntàries que
ens va fer aquestes gorres tan fantàstiques per no perdre el
glamour.

Agraïment especial a la Isabel, que ens va fer un super tutorial de
com cosir/fabricar una mascareta!

Gràcies a tots els missatges rebuts.

Gràcies pels ànims!
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Test ràpids als professionals del COMB

Durant l’agost, vam anar al Col·legi de Metges de
Barcelona (COMB) per fer controls als professionals que
hi treballen.

Mitjançant mostres de sang capil·lar i test de diagnòstic
ràpid, permetia detectar les IgG i IgM.

Metges de Família Voluntaris

A partir de desembre, vam poder comptar amb 3
metges de família jubilats que de forma voluntària ens
van donar un cop de mà a les consultes telefòniques i
coordinaven les necessitats burocràtiques que requeria
el pacient.

Participació Guia de pràctica Clínica -
CAMFIC

El 15 de novembre es va publicar la versió 1.0. de la
Guia de pràctica clínica sobre les manifestacions
persistents de la covid-19, en què van participar els
següents professionals de l’EAP Sardenya: Dr. Carles
Brotons, Dr. Albert Casasa i Dr. Jaume Sellarès.

Activitat durant la pandèmia

Agraïments especials

Gràcies als residents de medicina i infermeria d’Atenció
Familiar i Comunitària de l’EAP Sardenya per la seva
implicació, mantenint les guàrdies d’hospital, i reforçant
l’activitat del Centre.
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Activitat durant la pandèmia

Als estudiants de 5è i 6è de Medicina de la UIC que de
forma altruista, voluntària i telemàtica han atès totes les
consultes informatives dels nostres pacients sobre aquest
context, ajudant a no col·lapsar les trucades que rebia el
061.

La tasca del personal de neteja és clau pel bon
funcionament del centre, però sens dubte, durant la
pandèmia ha estat un equip imprescindible.

Gràcies Montse, Isabel i Eva!

De la mateixa manera, gràcies al personal de neteja de
l’Ajuntament, que de forma diària desinfectaven els carrers.

La forma de desplaçament cap al centre a l’inici de la
pandèmia va ser crucial, per aquest motiu, les persones que
no disposaven de vehicle propi, es potenciava amb el
teletreball.

Diferents entitats, van mostrar el seu suport oferint
alternatives de transport pel personal sanitari i així evitar les
possibles aglomeracions del transport públic.

Destaquem:

• Cessió gratuïta d’un cotxe, pel concessionari de
BMW Barcelona Premium.

• Cessió gratuïta de 9 places de pàrquing, pels
aparcaments B:SM.

• Préstec de 2 bicicletes elèctriques, per l’Associació
BiciTours Barcelona.

• Préstec de 2 bicicletes clàssiques, per Biciclot sccl.
• Servei de Taxi, per Radiotaxi 033.
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Activitat durant la pandèmia

L’Hospital Sant Pau va gestionar a disposició dels
professionals assistencials un Hotel. Els professionals que
convivien amb membres de la família fràgils, domiciliats a
més de 50km o domiciliats a més de 35km sense carnet de
conduir, o altres supòsits, podien accedir a aquest servei.

L’Escola Paideia ens va fer arribar dibuixos dels infants
per demostrar-nos el seu suport i donar-nos forces
durant la pandèmia.

Al Casal de Gent Gran Municipal del Baix Guinardó.
L’equipament ha estat clau en el desenvolupament de la
nostra activitat. Vam poder realitzar de forma segura
cribratge poblacional i la campanya antigripal.

Gràcies als veïns/es del Carrer Sardenya i també als
Mossos d'Esquadra, Generalitat de Catalunya, pels
aplaudiments a la porta del centre.

www.youtube.com/watch?v=aaYLXtmfC64

http://www.youtube.com/watch?v=aaYLXtmfC64
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Totals
Altes TIS assegurat/beneficiari 214

Altes TIS CatSalut 197

Altes especials CatSalut 10
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Atenció a l’Usuari

Trucades 
gestionades

Trucades
abandonades

75% 25%

Durant el 2020, hem tingut 
més de 100.000 trucades!

↑ 35% aprox. 
respecte el 2019

Temps mig 
d’espera

Duració mitja 
trucada

00:02:40 00:02:15

www.facebook.com/100057619631199/videos/655108098613285

www.facebook.com/100057619631199/videos/597875900936333
Atenció telefònica reforçada i des del domicili!

http://www.facebook.com/100057619631199/videos/655108098613285
http://www.facebook.com/100057619631199/videos/597875900936333
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Estudis TANCATS

Estudis amb SEGUIMENT ACTIU

Estudis indústria farmacèutica 

Estudio HERITAGE
Estudio epidemiológico, multicéntrico y transversal para caracterizar la prevalencia y distribución de los
niveles de lipoproteina (a) en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida.
Promotor: Novartis.
Període: 2019-2020.

Estudio DeMpower
Evaluación del efecto de empoderamiento y de la comunicación con el paciente sobre el control metabólico,
basado en herramientas digitales en el domicilio, de pacientes con DMT2 tratados según la práctica clínica
habitual.
Promotor: Merck Sharp & Dohme Corp. De España (MSD).
Període: 2019-2020.

ESTUDIO SOS COVID
Estudio observacional europero de pacientes con infección respiratoria aguda durante el periodo de
sospecha generealizada de COVID-19 (infección por SARS-CoV-2).
Promotor: UMC Utrecht (Universidad Centro Médico de Utrecht).
Període: Octubre 2020

ESTUDI ZOSTER-49
Eficacia, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna HZ/su de GSK Biologicals GSK1437173A en un estudio
fase IIIb, abierto, de seguimiento a largo plazo (ZOE-LTFU) de los estudios 110390/113077 (ZOSTER-006/022)
y evaluación de dosis adicionales en adultos de edad avanzada”.
Promotor: GlaxoSmithKline.
Període: 2016-2022.

11/03/20 Conveni de col·laboració en diferents projectes
relacionats amb l'Alzheimer amb la Fundació Pasqual 

Maragall.

Recerca
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Estudis amb RECLUTAMENT OBERT

ESTUDIO DANTE
Estudio en fase IV, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo y de grupos paralelos para evaluar la
eficacia analgésica y la seguridad de una combinación en dosis fijas por vía oral de dexketoprofeno
trometamol y tramadol hidrocloruro en el dolor agudo de moderado a intenso en pacientes con lumbalgia
aguda. Código de protocolo: MEIN/DEX-LBP/001. Promotor: Menarini Pharmaceutical.
Inicio: Septiembre 2020 / Seguimiento: 6 días

ESTUDIO DM-OBESIDAD
Estudio para comprobar si las diferentes dosis de BI456906 son eficaces en el tratamiento de adultos con
diabetes de tipo 2. Código de protocolo: 1404-0002. Promotor: Boehringer Ingelheim España S.A.
Inicio: Septiembre 2020 / Seguimiento: 6 meses

ESTUDIO HORIZON
Ensayo clínico de fase III, multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo para evaluar el
efecto de la disminución de la lipoproteína (a) con TQJ230 sobre los acontecimientos cardiovasculares
mayores en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida. Estudio HORIZON. Código de protocolo:
CTQJ230A12301. Promotor: Novartis.
Inicio: Octubre 2020 / Seguimiento: 4 años

ESTUDIO MK-4482-002
Estudio clínico de fase ⅔, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar la eficacia, la
seguridad y la farmacocinética de MK-4482-002 en adultos no hospitalizados con COVID-19. Estudio MK-
4482-002. Código de protocolo: MK-4482-002. Promotor: Merck Sharp & Dohme Corp.
Inicio: Noviembre 2020 / Seguimiento: 7 meses.

ESTUDIO WORFEROL
Randomised, double-blind, double-dummy, multicentre trial to evaluate the efficacy and safety of three
different dosages of calcifediol versus placebo in subjects with either vitamin D deficiency or insufficiency.
(Se aleatorizan a 3 dosis diferentes de calcifediol con una pauta semanal de 75mcg, 100mcg, 125 mcg vs
placebo. Hay medicación de rescate (Benferol). Promotor: FAES FARMA.
Inicio: Diciembre 2020 / Seguimiento: 12 meses

ESTUDIO ZOSTER 062
Ensayo clínico de fase III, multicéntrico, aleatorizado, con observador ciego y controlado con placebo para
evaluar la recurrencia de herpes zóster y la reactogenicidad, seguridad e inmunogenicidad de la vacuna frente
al herpes Zóster (HZ/su) de GSK Biologicals cuando se administra por vía intramuscular en una pauta de 0 y 2
meses a adultos de 50 años o más con un episodio previo de herpes zóster. Código del protocolo: 204939.
Promotor: GlaxoSmithKline S.A.
Inicio: Octubre de 2019 / Seguimiento: 2 años (seguimiento telefónico).

ESTUDIO VESALIUS
Estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo para evaluar el impacto de
evolocumab sobre los acontecimientos cardiovasculares mayores en pacientes con riesgo cardiovascular
elevado sin infarto de miocardio o ictus previo. Código del protocolo 20170625. Promotor: Amgen S.A.
Inicio: Diciembre de 2019 / Seguimiento: 4 años.

Recerca
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Estudis propis

ACTIUS

La toma de decisiones compartida en el tratamiento para la prevención de fracturas en mujeres
postmenopáusicas

Finançat per Instituto Carlos III (Convocatoria FIS)
Expedient PI20/00681

IP Pablo Alonso Coello
Diana Fernández como miembro de equipo investigador

Promoción de la toma de decisiones compartidas en cribado oportunista de cáncer de próstata

Finançat per Instituto Carlos III (Convocatoria FIS)
Expedient PI20/01334

IP Blanca Juana Lumbreras Lacarra
Irene Moral como miembro de equipo investigador

TANCATS

Ensayo clínico multicéntrico, aleatorizado y abierto, para evaluar la eficacia en la reducción del riesgo
cardiovascular deuna intervención dirigida a mejorar la información a los pacientes con riesgo cardiovascular

alto. Estudio INFORISK.
Finançat per Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. PERIS 2016-2020
Expedient SLT002/16/00313
IP Carlos Brotons

Performance of the SCORE (Systematic COronary RiskEvaluation) model for European low risk countries 
and the new US American College of Cardiology (ACC)/American HeartAssociation (AHA) Risk Equation in a

Spanish Cohort: the VALID study.

Finançat per Fundació La Marató de TV3 (2015)
Expedient: 144/U/2015
IP Carlos Brotons

Recerca
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Primer estudi que revela la protecció de la nostra població davant del coronavirus
www.eapsardenya.cat/2020/05/02/primer-estudi-que-revela-la-proteccio-de-la-nostra-poblacio-davant-del-coronavirus/

Entre els dies 21 i 27 d’abril del 2020, l’EAP Sardenya va
realitzar un estudi transversal de prevalença poblacional
de seropositivitat al SARS-CoV-2, en el que es van incloure
311 pacients aleatoritzats de totes les franges d’edats,
que representava una mostra de la nostra població de
referència.

Aquest estudi forma part d’un estudi més ampli que té
quatre grups poblacionals ben diferenciats:

• Mostra aleatòria de la població de referència per
conèixer la seroprevalença de la infecció per COVID-19.

• Seguiment de tots els pacients que han presentat
simptomatologia compatible i que el seguiment s’ha fet
des de l’AP, per conèixer el seu grau d’exposició i
correlacionar les dades clíniques i serològiques.

• Estudi de l’evolució de la infecció per COVID-19 a les
residències de la nostra ABS.

• Seguiment serològic de tots els treballadors sanitaris
del nostre equip de professionals.

Per preservar la seguretat dels participants i dels usuaris
del CAP, l’estudi es va realitzar al Casal del barri, un espai
cedit per l’Ajuntament i envoltat de jardins i amplies zones
obertes.

S’han utilitzat mostres de sang 
capil·lar i els test utilitzats són test 
de diagnòstic ràpid que permeten 
detectar IgG i IgM per la tècnica 

d’inmunocromatografia de difusió.

L’investigador principal de l’estudi, el Dr. Carles Brotons, és el Director de la Unitat de Recerca de l’EAP
Sardenya, creada l’any 2002 i que des del 2009 forma part de l’Institut de Recerca Biomèdica de l’Hospital
de Sant Pau.

L’equip de treball d’aquesta investigació per a determinar la prevalença poblacional de seropositivitat al
COVID-19, ha treballat en aliança amb la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC),
l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), l’Institut d’Investigació en Atenció
Primària IDIAP Jordi Gol i l’IIB Sant Pau.

Referència Bibliogràfica: Montenegro P, Brotons C, Serrano J, Fernández D, Garcia-Ramos C, Ichazo B, Lemaire J, Moral I, Wienese
RP, Pitarch M, Puig M, Vilella MT, Sellarès J. Community seroprevalence of COVID-19 in probable and possible cases at primary
health care centres in Spain. Fam Pract. 2020 Sep 11:cmaa096. doi: 10.1093/fampra/cmaa096. Epub ahead of print. PMID:
32914857; PMCID: PMC7797756.

Recerca

https://www.eapsardenya.cat/2020/05/02/primer-estudi-que-revela-la-proteccio-de-la-nostra-poblacio-davant-del-coronavirus/
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Recerca

Reculls 
de premsa

Catalunya Ràdio
www.ccma.cat/324/nomes-un-5-5-de-la-poblacio-estaria-immunitzada-en-cas-dun-rebrot-del-
coronavirus/noticia/3008959/

RAC1
www.rac1.cat/societat/20200503/48929885889/estudi-seroprevalenca-percentatge-poblacio-catalunya-
coronavirus-anticossos-immunitat-desconfinament-cap-sardenya.html

RTVE
www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/entrevista-dr-jaume-sallares-director-del-cap-sardenya-per-
parlar-sobre-lestudi-del-grau-dimmunitat-covid-19/5570017/

BETEVÉ
beteve.cat/societat/primer-estudi-anticossos-coronavirus-barcelona/

La Vanguardia
www.lavanguardia.com/vida/20200503/48936566345/solo-el-5--de-los-barceloneses-tiene-inmunidad-ante-
covid-19-segun-estudio.html

El País
elpais.com/sociedad/2020-05-11/la-inmunidad-de-grupo-queda-muy-lejos.html?ssm=TW_CC

El Nacional
www.elnacional.cat/es/salud/coronavirus-solo-5-poblacion-estaria-inmunizada-caso-
rebrote_499161_102.html

El Diario
www.eldiario.es/catalunya/barcelona/Solo-barceloneses-anticuerpos-Atencion-Primaria_0_1022948154.html

20 MINUTOS
www.20minutos.es/noticia/4245454/0/solo-el-5-de-los-barceloneses-tiene-inmunidad-ante-covid-19-segun-
estudio/

Expansión
www.expansion.com/sociedad/2020/05/03/5eae808a468aeb6e618b457e.html

El Mundo
www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/05/03/5eae9b5d21efa0d6598b4699.html

El Médico Interactivo
elmedicointeractivo.com/apenas-el-54-de-la-poblacion-estaria-inmunizada-contra-el-covid-19/

Vilaweb
www.vilaweb.cat/noticies/nomes-un-5-de-la-poblacio-estaria-immunitzada-en-cas-dun-rebrot-del-
coronavirus/

Tot Barcelona
www.totbarcelona.cat/societat/90-barcelonins-no-immunitzats-coronavirus_2122356102.html

http://www.ccma.cat/324/nomes-un-5-5-de-la-poblacio-estaria-immunitzada-en-cas-dun-rebrot-del-coronavirus/noticia/3008959/
http://www.rac1.cat/societat/20200503/48929885889/estudi-seroprevalenca-percentatge-poblacio-catalunya-coronavirus-anticossos-immunitat-desconfinament-cap-sardenya.html
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/entrevista-dr-jaume-sallares-director-del-cap-sardenya-per-parlar-sobre-lestudi-del-grau-dimmunitat-covid-19/5570017/
https://beteve.cat/societat/primer-estudi-anticossos-coronavirus-barcelona/
http://www.lavanguardia.com/vida/20200503/48936566345/solo-el-5--de-los-barceloneses-tiene-inmunidad-ante-covid-19-segun-estudio.html
https://elpais.com/sociedad/2020-05-11/la-inmunidad-de-grupo-queda-muy-lejos.html?ssm=TW_CC
http://www.elnacional.cat/es/salud/coronavirus-solo-5-poblacion-estaria-inmunizada-caso-rebrote_499161_102.html
http://www.eldiario.es/catalunya/barcelona/Solo-barceloneses-anticuerpos-Atencion-Primaria_0_1022948154.html
http://www.20minutos.es/noticia/4245454/0/solo-el-5-de-los-barceloneses-tiene-inmunidad-ante-covid-19-segun-estudio/
http://www.expansion.com/sociedad/2020/05/03/5eae808a468aeb6e618b457e.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/05/03/5eae9b5d21efa0d6598b4699.html
https://elmedicointeractivo.com/apenas-el-54-de-la-poblacion-estaria-inmunizada-contra-el-covid-19/
http://www.vilaweb.cat/noticies/nomes-un-5-de-la-poblacio-estaria-immunitzada-en-cas-dun-rebrot-del-coronavirus/
http://www.totbarcelona.cat/societat/90-barcelonins-no-immunitzats-coronavirus_2122356102.html
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Publicacions

Armario P, Brotons C, Elosua R, Alonso de Leciñana M, Castro A, Clarà A, Cortés O, Díaz Rodríguez Á, Herranz
M, Justo S, Lahoz C, Pedro-Botet J, Pérez Pérez A, Santamaria R, Tresserras R, Aznar Lain S, Royo-Bordonada
MÁ. Comentario del CEIPV a la actualización de las Guías Europeas de Prevención Vascular en la Práctica
Clínica [Statement of the Spanish Interdisciplinary Vascular Prevention Committee on the updated European
Cardiovascular Prevention Guidelines.]. Rev Esp Salud Publica. 2020 Sep 11;94:e202009102. Spanish. PMID:
32915170.

Montenegro P, Brotons C, Serrano J, Fernández D, Garcia-Ramos C, Ichazo B, Lemaire J, Moral I, Wienese RP,
Pitarch M, Puig M, Vilella MT, Sellarès J. Community seroprevalence of COVID-19 in probable and possible
cases at primary health care centres in Spain. Fam Pract. 2020 Sep 11:cmaa096. doi:
10.1093/fampra/cmaa096. Epub ahead of print. PMID: 32914857; PMCID: PMC7797756.

Brotons C. EUROPREV (Red Europea de Prevención y Promoción de la Salud) [EUROPREV (European Network
for Prevention and Health Promotion)]. Aten Primaria. 2020 Nov;52 Suppl 2(Suppl 2):3-4. Spanish. doi:
10.1016/j.aprim.2020.07.005. PMID: 33388115; PMCID: PMC7801224.

Montalescot G, Brotons C, Cosyns B, Crijns HJ, D'Angelo A, Drouet L, Eberli F, Lane DA, Besse B, Chan A,
Vicaut E, Darius H; AEGEAN Study Investigators. Educational Impact on Apixaban Adherence in Atrial
Fibrillation (the AEGEAN STUDY): A Randomized Clinical Trial. Am J Cardiovasc Drugs. 2020 Feb;20(1):61-71.
doi: 10.1007/s40256-019- 00356-2. PMID: 31243691; PMCID: PMC6978445.

Entrevista al Dr. Carles Brotons: “La nostra Unitat de
Recerca s’ha reinventat en una Unitat de Salut
Pública i Vigilància Epidemiològica dins del CAP”.
Autora: Aranalde Vila-Masana, Laura
APSalut. Volum 8. Número 2. Article 157
Data: 5 de juny de 2020
apsalut.cat/2020/06/05/dr-carles-brotons-la-nostra-unitat-de-
recerca-sha-hagut-de-reinventar-i-sha-transformat-en-una-
unitat-de-salut-publica-i-vigilancia-epidemiologica-dins-del-cap/

Recerca

Recerca i Coneixement

La Infermera de Recerca
Autores: Puig Palma, Mireia; Vilella Moreno, Teresa
APSalut. Volum 8. Número 4. Article 166
Data: 10 de desembre de 2020
apsalut.cat/2020/12/10/la-infermera-de-recerca/

Docència

Docència en temps de COVID-19
Autor: Casasa Plana, Albert
APSalut. Volum 8. Número 2. Article 156
Data: 10 de juny de 2020
apsalut.cat/2020/06/10/docencia-en-temps-de-
covid-19/

Participació Especial CORONAVIRUS
Juny 2020
apsalut.cat/monografics/

Monogràfic

https://apsalut.cat/2020/06/05/dr-carles-brotons-la-nostra-unitat-de-recerca-sha-hagut-de-reinventar-i-sha-transformat-en-una-unitat-de-salut-publica-i-vigilancia-epidemiologica-dins-del-cap/
https://apsalut.cat/2020/12/10/la-infermera-de-recerca/
https://apsalut.cat/2020/06/10/docencia-en-temps-de-covid-19/
https://apsalut.cat/monografics/
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Presentacions i ponències

La telemedicina en pacients amb insuficiència cardíaca. Una experiència
innovadora des del Centre d’Atenció primària. Centre Civic Guinardó. Dra. Diana
Fernández i Teresa Vilella, DUI, 25-02-20. Col·laboració amb IIB Sant Pau.

El risc cardiovascular. Dr. Carles Brotons. Participació al webinar del 21è Simposi
Fundació La Marató de TV3. Resultats dels projectes en malalties del cor
impulsats per La Marató 2014, 18-06-20.

Transformació de la Unitat de Recerca en una Unitat de Salut Pública i Vigilància
Epidemiològica. Participació al Webinar Experiències de transformació dels
centres AP per la COVID-19, de la CAMFIC. Dr. Brotons. 17-11-2020
Riesgo cardiovascular de por vida, una nueva herramienta para valorar el riesgo
cardiovascular en adultos jóvenes Irene Moral, Diana Elizabeth Fernández, Eva
Calvo, Luis Quevedo, Carlos Brotons. XXXX Congreso de la semFYC. Septiembre
2020, congreso virtual. (Póster).

Evaluación de la adecuación del uso de bifosfonatos para el tratamiento de la
osteoporosis en mujeres postmenopáusicas atendidas en un centro de Atención
Primaria (Oral). García Mora, Leihdy Gissellth; Salas Garma, Karla Rocío; Brotons
Cuixart, Carlos; Casasa Plana, Albert; Teixidor, Mariona; Condom Siñol, Mariona
XL Congreso Nacional y I Congreso Virtual de la semFYC – Valencia.

Recerca

¿Estamos tratando adecuadamente con anticoagulantes orales a los pacientes con fibrilación auricular? (Póster).
González Lera, Jara; Moral Peláez, Irene; Fernández Valverde, Diana Elizabeth; De la Figuera Von Wichmann,
Mariano; Brotons Cuixart, Carlos. XL Congreso Nacional y I Congreso Virtual de la semFYC – Valencia

Descenso de LDL: de las guías a nuestra consulta (Póster).Fernández Jubera, Mario; Puy Penella, Alicia
Sigrid; Almarcha Márquez, Sandra; Balcells Argilaga, Laura. XL Congreso Nacional y I Congreso Virtual de la
semFYC – Valencia.

El curioso bulto en la mano que resultó ser un sarcoma (Póster). Lou Viladoms, Georgina; Posa Santamaria, Ana
Isabel; Romero Cuenca, Cristina. XL Congreso Nacional y I Congreso Virtual de la semFYC – Valencia

Doctora, ¿esto son solo picaduras? (Póster). Posa Santamaria, Ana Isabel; Lou Viladoms, Georgina; Font
Maristany, Elena. XL Congreso Nacional y I Congreso Virtual de la semFYC - Valencia

Magnesio, el gran olvidado (Póster). Rayo Martí, Elisabet; Bañó Padín, Maria; Roma Vall, Bruna. XL Congreso
Nacional y I Congreso Virtual de la semFYC – Valencia

La PAAF de una adenopatía, ¿ayuda o confunde? (Póster). Rayo Martí, Elisabet; Bañó Padín, Maria; Audi
Lapiedra, Sandra. XL Congreso Nacional y I Congreso Virtual de la semFYC - Valencia

La reconsulta (Póster). Crespo Boixasa, Marta; Font Maristany, Elena; Serrano Pons, Helena. XL Congreso
Nacional y I Congreso Virtual de la semFYC – Valencia

Unos vómitos que no molan (Póster). Condom Siñol, Mariona; Teixidor Camps, Mariona. XL Congreso Nacional y
I Congreso Virtual de la semFYC – Valencia

https://www.comunicacionescongresosemfyc.com/comunicacion/evaluacion-de-la-adecuacion-del-uso-de-bifosfonatos-para-el-tratamiento-de-la-osteoporosis-en-mujeres-postmenopausicas-atendidas-en-un-centro-de-atencion-primaria-oral-7-2020
https://www.comunicacionescongresosemfyc.com/comunicacion/estamos-tratando-adecuadamente-con-anticoagulantes-orales-a-los-pacientes-con-fibrilacion-auricular-poster-7-2020
https://www.comunicacionescongresosemfyc.com/comunicacion/descenso-de-ldl-de-las-guias-a-nuestra-consulta-poster-7-2020
https://www.comunicacionescongresosemfyc.com/comunicacion/el-curioso-bulto-en-la-mano-que-resulto-ser-un-sarcoma-poster-7-2020
https://www.comunicacionescongresosemfyc.com/comunicacion/doctora-esto-son-solo-picaduras-poster-7-2020
https://www.comunicacionescongresosemfyc.com/comunicacion/magnesio-el-gran-olvidado-poster-7-2020
https://www.comunicacionescongresosemfyc.com/comunicacion/la-paaf-de-una-adenopatia-ayuda-o-confunde-poster-7-2020
https://www.comunicacionescongresosemfyc.com/comunicacion/la-reconsulta-poster-7-2020
https://www.comunicacionescongresosemfyc.com/comunicacion/unos-vomitos-que-no-molan-poster-7-2020
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Sessions 
especialistes externs

Interconsultes Cardiologia 4

Interconsultes Endocrinologia 1

Interconsultes Neurologia 1

Interconsultes Al·lèrgia 1

Sessions PADES 1

Total 8

Sessions 
professionals EAP Sardenya

Bibliogràfica 9

Pediatria 8

Debat 1

Covid-19 2

Maletí digital 2

RGPD 1

Curs ECO Pulmonar 1

Total 24

Sessions clíniques
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L’EAP Sardenya és un centre docent i universitari que imparteix docència
tant de pregrau com de postgrau, en les especialitats de Medicina i
d’Infermeria d’Atenció Familiar i Comunitària.

Docència pregrau
 Estudiants de 1r, 5è i 6è de Medicina i de 2n i 4t d’Infermeria de

la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Equip docent

Tutors/es acreditats/des
Dr. Albert Casasa

Dr. Mariano de la Figuera
Dra. Mª Luisa Galán

Dra. Rosa Monteserín
Dr. Aser Muñoz

Dra. Helena Serrano
Dra. Elisabet Rayó
Dr. Carles Brotons
Dra. Sandra Audi

MEDICINA DE FAMÍLIA

Coordinador Docent
Dr. Mariano de la Figuera

Col·laboradores Docents
Dra. Enriqueta Balagué

Dra. Carme Palasí
Dra. Mª Amor Peix

INFERMERIA

Coordinadora Docent
DUI Mireia Martínez

Tutora acreditada
DUI Judith Vila

PEDIATRIA

10 Tutors/es 
acreditats/des

9  tutors/es de 
medicina

1  tutora d’infermeria

Docència i formació

Docència postgrau
Som un centre acreditat per la docència de postgrau pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social en
diverses especialitats:

 Residents de Medicina i d’Infermeria d’Atenció Familiar i Comunitària, formant part de la Unitat
Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària ACEBA (UDACEBA), de la que a més, n’és la
seu.

 Residents de Pediatria i Infermeria pediàtrica, formant part de la Unitat Docent Multiprofessional de
Pediatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, com a centre docent acreditat en Atenció Primària.

 Residents de Medicina Preventiva i Salut Pública de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 Residents de Medicina Interna de l’Hospital Universitari Sagrat Cor.
 Estades formatives MIR de Medicina de Família i Comunitària i Pediatria estrangers.



Docència i formació
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Alguns professionals assistencials col·laboren en centres universitaris:
 Dr. Brotons i Dr. Casasa: són docents en el Grau de Medicina de la UIC.
 Dr. Sellarès: docent en el Màster de Gestió Sanitària de la UIC i del Màster d’Institucions Sanitàries

de la UAB.

FORMACIÓ POSTGRAU RESIDENTS (2019-2020)
MIR MFIC 15
IIR AFiC 1
MIR PEDIATRIA (HSP SANT PAU) 1
IIR PEDIATRIA (HSP SANT PAU) 2
MIR MEDICINA PREVENTIVA 1

TOTAL 20

FORMACIÓ PREGRAU ESTUDIANTS (2019-2020)
ESTUDIANTS MEDICINA 1ER (UIC) 24
ESTUDIANTS MEDICINA 6È (UIC) 12
ESTUDIANTS MEDICINA DE 5È (UIC) 12
ESTUDIANTS INFERMERIA (UIC) 4

TOTAL 52

ACTIVITATS RESIDENTS 2020
JORNADES DE RESIDENTS 2
SESSIONS GRUPALS 11

TOTAL 13

SESSIONS 2020
RESIDENTS 7
TUTORS 10
PROFESSIONALS EXTERNS 14
ALTRES RESIDENTS / ESTUDIANTS EXTERNS 13

TOTAL 44

Comiat residents MF R4 
EAP Sardenya

Dra. Patricia Montenegro
Dra. Gissellth García

Dra. Sandra Almarcha

Residents IIR
Irma González-Quevedo 

Durant el 2020, hem participat com a docents:
 XXa edició del Màster en Direcció d'Institucions

Sanitàries de la UAB, impartida pel Dr. Jaume
Sellarès.

i hem coordinat un dels mòduls:
 Del Màster d'innovació en Atenció Primària de la

CAMFIC. (Participants EAP Sardenya: Dr. Carles
Brotons, Dra. Diana E. Fernández i Irene Moral,
estadística).
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FORMACIONS EN L’EQUIP DURANT EL 2020
XL Congrés de la Semfyc – Edició Virtual.
XLIV Congrés de la Societat Espanyola d'Immunologia Clínica, Al·lergologia i Asma Pediàtrica – Edició Virtual.
I Congrés Digital de l'Associació Espanyola de Pediatria.
Actualització en ostomies per infermeria (Organitzat pel Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona). 
Bones pràctiques pel desenvolupament d'assajos clínics en medicina de família.
Detecció, prevenció i abordatge de la violència masclista per a professionals de la salut d'Atenció Primària.
XXIV Curs d’actualització de vacunes 2020 de l’Hospital de Vall d'Hebron.
Curs de Promoció de l'Alletament Matern (online).
Ecografia en Urgències.
Curs Ecografia Pulmonar per context Covid (impartit per A. Casasa i M. Galán) – Virtual.
Curs sobre Avenços terapèutics en Atenció Primària- HospitalSantPau.
Codi ICTUS
Codi IAM

Docència i formació
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Salut comunitària
ACTIVITATS PEDIATRIA

ACTIVITATS ADULTS

• 41 Sessions del Taller d’alletament matern.
• 5 Sessions del Taller massatge infantil.
• 1 Taller d’exercicis per evitar contractures i tendinitis

durant la lactància i en agafar els nadons.
• 1 Taller d’ennuegament.
• 1 Taller d’Odontopediatria.
• 2 Xerrades a escoles:

o “Cures en infants diabètics” - Escola Marina -
Dra. Peix.

o “La Dieta Mediterrània i hàbits de vida
saludable” - Escola Mas Casanovas – Dra. Palasí.

• 8 sessions de Taitxí i Txikung.
• 9 sessions de Marxa Nòrdica.

PARTICIPACIÓ CAMPANYA SALUT ACTIVA

PRESENTACIÓ DIAGNÒSTIC COMUNITARI BARRI BAIX GUINARDÓ

Seguiment

• 13/02/20: IV Convocatòria d’entitats/membres Taula de
Salut. Devolució quantitativa.

• 17/11/20: Publicació i entrega de l’Informe definitiu DX a
l’Agència Salut Pública Barcelona.

www.eapsardenya.cat/2020/11/17/diagnostic-barri-baix-guinardo/

https://www.eapsardenya.cat/2020/11/17/diagnostic-barri-baix-guinardo/
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Salut comunitària
El barri del Baix Guinardó presenta uns bons indicadors de salut, tan respecte a l’esperança de vida com a la
mortalitat. Sí que es detecten hàbits pocs saludables com el consum d’alcohol entre joves i adults i casos de
consum de cocaïna i cànnabis, així com la manca d’exercici físic de la població. També i respecte a les MDO es
detecta una incidència de tuberculosi i de VIH.

Per altra banda, també obté uns bons resultats a nivell socioeconòmic. El barri és considerat amb un nivell
socioeconòmic mig i amb un bon nivell de formació dels seus veïns, fins i tot en relació amb la ciutat. La
població que es considera com més vulnerable és la població migrada, sobretot pel que fa a les condicions de
l’habitatge i els assentaments de prop del Parc Príncep de Girona.

Els agents socials expressen sobretot preocupació per diversos col·lectius del barri: per una banda, l’alt
percentatge de gent gran que hi viu, sobretot de dones que viuen soles i persones amb discapacitat reconeguda
d’entre la gent gran. Aquest fet, unit a l’orografia del barri amb pujades i baixades i els problemes de
manteniment de les voreres, dificulten la mobilitat d’aquesta població, més vulnerable i molt nombrosa al barri.
La demanda d’un bus de barri també es fa patent o la retornada de la parada de la línia 92 que passava per
davant del casal. La manca d’equipaments destinats a ajudar a la gent amb deteriorament cognitiu per tal de
mantenir-la a casa el major temps possible, és una de les demandes expressades.

També, la gent jove i adolescent és un motiu de preocupació al barri, ja que no disposa d’equipaments juvenils
ni de centre cívic on es facin activitats destinades a ells. Això suposa el desplaçament dels joves a altres barris
com Gràcia o Eixample, que comporta que hagin d’estar lluny de casa per poder realitzar activitats d’esbarjo. Per
altra banda, la manca de recursos per infants, per activitats de lleure o parcs infantils provoca que els nens hagin
de sortir del barri per realitzar-les.

El tema de l’habitatge és també una preocupació, sent el preu de lloguer el 2n més car amb relació al districte.
Això suposa que la gent jove no es pugui establir al barri per motius econòmics. Per altra banda, es troben
habitatges que no estan adaptats a la població més vulnerable i que la converteix encara en més vulnerable,
com ara habitatges molt petits, antics amb demanda tèrmica de calefacció i sense ascensor.

Tot i així, el fet de ser un barri fronterer amb altres barris considerats gentrificat, provoca que els veïns tinguin
“sensació de barri” i consideren que encara no ha perdut l’essència. Malgrat aquest sentiment, no existeix un
teixit associatiu fort ni moviment a nivell veïnal destacable o d’implicació que faci que les poques iniciatives que
s’engeguin es portin a terme. Tampoc a nivell d’associació de comerç existeix un teixit fort encara que
l’Associació de Veïns està lluitant en aquest sentit.

També, la preocupació per la contaminació tant acústica com ambiental i de les torres d’alta tensió es posa de
manifest, existint diversos punts negres sobretot per l’afluència de trànsit a diversos carrers, com Ronda
Guinardó, el carrer Lepant i Travessera de Gràcia. El reclam de més informació envers sobretot els efectes sobre
la salut de les torres d’alta tensió però també sobre els serveis i recursos del barri ha estat expressat com un
aspecte feble del barri.

Per altra banda, els espais més valorats són els parcs de Príncep de Girona i el Parc de Les Aigües, valorant-los
molt però alhora sol·licitant la seva conservació i reordenació per respondre a les necessitats del veïnat. També
una de les entitats millor valorades com a agents de salut ha estat el Casal de Gent Gran del Baix Guinardó, un
dels punts més importants de la vida del barri, per la gent gran.

Finalment, tot i que és un barri que a nivell de serveis socials es considera tranquil, sí que s’evidencien
situacions de bullying a les escoles i de maltractaments i violència domèstica dins de les llars, aspecte que es
podria treballar disposant d’equipaments a prop que permetessin alhora un arrelament al barri. Des dels
equipaments s’expressa desig de crear sinergies i voluntat de col·laboració, que permeti dotar de més vida
social al barri.
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La revista ferSalut va néixer el juliol del 2002 amb l'objectiu de
ser un instrument de comunicació i educació sanitària per als
usuaris dels CAP autogestionats de Catalunya, les anomenades
EBA (Entitat de Base Associativa).

S’han publicat 6 números, del 97 al 102.

Edicions 2020

Revista ferSalut

Volem que el ferSalut esdevingui una eina útil de consulta 
per prevenir malalties i per millorar l'actitud i la 

consciència social vers la salut.

Es tracta d'una iniciativa conjunta de totes les 
entitats de salut que integrem l'Associació 

Catalana d'Entitats de Base Associativa (ACEBA).

www.fersalut.org/publicacions.php

http://www.fersalut.cat/
http://www.fersalut.org/publicacions.php
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Col·laboracions EAP Sardenya

nº 99
Maig - Juny

Editorial: “La docència als Equips d’Atenció Primària”
Autors: Dr. Albert Casasa, Cap d’estudis UDACEBA

www.fersalut.cat/2020/06/15/la-docencia-als-equips-datencio-primaria/

Revista ferSalut

http://www.fersalut.cat/2020/06/15/la-docencia-als-equips-datencio-primaria/


nº 102
Novembre - DesembreArticle: “Els aliments i el risc cardiovascular”

Autors/es: Dra. Diana E. Fernández i Dr. Carles Brotons
www.fersalut.cat/2020/12/29/els-aliments-i-el-risc-cardiovascular/

Revista ferSalut
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http://www.fersalut.cat/2020/12/29/els-aliments-i-el-risc-cardiovascular/


Newsletter EAP Sardenya

Des de gener de 2020, facilitem a
través de la web del centre la
possibilitat de subscriure’s a la
revista ferSalut, per fer l’enviament
de la Newsletter dels nous números
en format digital.

Revista ferSalut
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Difusió

Ampliem la difusió externa de la revista col·laborant amb el Casal de Gent Gran Baix Guinardó i la Farmàcia Estrella. 

Revista ferSalut

43

ajuntament.barcelona.cat/horta-
guinardo/cggbaixguinardo/ca/noticies/fersalut-revista-

teu-centre-salut

https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/cggbaixguinardo/ca/noticies/fersalut-revista-teu-centre-salut
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Qualitat

Una de les polítiques de qualitat del centre es
basa en la qualitat de gestió.
Per aquest motiu el centre se sotmet cada any a
una auditoria.

L’empresa S.P.G. certifica que el Sistema de
Gestió de la Qualitat de l'EAP Sardenya, ha estat
auditat i conforme amb les exigències de les
normes UNE EN ISO 9001:2015.

Unitat de 
Recerca DocènciaAtenció 

Primària Odontologia

Resultat 2020= 93 / 100

Àmbits d’aplicació
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Pla estratègic

El 23 de gener va tenir lloc la Jornada de reflexió estratègica amb la participació de tot el centre i sota el
guiatge extern de l’empresa Athenea Solutions, per a l’elaboració del nou Pla Estratègic (2020-2023) del
centre.

En la jornada, vam treballar tots plegats diferents
tècniques:

• Mapes d’empatia
• Patient Journey Map
• Business Model Canvas

Objectius
• Reflexionar sobre la tendència i evolució de la

societat i dels grups d’interès clau de l’organització.

• Dibuixar el model de negoci futur que ens ajudi a
traçar una estratègia pels propers anys.

Ubicació: Torre Jussana. www.tjussana.cat

http://www.tjussana.cat/
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Compromís social i transparència

Arran de la nostra participació en el Projecte de l’Economia del
Bé Comú en el districte d’Horta Guinardó (1a edició) durant el
2019, el 10 de juliol el Dr. Jaume Sellarès, director de l’EAP
Sardenya, els hi va concedir una entrevista per parlar de la
nostra experiència de l’EBC en l’àmbit sanitari.

El testimoniatge va formar part d’un vídeo de difusió del model
EBC pel govern de Flandes (Bèlgica) per una Jornada amb
empreses del sector sanitari en la qual el tema principal era la
Responsabilitat Social Empresarial.

www.departementwvg.be/ecg-matrix

“En la búsqueda de quin pas més enllà podíem fer, ens va 
semblar que l’EBC era una via fantàstica. Desconeguda a l’inici, 
però un cop t’hi poses vàrem descobrir les enormes possibilitats 

que té, alhora un repte”.

“Eina de millora i cohesió del propi equip”.

“El fet d’haver tingut una consciència prèvia de servei a la 
comunitat, dels valors propis de la professió, eina com aquesta, 

et fa més conscient de que els hem d’incorporar”.

“En l’àmbit de la salut i més en un entorn públic, tots aquells 
elements que ens ajudin a projectar cap als nostres ciutadans, els 

nostres pacients i la resta del sistema sanitari, que som una 
organització que intentem ser transparents, ..... conscients de 

l’entorn, medi ambient, fer participar a les persones.... l’EBC, el 
balanç que això ens dona... és un element que recomanem a 

tothom, com a mínim que s’explori i vegi les possibilitats que té”.

Fruit de la participació en el Programa RSE.Pime 2019, a
mitjans de maig vam duu a terme la sessió de tancament amb
les diferents entitats participants.

Ha estat una formació teòrica i pràctica per aprofundir en la
cultura empresarial en matèria de RSE i desenvolupar un Pla
d’acció i la fitxa de Bones Pràctiques del centre.

http://www.departementwvg.be/ecg-matrix
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Des de l’inici de la nostra activitat, hem estat compromesos amb el medi ambient, tal com vam demostrar,
sent el primer Centre Sanitari d’Espanya lliure de mercuri.

Som conscients del consum que genera la nostra tasca per això, procurem optar per sistemes que ens
garanteixin la màxima efectivitat tant en la traçabilitat de destrucció de deixalles, com en el reciclatge.

La participació en els programes d’economia social, ha potenciat el nostre compromís amb l’entorn social i a
poc a poc s’aplicaran mesures que ajudin a reduir l’impacte mediambiental. Així com conscienciació i
formació als professionals per tal de reduir, reutilitzar i reciclar.

Residus
 Residus sanitaris Grup II i III: els residus sanitaris especials els gestiona una empresa especialitzada.

• Amb el context covid19, s’han generat nous residus capaços de transmetre alguna de les malalties
infeccioses relacionades a l’annex del Decret 27/1999. Des de març de 2020, s’han gestionat
contenidors especials:

 77 unitats de contenidor grup III de 30 lts.
 97 unitats de contenidor grup III de 60 lts.

Manteniment
 Instal·lació de leds i detectors d’il·luminació: a les àrees de personal autoritzat per estalviar energia i

recursos. Per les guàrdies dels dissabtes, el centre disposa d’un protocol d’enllumenat en què només
s’encenen aquells passadissos on passaran consulta.

 Instal·lació d’aixetes amb sensor: les aixetes d’ús públic funcionen amb sensor per assegurar un consum
responsable d’aigua.

 Instal·lació d’un sistema d’osmosi: pel consum d’aigua intern, per tal de reduir l’impacte de l’ús
d’envasos. Font osmòtica de la sala de descans.

 Comerç Just: l’empresa que ens subministra el cafè està certificada amb el segell de comerç just, que es
basa en valors ètics i ambientals.

 Eliminació de la màquina de begudes del centre: per reduir l’impacte de l’ús d’envasos, sobretot de
plàstic.

 Màquina de cafè: eliminació de les culleretes de plàstic per la compra de culleres normals.

Reciclatge
 Reciclatge de paper i cartró: una vegada emmagatzemat, el contenidor de paper i cartró es treu al carrer

(dimarts, dijous i dissabtes) i és recollit pels serveis de recollida gratuïta de l’Ajuntament. També, estalviem
l’ús de paper gràcies a les nostres tecnologies.

 Reciclatge de piles: a l’entrada del centre disposem d’un contenidor especial per dipositar-les.
 Ús de tòners reciclables: utilitzem tinta reciclable i els tòners utilitzats es guarden en unes capses especials

per reutilitzar.
 Durant el 2020, hi ha hagut un estalvi del 52% aprox. d’aquest consumible en relació amb el 2019,

per la nova organització del centre durant la pandèmia, potenciant els canals virtuals, i per la
incorporació de 4 impressores de tinta recarregable que suposa un major rendiment, reduint així el
consum de plàstic.

Materials
 Ús de gots PLA: pel servei assistencial, utilitzem gots compostables. Es tracta d’un plàstic ecològic derivat

de plantes de cultius sostenibles i recursos renovables. Implica una reducció del 62% del CO2 a l’atmosfera.
 Gots reutilitzables i cantimplores corporatives a tot el personal del centre.
 Paper d’oficina reciclable.

 Durant el 2020, hi ha hagut un estalvi del 36% aprox. de l’ús de paper. Això equival a 45 capses de 5
paquets de 500 fulls = -112.500 fulls.

 Material d’oficina “ECO”: tenim possibilitat d’escollir material d’oficina amb estratègia de
desenvolupament sostenible, ECOfuture.

 Impressores de tinta recarregable: en algunes consultes disposem d’aquest hardware que proporciona
major rendiment, reduint el consum del plàstic.

Sostenibilitat i medi ambient
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Innovació i millores en el centre
Durant el 2020, s’han implantat les següents millores:

TIC

Pantalla digital interactiva: aposta per una pantalla interactiva per les
sessions clíniques, presentació de projectes, formacions grupals... Disposa
de múltiples funcions amb l’última tecnologia multi-Touch, la qual permet
ús simultani, i la millor definició 4K UHD (excel·lent qualitat d’imatge i

vídeo).multiclass.com/es/productos/pantalla-digital-interactiva-multiclass-touch-screen

Instal·lació de repetidors de cobertura: per disposar d’una major cobertura
en tot el centre, s’han instal·lat repetidors.

Videoconferència - Microsoft Teams: s’ha habilitat una llicència de
Microsoft Teams amb tots els usuaris professionals del centre per gestionar
les reunions, sessions clíniques, etc.

Teletreball: s’ha implementat de forma efectiva el teletreball per tothom.

Trucades per 3CX: s’ofereix la possibilitat de realitzar trucades des del
telèfon mòbil mitjançant l’app 3CX sense cost i amb el número del centre.

Fil musical: per tal d’harmonitzar l’ambient i motivar els professionals s’ha
implantat un fil musical en el centre. Una llista musical molt variada que
recopila els gustos de tots el professionals de Sardenya.
Playlist Spotify: Equip Sardenya – Música en temps de coronavirus.

La tecnologia en l’Atenció Primària

A l’abril, vam posar en marxa un nou servei de seguiment.

Els pacients COVID+ que presentaven febre, al 4t dia els 
citàvem al CAP per fer ecografia, si era normal, entregàvem 
un dispositiu per fer la monitorització des del seu domicili 

via web.

Un Sistema de Monitorització PREDICT ASSISTANCE
desenvolupat per Universal Doctor i Connecthink per
controlar diferents paràmetres (saturació, freqüència
cardíaca, moviment, qüestionaris....).

Prova pilot Beeseet app: aplicació que permet eliminar en
un 70% l'ús de l'ordinador a la consulta, amb l’objectiu
d’enfocar-te al 100% al pacient. beeseet.com/

Funcions:
• Transcripció de veu.
• Organització de la informació (etiquetes intel·ligents).
• Centralització de la informació de forma segura.

https://multiclass.com/es/productos/pantalla-digital-interactiva-multiclass-touch-screen
https://beeseet.com/
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Informàtica

Implantació nou MapaMed: el 22 juny es va posar
en marxa la nova versió del programa propi
MapaMed, i ofereix millores contínues a nivell clínic i
administratiu.

Millores per integrar a La Meva Salut: s’ha treballat
per integrar a LMS: Baixes (ILT), resultats analítiques
laboratori, resultats test antigènics, Pla de medicació
i vacunes.

Canvi discs durs diskstation: s’ha canviat la cabina de
discos on s’emmagatzemen totes les dades a discos
SSD per millorar la velocitat.

Manteniment

Dintre del Pla de Confort signat amb el CatSalut a l’agost 2019, les obres de
millora que s’han dut a terme durant el 2020 en el centre són:

Sistema de climatització: al juliol vam canviar el sistema de climatització per
un molt més eficient i sostenible.
A més, s'ha incorporat un sistema d'ionització que redueix les partícules en
suspensió l'aire i que també elimina virus i bacteris de l'ambient. Filtres HEPA
i ultraviolats.

Bancades: a finals de desembre, es van canviar totes les bancades dels
passadissos de les sales d’espera, una nova imatge de /Salut.

Comunicació interna

Creació d’un butlletí intern: al novembre es va
iniciar l’elaboració i enviament d’un butlletí
quinzenal amb informació útil i d’interès de l’activitat
del centre i actualitat relacionada, amb l’objectiu de
millorar la comunicació interna.

Innovació i millores en el centre
EpidemiXs Coronavirus: es tracta d’una web que
ofereix informació sanitària validada i actualitzada
sobre la Covid-19 desenvolupada per Universal
Doctor.
Hi participen diferents centres, entre ells, també
l’EAP Sardenya.

coronavirus.epidemixs.org/#/disclaimer

www.youtube.com/watch?v=_DImu-
M0JjI&feature=emb_logo

https://coronavirus.epidemixs.org/#/disclaimer
http://www.youtube.com/watch?v=_DImu-M0JjI&feature=emb_logo
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La web de l’EAP Sardenya passa de forma anual el programa d'acreditació de webs
mèdics del Col·legi de Metges de Barcelona. Mitjançant aquest segell, garantim als
usuaris que el contingut que hi trobaran és de confiança i de qualitat, complint amb
tots els Principis de Bona Pràctica adherits al codi de Deontologia del COMB.

Respecte el 2019:

Web i Xarxes Socials

↑ 18,42% Sessions ↑ 14,02%  Usuaris ↑ 25,73% Visualitzacions de pàgines

+77 seguidors nous467 seguidors totals

/eapsardenyabcn
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Evolució visites a la pàgina de Facebook

1.677 visites

http://www.eapsardenya.cat/
https://www.facebook.com/eapsardenyabcn
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Web i Xarxes Socials
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1.590 seguidors totals

@eapsardenya

+227 seguidors nous
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Evolució visites a la pàgina de Twitter

12.238 visites
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Mencions a Twitter

↑ 70,7% vs 2019

635 mencions

290 publicacions

Web i Xarxes Socials

https://twitter.com/eapsardenya
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5 Vídeos nous

170
visualitzacions

Autogestió en Atenció Primària

Unitat de Recerca

220
visualitzacions

Càpsula Test ràpid del COVID-19
Estudi d’utilització de proves de diagnòstic ràpid de
la COVID-19 a l’Atenció Primària a Catalunya.
www.youtube.com/watch?v=nH8T3aSefWE&list=PLTMzFEY6

njQZdQfvCqDGBsoVzmMiKZ9R3

Context covid-19
Els professionals de l'EAP Sardenya, continuen
vetllant per la salut dels nostres pacients,
transformant l'activitat diària.

www.youtube.com/watch?v=uL5-
GMAfC9g&list=PLD21F65F3552D2851

31
visualitzacions

La Recerca en context COVID-19
Adaptació de la Unitat de Recerca en
context covid-19.
www.youtube.com/watch?v=Ls4TMrQV4pQ&list=P
LTMzFEY6njQZdQfvCqDGBsoVzmMiKZ9R3&index=2

12
visualitzacions

Infermeria en temps de covid-19
Transformació de l'activitat d'infermeria i
d'auxiliar infermeria.
www.youtube.com/watch?v=EXHbg4XmuIk&list=PL

39B3DA58D327FAFA

Infermeria

Pediatria

Pediatria en temps de covid-19
Transformació de l'activitat de pediatria.
www.youtube.com/watch?v=U1FG_VnDu0Y&list=P

LD84186DCAF30CF05

126
visualitzacions

Web i Xarxes Socials

http://www.youtube.com/watch?v=nH8T3aSefWE&list=PLTMzFEY6njQZdQfvCqDGBsoVzmMiKZ9R3
http://www.youtube.com/watch?v=uL5-GMAfC9g&list=PLD21F65F3552D2851
http://www.youtube.com/watch?v=Ls4TMrQV4pQ&list=PLTMzFEY6njQZdQfvCqDGBsoVzmMiKZ9R3&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=EXHbg4XmuIk&list=PL39B3DA58D327FAFA
http://www.youtube.com/watch?v=U1FG_VnDu0Y&list=PLD84186DCAF30CF05
https://www.youtube.com/user/eapsardenya?user=eapsardenya&gl=ES
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Col·laboracions

/Salut

Atenció primària i SARS-CoV-2: com ha canviat la
seva feina?
En Jaume Sellarès, metge de família i director de
l'EAP Sardenya, explica la transformació del
sistema sanitari i l'atenció primària davant la
pandèmia del coronavirus.
www.youtube.com/watch?v=N6TZSGhbcik&list=FL5NjXvNm

3z0vYtSEsT9IMEg&index=8

1.171
visualitzacions

1.783
visualitzacions

#ElCoMBActua. Una història d’esforç,
col·laboració i solidaritat
El vídeo recull el testimoni dels
protagonistes d’aquesta campanya:
voluntaris, personal sanitari i de l’àmbit
social, pacients, col·laboradors,
representants del CoMB, etc.

www.youtube.com/watch?v=Sn8VfgO0sIk

Col·legi de Metges de Barcelona (COMB)

Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció 
Familiar i Comunitària ACEBA (UDACEBA)

Lliçons del coronavirus
UDACEBA - Experiències i aprenentatges dels
residents de Medicina de Família i Comunitària
MIR i Infermeria Familiar i Comunitària IIR de
la Unitat Docent durant la crisi sanitària
COVID-19.

www.youtube.com/watch?v=S9no6wBbuWg

43
visualitzacions

#quedatacasa
Diferents professionals sanitaris aconsellen
que ens quedem a casa per protegir-se i
protegir.
twitter.com/eapsardenya/status/124248313887118

5413

Campanya #quedatacasa

Web i Xarxes Socials

http://www.youtube.com/watch?v=N6TZSGhbcik&list=FL5NjXvNm3z0vYtSEsT9IMEg&index=8
http://www.youtube.com/watch?v=Sn8VfgO0sIk
http://www.youtube.com/watch?v=S9no6wBbuWg
https://twitter.com/eapsardenya/status/1242483138871185413
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Reculls mitjans de comunicació

Vilaweb
www.vilaweb.cat/noticies/importancia-primer-simptoma-covid-19/

El Punt Avui
www.elpuntavui.cat/societat/article/1837497-pressions-als-metges-per-obtenir-l-exempcio-de-dur-la-
mascareta.html?app_id=800

Beethik
www.beethik.com/es/conexiones-jaume-sellares/

Tot Barcelona
www.totbarcelona.cat/societat/els-cap-pendents-a-barcelona-mes-urgents-que-mai-82186/

RTVE
www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-17-03-2020/5540856/

www.rtve.es/alacarta/videos/vespre-24/vespre-24-8-06-2020/5591834/

www.rtve.es/alacarta/audios/son-4-dies/son-4-dies-11-10-20-1a-hora/5681709/

TV3
www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/dr-jaume-sellares-sha-de-tenir-present-que-podem-arribar-a-la-
situacio-ditalia/video/6034506/

www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/entrevista-a-jaume-sellares-vicepresident-del-collegi-oficial-de-metges-
de-barcelona-aquesta-pandemia-ens-ha-ensenyat-que-shan-de-prendre-moltes-mesures-i-totes-
alhora/video/6066622/

Catalunya Ràdio
www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/la-tertulia-coronavirus-la-diferencia-entre-estar-
en-alerta-i-tenir-una-alarma/audio/1064878/

www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-nit/jaume-sellares-el-coronavirus-tensiona-la-sanitat-catalana-
pero-estem-en-bones-mans/audio/1066012/

www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/el-confinament-de-determinats-territoris-no-es-pot-descartar-
aqui-es-un-dels-escenaris/audio/1066071/

RAC1
www.rac1.cat/a-la-carta/detail/9706fc98-4f69-423f-997d-e4f24523afda?program=el-mon&section=entrevista

www.rac1.cat/programes/versio/20201015/484100438149/jaume-sellares-atencio-primaria-caps-versio-
rac1.html

http://www.vilaweb.cat/noticies/importancia-primer-simptoma-covid-19/
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/1837497-pressions-als-metges-per-obtenir-l-exempcio-de-dur-la-mascareta.html?app_id=800
http://www.beethik.com/es/conexiones-jaume-sellares/
http://www.totbarcelona.cat/societat/els-cap-pendents-a-barcelona-mes-urgents-que-mai-82186/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-17-03-2020/5540856/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/vespre-24/vespre-24-8-06-2020/5591834/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/son-4-dies/son-4-dies-11-10-20-1a-hora/5681709/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/dr-jaume-sellares-sha-de-tenir-present-que-podem-arribar-a-la-situacio-ditalia/video/6034506/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/mes-324/entrevista-a-jaume-sellares-vicepresident-del-collegi-oficial-de-metges-de-barcelona-aquesta-pandemia-ens-ha-ensenyat-que-shan-de-prendre-moltes-mesures-i-totes-alhora/video/6066622/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/la-tertulia-coronavirus-la-diferencia-entre-estar-en-alerta-i-tenir-una-alarma/audio/1064878/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-nit/jaume-sellares-el-coronavirus-tensiona-la-sanitat-catalana-pero-estem-en-bones-mans/audio/1066012/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/el-confinament-de-determinats-territoris-no-es-pot-descartar-aqui-es-un-dels-escenaris/audio/1066071/
http://www.rac1.cat/a-la-carta/detail/9706fc98-4f69-423f-997d-e4f24523afda?program=el-mon&section=entrevista
http://www.rac1.cat/programes/versio/20201015/484100438149/jaume-sellares-atencio-primaria-caps-versio-rac1.html


Benvolgudes famílies,

Bé... el temps passa i tot arriba i a mi m'ha arribat el moment
d'acomiadar-me dels meus petits i petites i de les seves
famílies: vosaltres.

Ha sigut una decisió molt difícil, però d'aquí a poc, em jubilo,
i ho faig amb la sensació i satisfacció que ho he fet amb una
profunda vocació i el millor que he sabut.

Durant tots aquests anys, he procurat aconsellar-vos i guiar-
vos en la criança dels vostres fills i filles: una tasca molt difícil
que realitzeu les famílies i de la qual m’agradaria pensar que,
almenys, he pogut aportar el meu granet de sorra. Espero
que els meus consells i el meu treball hagi pogut fer-vos les
coses més fàcils amb els vostres petits i petites.

Jo també he crescut tant professionalment com
personalment amb vosaltres. He après molt dels vostres nens
i nenes i de l’experiència de cada visita que heu fet a la meva
consulta. Han estat anys d’aprenentatge en tots els sentits i
per això tinc molt a agrair-vos.

M'acomiado de vosaltres amb la tranquil·litat de saber que us
deixo en bones mans.

Us trobaré a faltar!

Dra. M. Amor Peix Sambola
Pediatra de l’EAP Sardenya, gener 2001- juny 2020

Gràcies per tant M. Amor!
Et trobarem molt a faltar!
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to be continued...



www.eapsardenya.cat

58

http://www.eapsardenya.cat/
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