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• Registre Central de Persones Assegurades 
• L’equip 
• Visites ateses
• Despesa farmacèutica
• Activitat Comunitària
• RSE
• Formació
• Docència
• Recerca 
• Revista Fer Salut
• Destacats 2017
• El centre - contacte

0



0

Memòria 2017 · Salut al vostre servei  Logodel centre

Les Entitats de Base Associativa (EBA) som proveïdors del Servei Català de la
Salut. Prestem serveis de salut públics a la nostra població de referència,
designada pel Departament de Salut (CatSalut).

Registre Central de Persones Assegurades (RCA) 2017

Població assignada 6.179

Població RCA 6.258

Població atesa 5.729

Imatge

EBA: autogestió en salut1
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Registre Central de Persones Assegurades (RCA) 2017

Població assignada 6.179

Població RCA (Resident) 6.258

Població atesa i Assignada 5.729

% Assignada i Atesa 91,54%

EBA: autogestió en salut
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Registre Central de Persones Assegurades (RCA) 2017

EBA: autogestió en salut

POBLACIÓ 
ASSIGNADA

0 - 14 15 - 64 65 i Més TOTAL

2012 1.049 3.986 1.077 6.112

2014 1.022 4.001 1.081 6.104

2016 1.037 3.928 1.126 6.091

2017 1.055 3.987 1.137 6.179
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Registre Central de Persones Assegurades (RCA) 2017

EBA: autogestió en salut

POBLACIÓ 
RESIDENT

0 - 14 15 - 64 65 i Més TOTAL

2012 1.075 4.051 1.083 6.209

2014 1.054 4.053 1.094 6.150

2016 1.063 3.967 1.142 6.172

2017 1.074 4.031 1.153 6.258
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El nostre equip

L’equip del nostre centre està integrat per 26 professionals

• 7 Metges de família

• 1 Pediatre

• 3 Odontòlegs

• 6 Infermers/eres

• 2 Auxiliars de clínica

• 1 Treballadora social

• 5 Atenció a l’usuari

• 1 Personal de neteja i manteniment

CATEGORIES PROFESSIONALS

Imatge
Fotografia de l’equip
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Visites ateses6

Durant l’any 2017 hem realitzat ??? visites a usuaris del centre.

• 39.993   Metges de família

• 4.089   Pediatria

• 2.456   Odontologia

• 21.557   Infermeria

• 294   Treball Social

• 6.211   Atenció continuada

• 53 Suport al fumador

VISITES ATESES PER ESPECIALITAT

Imatge
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Visites ateses: Comparativa7

Nº de 
VISITES 
TOTALS

2017 2016 2015 2014 2013

Metges de 
Família

39.993 39.418 38.042 38.635 36.938

Pediatria 4.089 4.576 4.611 4.460 4.611

Odontologia 2.456 2.751 3.539 2.933 2.756

Infermeria 21.557 17.996 20.674 22.768 20.935

Treball 
Social

294 303 320 395 320

Suport al 
Fumador

53 81 131 117 124

TOTALS 67.842 65.125 67.317 69.308 65.684
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Visites ateses8

TIPUS DE VISITA 
2017

Metge de 
Família

Pediatra Infermeria

Visites al CENTRE: 39.393 3.771 21.103

a) Telefòniques 1.574 197 422

b) No Presencials 6.679 121 1.191

Visites a DOMICILI 1.173 0 1.248

TOTALS 48.819 4.089 23.964
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Visites ateses9

ATENCIÓ 
CONTINUADA

2017 2016 2015 2014 2013

Nº de Visites 
Totals d’Atenció 

Continuada
6.211 5.776 4.866 5.137 4.883

Metges de 
Família

3.470 2.685 3.043 3.036 3.060

Infermeres 2.741 3.091 1.823 2.101 1.823
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Visites ateses10

ATENCIÓ CONTINUADA 
2017

Metge de Família Infermeria

Visites al CENTRE: 3.284 2.741

a) Telefòniques 77 47

b) No Presencials 25 86

Visites a DOMICILI 84 103

TOTALS 3.470 2.977
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11 Despesa farmacèutica

Despesa en farmàcia
Any 2017

2017 Import
Increment 

2017 vs 2016

AGA ALT CAMP I CONCA DE 
BARBERÀ

13.197.911,95 € - 1,75 %

ABS ALT CAMP OEST 1.298.239,02 € + 1,23 %
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12 Dades de Farmàcia

Nombre de RECEPTES   2016 vs 2017
ABS Alt Camp Oest
Font: Unitat de Farmàcia de la RSCT

112.000

113.000

114.000

115.000

116.000

Nº RECEPTES

115.654
115.670

2016

2017
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13 Activitats comunitàries

1. PROGRAMA PAFES: Dades relatives a la totalitat de l’any 2017:

• Pacients amb consell PAFES donat:                           1.936
• Pacients PAFES en etapa ACCIÓ:                                 593
• Pacients PAFES en etapa CONTEMPLACIÓ:                   22 
• Pacients PAFES en etapa MANTENIMENT: 536
• Pacients PAFES en etapa Pre-CONTEMPLACIÓ:          580
• Pacients PAFES en etapa PREPARACIÓ:                          29
• Pacients PAFES en etapa RECAIGUDA:                            14
• Pacients PAFES Consell de Reforç:                              1.033
• Pacients PAFES derivats a GRUP A CAMINAR:                  2 
• Pacients PAFES amb Consell Assessorat:                           5
• Pacients PAFES amb Consell General:                           816
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14 Activitats comunitàries

2. PROGRAMA SALUT I ESCOLA:

Realitzada a l’IES Fonts del Glorieta(Alcover), CEIP Mare de Dèu del Remei (Alcover) i CEIP La Riba.

Una trentena llarga d’activitats. Més de 265 alumnes destinataris:

• Taller de Seguretat Vial

• Taller de Tabac

• Taller d’Afectivitat-Sexualitat

• Taller d’Alimentació i Nutrició Humana

• Taller d’ Internet Segura

• Vacunacions i Revisions Escolars P4

• Taller d’Higiene Postural

• Programa Prevenció ORDAGO

• Taller VIH Creu Roja

• Taller Situacions de risc

• Taller de Violència Masclista

• Taller de Drogues

• Comissions Socials diverses al CEIP Verge del Remei

• Taller Afectivo Sexual PASSIR

• Taller RCP
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15 Activitats comunitàries

3. Caminada POPULAR i activitat

diverses el dijous 6 d’abril per celebrar

el Dia Mundial de l’Activitat Física.

4. Fem Esport. Adreçada al personal

treballador del CAP Alcover i del Centre

de Dia d’Alcover. Simultàneament amb

la Caminada Popular del dijous 6 d’abril.

+  Des del CAP d’Alcover
CAMINADA POPULAR A MAS DE FORÈS 
en finalitzar s’oferirà un pica-pica 
saludable per a tots els participants

+  10h Piscina Municipal d’Alcover
CLASSE D’AIGUAGYM simultàniament a 
la piscina gran i a la petita 

+  18:00Pista d’ Skate
CLASSE DE ZUMBA
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16 Activitats comunitàries

5. Revista “FER SALUT”: col.laboració bimensual.

6. Xerrades a la Ràdio Local d’Alcover: Una el mes de juny, en relació a les “Picades

d’Insectes¨ i l’altra al juliol en relació a la “Operació Biquini”. 
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17 Compromís social

“Compromesos amb les persones i amb l’entorn”

Activitats Socials Projecte ATFAR: Al llarg del 2017 hem continuat treballant en aquest projecte que
permet donar suport en el tractament farmacològic a persones en situació de
pobresa o de dificultats econòmiques extremes que no poden accedir als
tractaments mèdics farmacològics.

Projecte Odontologia solidària.

Banc d’Ajuts Tècnics a disposició de la població que ho requereixi.

Programa “Compartint Taula” i “Dinem Plegats”, on s’ofereix un espai per la
companyia durant el dinar, dóna resposta a una necessitat social i s’assegura un
aport nutricional adequat a persones que viuen soles o sense suport familiar.
Aquesta activitat es du a terme al Centre de Dia d’Alcover, gestionat en part per
atenció primària alt camp i amb personal del nostre centre.
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18 Compromís social

“Compromesos amb les persones i amb l’entorn”

Participació com cada any en la Marató de TV3 amb xerrades envers el tema de les
malalties infeccioses i presència al concert benèfic dut a terme a Alcover el
diumenge 10 de desembre.

Col·laboracions
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19 Compromís social

“Compromesos amb les persones i amb l’entorn”

Col·laboracions • Col.laboració amb la Fundació Ekolo Ya Bondeko, de Kinshasha (RD Congo) amb
la que aquest 2017 hem col·laborat per sisé any consecutiu fent una aportació
econòmica i editant els calendaris del centre amb una foto dels joves del Congo.

Projecte Kinshasa  

(Ekolo Ya Bondeko)

Projecte Kinshasa  

(Ekolo Ya Bondeko)

Notícies de Kinshasa

Benvolgudes i benvolguts,

A la República Democràtica del Congo estan negociant. El president Joseph Kabila volia
tornar-se a presentar després de dos mandats sense que el marc legal li ho autoritzés.
L’oposició va anunciar una oposició severa, i es van començar a produir aldarulls a
Kinshasa i altres indrets del país. Gràcies a la mediació de l’església, en aquests
moments estan negociant. No sabem si les negociacions acabaran bé o no, però de
moment l’esperança és present.

Cordialment,
L’equip de Projecte Kinshasa

Butlletí d’informació                             Nº 17, Febrer 2017

Com ha anat l’any 2016 a EyB ?

La inestabilitat política, social i econòmica del país, sobre tot en aquests darrers 

mesos, ha fet que algunes de les activitats previstes  s’hagin hagut de suspendre. 

La devaluació de la moneda fa encara més difícil el manteniment de la vida diària. 

Malgrat tot, hem anat funcionant amb normalitat. A continuació, us ferm un resum 

de les accions més destacades dutes a terme:

• Foyer Elikya

Ha sigut un any molt reeixit per a la reintegració familiar de tres nenes acollides per 

EyB. La Clarisse (16 anys) està pendent de viatjar a Luanda i quedar-se allí amb la 

seva família. La Judit és una nena de19 anys sordmuda i després de molts anys de 

recerca, ha aparegut el seu oncle matern. Ell l’estava buscant mentre altres 

membres de família bloquejaven la recerca. L’oncle i la seva dona estan decidits a 

prendre la Judit a casa seva i ella esta molt i molt contenta. De la Benedicte només 

coneixíem el nom del seu pare, que és militar. Per més que havíem recorregut els 

diferents camps militars de Kinshasa, ni rastre. Sabeu on l’acabem de trobar? A la 

presó!. Resulta que un grup de mares d’EyB visiten regularment els detinguts que 

no reben cap visita, ells els hi donen les adreces i nosaltres contactem les famílies i 

els demanem que vagin a visitar-los. Quina sorpresa al veure que un d’ells era el 

pare de la Benedicte! Gràcies a això hem pogut  localitzar la família. La seva mare 

es morta, però algun altre membre de la família l’acollirà a casa seva.

• Sessió a Nioki

Durant el mes de novembre un senyor i dos joves del grup van viatjar a Nioki (500 

km de Kinshasa) per a trobar-se amb els 35 membres d’Ekolo ya Bondeko que 

viuen allí. Hi van estar quatre dies i aquest viatge va anar molt bé per reforçar llur 

relació  de fraternitat.

• Treballs agrícoles

Els joves d’Ekolo ya Bondeko han emprés treballs agrícoles al nostre terreny de 

Mpassa.  Alguns d’ells són universitaris però tots estant sense feina. Aleshores, 

veient que el terreny de Mpassa ofereix moltes possibilitats de rendiment, es van 

proposar fer un projecte per a explotar-lo. Són una dotzena i s’han posat a treballar 

fa un parell de mesos.

• Cria de guatlles.  De moment hem parat el galliner perquè no era rendible. Per 

una banda el cost del menjar era molt elevat i per altra, el mercat està actualment 

saturat d’ous. En canvi els ous de les guatlles estan molt buscats per les seves 

propietats terapèutiques. De moment en tenim cent i no donem l’abast a servir tots 

els clients, o sigui que, progressivament, anirem augmentant la producció. 

PKA

Notícies de Catalunya

Contacte Projecte Kinshasa: Xavier Correig, Tel. 647243024, correu/e: xavier@correig.net

Les vostres opinions, aportacions, notícies, etc. seran molt ben rebudes. Si voleu fer alguna aportació ho 

podeu fer al  compte corrent de P.K.A. a La Caixa 2100 1804 59 02 00108993

En Fabrice Muyaya ja és Enginyer !!

En Fabrice vivia al carrer i va ser acollit a casa nostra el 1998, i des 

d’aquell moment ha tingut una relació molt estreta amb EyB. Quan va 

acabar l’escola secundaria  va llogar un piset i, mentre s’anava 

guanyant la vida, va emprendre els estudis universitaris d’Enginyeria 

mecànica a l’Escola Politècnica de Kinshasa.  Ha lluitat molt i, 

finalment, el passat més de novembre de 2016 va poder defensar molt 

brillantment el seu Projecte final d’Enginyeria. Esperem que trobi bona 

feina ben aviat. 

Balanç  de l’any 2016
A la taula de sota podeu veure el resum d’ingressos i despeses corresponents a l’any 2016. Comparant amb l’any anterior, els ingressos han
augmentat un 20% aproximadament. És una molt bona notícia !!

Els diners ingressats l’any 2016 han  sigut una ajuda molt significativa per al manteniment d’Ekolo ya Bondeko. En particular, han permès:

• El funcionament de la casa d’acolliment “Foyer Elikya” durant un any. L’escolarització de les nenes ha estat coberta per la Fundació 

“Siscoaran”.

• Els desplaçaments per a la recerca de persones abandonades.

• Les sessions de formació/sensibilització.

Suport econòmic de l’Ajuntament de Reus al 

projecte: 

Manteniment durant un any d’un pis tutelat per a 

quatre noies que han sortit del carrer
Es tracta de 4 nenes  les quals fa anys vivien al carrer i varen ser acollides 

al Foyer Elikya de EyB.  Les noies s’han anat fent grans i ja tenen edat de 

viure de manera més autònoma. L’objectiu del projecte és cobrir durant un 

any les despeses de lloguer del pis, manutenció, matrícules acadèmiques i 

material didàctic de les noies i remuneració a la tutora que viurà amb elles. 

Al finalitzar el primer any d’aquest projecte, es procedirà a la seva avaluació 

i si aquesta és favorable, es continuarà l’activitat a través d’altres ajuts. Més 

endavant, s’estudiarà la viabilitat d’estendre l’experiència a altres grups de 

noies.

Ingressos

Aportacions periòdiques de col·laboradors 9.479

Aportacions puntuals de col·laboradors 5.655

Aportacions Fund. Siscoaran i EAP de l'ABS Alt Camp Oest 6.500

Parròquia Sant Joan de Valls 3.040

Aportacions Parròquia Sant Pau (Beca, Rifa i Encants Solidaris) 4.057

Ajut Ajuntament de Reus 700

Saldo a 31/12/2015 12.091

Total 41.522

Despeses

Bancàries i de gestió 144

Transferències a Kinshasa 21.800

Saldo a 31/12/2016 19.578

Total 41.522

Encants Solidaris 2017
Tot just s’acaben de clausurar els XVII “Tots som missioners,
Encants Solidaris”, de la Parròquia de St. Pau de Tarragona.
Estem cansades i felices. S’ha pogut dur a terme entre el 22
de gener i el 5 de febrer gràcies a persones generoses que
han donat el seu temps i a d’altres que s’han solidaritzat
comprant i ajudant alhora. El retrobament amb tots ells, any
rere any, ens deix el cor ple d’esperança i alegria. Els diners
aconseguits viatjaran lluny, a la terra dels mes desfavorits,
que tan estimem. Gràcies, Maria Isabel, per donar-nos l’
oportunitat de ser millors.
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20 Compromís Social

Col·laboracions
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21 RSE

“Compromesos amb les persones i amb l’entorn”

Adhesions / 
Col·laboracions

• Adherits des del 2011 a la iniciativa PACTO MUNDIAL. 

• Adherits a la iniciativa empresarial Respón.Cat per al
desenvolupament de la responsabilitat social a Catalunya
des del 2016.

• Adhesió al Manifest de Vilanova i la Geltrú per uns Territoris
Socialment Responsable. La proclama del Manifest de
Vilanova i la Geltrú es va fer en en el marc del Seminari per
uns Territoris Socialment Responsables (08/06/2017), amb
la participació de cent organitzacions compromeses amb el
territori.
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La formació és un element de competitivitat i de millora permanent cabdal per assolir l’excel·lència
professional.

Durant l’any 2017 hem realitzat una setantena d’ activitats de formació al nostre centre (Formació interna) i
més d’una trentena d’activitats de formaicó fòra del centre (formació externa): cursos, sessions, Jornades,
Congressos, tallers Online, Updates, etc…) amb especial rellevància amb el tema de cronicitat i pacient crònic
complex.

Accions formatives internes

- Sessions de Formació Continuada entre els nostres professionals i els
de referència de l’especialitzada (Pius Hospital i Institut Pere Mata) :

• Consultories de Traumatologia : Periodicitat Mensual. 
• Consultories i Formació en Salut Mental: Periodicitat Bimensual. 

- Sessions mensuals conjuntes per tot l’equip (assistencials,
organitzatives, d’equip intern….)

22

Formació
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23 Docència

Som centre docentTutorització de pràctiques pregrau d’infermeria de la Universitat 
Rovira i Virgili de 3 alumnes al llarg del 2017. 

Tutorització de rotatoris de medicina de la Universitat Rovira i 
Virgili ( 2 estudiants)

Tutorització de la rotació rural d’un resident de 3er any de la 
UUDD d’ACEBA, durant dos mesos. 

Docència per part de dos membres del nostre equip sobre el 
“Maneig integral del pacient crònic complex i en final de la vida 
en Atenció Primària”, curs organitzat per la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària. 
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Principals estudis

- 1.Títol: ZOSTER 049/GSK. “Estudi fase IIIb, obert, multicèntric, de seguiment a llarg plaç (ZOE-LTFU) dels
estudis 110390 i 113077 (Zoster 006/022) per avaluar la persistència de la eficàcia profilàctica, seguretat e
immunogenicitat de la vacuna de subunitats enfront l’herpes zoster (HZ/su) de GSK Biologicals, i avaluació de
1 o 2 dosis addiccionals amb un esquema de 0 ó 0,2 mesos en dos subgrups d’adulst d’edat avançada. Iniciat
al mes de novembre del 2016 i amb una durada prevista de 6 anys.

Investigadors: Alex Rodríguez i Ferrán Soler.

- 2.Títol: ZOSTER 056//GSK. “Estudi fase IIIb, no aleatoritzat, obert, multicèntirc, multinacional, de
vacunació creuada per avaluar la seguretat de la vacuna de subunitats enfront l’herpes zòster (HZ/su) de GSK
Biologicals quan s’administra per via intramuscular conforme a una pauta de 2 dosis a subjectes que
prèviament van rebre placebo en els estudis Zoster 006 i Zòster 022. Iniciat al mes de novembre de 2016 i
amb una durada prevista de 14 mesos.

Investigadors: Alex Rodríguez i Ferràn Soler.

Recerca

24
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25 Revista Fer Salut

FerSalut és una publicació gratuïta bimensual
promoguda per l’Associació Catalana d’Entitats
de Base Associativa (ACEBA) amb l’objectiu de
prevenir malalties i d’impulsar l’autocura i els
hàbits saludables de la població.

www.fersalut.org

http://www.fersalut.org/
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26 Destacats 2017

Innovació

Premis/Guardons/Reconeixements

Alcover: Una iniciativa per formar familiars de persones amb 
dependència: “L’Escola de Cuidadors”
La treballadora social diu que «és un lloc on poden explicar com se 
senten, les pors que els crea el fet de tenir cura d’algú»

Participació al “centre de Formació i Innovació en
Simulació ”Josep Maria Carretero” ‘, situat a les
instal·lacions de la Unitat Docent de la URV a l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus, d’un dels nostres
professionals, el Dr.Ramon Descarrega, al capdavant
d’aquest projecte com a subdirector.

http://www.cfis-jmmc.urv.cat/

Imatge

http://www.cfis-jmmc.urv.cat/
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27 Destacats 2017

Reconeixements

http://www.elvallenc.cat/comarques/mes-de-
500-persones-a-la-cursa-caminada-solidaria-al-
niu-de-laliga/

http://delcamp.cat/vallsdiari/noticia/20430/m
es-500-persones-cursa-caminada-solidaria-al-
niu-laliga-dalcover

http://alcover.cat/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=3556:caminadasolidaria
&catid=44:destacades

http://www.elvallenc.cat/comarques/mes-de-500-persones-a-la-cursa-caminada-solidaria-al-niu-de-laliga/
http://delcamp.cat/vallsdiari/noticia/20430/mes-500-persones-cursa-caminada-solidaria-al-niu-laliga-dalcover
http://alcover.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=3556:caminadasolidaria&catid=44:destacades
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ABS ALT CAMP OEST

Direcció: Fonts del Glorieta s/n
Codi Postal: 43460   Població: Alcover
(Tarragona)
Nom i Cognoms: David Garcia Vidal
Càrrec:  Gerent
Email: administracio@absaco.org
Telèfon: 977 760690
Web: www.capalcover.cat

Imatge de l’equip

28

També ens trobaràs a les xarxes socials

Facebook: cap alcover



Gràcies
Salut al vostre servei


