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Us aportem un recull del què ha estat l’any 2012, un any en el qual a pesar d’estar immers 
en un entorn difícil, plegat obstacles i d’incerteses, el Consorci Sanitari de l’Anoia ha sabut 
trobar la manera d’arribar a assolir molts dels objectius que s’havia proposat. 

El treball que es va fer a finals de l’any 2011 amb l’elaboració del Pla de Viabilitat, conjunta-
ment amb els esforços de tots plegats, han fet que aquest 2012, per primera vegada des del 
1993, s’equilibrés aquesta institució tan pressupostàriament com financera, permetent, a 
diferència de l’any anterior, que tothom pogués cobrar el 100% de  les seves DPO.

Hem tingut canvis a nivell de l’Organigrama de Direcció amb sortides i entrades de per-

d’Adjunt a la Gerència i es va crear l’Àrea d’Estratègia i Qualitat.

Però no tot es resumeix en la part econòmica. També aquest any el CSA ha rebut el guardó 
com a número 1 en el premi Gestió Global d’Hospitals de la seva categoria en els premis TOP 
20. Aquest premi, representa un reconeixement estatal a la bona feina diària que tots els 
professionals del CSA realitzen i, per tant, crec que ha de ser un motiu d’alegria i d’orgull de 
pertinença de tots els que formem part d’aquesta entitat.

Seguim apostant en l’àmbit de la docència i la qualitat,  intentant ser referents dins 
del sistema sanitari. Som el primer hospital de Catalunya que incorpora un resident en 
l’especialitat de Geriatria, així com també s’han fet jornades i cursos de referència.

Hem seguit amb el projecte de Contractes de Gestió i aquest any s’ha sumat, al ja existent 
d’Atenció Primària, el del Servei de Cirurgia i Especialitats, amb uns resultats positius tant 
des del punt de vista de la gestió com el d’implicació dels professionals en el procés.

No podem deixar de banda altres objectius estratègics que s’han impulsat durant aquest 
any com són el de l’activitat privada i la responsabilitat social corporativa. A  l’activitat pri-
vada, se l’hi ha dotat de la base normativa i ètica per tirar-la endavant sense que aquesta 
pugui interferir en l’activitat pública concertada. La responsabilitat social corporativa és un 
dels objectius que intentem millorar i per això el destaquem com a objectiu estratègic sobre 
el qual ja estem fent accions en benefici per l’entitat, l’entorn i els treballadors.

Només em queda donar les gràcies públicament a tot el personal del CSA pel treball ben fet, 
amb rigor i per l’esforç permanent que ens ha fet obtenir tots aquests resultats que jo ano-
menaria d’èxit.

Fco. Javier Niño i Núñez
President

Presentació
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Missió,
visió i valors

Missió
La Nostra raó de ser és donar resposta a les necessitats i 
expectatives de salut de les persones mitjançant la promoció 
d’hàbits de vida saludable, la prestació de serveis integrats 
d’atenció sanitària, la docència i el desenvolupament perso-
nal i professional del nostre equip humà.

Visió
La Nostra visió és ser REFERENT SANITARI: 

Amb un alt nivell tècnic, científic i humà en la búsqueda
permanent de l’excel·lència. 

Valors
En què creiem i en què ens comprometem: 

  comunes entre diferents àmbits intra/interàrees. 

   a les necessitats dels usuaris, a través de la implicació de   
   totes les persones. 

  Organització integrada per professionals compromesos i
  esperit corporatiu. 

  generar, compartir i difondre el propi coneixement. 

  pràctiques i polítiques orientades al creixement i reco-
  neixement dels professionals.  
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XIFRES

Pressupost    
63,9

milions 
d’euros 104.134

visites
Atenció
Primària10.153

intervencions
quirúrgiques

11.480
altes 

d’hospitalització
60.134

Urgències

145.244
visites

Consultes
Externes

12.045
visites
Salut

Mental35.395
Sessions

Rehabilitació 805.4
personal

equivalent
jornada

completa



memòria CSA -2012    7

Atenció familiar i comunitària 12

Salut Pública i epidemiologia 1

Atenció Pediàtrica 6

Odontologia 2

ASSIR 1

Sala educació 1

Sala Polivalent 1

5

RECURSOS

Atenció Especialitzada

Llits d’hospitalització d’aguts 200

Quiròfans 6

Sales de control i atenció al part 7

Sales de Consulta Externa 38

36

Atenció sociosanitària i dependència

32

8

Salut Mental

Consultes 10

Sales per a grups 1

Centre de Dia

Sales polivalents 3

Despatxos 2

Centre d’atenció i seguiment addiccions

Consultes 4

Consulta dispensació metadona 1

Sales per a grups 1
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Al 2012 es van implantar els 
primers contractes de 

gestió per serveis. 

Concretament, es van fer 
amb el CAP Igualada Nord i amb 

el Servei de Cirurgia i 
Especialitats quirúrgiques. 

RECURSOS

2011 2012

Ingressos totals 63.963.698,46 63.689.622,21

Assistencials 58.609.741,75 58.525.879,07

No assistencials 5.353.956,71 5.163.743,14

Despeses totals 64.262.819,32 63.601.970,47

Consums 18.358.955,47 17.745.428,82

Personal 37.127.225,18 37.282.583,54

Altres despeses 4.543.348,78 4.590.972,52

Amortitzacions 4.233.289,89 3.982.985,59

TOTAL -299.120,86 87.651,74
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Recursos humans

Personal mèdic 210.8

Personal d’infermeria 453.4

Personal de gestió i administració 98.5

Personal de serveis 42.7

Total 805.4

RECURSOS

Organigrama

 - Direcció Assistencial: Ramon Sellarès
 - Direcció d’Infermeria: Janina Marsol

Divisió Atenció
SS i dependència

Divisió Atenció
Primària

Divisió de Salut 
Mental

Divisió Atenció 
Hospitalària

Consell Rector

Àrea Estratègia, Projectes 
i Qualitat

Àrea Comunicació

Gerència

Àrea Assistencial

Àrea de Recerca, 
Docència i Innovació

Àrea de Política del 
Medicament

Àrea d’Atenció 
al Ciutadà Direcció de persones

Direcció Economicofi-
nancera i Serv. Grals.

Direcció de Sistemes 
d’Informació
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A l’abril 2012 es van fer unes sessions 
plenàries on es van presentar les línies 

-

al 2012. 

Al finalitzar l’any 2012, el grau 
d’assoliment d’objectius ha estat prop 
d’un 67%. 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2012

LE 1. Garantir la sostenibilitat i potenciar la transparència en la gestió

OE 1.1 Aconseguir l’equilibri financer de l’entitat

OE 1.2 Aprovar un Pla de Viabilitat

OE 1.3 Donar a conèixer als professionals, patrons i a la població els resultats de l’aplicació del 
Pla de Viabilitat

OE 1.4 Cercar millores en els ingressos a partir de la promoció de l’activitat privada

LE 2. Reforçar el treball eficient i de qualitat basat en una organització de processos en el qual 
es garanteixi l’atenció integral i el  assistencial

OE 2.1 Cercar els espais de col·laboració entre l’Hospital, la Primària i el Sociosanitari que millo-
rin la qualitat assistencial i l’eficiència global en l’atenció

OE 2.2 Aconseguir l’acreditació de l’Hospital d’Igualada

OE 2.3 Continuar amb la implantació SAVAC com a suport al treball clínic i altres eines de soft-
ware

OE 2.4 Adoptar la metodologia de gestió per processos com a metodologia de gestió de 
l’entitat

OE 2.5 Reforçar la política d’aliances estratègiques

OE 2.6 Participar en els grups de seguretat del pacient proposats pel CatSalut

LE 3. Avançar en models organitzatius de responsabilitat en la gestió i la presa de decisions 
dels professionals

OE 3.1 Consolidar el model de gestió autònoma

OE 3.2 Definir una estructura organitzativa d’acord al nou model de gestió
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LE 4. Promoure el treball en i per a la comunitat prioritzant la prevenció i la promoció de la salut, 
així com l’abordatge del malalt crònic

OE 4.1 Consolidar el grup de treball del malalt fràgil

OE 4.2 Utilitzar els mecanismes de comunicació de l’entitat per a activitats de promoció

OE 4.3 Corresponsabilització del malalt en la seva salut

OE 4.4 Fomentar la deshabituació tabàquica i altres activitats de promoció d’hàbits de vida salu-
dables

OE 4.5 Establir aliances estratègiques amb els diferents recursos i agents de la comunitat que 
afavoreixi l’assoliment dels objectius de salut

OE 4.6 Implantar la Responsabilitat Social Corporativa de l’entitat

LE 5. Situar la docència, la formació continuada i la innovació com elements essencials de la ins-
titució

OE 5.1 Fomentar la formació continuada entre el personal

OE 5.2 Reforçar l’activitat docent

OE 5.3 Fomentar noves activitats pre-grau i mantenir les actuals

% COMPLIMENT

LÍNIES ESTRATÈGIQUES % 
GLOBAL

LE 1 
Sostenibilitat i 
transparència

LE 2 
Organització per 
processos

LE 3 
Models 
organitzatius de 
gestió

LE 4
Prevenció  i 
promoció salut. 
Malalt crònic

LE 5 Situar la 
docència, 
formació 
continuada...

0 – 25 % 13.6 23.8 0 41.7 25.0 20.8

26 – 50 %
4.5 19.0 0 0 37.5 9.7

51 – 75 % 9.1 0 0 8.3 0 2.8

> 75 % 72.8 57.2 100 50 37.5 66.7
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2012

Visites realitzades
    . Al centre           89.259
    . Domicili               2.073
    . No presencial    12.803

104.135

19.244

79,7

Freqüentació població assignada 
pel RCA

5,4

Taxa de derivacions per primera visi- 5,7

Visites 2012

Medicina familiar 43.582

Infermeria 26.755

Atenció urgent al Centre 14.083

Pediatria 14.057

Odontologia 4.057

Residències 1.354

Assistència Social 247

TOTAL 104.135



memòria CSA -2012    13

ACTIVITAT

Població assignada per grups d’edat Persones % del total

0 - 14 3.384 17,6

15 - 64 12.601 65,5

65 - 80 2.284 11,9

> 80 975 5,1

TOTAL 19.244 100

18%

65%

12% 5%

Visites realitzades - any 2012
Per grups d’edat

0-14

15 - 64

65 - 80

> 80

Salut comunitària 2012

Vacunes escolars 972

Revisions bucodentals 516

Pacients en programes comunitaris 68
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Evolució
activitat 
assistencial

2008 2009 2010 2011 2012

Altes 11.663 11.249 11.257 11.102 11.480

Intervencions 10.260 10.185 9.905 9.804 10.181

Parts 1.387 1.202 1.221 1.171 1.073

Consultes 
externes

148.489 156.640 147.170 147.787 146.136

Urgències 61.276 61.152 62.026 60.447 60.134

Activitat diària

Altes 38

Visites Consultes Externes 696

Urgències 165

Intervencions quirúrgiques 29

Sessions de rehabilitació 138

Sessions de diàlisi 46
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ACTIVITAT

Altes d’hospitalització 389

Estada mitjana 5,8

Hospitalització

Altes hospitalàries estàndard 8.257

Altes de cirurgia major ambulatòria 3.223

TOTAL 11.480

Urgències

Ateses 60.134

10,0

Urgències per dia 164,7

Igualada
2008 2009 2010 2011 2012

Sortides 1.532 1.528 1.800 1.661 1.698

Mitjana diària 4,2 4,2 4,9 4,5 4,6
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Activitat quirúrgica

2.907

3.215

Cirurgia menor ambulatòria 4.031

TOTAL INTERVENCIONS 10.153

Del gener al desembre, l’Hospital d’Igualada ha 
reduït gairebé un 17% la llista d’espera 

quirúrgica. 

La llista d’espera total passa de 2.974 a 2.501 
pacients. 

El temps mig d’espera és de 8,3 mesos i de 4,2 
mesos per als procediments garantits. 
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ACTIVITAT

Del gener al desembre, l’Hospital d’Igualada ha 
reduït gairebé un 17% la llista d’espera quirúrgica. 
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Farmàcia

Preparacions
   . Fórmules magistrals
   . Citostàtics
   . Nutricions parenterals

15
5.589
729

Reenvasaments de medicació sòlida 145.990

Reenvasaments de medicació líquida 4.403

Nombre de receptes validades
   . Intrahospitalàries
   . Extrahospitalàries

63.654
1.440

Disposicions de medicaments 14.388

Intervencions farmacèutiques 
intrahospitalàries

54.654

Monodosis preparades 1.790.239

Índex rotació d’estocs 14,63

Al gener de 2012 el Servei de 
Farmàcia va obtenir el 

Certificat de Gestió de la 
Qualitat d’acord amb la 

norma UNE-EN-ISO 9001-
2008.
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Activitat ambulatòria

Consultes externes
   . Primeres visites
   . Visites Successives

   TOTAL

45.597
99.647

145.244
Índex de reiteració 2,2

Hospital de Dia 8.054

Hemodiàlisi

Sessions 13.688

Diagnòstic per la imatge

Radiografies convencionals 61.224

Radiografia intervencionista 399

Mamografies 5.564

Ecografies generals 6.959

TAC 7.177

Ressonàncies 3.456

Rehabilitació

Sessions ambulatòries 35.395

ACTIVITAT
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Convalescència
Places 32

Altes 415

10.368

29,38

Índex d’ocupació 94,5

UFISS
Pacients atesos 801

Cures pal·liatives
Places 8

Altes 254

2.469

9,9

Índex d’ocupació 99,6
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PADES
Pacients atesos 233

Servei de Valoració d’Atenció a la Dependència
Grau I 412

Grau II 756

Grau III 1.170

Denegatòria 2.765

TOTAL VALORACIONS 5.103

ACTIVITAT
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Salut Mental
Primeres visites 1.030

Visites successives 11.015

TOTAL VISITES 12.045

Centre de Dia
Sessions 3.895

Atenció a les addiccions
Primeres visites 321

Visites successives 2.880

TOTAL VISITES 3.201

Centre de Salut Mental Infantil i juvenil
Primeres visites 371

Visites successives 3.822

TOTAL VISITES 4.193
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L’Espiral, visions de la realitat, és un projecte editorial 
del Centre de Dia de Salut Mental d’Igualada. 

Dins dels programes de rehabilitació per a 
persones amb Trastorn Mental Greu és una nova 

iniciativa orientada a la integració i 
sensibilització. 

El Consell de redacció està integrat pels educadors 
del centre i uns quants usuaris que intenten contagiar 

la seva motivació als companys. 

Es publica íntegrament a la web des del 2010
www.salutmental.csa.cat

ACTIVITAT
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Unitat d’Atenció al Ciutadà

L’any 2012, el CatSalut, va dur a terme enquestes de satisfacció sobre les 
línies de servei d’Atenció Primària, Atenció Hospitalària i Atenció Psiquiàtri-
ca i Salut Mental ambulatòria. 

El CSA ha obtingut els següents resultats:
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Treball social

El 2012 s’han rebut un total de 
108 reclamacions escrites; el 

41% per motius d’organització i 
tràmits i el 27% assistencials. 

Primeres visites 1.080

Visites successives 1.700

2.545
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Les operacions del Consorci Sanitari de l’Anoia es 
regeixen per les lleis relatives a la protecció del 
medi ambient i la seguretat i salut del treballador. 
L’entitat considera que compleix substancialment 
aquestes lleis i que manté procediments dissenyats 
per fomentar i garantir el seu compliment. 

El Consorci ha adoptat les mesures oportunes en 
relació a la protecció i millora del medi ambient i la 
minimització, en el seu cas, de l’impacte ambiental, 
complint amb la normativa vigent. 

La despesa que suposa la recollida selectiva de residus de ti-

-
nat un import de 18.647 euros. 

Les plaques solars fotovoltaiques han produït una energia de 
17.608 KwH i han suposat un ingrés per al CSA de 5.500 eu-
ros. 

Al llarg de l’any s’han  realitzat diverses accions per aug-
mentar l’estalvi energètic com per exemple l’ampliació del 
software del sistema de gestió centralitzada per optimitzar el 

a paràmetres com la temperatura exterior, la de producció i el 
règim de funcionament. Igualment s’han instal·lat comptadors 
energètics en la producció de fred per poder analitzar el fun-
cionament de les refredadores i maximitzar el seu rendiment. 
Aquestes accions han representat un estalvi energètic de 
181.269 KwH, o el que equival a 22.424 euros. 

S’ha fet també un reajustament de la pressió d’impulsió del 
grup de bombes d’aigua freda per al consum humà el que ha 
suposat un estalvi de 5.069 euros i un aprofitament de les 
aigües netes residuals  i la recuperació de l’aigua de rebuig 
de la planta d’hemodiàlisi per alimentar els fluxors dels serveis 
públics i de treballadors. L’any 2012 s’han recuperat 3.491 m3 
i va representar un estalvi de 6.476 euros. 
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2011 2012 Diferència

70.890 68.200 - 2.690

16.860 16.110 -750

Total litres 87.750 84.310 -3.440

Cost en euros 46.885 45.143 -1.742

2011 2012 Diferència

289.080 289.080 0

429.600 642.400 -212.800

561.000 982.800 -421.800

25.000 52.000 -27.000

48.680 45.800 2.880

110 220 -110

424 420 4

1939 1.503 436

544 751 -207

61 335 -274

4.663 4.232 431

Recollida selectiva de residus sanitaris

Recollida selectiva de residus generats

2011 2012 Diferència

4.793.164 4.554.977 -248.187

314.896 320.742 5.846

36.438 33.258 -3.180

Consums
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QUALITAT ASSISTENCIAL

Indicadors de qualitat

                                               %
Taxa de mortalitat 3,1

Taxa de cesàries 15,3

Taxa de parts instrumentats 15,1

Taxa de parts prematurs 5,2

Reingressats abans de 30 dies 6,2

Úlceres per pressió 0,3
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5 primers GRD mèdics

GRD Descripció Nombre %

373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 566 6,9

541 Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris 
excepte bronquitis, asma amb comorbiditats i/o 
complicacions

389 4,7

243 Patologia mèdica de columna vertebral 347 4,2

372 Part vaginal amb diagnòstic complicat 333 4,0

544 Insuficiència cardíaca crònica arítmia 186 2,3

5 primers GRD quirúrgics

GRD Descripció Nombre %

359 Intervencions d’úter i annexos, per carcinoms in 
situ i malalties no malignes, sense comorbiditats i/o 
complicacions

112 1,4

494 Colecistectomia laparoscòpica sense exploració 109 1,3

818 Substitució de maluc excepte per complicacions 108 1,3

883 Apendicectomia laparoscòpica 87 1,1

209 Intervenció. Articulacions majors o reimplants eeii 
excepte malucs

86 1,0

5 primers GRD de cirurgia major ambulatòria

GRD Descripció Nombre %

039 Intervencions de cristal·lí 557 17,3

119 Lligadura i extracció venosa 250 9,5

006 Alliberament del canal carpià 143 4,4

162 Intervencions per hèrnia inguinal i femoral >18, sen-
se comorbiditats i/o complicacions

107 3,3

222 Intervencions de genoll sense comorbiditats i/o 
complicacions

97 3,0

Grups relacionats amb el diagnòstic
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DOCÈNCIA, RECERCA I

Núm. places
acreditades

Núm. residents a 
Desembre 2012

Anestesiologia i Reanimació 1 3

Cirurgia general de l’Aparell digestiu 1 3

Cirurgia ortopèdica i Traumatologia 1 4

Geriatria 1 -

Ginecologia i Obstetrícia 1 4

Medicina familiar i comunitària 5 6

Farmàcia hospitalària 2 3

Infermeria gineco-obstètrica 3 6

Infermeria geriàtrica 2 -

MÀSTER Núm. alumnes

Màster Psicopatologia clínica d’Adult 2

Màster en Psicologia clínica i Medicina conductual 2

Màster de Tècniques quirúrgiques i endoscòpiques 2

GRAU Especialitat Núm. 
alumnes

Universitat de Lleida Medicina 4

Medicina 1

Psicologia 1

Administració i
 Direcció d’Empreses

1

Treball social 1

Farmàcia 2

Medicina 3

Universitat Pompeu Fabra Medicina 3

Formació de grau, mestratge i postgrau



memòria CSA -2012    31

Recerca

0
1
2
3
4 Nombre de projectes 

Adjunt Resident

Hi ha hagut al 2012 un 
total de 12 projectes

 finalitzats, 5 en 
desenvolupament

 i 11 projectes en suport.

  Hem tingut un total de 8 programes de   

  han rebut en total 20,8 crèdits a través 
  del Consell Català de Formació Continua
  da de les Professions sanitàries. Aquests 
  cursos han estat:

  XXI Curs FC en Pediatria Dr. Riera
  VIII Curs FC en Medicina Interna

  VIII Curs FC en Anestesiologia i 
        Medicina Crítica

  VI Curs FC en Salut Mental i Addiccions
  VI Curs FC en Farmàcia Hospitalària

  V Curs FC en Cirurgia General
  II Curs FC en Nefrologia

  I Curs FC en Geriatria i Cures Pal·liatives

Formació continuada i gestió del coneixement

Hem fet un total de 56 sessions i 
jornades internes. 

Cal destacar la XXI Jornada de 
Cirurgia als Hospitals de Catalunya, 

Salut Mental i la II Jornada sobre el 
dolor osteomuscular. 

S’han consolidat les sessions 
generals, que, un divendres al mes, 

es duen a terme amb diversos 
temes d’interès 

ja siguin assistencials o no. 
Al 2012 se n’han fet un total de 10. 

270 treballadors han rebut 
formació en relació al 

desplegament 
del programa SAVAC.

A les unitats d’Hospitalització s’han 
implementat el Registre de les 

activitats d’Infermeria, el Mòdul de 
dieta electrònica, les sol·licituds 

d’ECG i la seva tramesa als
 visors d’imatges. 
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DOCÈNCIA, RECERCA I 

Prevenció i Vigilància de la Salut

S’han fet un total de 77 hores de formació sobre Prevenció i Vigilància de la 
Salut en la qual hi han participat un total de 80 treballadors/ores. Els temes 
han estat:

     . Tècniques d’autoprotecció de la columna
     . Mètodologies de coaching

     . Curs de Prevenció i control de les infeccions hospitalàries

Programes de pràctiques

El total de places de pràctiques de Formació Professional, Grau i Diplomatu-
ra, Postgrau, Formació ocupacional i d’observador que han estat cobertes 
l’any 2012, han estat de 176. La distribució i centres formadors han estat:

 

 S’han fet un total de 33 
cursos de formació en cursos 
individuals subvencionats o 

bonificats dels quan han 
gaudit 84 

treballadors/ores.
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El nombre total d’hores formatives 
anuals ha estat de 17.861 en front a 11.318 

d’hores laborals. 
El total de treballadors/ores formats han 

estat de 646.
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NOTÍCIES

TOP 20. La Gestió de l’Hospital d’Igualada rep el primer premi a nivell espanyol

El 21 de novembre va tenir lloc a Madrid la 13ena. Conferència d’Hospitals TOP 20 
en el transcurs de la qual es van lliurar els premis als millors hospitals de l’Estat.

Enguany, l’Hospital d’Igualada ha resultat TOP 20 en gestió hospitalària en la seva 
globalitat. De tots els hospitals generals mitjans, que és en la categoria que es troba 
el centre igualadí, ha quedat en primer lloc, el número 1 d’entre els 4 que han estat 
classificats.

Març 2007-2012. 5 anys de l’Hospital d’Igualada

El 17 de març del 2007, Igualada viu un esdeveniment històric de gran transcen-
dència per a la ciutat i l’Anoia, amb la posada en funcionament del nou hospital que 
suposava una modernització, ampliació i millora en l’atenció sanitària. 

El Consorci Sanitari de l’Anoia, finalista dels premis de la Unió a la innovació en 
gestió

La Unió Catalana d’Hospitals premia el Projecte d’atenció integrada al pacient amb 
patologia de l’aparell locomotor en una àrea bàsica de salut, presentat a la V Jorna-
da d’innovació en Atenció Primària.

Emotiu homenatge al Dr. Marc Riera

A la inauguració del XXV Curs de Formació Continuada en Pediatria es va retre un 
emotiu homenatge al desaparegut Dr. Marc Riera. Presidit per l’alcalde d’Igualada 
van assistir, a més de molts companys i companyes del CSA, representants de 
l’Ajuntament i membres de la seva família. -“A partir d’ara volem que aquests cursos 
portin el seu nom, i que sigui el Curs del Dr. Riera, tothom sabrà que és la Formació 
Continuada de Pediatria”-, va dir l’actual cap del Servei, Dra. Carme Jou.  Recordem 
que el Dr. Riera va ser qui va iniciar i coordinava encara actualment els cursos de 
formació d’aquest servei.
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El conseller de Salut a la Jornada de Cirurgia dels Hospitals de Catalunya

-
ració de la 21a. Jornada de Cirurgia als Hospitals de Catalunya i la 14ena. Jornada 
d’Infermeria de Cirurgia. Aquesta cita conjunta va aplegar més de 250 metges i 

-
tral. 
Després de la inauguració, el conseller va visitar l’Hospital on va poder mantenir una 
reunió de treball amb els responsables dels serveis i unitats.

Mental i Drogodependència amb una gran afluència d’assistents. Un any més es va 
crear un espai de debat on els professionals van poder conèixer i posar-se al dia so-
bre temes relacionals amb les addiccions tant farmacològiques com comportamen-
tals, l’addicció a opioides en pacients amb dolor crònic, les socioaddiccions, etc. 

Dos projectes del Servei d’Atenció Primària de l’Anoia, finalistes a la Jornada del Pla 
de Salut de Catalunya

A la Jornada del Pla de Salut 2011-2015 que es va celebrar a Sitges el desembre 
del 2012, van resultar finalistes dos projectes del nostre Servei d’Atenció Primària. 
Aquests projectes van ser “Atenció primària i atenció hospitalària: cap a una der-
matologia sostenible” i “Projecte de cooperació per a una millor atenció al pacient 
crònic”.

La Societat Catalana de Cirurgia premia tres cirurgians de l’Hospital d’Igualada pel 
treball “Evolució de la cirurgia de l’Hernia inguinal als nostres hospitals” i va ser pre-
miat també al XI Congrés Català de sinologia i Patologia mamària pel treball “Explan-

Els Drs. Xavier Feliu, Josep M. Abad i Ramon Claveria, membres del Servei de Cirur-
gia de l’Hospital d’Igualada, han guanyat el premi que atorga anualment la Societat 
Catalana de Cirurgia a un treball d’investigació. El treball premiat, titulat “Evolució de 

cirurgians de l’Hospital de Sant Camil, i analitza l’evolució i els canvis que ha sofert el 
tractament de l’hèrnia inguinal els darrers 20 anys al nostre hospital, comparant-los 
amb els resultats obtinguts altres hospitals de Catalunya. 

capsular” al XI Congrés Català de sinologia i Patologia mamària va resultar guanya-
dor. 
.

L’octubre 2012 va tenir lloc el 2n. Fòrum de Debat del CSA

El Fòrum de Debat del CSA és una jornada que es celebra cada dos anys i té per 
objectiu que tots els professionals del Consorci Sanitari de l’Anoia puguem comuni-
car les nostres experiències i projectes per a la millora de la pràctica diària. Un espai 
que, com diu el seu nom, sigui de debat i que serveixi per coneixe’ns totes les perso-

millora de qualitat assistencial. 



Hospital d’Igualada
Centre de Salut Mental i Centre de Dia
Centre d’Atenció i Seguiment a les 

PADES / UFISS

Població per municipis

Anoia Rural  10.760
Calaf    6.909
Capellades  10.745
Igualada Urbà  40.711
Piera   16.893
Santa Coloma de Queralt  3.701
Santa Margarida de Montbui 10.039
Vilanova del Camí  12.806

TOTAL   112.564


