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El 2017, quan portàvem dos anys utilitzant la 

metodologia de treball per processos amb 

l’objectiu de garantir uns serveis assistencials 

de qualitat i centrats en la persona, vam 

pensar que era un bon moment per fer un salt 

endavant i recollir, d’una banda, l’opinió de la 

ciutadania i, de l’altra, la visió dels 

professionals que hi donen aquesta atenció 

en el seu dia a dia. Així va sorgir el procés 

participatiu que, amb el lema “Seguim 

construint amb tu +PrimàriaBCN”, pretén 

avançar en la de�nició del model assistencial 

que tots i totes volem. 

En aquest procés participatiu es van construir 

diferents grups de treball, primer amb 

ciutadans i després amb professionals, que 

van proposar un conjunt d’accions de millora. 

Després d’una selecció de 100 accions, tots 

els professionals de la Gerència Territorial de 

Barcelona van ser convidats a participar en 

una enquesta per prioritzar-ne 24.

En aquesta Jornada es fa referència a 

aquestes 24 accions i, per a cada una d’elles, 

es comparteix el que s’ha pogut treballar 

durant aquests mesos i els projectes en curs 

que s’ha considerat que podrien facilitar-hi el 

desenvolupament. Alhora, us volem convidar 

de nou a què valoreu el que s’està fent en 

aquest sentit i a què ens feu arribar les 

vostres propostes. 

El compromís de tot l’equip de la gerència, 

així com dels responsables de l’organització, 

és dur a terme totes aquestes accions que 

hem triat entre tots, també amb la ciutadania. 

Gràcies a tots per contribuir a posar �tes en 

aquest camí. 

http://10.80.220.53/ambit_bcn/media/upload/arxius/ProcessosProcediments2018/Resultats-Enquestav2.2-df.pdf
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12 h      Benvinguda i presentació de la   

    Jornada. El projecte participatiu.

      Rafael Ruiz, gerent.

    Belén Enfedaque, directora    

    assistencial.

12.20 h  Les accions prioritzades.

    Ester Amado, responsable de l’Àrea del  

    Medicament i Servei de Farmàcia,

    membre de l’Àrea Tècnica de la Direcció  

    Assistencial.  

    Salut Comunitària. 

    Carme Nebot, adjunta a direcció del   

    SAP Muntanya-Dreta i líder del procés  

    de Salut Comunitària.
 

    Formació.

    Enriqueta Borràs, responsable de   

    l’Àrea d’Infermeria i membre de l’Àrea   

    Tècnica de la Direcció Assistencial.

    Gestió de la demanda.

    Marta Carrasco, responsable d'Atenció 

    a la Ciutadania i Participació i líder del 

    procés Accessibilitat i Gestió de la   

    Demanda.
 

Programa

    Integració assistencial.

    José Antonio Losada, adjunt a direcció  

    del SAP Litoral-Esquerra.

    Orientació a la ciutadania.

    José Mármol, coordinador de l'Àrea   

    d'Atenció a la Ciutadania del SAP Litoral - 

    Esquerra i líder del subprocés de Bones  

    Pràctiques en el Tracte.

    Organització d’EAP.

    Iskra Ligüerre, directora operativa del 

    SAP Esquerra i Responsable de Qualitat

    i Seguretat del Pacient.

14 h      Debat.

       José Luis del Val, responsable de la

    Unitat d'Avaluació, Sistemes d'informació i  

    Qualitat i membre de l’Àrea Tècnica de la  

    Direcció Assistencial.

14.30 h  Conclusions de la Jornada i comiat.

      Rafael Ruiz, gerent 

    Belén Enfedaque, directora    

    assistencial.
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Perquè, entre tots, sumem. Sabem que el millor 

de la institució són els nostres professionals, i 

volem apro�tar el seu coneixement i la seva 

empenta per millorar.

Per què +PrimàriaBCN?

+

Perquè és l’eix clau per a la millora de la salut 

de la població, per la seva visió integral, 

integrada, longitudinal i propera.

Primària

Perquè volem que la població la Gerència 

Territorial de Barcelona tingui la millor atenció, i 

perquè col·laborem entre tots per fer possible 

aquest canvi. "Des de Barcelona i per a 

Barcelona".

BCN

 

Guanyem

Per a més informació consulteu la Intranet.
Il·lustració: Belén Enfedaque

http://10.80.217.110/ambit_bcn/liniesdeservei/processosassistencials/home/index.html

