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Situació /1

El 2020 ha estat un any marcat per la pandèmia de CO-
VID-19,  que ha generat una crisi sanitària, social i econò-
mica sense precedents que ha posat a prova la nostra 
organització. 

El CST ha donat una resposta exemplar als nous reptes 
d’atenció sorgits. En aquest sentit podríem fer esment 
a molts fets, com la transformació dels espais i infraes-
tructures assistencials i no assistencials per atendre la 
demanda de pacients COVID-19, els canvis en l’organit-
zació clínica, la incorporació d’eines telemàtiques per 
facilitar l’atenció no presencial o la facilitació del tele-
treball, entre d’altres. 

Però sobretot, aquest any volem destacar l’actitud, dis-
posició i compromís dels professionals de tots àmbits 
i departaments del CST que ha fet possible superar els 
reptes assistencials en aquest nou context. Professio-
nalisme, humanisme, compromís, innovació i solidari-
tat serien els valors institucionals fets palesos durant 
aquest període. 

Aquesta implicació per donar resposta a les noves ne-
cessitats, així com per recuperar gran part de l’activitat 
habitual ha suposat un esforç majúscul que també vo-
lem reconèixer i posar en valor. Tanmateix, el nou esce-
nari ha enfocat gran part de l’activitat investigadora a 
la generació de diversos estudis i projectes per millorar 
el diagnòstic,  tractament i seqüeles de la COVID-19, així 
com per desenvolupar solucions innovadores. 

La pandèmia també ens ha ensenyat que el treball en 
xarxa amb altres centres sanitaris, universitats, admi-
nistració, teixit empresarial del territori i la ciutadania 
ha estat clau per superar aquest moment. La solidaritat 
de molts ciutadans i col·laboració amb altres entitats 
ens ha encoratjat i ajudat a seguir endavant en alguns 
moments. 

Malgrat les dificultats del context, l’any 2020 vàrem ini-
ciar l’elaboració del nou Pla Estratègic, fent una reflexió 
sobre el nostre model d’atenció i incorporant les lliçons 
apreses, amb la voluntat d’adaptar-nos a la nova realitat 
incerta i canviant, definint el full de ruta pels propers 
anys.

Reiterant l’agraïment a tots els professionals per la ex-
traordinària feina feta us presentem aquesta memòria 
fent balanç d’un any que mai oblidarem.
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Gestió de Pacients 
i Atenció al Ciutadà 
(GPAC) 
• Unitat de Treball Social

• Unitat Atenció Atenció al Ciutadà

Geriatria, 
Dependències i 
Cures Pal·liatives
• Convalescència

• Cures Pal·liatives

• Equip d’atenció integral ambulatòria  
 (EAIA)

• Equip de Suport Residències – EAR

• Equip de valoració i d’orientació al 
 discapacitat (EVO)

• Geriatria

• Hospital de dia psicogeriàtric

• Hospital de dia per a malalts d’Alzheimer

• Hospitalització de llarga estada

• Llar residencial Sant Llàtzer

• Programa d’atenció domiciliària i equips 
 de Suport (PADES)

• Servei de valoració d’atenció a la 
 dependència (SEVAD)

• Unitat geriàtrica d’aguts (UGA) – Subaguts

• Unitat funcional interdisciplinària 
 

Atenció primària 
• Infermeria    

• Medicina de Família i Salut Comunitària

• Odontologia

• Pediatria

• Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)

• Treball Social

PROGRAMES:
• Atenció a la Salut sexual i Reproductiva  
 (ASSIR)

• Antena (Salut mental)

• Atenció comunitària

• Beveu menys

• Consulta de Deshabituació Tabàquica

• Implantació activitat física

• Nen sa

• Programa d’Activitats Preventives i 
 Promoció de la Salut (PAPPS)

• Salut Escolar (vacunacions en els centres  
 escolars)

• Salut i Escola 

• Unitat Funcional de Crònics

Farmàcia i 
Medicament
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Mèdic
• Al·lèrgia

• Cardiologia

• Dermatologia

• Digestologia

• Endocrinologia

• Hematologia

• Hospitalització d’Atenció Domiciliària  
 (HAD)

• Medicina Interna

• Nefrologia

• Neurologia

• Oncologia

 - Consell genètic

 - Oncologia mèdica

• Pneumologia

• Reumatologia 

Medicina 
de l’esport, 
rehabilitació 
i fisioteràpia 
• Fisioteràpia

• Medicina de l’Esport

• Rehabilitació

• Unitat assistencial i preventiva de 
 l’esport. CAR de Sant Cugat. 

Malalt crític  
i urgent
• Medicina Intensiva 

• Sistema d’emergències mèdiques (SEM)

• Urgències 

 

Materno-infantil
• Al·lergologia pediàtrica

• Cardiologia pediàtrica

• Cirurgia pediàtrica

• Endocrinologia pediàtrica

• Gastroenterologia pediàtrica 

• Hematologia pediàtrica

• Nefrologia pediàtrica 

• Neonatologia 

• Neurologia pediàtrica 

• Obstetrícia

• Pediatria

• Psicologia infantojuvenil
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Quirúrgic
• Anestesiologia, Reanimació i Dolor

• Cirurgia general i digestiva

• Cirurgia ortopèdica i traumatologia  
 (COT)

• Cirurgia plàstica i reparadora

• Cirurgia toràcica

• Cirurgia vascular

• Ginecologia

• Oftalmologia 

• Otorinolaringologia (ORL)  

• Urologia

Salut mental
• Atenció a les drogodependències

• Llar Residència ca n’Alzamora 

• Pla de Serveis Individualitzats (PSI) 

• Salut Mental d’Adults 

• Salut Mental Infantojuvenil 

• Serveis de Rehabilitació Comunitària 

• Unitat d’Addiccions Comportamentals  

• Unitat d’Hospitalització d’Aguts 

• Unitat d’Hospitalització Parcial 

• Unitat de Salut Mental Perinatal 

Salut pública
• Informació sanitària

• Prevenció i promoció de la salut

• Protecció de la salut

Salut penitenciària
• Hospitalització 

• Atenció especialitzada als centres

Serveis clínics 
de suport
• Àrea diagnòstica

• Anatomia patològica

• Diagnòstic per la Imatge

• Genètica molecular

• Laboratori

• Àrea de documentació clínica

• Radioteràpia oncològica
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Terrassa

Matadepera

Manresa

Sabadell

Sant
Quirze
del Vallès

Sant
Cugat
del Vallès

Rubí

Castellbisbal
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Terrassa

Hospital de Terrassa CAP Sant Llàtzer

CAP Terrassa NordHospital Sociosanitari Sant Llàtzer

CAP Terrassa EstUnitat d’Hospitalització Penitenciària

Hospital de Dia Sant Jordi Servei de Rehabilitació Comunitària

Centre de Salut Mental d’Adults
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Matadepera

Castellbisbal

Sant Cugat

Cap Anton de Borja

Centres de Salut Mental Ferran Salsas i Roig

Servei de Rehabilitació Comunitària

Llar Tutelada

Unitat Assistencial
Centre d’Alt Rendiment Esportiu

Rubí

CAP Doctor Joan Planas

CAP Matadepera

CAP Sant Genís

Manresa

Unitat d’Oncologia Radioteràpica

Els nostres 
centres      
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Centre i  població 
de referència
ABS Sant Llàtzer 42.413
ABS Est 27.507
ABS Terrassa Nord 42.086 
(inclou Matadepera) 
ABS Anton de Borja 30.149
ABS Sant Genís 14.657
ABS Castellbisbal 10.712
 167.524

POBLACIÓ ASSIGNADA 
PER A L’ATENCIÓ ESPECIALITZADA 41.999
Sant Quirze 18.303
Can Rull 23.696
Total població 209.529

Recursos humans
ASSISTENCIAL 3.024
Facultatius formació 207
Facultatius plantilla 648
Diplomats formació 44
Diplomats plantilla 1.038
FP nivell I 759
FP nivell II 145
Sanitaris 93
Personal Coronavirus                    74
Formació                    16

NO ASSISTENCIAL 788
T.G.S. 27
T.G.M. 25
Subalterns 249
PAS FP Adm. N I 225
PAS FP Adm. N II 203
PAS S. Diver N I 7
PAS S. Diver N II 47
Alta Direcció 1
Comité executiu 7
Total professionals 3.810
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Estructura global
HOSPITAL DE TERRASSA
Dotació de llits d’hospitalització 521
Aguts 428
Sociosanitari 93

Quiròfans 14
Convencional/Cirurgia major 
ambul./Urgències 12
Parts/cesàries 1
UCI/ Cirurgia menor 1

Urgències (BOX) 62

Hospital de dia 60
Consultes 7
Llits 18
Butaques  35

Consultes externes
Consultes 62
Consultes d’Unitat de Diagnòstic 4 
Ràpid (UDR)
Sales (grupals, guixos, cures...) 3
Gabinets d’exploració 15

Diàlisi
Butaques hemodiàlisi 12
Llits 3
Consultes 1
Cadires control infermeria 6
Llits sala aguts 2

Rehabilitació
Consultes 2
Gimnàs 2
Sales polivalents 3
Sales de tractament individual 6

Radioteràpia
Consultes 7
Acceleradors lineals 3

RADIOTERÀPIA MANRESA
Consultes 2
Acceleradors lineals 2

UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ 
PENITENCIÀRIA
Llits 35
Consultes 3

ATENCIÓ PRIMÀRIA
Centres 7
Número de consultes 196

HOSPITAL SANT LLÀTZER 
Llits 146
Llarga estada 71
Convalescència 4
Residència 71

Hospital de dia
Places 32

HOSPITAL DE DIA SANT JORDI
Places 33

LLAR TUTELADA RUBI
Places 12

CENTRE DE SALUT MENTAL 
D’ADULTS TERRASSA
Hospital de dia
Places 19
Consultes 2
Sales 3

Centre de Salut Mental d’adults
Consultes 16
Sales 1
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CENTRE DE SALUT MENTAL 
FERRAN SALSAS I ROIG RUBI
Centre d’Atenció i Seguiment de 
Drogodependència
Consultes 7 

Centre de Salut Mental d’adults
Consultes 9

Centre de Salut Mental 
Infanto-Juvenil
Consultes 9

SERVEI DE REHABILITACIÓ 
COMUNITÀRIA TERRASSA
Places 33
Consultes 2
Sales 4
Altres (cuina i pati) 2

SERVEI DE REHABILITACIÓ 
COMUNITÀRIA RUBI
Places 24
Consultes 4
Sales 3
Altres (cuina i pati) 2

El CST
en xifres      
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Activitat
ATENCIÓ HOSPITALÀRIA
Altes
Hospitalització Aguts (inclou HAD) 12.454
Cirurgia major ambulatòria 6.565
Parts 1.032
Estada Mitjana (dies) 6,3
Índex d’ocupació 81,2%

Activitat quirúrgica 
Cirurgia Convencional 3.500
Cirurgia Major Ambulatòria 5.543
Cirurgia Menor Ambulatòria 2.217
Total intervencions 11.260

Urgències 25.069
Pediatria 14.435
Servei d’Atenció Domiciliària 230
Urgències/dia 253
Urgències ingressades 10.151

Hospital de dia 
Visites 19.788
Pacients 5.815

Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR)
Visites 2.292
Nº de pacients 1.316

Consultes externes 137.299
Visites primeres 41.047
Visites successives 96.252
Índex Reiteració 2,4%

Rehabilitació
Sessions 55.985
Visites metge 1.692

Diàlisi
Peritoneal sessions 10.566
Peritoneal pacients 51
HD crònica i aguda sessions 8.477
HD crònica i aguda pacients 221
Hemodiafiltració on line sessions 2.235
Hemodiafiltració on line pacients 45
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Diagnòstic per la imatge
Radiologia simple 83.148
Radiologia amb contrast 234
Radiologia Intervencionista  529
Estudi de la mama 12.008
Escòpia 12.028
Ecografies ginecològiques 2.675
Ecografies obstètriques 3.920
Ecografies convencionals 17.751
TAC 13.924
RM 6.990
Ecografia DOPPLER Vascular 575
Ecocardiograma 3.992

Endoscòpia i exploracions 
funcionals digestives
Càpsula Endoscòpica 57
Manometries 341
Phmetria esofàgica 68
Colonoscòpia 3.802
Gastroscòpia 2.485
Broncoscòpia 174
CREP 114

Anatomia patològica
Biòpsies 10.322
Citologies 8.050

Farmàcia
Atenció farmacèutica. Visites 3.609
Preparacions Hospital de Dia 11.084
Dispensacions pacients externs 25.284

ATENCIÓ PRIMÀRIA 
Visites
Activitat del centre        521.057

Visites d’especialitzada
Visites primeres 6.231
Visites successives 16.319

Domicilis
Urgències + visites 31.929

Centre d’Atenció Continuada (CAC)
Visites 548.039 

ATENCIÓ A LES DEPENDÈNCIES
Servei de Valoració de la Dependència 
(SEVAD)
Pacients valorats 4.240

Hospital de Sant Jordi 
Pacients 134
Sessions 4.582

Llar Tutelada de Rubí
Residents 10

ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL
Centre de Salut Mental 
d’Adults Terrassa
Hospital de Dia
Visites 268
Altes 35
Pacients Atesos 33

Centre de Salut Mental
Visites 24.618
Programa de Seguiment 582
Individualitzat (PSI)

Centre de Salut Mental 
Ferran Salsas i Roig De Rubí
Centre d’Atenció i Seguiment 
de Drogodependències (CASD)
Visites 7.708

Centre de Salut Mental d’Adults
Visites 18.325

Centre de Salut Mental  
Infanto-juvenil
Visites 12.345

Servei Rehabilitació Comunitària 
de Rubí
Visites 3.413
Sessions programades 3.865

Consorci Sanitari de Terrassa / 19

Servei Rehabilitació Comunitària 
de Terrassa
Visites 380
Sessions programades 15.251

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
Hospital de Terrassa
Convalescència
Llits 55
Estades 13.588
Ocupació 93,5%
Altes 502
Estada mitjana (dies) 29

Cures Pal·liatives
Llits 14
Estades 4.781
Ocupació 82,3%
Altes 475
Estada mitjana (dies) 10

Subaguts
Llits 12
Estades  5.556
Ocupació 97.1%
Altes 393
Estada mitjana (dies) 14

Hospital de Sant Llàtzer
Llarga estada
Llits 70
Estades 20.075
Ocupació 82.2%
Altes 256
Estada mitjana (dies) 96

Residència
Places 71
Estades 22.343
Ocupació 86.5%

Hospital de Dia
Places 32
Pacients 125

EAIA
Geriatria 76
Pal.liatius 138
Demències 348

PADES (2 equips)
Pacients atesos 666
Processos 726

UFISS
Geriatria
Pacients atesos 1.040
Processos 1.211 

Pal·liativa
Pacients atesos 414
Processos 470

ATENCIÓ MEDICINA ESPORTIVA 
Unitat assistencial del CAR
Esportistes 869
Ecografies 1.261
Visites valoració infermeria 830 
Visites no programades 2.050 
Infiltracions 67
Visites primeres 1.044
Visites successives 6.156

ATENCIÓ PENITECIÀRIA 
Unitat d’Hospitalització Penitenciària
Altes 538
Consultes externes 1.045
Visites primeres 543
Visites successives 502

Activitat als centres penitenciàris 
Visites 6.242
Radiologia Simple 4.508

El CST
en xifres      
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Recursos econòmics 

EVOLUCIÓ DELS INGRESSOS I LES DESPESES

INVERSIÓ BRUTA ANUAL

0 30 60 90 120 150 180 210  

  2020 INGRESSOS 213.792.872,29 € 8.168.462,13 €   
  DESPESES 205.624.410,16 €

 2019 INGRESSOS 180.011.378,09 € -3.977.420,50 €   
  DESPESES 1111183.988.798,59 €

 2018 INGRESSOS 173.995.835,02 € 648.469,69 €   
  DESPESES 173.347.365,33 €

  2017 INGRESSOS 166.882.458,67 € -1.211.481,69 € 
  DESPESES 168.093.940,36 €

milions €                               RESULTAT milions €
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2018  2.273.392,23 €

2017  1.620.245,75 €

10.315.731,51 €
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EVOLUCIÓ DEL CASH FLOW ECONÒMIC
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El Pla Estratègic 2021-2024 ha incorporat la responsabilitat social 
com un eix estratègic, que incorpora diferents objectius a assolir per 
avançar en la sostenibilitat i el compromís, tant amb els professio-
nals com amb les persones i la comunitat. 

El CST ha assolit l’equilibri pressupostari en el tancament de l’exerci-
ci del 2020, fet que li permet ser solvent financerament i recuperar 
l’autonomia de gestió l’any següent. 

Noves inversions. Ha fet una forta inversió en obres i equipaments 
per a garantir l’actualització tecnològica i fer obres d’adaptació per 
la pandèmia de la Covid-19.     

Augment de recursos. Hi ha hagut un increment del contracte pro-
grama CST i de les aportacions estructurals del CatSalut en crèdits 
ICO.
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1. Ètica i 
 bon govern
BONES PRÀCTIQUES. S’ha identificat la 
necessitat de crear una comissió, que es 
posarà en marxa al 2021, per avançar en 
qüestions que afecten a la generació i 
consens de documents relacionats amb la 
Protecció de Dades.

REFLEXIÓ ÈTICA. Activitat del Comitè d’Èti-
ca Assistencial (CEA):

- Elaboració de documents interns da-
vant la situació de la Covid’19: Recoma-
nacions per a processos decisoris, marc 
ètic dels criteris a emprar i recomana-
cions.

- Consideracions ètiques incloses en els 
documents i protocols interns del CST.

- Atenció a consultes de professionals i 
pacients.

TRANSPARÈNCIA. El CST té un portal de 
transparència on actualitza la informació 

pública referent a contractacions, acords, 
convenis i altra informació econòmica.

Anualment es proposa una sessió de 
balanç dirigida a tots els professionals 
de l’organització, com a exercici de ren-
diment de comptes i nous objectius de 
futur. Malauradament, aquest any no s’ha 
pogut dur a terme i es planteja pel primer 
trimestre del 2021.

MECENATGE. Creació d’un grup de capta-
ció de fons solidaris per a la gestió trans-
parent i eficient de les donacions, destin-
ades a projectes d’humanització i recerca. 

• Creació de la pàgina web www.dona-
cions.cst.cat i difusió a xarxes socials.

•  Inici del projecte “El Primer Batec”, 
d’humanització de la planta de Mater-
nitat i la sala de parts naturals. 

• Campanya “Coronavirus: actuem”, 
amb un total econòmic recollit de 
392.580,44€ i 392 donacions materials.

• Creació d’un mòdul de distribució inte-
l·ligent d’aire amb l’empresa Proton. 

• Continuació dels projectes d’humanit-
zació de la sala d’activitats de la planta 
de Convalescència i també a la planta 
de Pediatria, amb l’Associació Unidos x 
Ellos. 

• Col·laboració amb l’Associació La vida 
és Xula per a la compra de la màquina 
PAXMAN, de prevenció de l’alopècia en 
dones en tractament de quimioteràpia.

2. Medi ambient
REDUCCIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
(SOROLL). Utilització de cautxú en les no-
ves àrees per tal de reduir el soroll i millo-
rar el descans nocturn. 

ACCIONS SOBRE EFICIÈNCIA ENERGÈ-
TICA. Instal·lació de llums LED en els 
espais reformats i recuperadors ener-
gètics en sistemes de climatització. 
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3. Responsabilitat   
 amb les persones  
 i la comunitat 
 VOLUNTARIAT
• Gener a març. Programa de voluntariat 

de visitació a pacients i dinamització 
amb més de 70 voluntaris. S’ha fet l’Ac-
te de Reconeixement al voluntariat i 
accions de formació continuada. 

• Març a juny.  Activitat no prevista de 
suport logístic per al personal sanitari, 
amb 138 voluntaris. 

AJUTS SOCIALS
Gestió d’ajuts directes a persones en 
situació de vulnerabilitat, ja sigui per 
Farmàcia (1.573€) i transport (64,21€). Es 
mantenen els convenis amb la Clínica 
Universitària Odontològica i l’Associació 

Somriures per a l’atenció odontològica, 
amb 152 beneficiaris.

PROGRAMES COMUNITARIS
El CST és entitat col·laboradora amb el De-
partament de Justícia pel compliment de 
Mesures.

Penals Alternatives. Tenim programes co-
munitaris d’inclusió social en l’àmbit de la 
salut mental i en l’Atenció Primària. 

BANC DE DISPOSITIUS DE SUPORT A LA 
DEPENDÈNCIA
Material de préstec per a persones amb 
dependència per tal de millorar l’autono-
mia personal. S’han rebut 92 sol·licituds. 

COOPERACIÓ INTERNACIONAL 
Es continua donant suport a entitats de 
cooperació internacional mitjançant per-
misos de treball i donacions de material.  
Concessió d’un permís de 15 dies a un pro-
fessional.

COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS 
DEL TERRITORI
El CST cedeix els seus espais a entitats 
socials. Durant el 2020 només es va poder 
fer amb ADER i Aldeas Infantiles SOS, a 
causa de la pandèmia. 

4. Responsabilitat  
 amb els 
 professionals 
DISCAPACITAT, IGUALTAT I ASSETJAMENT. 
S’han realitzat accions formatives en 
aquests àmbits: Drets humans, prevenció 
de riscos, igualtat, assetjament moral i 
sexual.

ESTABILITZACIÓ LABORAL. S’ha continuat 
amb l’estabilització de personal, però en 
menor mesura per la pandèmia. A finals 
d’any, el personal fix estructural repre-
senta el 61.4% de la plantilla. 

FORMACIÓ. Al 2020 s’han desenvolupat 145 
accions de formació continuada i s’han for-
mat més de 1.936 participants, sent més de 
11.472’5 les hores de formació realitzada.

CELEBRACIÓ DEL 30È ANIVERSARI DEL CST. 
La Comissió dels 30 anys -formada per 
professionals del CST- va organitzar el 
concurs de fotografia #CST_Nadal i el so-
par commemoratiu.

SUPORT ALS PROFESSIONALS EN ÈPOCA 
COVID-19. La Unitat de Mediació Sanitària, 
Salut Laboral i altres departaments han 
ofert recursos de cura de la salut dels pro-
fessionals del CST.

Responsabilitat
social 
corporativa      
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La Qualitat de l’Assistència vetlla pel seguiment i compliment dels 
objectius per a la millora de la salut en els sistemes sanitaris, així 
com per satisfer les necessitats de l’usuari amb una assistència, en-
torn, professionalitat i una organització de valor. 

La Qualitat i Seguretat del Pacient garanteix l’efectivitat del sistema 
i els resultats enfocats a l´usuari, té l’objectiu de gestionar de forma 
adequada els processos transversals, facilitant la seva integració per 
millorar el servei prestat i augmentar la satisfacció dels seus usuaris.

El Departament de Qualitat i Seguretat del Pacient del CST promou 
una atenció centrada en la persona amb línies estratègiques que 
comprenen la seva implicació, atenció integral i integrada, millora 
de la comunicació i humanització de l’assistència. Els objectius im-
plantats al 2020 han estat la millora i centralització de la documenta-
ció del CST, promoure les pràctiques segures, potenciar la formació i 
participació en aspectes de Qualitat i Seguretat del Pacient, impulsar 
i mantenir la qualitat i millora contínua en els processos de l’organit-
zació i revisió dels quadres de comandaments del CST  .  

La Comissió de Qualitat amb la participa-
ció de professionals referents en els seus 
àmbits col·labora en la definició d’objec-
tius de qualitat d’acord amb el pla estra-
tègic de l’organització. Aquesta comissió 
es recolza en altres comitès/comissions 
i promou la millora continua a tot el CST.

La Comissió de Seguretat del Pacient és 
l’element principal de la promoció de la 
cultura de Seguretat Clínica i de les pràcti-
ques segures dins l’organització i està in-
tegrat pels líders referents de pràctiques 
segures de tots els àmbits.

El Nucli d’ Anàlisi d’Esdeveniments Ad-
versos (NAES) gestiona els incidents 
notificats al TPSC cloud a través de la  in-
vestigació i l’anàlisi amb els professionals 
implicats, i estableix propostes de millora.

El NAES  ha  gestionat 377 notificacions 
d’atenció especialitzada i sociosanitària 
i 31 d’atenció primària, incrementant la 
notificació d’aquest últim respecte l’any 
anterior.
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El grup d´Humanització de l’assistència 
pretén donar visibilitat a tots els projec-
tes del CST relacionats amb una atenció 
integral, digna i coherent, centrada en el 
conjunt de les necessitats de la persona. 

RECONEIXEMENTS 
DE QUALITAT
La unitat de QiSP acompanya en l’asses-
sorament i recolzament del seguiment 
dels Sistemes de Gestió de la Qualitat 
segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 i 
altres sistemes de qualitat, que contri-
bueixen a la consecució d’objectius per a 
la millora continua, millora de fluxos i una 
gestió transparent. En l’actualitat estan 
certificats segons la norma UNE-EN ISO 
9001:2015:

• L’Hospital de dia Sant Jordi
• El Servei de Diagnòstic per la imatge
• La Unitat de Diàlisi
• La Unitat de Prevenció de Riscos labo-

rals
• La Unitat de Genètica Molecular

ACREDITACIONS 
DEL DEPARTAMENT 
DE SALUT
L’acreditació és una eina de qualitat as-
sistencial que permet avaluar la compe-
tència de les organitzacions respecte els 
estàndards tècnics definits pel Departa-
ment de Salut. La situació de pandèmia 
mundial per la COVID durant el 2020, ha 
prorrogat la vigència dels actuals certi-
ficats tant pels centres d’atenció hospi-
talària d’aguts com pels equips d’atenció 
primària.

Des del Departament de Qualitat i Segu-
retat del Pacient es segueix treballant 
amb els professionals del CST, en els es-
tàndards definits en el manual de l’acre-
ditació.

Els excel·lents resultats d’anteriors acre-
ditacions es mantenen en vigor, fins la 
pròxima convocatòria.

ESTANDARITZACIÓ I 
MILLORA DOCUMENTAL
Durant el 2020, es va treballar en la mi-
llora documental, elaborant noves plan-
tilles documentals per als professionals, 
gestionant biblioteques documentals per 
l’accés dels serveis i àmbits i modificant 
el sistema de registre. La gestió documen-
tal es troba centralitzada al Departament 
de Qualitat i Seguretat del Pacient.

S’està treballant  en el desenvolupament 
de la nova eina de gestió documental, per 
disposar d’un accés fàcil i directe pels pro-
fessionals.

MONITORITZACIÓ DE QUALITAT I SEGU-
RETAT AL PACIENT
S’ha reportat informació de tots els indi-
cadors  relacionats amb la  Seguretat de 
Pacient que demana el Departament de 
Salut, complint amb els períodes esta-
blerts.

Addicionalment, s’ha iniciat la implanta-
ció de les normes UNE-EN ISO 13485:2018 
per productes sanitaris desenvolupats al 
CST, i la Norma UNE 166002:2014 pel siste-
ma de gestió de la innovació

En la col·laboració amb diferents serveis 
assistencials s’està treballant en la gestió 
d’estàndards de qualitat definits per les 
Societats Científiques. 
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FORMACIÓ
Durant l’any 2020, s’han impartit les se-
güents formacions de Qualitat i Seguretat 
de Pacient:

• 2 edicions del curs introductori de Se-
guretat del Pacient

• 1 edició del curs d’ús segur de Medica-
ció i Seguretat Física 

• 3 edicions introductòries a la Seguretat 
pels residents de medicina, infermeria 
i psicologia que és van incorporar a l’or-
ganització

• 1 píndola audiovisual adreçada als pro-
fessionals d’infermeria, relacionada 
amb l’administració de medicació a 
plantes de malalts COVID

• 3 edicions del curs de gestió documen-
tal al CST

• 1 edició del curs de Qualitat i Seguretat 
Clínica, de la teoria  a la pràctica

• 1 edició del curs Productes Sanitaris se-
gons la norma UNE EN-ISO 13485

 

Qualitat i 
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NO FTFE
105
Accions

1.548
Participants

1.730
Hores

7
Jornades

4
Sessions generals

9
Sessions extraordinàries

6
Pòsters científics

33
Formacions continuades serveis

215
Subvencions externes concedides

FTFE
Fundación Tripartita para 
la Formación del Empleo

145
Accions i edicions

1.936
Participants

11.472,5
Hores

49
Permisos individuals 

de formació (PIF)

423
Hores concedides (PIF)

FORMACIÓ CONTINUADA
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La Fundació Joan Costa Roma 
(FJCR) té com a objectius dur a 
terme totes aquelles funcions 
que es consideren adients per 
a promoure, impulsar, afavorir 
i divulgar els treballs de docèn-
cia, investigació i innovació, es-
pecialment en àmbits, serveis i 
centres del Consorci Sanitari de 
Terrassa (CST) o en aquells en 
què hi participi activament.

Per tal de dur a terme aquests objectius, la 
FJCR realitza les següents activitats:

• Les línies o projectes d’investigació
orientats a la millora i racionalització
de la utilització dels mitjans, tant perso-
nals com materials que es dediquen a
la prevenció, i tractament de malalties i
altres problemes de salut.

• Promoure docents, en col·laboració
amb altres entitats, que fomentin el
progrés de les diverses especialitats i
disciplines relacionades amb les cièn-
cies de la salut i els serveis d’atenció a
la població.

• Programes formatius, especialment
adreçat  als professionals del CST, que
permetin l’actualització permanent dels
seus coneixements científics i aptituds,
en consonància amb les exigències del
desenvolupament científic-tècnic i les
necessitats de la població de referèn-
cia.

• Projectes i activitats de I+D+i realitza-
des per persones o centres del CST on
comptin amb la seva participació.

• Subscriure convenis de col·laboració i
contractes amb altres institucions i/o
entitats que suposin el desenvolupa-
ment dels objec tius fundacionals.



Memòria 2020/ 34

Docència
Té com a objectiu vetllar pel bon desenvolupament dels diferents programes de formació 
de grau, postgrau i formació sanitària especialitzada al CST, així com promoure la docèn-
cia en àmbits vinculats a la salut i al desenvolupament dels sistemes d’informació i de 
les noves tecnologies.

UNITAT ANY PLACES DOCENT 
ACREDITACIÓ NÚMERO ACREDITADES RESIDENTS 
   
Al·lergologia 2019 1 1

Anestesiologia i reanimació 2003 2 6

Cirurgia General i aparell digestiu 2003 1 5

Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 1998 2 10

Medicina Interna 1979 3 7

Nefrologia 2005 1 2

Oftalmologia 1998 1 4

Oncologia 2012 1 2

Pediatria i àrees específiques 1995 2 8

Radiodiagnòstic 2009 1 4

UDM Atenció Familiar i Comunitària

Infermeria 1995/2010 9 12

Medicina 1995/2010 14 47

UDM Geriatria

Infermeria 2008/2019 2 1

Medicina 2008/2019 2 6

UDM Obstetrícia i Ginecologia

Llevadores 1992/2014 3 6

Medicina 1992/2014 2 6

UDM Salut Mental

Infermeria 1996/2011 3 4

Psicologia 1996/2011 3 9

Psiquiatria 1996/2011 2 8
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MÀSTERS I POSTGRAUS

ESTUDIS FACULTAT/UNIVERSITAT Nº ESTUDIANTS
 
Màster Neuropsicologia i Universitat Autònoma de Barcelona 1 
Neurologia de la conducta 

Màster Neuropsicologia Universitat Oberta de Catalunya 2

Màster Universitari en Universitat Autònoma de Barcelona 3 
Psicologia General Sanitària 

Máster en Cuidados de enfermería Universitat Autònoma de Barcelona 7 
a personas afectadas por 
quemadura y heridas crónicas

Màster Rehabilitació psicosocial Universitat Jaume I de València 1 
de salut mental comunitària 

Postgrau Ferides Cròniques Universitat de València 1

Postgrau Infermeria Quirúrgica Escola Universitària d’Infermeria i 13 
 Teràpia Ocupacional. EUIT 

Postgrau en abordatge integral Universitat Rovira i Virgili 2 
a les persones amb ferides 
cròniques 

Postgrau Cures Pal·liatives Universitat de Barcelona 1

Fundació  
Joan Costa 
Roma      
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GRAU

ESTUDIS FACULTAT/UNIVERSITAT Nº ESTUDIANTS
 
Farmàcia Universitat de Barcelona (UB) 1

 Fundació Blanquerna 1

Física Universitat Autònoma de Barcelona 3

Fisioteràpia Escola Universitària d’Infermeria i 31 
 Fisioteràpia Gimbernat. (UAB)

 Escola Universitària de Ciències de la Salut 6 
 de Manresa. Fundació Universitària del Bages

 Fundació Blanquerna 1

 Universitat de Lleida 1

 Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 15

Infermeria Universitat de Barcelona 8

 Escola Universitària de Ciències de la Salut de 15 
 Manresa. Fundació Universitària del Bages 

 Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia  196 
 Ocupacional. EUIT 

 Universitat Internacional de Catalunya 16

Medicina Universitat de Barcelona 1

 Universitat Internacional de Catalunya. UIC 232

 Universitat de Girona                                                         1

Logopèdia Fundació Blanquerna 1

Nutrició Universitat de Lleida 1

 Universitat de Vic                                                    1

 Facultat de Psicologia. UAB 4

Química Universitat de Barcelona. UB 1

Treball Social Universitat de Barcelona. UB 2

Teràpia Ocupacional Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia 
 Ocupacional. EUIT 16

 Total estudiants 554
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ALTRES ESTUDIS

ESTUDIS CENTRE Nº ESTUDIANTS 

Anatomia patològica Institut Bonanova 2

Auxiliars infermeria Escola Cingle 12

 Institut Investigador Blanxart 15

 Escola Creixen Terrassa 8

 Escola Edgar 16

 Jaume Viladoms 8

 IES Castellarnau 17

 IES Montserrat Roig 12

 Escola Forma’t 1

 Escola Regina Carmeli 7

CFGS Imatge per  IES Castellarnau 12 
al diagnòstic

Documentació i administració EUIT 5 
sanitàries 

Gestió de trucades de Servei d’Ocupació de Catalunya 2 
teleassistència

Radioteràpia Institut Bonanova 2

 SAM Claret 2

Tècnic superior en fabricació IES Castellarnau 2 
de productes farmacèutics 

 IES Terrassa 1

 Institut La Romànica 1

 Total estudiants 125

Fundació  
Joan Costa 
Roma      
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Recerca

LÍNIES DE RECERCA

CONSOLIDADES

• Genètica molecular: oftalmogenètica i 
farmacogenètica.

• Neuropsicologia: malalties neurodege-
nera- tives, mentals, cerebrovascular. 
Rehabilita- ció cognitiva i cognició so-
cial.

• Atenció Primària: factors de risc cardio-
vascular (diabetis i obesitat)

• Digestiu: malaltia inflamatòries intes-
tinal, hepatopatia crònica i diagnòstic 
precoç i no invasor dels tumors colo-
rrectals.

• Salut Mental: esquizofrènia i altres 
malalties del cervell: neurofisiologia, 
neuroimatge i genètica.

• Envelliment saludable: demències, de-
pendències i noves tecnologies aplica-
des.

• Traumatologia: patologia d’espatlla i ci-
rurgia ortopèdica.

• Malalties infeccioses: bacterièmies, 
gèrmens multiresistents, rickettsiosis, 
coxiella.

EMERGENTS

• Investigació biomèdica en càncer: ra-
dio- teràpia, clínica oncològica, oncoge-
riatria, cures pal·liatives i psicooncolo-
gia.

• Addiccions no tòxiques, dèficit d’aten- 
ció-hiperactivitat i trastorns d’ansietat.

• Medicina de l’esport: esport i hàbits sa-
ludables; esport i càncer.

• Neurociència aplicada: esclerosi múlti-
ple i malaltia de Parkinson.

• Salut penitenciària: telemedicina.

• Cirurgia: seqüeles funcionals de la cirur-
gia del recte anterior.

• Unitat de ferides cròniques: úlceres de 
cama, úlceres de peu diabètic, aplica-
ció de larves per desbridar ferides i vis-
coelàstica per a la prevenció d’úlceres 
per pressió.
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PROJECTES DE RECERCA ACTIUS

PROJECTES NACIONALS DE RECERCA ACTIUS

RIS3CAT: NANONAFRES “Estudis preclinicis i 
clínics aplicació de nanovesicules (quatso- 
mes) amb EGF úlceres venoses cròniques. 
(Li- derat per Nanomol Technologies - IP del 
CST: Dr. Lorenzo Alvarez i Sra. Loli Hinojosa).

RIS3CAT: DIALCAT “La Diabetis com accele- 
rador de deteriorament cognitiu i malaltia 
d’Alzheimer: abordatge integral i adherencia 
al tractament. (Liderat per Parc Sanitari Pere 
Virgili - IP del CST: Dra. Maite Franco).

PECT: T’ACTIVA Terrassa Activa i Saludable 
(T’ACTIVA) (Liderat per l’Ajuntament de 
Te- rrassa i l’IP del CST: Dra. Maite Garolera 
Freixa).

RIS3CAT PECT: HEMODINAMICA “Programa 
d’exercici físic en pacients amb insuficiència 
renal amb diàlisi” (Liderat per l’Ajuntament 
de Terrassa i l’IP del CST: Vicent Esteve)

COMPRA PÚBLICA INNOVADORA: HEMODIIN 
Hemodiàlisi Domiciliaria (Liderat per l’Ajun-
tament de Terrassa i l’IP del CST: Dr. Manel 
Ramirez Arellano).

SUBVENCIONS EN LOCALS

AJUNTAMENT DE TERRASSA – Qualitat de-
mocràtica: VOLUNTARIAT  “voluntariat social 
i d’acompanyament a pacients. Propi i en 
conveni amb altres entitats i HUMANITZACIÓ 
DE LA SALUT “projectes de millora de l’atenció 
sanitària tenint en compte aspectes no mè-
dics: millora dels espais, de la comunicació, 
la dinamització,.. a diferents serveis: Pedia-
tria, Psiquiatria, Convalescència,.. “(l’IP del 
CST: Lydia Gonzalez). 

AJUNTAMENT DE TERRASSA – Salut i Comuni-
tat: Programa de Dispositius de Suport a la 
Dependència  “programa de gestió de dispo-
sitius de suport tècnic gratuït per a persones 
amb dependència té com a objectiu millorar 
la qualitat de vida l’autonomia personal, pro-
porcionant assessorament tècnic i material 

de suport a les persones amb dependència 
i als cuidadors formals o informals “(l’IP del 
CST: Belén Montes).

AJUNTAMENT DE TERRASSA – Serveis Socials: 
CSMA FUTSAL “Promoció a la salut i d’hàbits 
saludables i de prevenció de malalties “(l’IP 
del CST: David López).

CAMBRA DE COMERÇ – Serveis Socials: ES-
TUDI  CLÍNIC PER L’ APLICABILITAT  DELS MÉ-
TODES D’IDENTIFICACIÓ D’ANTICOSSOS DEL CO-
VID-19  Avaluar les diferents metodologies 
utilitzades per la identificació d’anticossos, 
analitzar la seroprevalença en professionals 
sanitaris i identificar els pacients de centres 
sociosanitaris i residències que han tingut 
càrrega viral positiva. (l’IP del CST: Cristina 
Abadia i Elisabet Gonzalez).

MARATÓ TV3: TOuCH “Entrenament en funció 
executiva en obesitat infantil: tria de men- 
jar, qualitat de vida i connectivitat cerebral 
(TOuCH)” (Liderat per la UB- IP del CST: Dra. 
Maite Garolera Freixa).

MINECO-RETOS: POBE Obesidad y funciona- 
miento cerebral , inflamación y estrés (Lide-
rat pel CST - IP del CST: Dra. Maite Garolera).

PROJECTES EUROPEUS DE RECERCA I INNOVA-
CIÓ ACTIUS

EIT Health: INFINITY “Intelligent systems to 
empower Functional Independence of peo-
ple with mild cognitive impairments” (Lide-
rat per Universidad Politécnica de Madrid - IP 
del CST: Dra. Maite Grolera).

Fundació  
Joan Costa 
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L’any 2020 s’ha reduït el número de pòsters i comunicacions orals, degut a la pandèmia 
COVID, que ha fet que molts congressos s’hagin anul·lat o no s’hagin convocat. Per altra 
banda, pel que fa als articles publicats a revistes acadèmiques, ha hagut un increment 
d’articles de revista. 

FACTOR D’IMPACTE

El factor d’impacte acumulat ha estat de 463,642 el més alt en els 5 darrers anys.

FACTOR D’IMPACTE ACUMULAT

 

Al 2020, s’han publicat més articles amb quartil 1, fent que el factor d’impacte sigui més 
alt. 
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PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES

Tipus de Núm. Núm.  
document Total any Total any 
  2019 2020

Articles de revista 94 122

Articles de premsa 0 -

Capítols de llibre 2 -

Comunicacions orals, ponències, 10 1 
conferències, taules rodones  
a congressos, jornades, etc.

Llibre 2 -

Pòsters 98 7

Tesi/Tesina/Direcció de tesi 1 1

Totals 206 131
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EVOLUCIÓ DEL FACTOR D’IMPACTE

La publicació a revistes indexades per la Web of Science o revistes no indexades, també ha 
millorat respecte anys anteriors. Baixa el número de publicacions en revistes no indexa-
des. Les que tenen FI, puja respecte l’any anterior. 

REVISTES AMB FACTOR D’IMPACTE O SENSE

Fundació  
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Projectes de 
recerca actius

ACTE DE RECONEIXEMENT AL VOLUNTARIAT 
DEL CONSORCI SANITARI DE TERRASSA

30 de gener de 2020. Celebració a l’Hospital 
de Terrassa de l’acte anual de reconeixe-
ment i agraïment al voluntariat del Con-
sorci Sanitari de Terrassa. Com cada any, la 
presentació és a càrrec del president del 
CST, de la directora de Gestió de Pacients i 
Atenció al ciutadà i de la coordinadora de 
Treball Social. Les entitats que donen suport 
al CST són: Creu Roja de Terrassa, Justícia i 
Pau, Oncolliga, Associació Martin Luther King, 
així com l’equip de voluntaris del CST. Aquest 
any, donem la benvinguda a un nova entitat 
col·laboradora: Grup Maria Auxiliadora. 

II JORNADA TERRITORIAL DE NEFROLOGIA. 
“ABORDATGE MULTIDISCIPLINARI DEL RISC 
CARDIOVASCULAR DES D’UNA VISIÓ CINEMA-
TOGRÀFICA”

7 de febrer de 2020. L’Hospital de Terrassa 
acull per segona vegada la  Jornada Territo-
rial de Nefrologia oberta a tots els professio-
nals sanitaris de l´àmbit nefrològic català. 

La Jornada, organitzada pel servei de Nefro-
logia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST), 
ha donat a conèixer les noves evidències i 
recomanacions en el maneig del risc cardio-
vascular i ha exposat les noves opcions tera-
pèutiques disponibles en el control del risc.  

VISITA TÈCNICA DELS ALUMNES DEL 
MESTRATGE EN DIRECCIÓ D’INSTITUCIONS 
SANITÀRIES

28 de gener de 2020. Visita tècnica dels 34 
alumnes que formen part de la XIX edició 
del Mestratge en Direcció d’Institucions Sa-
nitàries organitzat per la Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB). 

La jornada s’ha iniciat amb la presentació “El 
Consorci Sanitari de Terrassa. Model i Orga-
nització Assistencial”, a càrrec del Dr. Alfredo 
García, director-gerent del CST i del Dr. Jaume 
Boadas, director assistencial. A continuació 
s’han presentat les ponències de gestió 
clínica titulades “L’àmbit d’atenció a la sa-
lut mental: elements diferencials”, PIMAC: 
model de competències d’Infermeria” i “La 
comissió de millora de la pràctica clínica” 
impartides per especialistes de cada àmbit 
del CST. A continuació s’ha fet un recorregut 
per les instal·lacions d’Hospital de Dia UPCC 
i UCA, del Pavelló Penitenciari i del Servei de 
Radioteràpia. A la tarda, professionals de 
Control de Gestió i de Sistemes d’informació 
han presentat  “Quadres de comandament” i 
“Sistemes d’informació en una OSI”.
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JORNADA DE CARDIOLOGIA “ACTUALITZACIÓ 
DELS PROTOCOLS DE COORDINACIÓ ENTRE 
ATENCIÓ PRIMÀRIA I CARDIOLOGIA DE LES 
MALALTIES CARDIOVASCULARS MÉS PREVA-
LENTS”

13 de febrer de 2020. El Servei de Cardiologia 
del CST organitza la jornada amb l’objectiu 
principal d’establir esquemes de consens 
que facilitin la reducció en la variabilitat a 
nivell de tractament i a nivell de diagnòs-
tic en les malalties cardiològiques més 
prevalents. També es donen a conèixer els 
protocols de maneig conjunt entre Atenció 
Primària i Cardiologia de les malalties car-
diològiques més freqüents.

IX JORNADA DE SALUT COMUNITÀRIA. 
LA COMUNITAT COM ACTIU DE SALUT

21 de febrer de 2020. L’Hospital de Terras-
sa acull la IX Jornada de Salut Comunitària, 
“La Comunitat com actiu de Salut”. Aquesta 
jornada té com a objectiu principal, adquirir 
nous coneixements en matèria de preven-
ció i promoció de l’envelliment actiu a la co-
munitat. En la jornada s’han compartit expe-
riències i s’han presentat propostes de futur 
d’acord amb l’expertesa dels convidats. 

PROJECTE INFINITY: UNA APLICACIÓ MÒBIL 
PER RECOLZAR LA INDEPENDÈNCIA DE LES 
PERSONES AMB DETERIORAMENT COGNITIU 
LLEU

26 de febrer de 2020. La Unitat de Recerca, 
Cervell, Cognició i Conducta del CST, la Uni-
versitat Politècnica de València i l’Institut 
de Biomecànica de València organitzen un 
taller informatiu sobre INFINITy, un projecte 
que  se centra en el manteniment de la in-
dependència de les persones amb deterio-
rament cognitiu lleu mentre desenvolupen 
les seves rutines del dia a dia. El projecte es 
troba en fase de desenvolupament inicial 
(fase pilot) i té la finalitat de testar l’ac-
ceptació del producte per part dels usuaris 
potencials i professionals a través d’aplica-
cions per telèfons mòbils i dispositius repar-
tits per la ciutat. L’objectiu d’aquests tallers 
formatius per una part és donar a conèixer 
el projecte INFINITy i, per l’altra, valorar la 
seva acceptació, usabilitat i suggeriments 
de millora.

            

IV JORNADA D’AL·LÈRGIA TERRITORIAL DEL 
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VALLÈS OCCIDENTAL. IMMUNOTERÀPIA, 
AL·LÈRGIA A HIMENÒPTERS I URTICÀRIA - 
ANGIOEDEMA DES DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA A 
L’ESPECIALISTA

28 de febrer de 2020. En la IV Jornada Territo-
rial d’Al·lèrgia, organitzada pel Servei d’Al·ler-
gologia de l’Hospital de Terrassa, s’ha parlat 
de la importància de conèixer l’estat actual 
d’al·lèrgies a himenòpters i als aliments i 
dels pacients que estan en tractament amb 
immunoteràpia relacionades amb aquestes 
patologies, per tal d’establir els criteris de 
derivació a una Unitat d’Al·lèrgia. 

             

EL CST LLIURA EL PREMI “ESPORTISTA PRO-
MESA DE L’ANY 2019” A LA JUGADORA D’HO-
QUEI HERBA JÚLIA STRAPPATO

6 març de 2020. Nit de l’Esportista de Terras-
sa al Teatre Principal amb la participació del 
Consorci Sanitari de Terrassa. La gala, presi-
dida per l’alcalde de Terrassa, Sr. Jordi Ballart, 
va premiar  als esportistes i clubs més des-
tacats del 2019 en diverses categories, entre 
elles la de Millor esportista de l’any,  que va 
recaure en la waterpolista del CN Sabadell i 
de la selecció espanyola absoluta, Paula Lei-
tón. Dins la categoria “Esportista promesa de 
l’any”, el Sr. Eusebi Cima, president del CST, 
va lliurar el guardó a la jove Júlia Strappato, 
jugadora del CD Terrassa de hoquei herba, 
campiona d’Europa sub-21 i escollida millor 

jugadora d’aquesta competició. En l’apartat 
a millor Esdeveniment Solidari o d’Integració 
Social, el premi ha recaigut en el Projecte de 
Salut Mental i Esport que impulsen l’Egara 
Futsal i el CST. Amb aquest acte, un any més, 
el CST referma la seva implicació amb el món 
de l’esport.

               

        

LA FUNDACIÓ MANUEL LAO DONA 9 RESPIRA-
DORS I LLITS AL CST

07 d’abril de 2020.  El Consorci Sanitari de 
Terrassa ha incorporat 9 respiradors a la UCI 
de l’Hospital de Terrassa gràcies a la donació 
que ha fet la Fundació Manuel Lao davant 
la situació d’emergència provocada pel CO-
VID-19. Igualment part de la donació s’ha fet 
en forma de llits.

             

DONES INTERNES DEL CENTRE PENITENCIARI 
BRIANS 1 CONFECCIONEN FLORS PELS PRO-
FESSIONALS DEL CST

12  de maig de 2020. Una representació del 
Centre Penitenciari de dones Brians1 en-
capçalada per l’Elisabet Bernad, subdirectora 
del centre i la Marie Morales, dinamitzadora 
socioeducativa,  han donat avui, a l’Hospital 
de Terrassa, flors de paper que les recluses 
d’aquest centre han estat confeccionant 
a mà com a mostra d’agraïment a la feina 
feta per tots els treballadors del CST durant 
aquesta crisis sanitària.
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L’ENTRENADOR I EXFUTBOLISTA XAVI HER-
NÀNDEZ FA UNA DONACIÓ DE 150.000 EUROS 
AL CST I A PROTON NEW ENERGY FUTURE

15 de juny de 2020.  El terrassenc i exjugador 
del FC Barcelona Xavi Hernàndez i la seva fa-
mília han fet una donació de 150.000 euros 
al Consorci Sanitari de Terrassa (CST) en el 
marc de la pandèmia del Covid-19. L’ajut ser-
virà per a finançar dos projectes. El primer 
és el disseny que el CST ha desenvolupat 
amb l’empresa Proton New Energy Future, 
d’un mòdul intel·ligent de distribució d’aire 
(duplicador).

El segon projecte que es beneficiarà de la 
donació és la humanització de l’espai d’Obs-
tetrícia i Sala de Parts de l’Hospital de Te-
rrassa. 

 

CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DE LA SRA. JÚLIA 
RIBERA A LA LLAR RESIDENCIAL SANT LLÀT-
ZER                

29 de juny de 2020. La Sra. Júlia Ribera, que 
resideix a la Llar Residencial Sant Llàtzer del 
CST va rebre de mans del Sr. Jordi Ballart, al-
calde de Terrassa i de la regidora de Gent 
Gran, Mónica Polo una placa commemorati-
va pel seu aniversari centenari. A la festa de 
celebració va estar acompanyada dels seus 
familiars, del president del CST Eusebi Cima i 
dels professionals de la Llar Residencial Sant 
Llàtzer.    

        

                       

L’HOSPITAL DE TERRASSA ESTRENA UNA EMO-
TIVA EXPOSICIÓ AMB LES MOSTRES D’AGRAÏ-
MENT REBUDES DURANT LA PANDÈMIA

3 de juliol de 2020.  L’Hospital de Terrassa 
inaugura una exposició amb les mostres 
d’agraïment rebudes durant la crisi del co-
ronavirus, més de 500 dibuixos i cartes de 
suport de grans i petits, d’alumnes d’escoles 
de Terrassa i de la comarca, que s’han enviat 
al centre sanitari durant el confinament. Uns 
missatges que han servit per donar ànims 
i esperança als professionals, pacients in-
gressats i als seus familiars.

Aquesta exposició pretén ser un homenat-
ge cap a tots els treballadors del Consorci 
Sanitari de Terrassa que han donat el millor 
de cadascú des de la primera línia contra la 
pandèmia de la Covid-19.
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EL CST ORGANITZA ESPAIS DE DIÀLEG PER PO-
SAR SOBRE LA TAULA LES EXPERIÈNCIES VIS-
CUDES DURANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS

13 de juliol de 2020. La Unitat de Mediació 
Sanitària del CST organitza el mes de juliol 
espais de diàleg pels professionals de la 
salut del CST. Sota el títol“Covid-19 aprenent 
de les nostres experiències” han servit per 
compartir l’impacte de les circumstàncies 
excepcionals viscudes en l’àmbit personal i 
professional durant la pandèmia del Corona-
virus. Les mediadores, han compartit eines 
amb els treballadors per gestionar les emo-
cions i experiències viscudes. 

             

ACTE EN MEMÒRIA DE LA DRA. EVA ABAD AL 
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA TERRASSA EST

24 de juliol de 2020. La directora del CAP Te-
rrassa Est, Rosa Ramírez, ha manifestar du-
rant l’homenatge a l’Eva Abad en l’aniversari 
del seu assassinat, que el record de la docto-
ra segueix present en el dia a dia del centre. 

A l’acte celebrat al CAP Terrassa Est, hi ha 
assistit la família, una àmplia representa-
ció dels companys del centre de primària, 
la direcció del CST, així com representats de 
l’Ajuntament de Terrassa, del Departament 

de Salut i d’Associacions de Veïns. Després 
de llegir unes paraules per part de la direc-
ció i d’una representant dels companys i 
companyes del centre, s’ha plantat una mag-
nòlia al jardí de l’entrada del centre amb la 
participació dels familiars i companys de 
l’Eva Abad.  Per cloure l’acte d’homenatge 
els doctors Alonso Benavente i Ronni Báez i 
la doctora Giovanna Lovatón han interpretat 
una peça musical.  

Des del CST, a través de la Comissió de 
Violència de Gènere, es continua treballant 
per posar tots els mitjans de prevenció, trac-
tament i suport per acabar amb aquesta xa-
cra social que és la violència masclista.

EL CST ORGANITZA EN COL·LABORACIÓ AMB 
L’AJUNTAMENT DE TERRASSA I EL DEPARTA-
MENT DE SALUT UN CRIBRATGE MASSIU A LA 
POBLACIÓ JOVE ENTRE 15 I 45 ANYS

07 d’agost de 2020. S’han instal·lat dues car-
pes a la Plaça de la Cultura i a la Plaça de 
la Immaculada de Terrassa per fer test PCR 
i detectar positius asimptomàtics principal-
ment entre la franja d’edat de 15 a 45 anys 
com a resposta a l’increment de casos sen-
se símptomes. En la posada en marxa hi ha 
participat la gerent de la regió sanitària me-
tropolitana Nord, Anna Aran, el delegat del 
govern a Barcelona, Juli Fernàndez, l’alcalde 
de Terrassa, Jordi Ballart, la regidora de Sa-
lut, Mònica Polo, i l’equip directiu d’atenció 
primària del CST, Montse Ureña i Cèlia Garcia. 

Es preveu que en els 4 dies que duraran les 
proves passin unes 1.500 persones per cada 
carpa. Amb els resultats, a la mà es recoma-
na als positius a fer l’aïllament així com als 
seus contactes estrets per tallar la cadena 
de transmissió. 
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L’ASSOCIACIÓ LA VIDA ÉS XULA FINANÇA UN 
SEGON DISPOSITIU PER A PACIENTS AMB 
CÀNCER DE MAMA AL CST

01 de setembre de 2020.  L’Associació La 
Vida és Xula, en col·laboració amb el Consor-
ci Sanitari de Terrassa (CST), ha aconseguit 
les donacions necessàries per a finançar en 
la seva totalitat el dispositiu Paxman, de re-
frigeració del cuir cabellut, que està ubicat 
al Servei d’Oncologia de l’Hospital de Terras-
sa i permet prevenir l’alopècia induïda per 
la quimioteràpia.

El Consorci Sanitari de Terrassa és l’únic cen-
tre públic de Catalunya on s’ofereix l’aplica-
ció d’aquest dispositiu, per a la prevenció de 
l’alopècia secundaria a la quimioteràpia en 
pacients amb càncer de mama.

 

UN ANY MÉS, TOCS DE GRALLA A SANT LLÀT-
ZER 

19 de setembre de 2020. Els músics dels 
Castellers de Terrassa s’han desplaçat a la 
residència de gent gran de Sant Llàtzer per 
a realitzar un tastet de cançons castelleres 
des del pàrquing de la mateixa residència. 
Anys rere any, els blau turquesa acostumen 
a realitzar una demostració castellera al 
pati de la residència per apropar el fet cas-
teller a aquelles persones que no es poden 

desplaçar fins les places. Enguany no es 
podran realitzar castells, i tampoc es podrà 
tenir contacte directe amb les persones re-
sidents, aquestes però sí que podran gaudir 
d’un concert de gralles i tabals de la mà dels 
Castellers de Terrassa que volen, tot i la si-
tuació, seguir acostant el fet casteller arreu 
de la ciutat.

    

ACTE DE BENVINGUDA ALS RESIDENTS DEL 
CST 

2 d’octubre de 2020. L’Hospital de Terrassa 
celebra l’Acte de Benvinguda als residents 
del CST. Enguany s’incorporen 46 residents 
provinents de Catalunya, Espanya, Europa, 
Centre-Amèrica i Sud-Amèrica. Aquest any el 
CST té 19 especialitats acreditades i 4 Unitats 
Docents Multiprofessionals. Destaquen les 
noves incorporacions d’una plaça pel servei 
d’Al·lergologia, una plaça d’infermeria de Ge-
riatria, una tercera plaça de Psicologia i una 
plaça de Medicina del Treball provinent de la 
Universitat Pompeu Fabra. 

VISITA DEL DIRECTOR DEL SERVEI CATALÀ DE 
LA SALUT AL CST

2 d’octubre de de 2020. El director del Servei 
Català de la Salut, Adrià Comella, acompan-
yat del president del Consorci Sanitari de 
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fonamental mantenir l’activitat física i evi-
tar el sedentarisme ja que a major debilitat, 
la persona camina menys i augmenta el risc 
de caigudes.

 

PRESENTACIÓ DE L’EQUIP DE GESTORS COVID  

20 de novembre de 2020. La unitat de Ges-
tors COVID està formada per un equip mul-
tidisciplinari format per dos infermeres, 4 
auxiliars d´infermeria , 10 auxiliars admi-
nistratives i una administrativa. La figura 
del gestor COVID és qui es posa en contacte 
amb la persona sospitosa d’estar infectada 
per COVID-19 a qui un professional prescriu o 
fa una prova PCR. La seva tasca consisteix en 
informar per telèfon sobre el procés assis-
tencial de la COVID així com de les mesures 
de protecció i aïllament a seguir. 

Posteriorment, s´inicia l´estudi d’identifica-
ció de contactes per tal de tallar la cadena 
de transmissió del virus. S´entén per con-
tacte estret una persona que hagi estat a 
menys d´un metre i mig, més de 15 minuts 
i sense mascareta d´una persona positiva.

DIA DE LA PREVENCIÓ DE CAIGUDES AL CON-
SORCI SANITARI DE TERRASSA

14 d’octubre de 2020. Per segon any con-
secutiu el Consorci Sanitari de Terrassa or-
ganitza el Dia de la Prevenció de Caigudes. 
Enguany, per la situació de  la  COVID-19, les 
activitats previstes per la Comissió de Segu-
retat del Pacient del CST  s’han posposat. És 
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Terrassa i de l’equip de direcció del CST ha 
visitat l’Hospital de Terrassa per fer segui-
ment del projecte del nou espai polivalent 
que permetrà ampliar la capacitat assisten-
cial del centre. El nou dispositiu està dissen-
yat com a un equipament que podrà tenir 
diferents usos, des de llits d’hospitalització 
convencional a llits d’UCI per si s’ha d’enca-
rar una nova onada de la COVID-19 donant 
resposta en el cas de necessitats d’espai i 
així no haver d’ocupar espais funcionals de 
l’hospital amb la conseqüent aturada d’ac-
tivitat.

També ha visitat l’espai habilitat en el pàr-
quing per fer proves PCR als usuaris sense 
necessitat d’haver d’accedir a l’interior del 
centre. Aquest espai, està gestionat per 
l’equip de Salut Laboral i de Consultes exter-
nes.
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EL PROJECTE FUTSAL DEL CST GUANYA EL 
PREMI “HUMANIZANDO LA SANIDAD 2020”

21 de desembre de 2020. El projecte Futsal 
del Centre de Salut Mental d’Adults del Con-
sorci Sanitari de Terrassa ha estat guanya-
dor de la cinquena edició del Premi Humani-
zando la Sanidad 2020.

En la convocatòria d’aquest any, TEVA ha pre-
miat projectes desenvolupats a hospitals o 
centres sanitaris de l’estat que contribueixin 
a facilitar el procés de la malaltia aconse-
guit millorar la qualitat de vida de pacients 
i familiars. 

El Projecte Futsal és un programa d’esport, 
centrat en la pràctica de futbol sala, dirigit 
a persones amb problemes de salut men-
tal, juntament amb familiars, professionals 
i qualsevol altre persona que en vulgui for-
mar part.

          

EL PATGE XIU-XIU VISITA LA PLANTA DE 
PEDIATRIA DE L’HOSPITAL DE TERRASSA

30 de desembre de 2020. L’Hospital de Te-
rrassa ha rebut la visita del Patge Xiu-Xiu, 
el patge reial de Terrassa, que ha anat a la 
planta de pediatria per a recollir les cartes 
dirigides a Ses Majestats els Reis d’Orient. 
Enguany s’ha hagut de limitar per les res-
triccions de la pandèmia. 
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Donacions d’entitats 
i ciutadania:
Moltes gràcies!!!
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