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Els professionals d’urgències d’atenció 

primària de l’ICS Catalunya Central es troben a 

l’Anoia per debatre com millorar l’atenció als 

pacients  
La Jornada es farà el proper divendres a Santa Margaria de Montbui 

Professionals de diferents equips d’atenció primària de l’ICS a la Catalunya Central es 

reuniran el proper divendres a Santa Margarida de Montbui per intercanviar experiències i 

debatre sobre l’atenció dels pacients a les unitats d’atenció continuada i d’urgències de base 

territorial (ACUT), en el marc de la Tercera Jornada d’Urgències d’Atenció Primària de l’Anoia. 

L’enfocament de la Jornada és com s’està abordant la cronicitat des dels diferents dispositius 

d’atenció continuada. Atès l’actual entorn sociosanitari, es proposa reflexionar i revisar com es 

fa aquest abordatge a fi d’oferir una atenció centrada en la persona, d’acord amb el model 

territorial dels diferents professionals i proveïdors implicats, sense oblidar la resolució de la 

demanda aguda. 

La Jornada, que tindrà lloc a Mont-Àgora, inclourà ponències com ara una presentació sobre 

el 061 a càrrec d’Anna Fontquerni, cap territorial del SEM Catalunya Central, i una dedicada a 

la cronicitat en l’atenció continuada, a càrrec de Joan Pons, director de l’ACUT Bages-

Berguedà. També s’hi faran presentacions d’actualització i maneig de les palpitacions a les 

urgències i de la via aèria. A més, durant el matí s’hi duran a terme dues taules rodones 

basades en les comunicacions que aportin els diversos professionals que hi participin. A les 

jornades celebrades els dos anys anteriors van assistir-hi uns 170 professionals de la 

Catalunya Central. 

La Tercera Jornada d’Urgències d’Atenció Primària a l’Anoia vol ser un punt de trobada de 

tots els equips que treballen als ACUT de la Catalunya Central, per compartir experiències i 

inquietuds i per actualitzar coneixements amb l’objectiu de garantir una atenció de qualitat. 
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L'ICS a la Catalunya Central 

La Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central presta atenció 

sanitària a una població aproximada de 425.000 habitants de les comarques de l'Anoia, el 

Bages, el Berguedà i Osona. És un equip d'uns 1.400 professionals que està al servei dels 

ciutadans en 39 centres d'atenció primària i 112 consultoris locals.  


