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NOTA DE PREMSA  
 

Vandellòs-l’Hospital de l’Infant, 26 d’abril de 2017 

 
 

L’Àrea Bàsica de Salut de Vandellòs-l’Hospitalet de 
l’Infant celebra 25 anys 
 

 
Va iniciar la seva activitat el desembre de 1991 sent la primera 
ABS no gestionada per l’ICS de Catalunya  
 

L’Àrea Bàsica de Salut de Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant compleix 25 anys i per celebrar-ho 

aquest dimecres, 26 d’abril ha tingut lloc una taula rodona a la Sala Bonet Castellana del Centre 

Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant on s’ha parlat del passat, present i futur de la que va 

ser la primera Àrea Bàsica de Salut no gestionada per l’Institut Català de la Salut. A la taula rodona 

ha quedat palès l’avenç que va representar la seva posada en marxa, sobretot en els àmbits de la 

prevenció de la malaltia i la promoció de la salut i com posteriorment aquests aspectes es van anar 

incorporant a l’atenció primària de salut d’arreu del territori. 

Participants: 
- Alfons Garcia, alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant  
- Joan Guix, secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya 
- Roger Pla, director dels Serveis Territorials de Salut a Tarragona 
- Lluís Colomés, director de Docència i Innovació del Grup SAGESSA 
- Estrella Botello, cap de redacció de Ràdio l’Hospitalet de l’Infant (moderadora) 
 

Concretament, el dia 2 de desembre de 1991 es posava en funcionament el CAP de l’Hospital de 

l’Infant i l’Àrea Bàsica de Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant amb un equip de professionals sanitaris i 

no sanitaris carregats d’il·lusió i amb ganes de tirar endavant un nou model d’atenció a les persones. 

 

Singularitats del model 

Accessibilitat 

- Obertura del CAP les 24 hores 

- Descentralització de l’assistència:  

• CAP l’Hospitalet de l’Infant 

• Clínica Rural de Vandellòs 

• Dispensari de Masriudoms 

• Dispensari de Masdenboquera 
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Aposta per la innovació assistencial 

L’ABS de Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant va ser la primera de la demarcació de Tarragona a oferir 

nous serveis que amb els anys s’han anat incorporant a l’atenció primària de salut. 

 

Nous serveis 

• Psicologia clínica 

• Odontologia 

• Dietètica i nutrició 

 

Tècniques diagnòstiques i de tractament 

• Ecografia 

• Control del Sintrom  

• Cirurgia menor 

• Programa d’Atenció Domiciliària adreçat a la població crònica i liderat per infermeria 

• Dermatoscòpia per incrementar el diagnòstic de les lesions de la pell sense que el pacient 

s’hagi de desplaçar a l’hospital 

• Primera ABS a estar informatitzada, la qual cosa permetia la gestió interna i l’obtenció 

d’indicadors d’activitat i de salut 

 

Implicació amb la comunitat 

• Col·laboració amb l’emissora municipal per dur a terme educació sanitària i explicar el 

funcionament organitzatiu de l’ABS. 

• Realització de tallers d’àmbit sanitari als centres educatius del municipi i implantació del 

programa Salut i Escola. 

 

Compromís amb la qualitat assistencial 

• L’ABS de Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant va obtenir l’acreditació Joint Commission 

Internacional l’any 2001, sent la primera ABS d’Europa en aconseguir aquesta preuada 

certificació que demana un alt grau d’exigència en qualitat assistencial. 

 

De cara al futur els professionals de l’ABS Vandellòs-l’Hospitalet de l’Infant han de mantenir i, si és 

possible incrementar, la cartera de serveis actual i dedicar esforços importants a l’atenció a la 

cronicitat i a l’envelliment de la població. L’objectiu ha de ser resoldre la major part dels problemes 

de salut al Centre d’Atenció Primària i al propi domicili, i evitar desplaçaments innecessaris dels 

pacients als centres hospitalaris.  


