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L’any 2021 ha estat un any de transició entre el calamitós 2020, 
marcat per l’eclosió de la pandèmia de la COVID-19 i un any 2022 
més normalitzat des d’un punt de vista epidemiològic.

Malgrat l’impacte enormement positiu de la vacunació massiva 
a la nostra població, durant aquest any la COVID-19 ha continuat 
estant present i ens ha seguit marcant. Un mínim de tres onades 
més a afegir a les inicials del 2020 han suposat que novament els 
nostres centres i serveis s’hagin hagut d’adaptar i han impactat 
durament sobre els nostres professionals.

Una fita important ha estat la campanya de vacunació que, al 
nostre territori, ha obtingut uns nivells molt bons de cobertura 
poblacional, demostrant, especialment per part d’infermeria, una 
gran capacitat de resposta.

De mica en mica s’ha anat recuperant bona part de l’activitat no-
COVID que s’havia hagut d’arraconar per les necessitats urgents 
de la pandèmia i s’ha anat recuperant l’atenció presencial 
disminuint la telefònica.

Tots aquests esforços han requerit una gran capacitat 
d’adaptació i un gran esforç, tant de l’atenció hospitalària com 
de la sociosanitària i, en aquesta fase, especialment de l’atenció 
primària. Però ens n’hem sortit gràcies a l’esforç de tots plegats.

Ha estat també un any de canvis. Com a resultat de les darreres 
eleccions al Parlament de Catalunya s’han produït canvis 
transcendentals en el àmbit de Departament de Salut i de 
CatSalut.

Totes aquestes circumstàncies han dificultat el procés iniciat de 
millora de la situació econòmica, de les condicions de treball dels 
professionals, de l’estat d’ànim i el clima de l’organització i, per 
tant, també de la millora dels resultats.

Tot i això hem avançat en la millora de les nostres infraestructures, 
amb les obres al CAP de Malgrat i als hospitals de Calella i 
Blanes, amb la construcció d’espais pels futurs TAC i ressonància 
magnètica i l’ampliació de quiròfans a l’Hospital de Blanes, i els 
resultats financers de l’activitat d’aquest any han estat positius 

per primera vegada en força temps, essencialment per efecte de 
l’activitat COVID.

Per acabar, la congregació de les germanes de la Caritat Vedruna, 
que ens havien acompanyat a l’Hospital de Calella durant 155 anys 
ens han deixat. Cal recordar i agrair la seva feina, especialment en 
el terreny de l’organització de la infermeria en els inicis del que 
podríem considerar l’etapa de modernització del centre.

Un reconeixement, per tant, als nostres professionals pel seu 
esforç i els bons resultats obtinguts malgrat les dificultats, i als 
ciutadans de les nostres poblacions de referència per la seva 
confiança en els nostres serveis.

Joan Guix, President

Lluis Franch, Gerent

Benvinguda
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La vacunació contra la COVID-19
El 2021 ha estat un any marcat per la campanya de vacunació contra 
la COVID-19.  Es va començar per les residències de gent gran 
(residents i treballadors) i pel personal sanitari de primera línia, 
i progressivament es va anar estenent entre diferents col·lectius 
i franges d’edat, prioritzant els més exposats i vulnerables a la 
COVID-19.

L’inici de la vacunació és el punt final d’un llarg procés científic 
i d’investigació contra la COVID-19. El desenvolupament de 

han treballat en el conjunt de l’estratègia vacunal de la 
Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

han estat administrades al conjunt de les tres àrees bàsiques de 
salut (ABS) de la Corporació.

02.          Vacuna  
contra la COVID-19

vacunes ha estat un repte sense precedents per poder controlar 
la pandèmia i s’ha evidenciat a l’hora de prevenir quadres clínics 
de gravetat.

El desplegament de la campanya ha suposat un gran repte 
organitzatiu i logístic, especialment per les característiques de 
conservació i manipulació de les vacunes. Ha estat liderat pels 
professionals d’infermeria amb la coordinació de l’Agència de 
Salut Pública. 

215 professionals

114.916 dosis

133
infermers i 
infermeres

70
professionals 

administratius

12
TCAI (Tècnic en Cures 
Auxiliars Infermeres)

VACUNACIÓ COVID 1a Dosi 2a Dosi 1a Dosi 
de record Total

ABS Calella 11.529 10.598 3.924 26.051

ABS Malgrat-Palafolls 18.193 16.713 5.157 40.063

ABS Lloret-Tossa 23.751 19.645 5.397 48.793

TOTAL 53.473 46.965 14.478 114.916
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I a les portes del final del 2021 la vacunació arriba als infants de  
5 a 11 anys i les primeres dosis a partir de 12 anys.

15
jornades de 

vacunació sense 
cita prèvia a 

Calella

2
Maratons de 

vacunació a Tossa 
de Mar

6
Maratons de 

vacunació a Lloret 
de Mar

Obertura dels punts de vacunació massiva
A mitjans d’abril, coincidint amb l’inici de la vacunació ge-
neral i per desenvolupar l’estratègia de vacunació massiva, 
s’habiliten diferents espais cedits per Ajuntaments. 

A l’Alt Maresme:

Fàbrica  
Llobet-Guri

L’Espai
Mercat

L’Ajuntament de Calella cedeix la Fàbrica Llobet-Guri  
i posteriorment l’Espai Mercat

L’Ajuntament de Palafolls cedeix la sala annexa del 
consultori local

L’Ajuntament de Lloret de Mar cedeix diferents espais de la 
Biblioteca Municipal

L’Ajuntament de Tossa de Mar cedeix el Casal de JubilatsL’Ajuntament de Malgrat de Mar cedeix Can Campassol

El punt de vacunació de Calella es converteix en 
un dels 6 punts de vacunació poblacional de la 
Regió Sanitària de Girona per donar cobertura a 
tota la població de Catalunya.

A la Selva Marítima:

Maratons de vacunació  
i jornades sense cita
En el transcurs de l’estratègia vacunal també s’han impul-
sat nombroses Maratons de vacunació amb l’objectiu d’ac-
celerar la immunització de la població i de facilitar l’accés 
de la ciutadania a les vacunes, així mateix, també s’organit-
zen jornades de vacunació sense cita prèvia.
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fer-hi, de dilluns a divendres, totes les proves diagnòs-
tiques de la COVID-19 (PCR o test d’antigen ràpid) als 
pacients simptomàtics i treure d’aquesta manera l’acti-
vitat del CAP Dr. A. Cabañas (CAP Lloret de Mar).

I en el cas del consultori local de Palafolls i el CAP de 
Malgrat els respectius ajuntaments cedeixen unes car-
pes que s’instal·len a fora dels centres sanitaris per a la 
realització de les proves.

Cribratges poblacionals 
amb PCR d’automostra 
A Lloret de Mar i Tossa, municipis en els quals la incidència 
de casos i de positivitat era molt elevada, es posen en mar-
xa cribratges amb PCR d’automostra nasal per a persones 
d’entre 16 i 60 anys amb l’objectiu de tallar les cadenes de 
contagi.

La vacunació ha permès que el nombre d’ingressats per 
COVID-19, i sobretot en estat greu, no fos tan elevat com 
en les primeres onades. No obstant això, la pandèmia ha 
continuat tenint un fort impacte als diferents centres sani-
taris, tant als centres hospitalaris com a l’atenció primària, 
fet que ha obligat a prendre diferents mesures.

Restricció de les visites als hospitals de Calella i Blanes 
en les diferents onades que s’han produït. Quan el nom-
bre d’ingressos ha estat molt elevat s’ha suspès tem-
poralment l’activitat quirúrgica no urgent, i s’ha donat 
prioritat als processos oncològics i en general a tota l’ac-
tivitat no demorable, així com a la cirurgia sense ingrés.

Així mateix, en alguns centres d’atenció primària tam-
bé s’han hagut de prendre mesures com la sectorització 
d’espais per minimitzar el risc de contagi entre pacients.  

A Lloret de Mar, el SEM cedeix una Àrea Sanitària Mòbil 
que s’instal·la al costat de l’edifici de la Policia Local per 

La Covid ha continuat tenint  
un fort impacte en els centres sanitaris

Centre Pacient Covid

Hospital de Calella 527

Hospital de Blanes 378

Sociosanitari de Calella 117

Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar 81

TOTAL 1.103
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Sant Iscle
de Vallalta

Canet de Mar

Sant Pol de Mar Calella

Pineda de Mar

Santa Susanna
Malgrat de Mar

BlanesPalafolls

Tordera

Fogars de la Selva

Lloret de Mar
Tossa de Mar

CAP Lloret de Mar
Centre de Rehabilitació
de Tordera

Sant Cebrià
de Vallalta

CAP Malgrat

R
R

Consultori 
Local Palafolls 

C

Consultori 
Local Tossa de Mar

C

Centre de Rehabilitació Selva Marítima
CAP El Rieral

R Centre de Rehabilitació Can Xaubet

R Centre de Rehabilitació de Calella

Hospital Sociosanitari de Lloret de MarS

Hospital Comarcal de Blanes (Hospital Socialsanitari)

Hospital Asil Sant Jaume de Blanes

H

Hospital Comarcal Sant Jaume de CalellaH

Hospital Sociosanitari Sant Jaume de CalellaS

CAP Calella

MARESME

SELVA

S

C
C

C

C

2 hospitals comarcals

3 àrees bàsiques de salut  
(4 CAP i 2 consultoris locals distribuïts).

4 centres sociosanitaris 
(2 d’ells integrats als Hospitals de Calella 
 i de Blanes)

4 centres de rehabilitació. 
(1 d’ells integrat a l’Hospital de Calella)

H

C

R

S

C

R

S

H

C C C

R

S

C

R

S

Es gestionen un total de 13 dispositius de salut.  
Entre els quals hi ha:

La població estacional (ETCA) amb l’última xifra 
actualitzada de l’any 2020 va ser de 234.029, que 
representa un augment del 17% de la població de 
referència. Es tracta d’una dada anormalment baixa amb 
relació amb les xifres pre-pandèmia. 

És una empresa  
pública que ofereix atenció 

sanitària, social i a la 
dependència donant una 

continuïtat en l’assistència 
i una atenció de qualitat en 

totes les etapes vitals de  
les persones.

L’activitat dels  
centres de la Corporació 

es concentra entre els 
municipis de Canet de Mar 

i Tossa de Mar amb una 
població de referència de 

200.204 habitants, xifra que 
s’incrementa amb la població 

estacional, sobretot, els  
mesos d’estiu.

Compta amb tres  
nivells assistencials: 

atenció primària, 
hospitalària i sociosanitària. 

Així com també s’ofereix 
atenció domiciliària integral 

des dels diferents nivells 
assistencials.

L’organització
03.
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Direcció
Serveis Mèdics

Direcció Serveis
Quirúrgics

Direcció Ugències
i Emergències

Missió, visió i valors
Organigrama  
d’alta direccióGovernança

Visió
Volem ser un dispositiu sanitari integrat que esdevingui un 
referent a Catalunya

Missió
Oferir serveis de salut i socials integrals, d’excel·lent qualitat, 
eficients, que donin el màxim grau de cobertura a les 
necessitats i demandes de les persones que resideixen a 
l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

Valors
1. Esperit de servei a les persones.

2.  Visió integral de l’assistència.

3. Respecte a les persones i a la seva dignitat.

4. Consideració i respecte al treballador com a persona i 
com a professional, però també un alt nivell d’implicació 
i exigència.

5. Esperit de col·laboració, tant dintre de la Corporació com 
amb altres entitats externes.

6. Compromís amb una assistència rigorosa des del punt de 
vista científic.

7. Esforç per assolir un alt grau d’eficiència en la gestió dels 
recursos.

8. Compromís en la millora global a la qual ens orientem a 
través de l’acció i la innovació.

9. Compromís per la igualtat d’oportunitats i la no discriminació.

El Consell Rector és l’òrgan de govern de la Corporació de 
Salut del Maresme i la Selva. La seva principal funció és de-
finir l’estratègia i els objectius que ha d’assolir la institució. 
Aquest òrgan es dota d’una presidència, màxima figura 
representativa de l’entitat, i les funcions operatives i execu-
tives de l’organització recauen en el director gerent.

President del Consell Rector:
Dr. Joan Guix Oliver

Membres del Consell Rector:
Designació pel Servei Català de la Salut 
 • Miquel Carreras Massanet 
 • Ma. Teresa Lapiedra Andrés 
 • Mercè Salvat Guinjoan* 
 • Sebastià Santaeugènia Gonzàlez 
 • Josep Puig López* 
*Van entrar durant el 2021 en substitució de Marta Álvarez Daroca i Eva 

Sánchez Busqués

Representants de l’Ajuntament de Calella 
 • Montserrat Candini Puig 
 • Pilar Rocafort Vidal 
 • Josep Torres Lobato

Representant de l’Ajuntament de Lloret de Mar 
 • Jaume Dulsat Rodríguez

Representant de la Fundació Hospital-Asil St. Jaume de Blanes 
 • Àngel Canosa Fernández

Director gerent
Dr. Lluís Franch Viñas
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Unitat d’informació 
Assistencial

Unitat de Docència 
i Recerca

Atenció a la Ciutadania
Comunicació
Treball social
Estrangers
Qualitat

Unitats de gerència

Direcció Assistencial

Consell Rector

Gerent

Secretari
Noelia Díaz Pimienta
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Dispositius asistencials Atenció primària

Els dispositius assistencials que conformen la Corporació 
permeten donar resposta a la majoria de l’atenció hospi-
talària, amb dos hospitals comarcals, i sociosanitària, amb 
dos centres i dos dispositius integrats als hospitals, i gairebé 
la meitat de l’atenció primària que s’ofereix al territori de 
l’Alt Maresme i la Selva Marítima. En aquest cas, es gestio-
nen tres de les set àrees bàsiques de salut d’aquestes dues 
subcomarques.

L’Alt Maresme engloba els municipis de: Canet de Mar, Sant 
Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, 
Calella, Pineda de Mar, Santa Susanna, Malgrat de Mar, Pa-
lafolls, Tordera i Fogars de la Selva. 

La Selva Marítima la formen: Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar.

Els centres d’atenció primària de la Corporació cobreixen 
una població de 88.158 persones (població de referència 
RCA) 

Font: Registre central de població del CatSalut (RCA), 2021.

Àrea Bàsica 
de Salut de Calella 

(CAP Calella):

19.223

Àrea Bàsica  
de Salut Malgrat

(CAP Doctor Josep Torner i Fors 
i Consultori Local de Palafolls):

28.054

Àrea Bàsica  
de Salut Lloret de Mar  
(CAP Dr. A. Cabañas, CAP 

Dr. Francisco Benito Inaraja i con-
sultori local de Tossa de Mar):

40.881
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Atenció  
sociosanitaria

Atenció  
domiciliària integral

L’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella i l’Hospital Co-
marcal de La Selva, situat a Blanes, són els hospitals de re-
ferència per a la població de l’Alt Maresme i la Selva Ma-
rítima. Ambdós centres donen cobertura a una població 
de referència de 200.204 persones (població de referència 
RCA).

L’atenció sociosanitària es presta a 2 centres, Hospital So-
ciosanitari de Lloret de Mar i Hospital Asil Sant Jaume de 
Blanes i a 2 dispositius situats dins dels Hospitals de Calella 
i de Blanes.

L’atenció domiciliària integral es presta des de tots els ni-
vells assistencials de la Corporació: atenció primària, hospi-
talària (com a mesura alternativa a l’hospitalització conven-
cional) i sociosanitària. 

Calella Blanes Total

Llits a les plantes d’hospitalització 146 76 222

U
rg

èn
ci

es Llits a la Unitat Polivalent  
d’Observació 8 5 13

Llits de semicrítics 4 4 8

Boxs 34 26 60

Quiròfans 5 4 9

Consultes externes 38 27 65

H.SS  
Calella

H. C de 
Blanes

H. Asil  
St. Jaume 

H. SS de 
Lloret Total

Llits de subaguts 8 8

Llits de mitjana estada 30 18 48

Llits de llarga estada 30* 23 40 93

Llits de residència 81 44 125

Total Llits 68 18 104 84 274

Places d’hospital de dia 20 10 30

HOSPITALITZACIÓ A DOMICILI 2021

Nombre de llits d'Hospitalització a domicili 30

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 2021 2020 2019

Visites Equip Suport PADES 8.757 8.485 8.353

Visites Programa Residències 13.619 10.827 10.536

Altes Hospitalització a Domicili 1.098 1.226 1.187

Atenció Hospitalària

*L’octubre de 2021 es van tancar 10 llits de llarga estada a l’Hospital de Calella i es van obrir 
8 llits de pal·liatius a Calella i 2 a Blanes.
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La Corporació gestiona 4 centres de rehabilitació que estan 
situats a Can Xaubet (Pineda de Mar), a Lloret de Mar, a 
Tordera i a Calella. En aquests centres es presta el servei de 
rehabilitació ambulatòria per als pacients que ho requereix 
la seva patologia. 

També es realitzen sessions de fisioteràpia en grup als 
centres d’atenció primària perquè els pacients que ho 
requereixin puguin realitzar de forma autònoma un seguit 
d’exercicis. 

Així mateix també s’ofereix rehabilitació hospitalària per a 
aquells pacients ingressats que ho necessiten. Es compta 
amb un equip de professionals que donen resposta a les 
plantes dels dos hospitals de la Corporació i dels tres centres 
sociosanitaris.

Rehabilitació

Calella

TorderaLloret
de Mar

Can 
Xaubet
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Atenció Especialitzada

Atenció Sociosanitària

Atenció Primària

Serveis Diagnòstics
i de Suport a l’atenció

Medicina i infermeria de família / Pediatria i infermeria pediàtrica / Odontologia / Equip d’atenció domiciliària / Equip de Suport a Residèn-
cies Geriàtriques / Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) / Psicologia/ Fisioteràpia/Podologia1 / Atenció continuada

Farmàcia 
Anatomia Patològica 
Laboratori 
Radiologia 
Treball Social

Unitat d’Atenció al Pacient Subagut / Unitat de convalescència / Atenció a les cures pal·liatives / Unitat de Llarga Estada / PADES (Programa 
d’atenció domiciliària. Equip de suport) / UFISS (Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària) / Hospital de dia sociosanitari

Urgències
Medicina Interna i Especialitats Mèdiques: 
Medicina Interna / Cardiologia / Neurologia / Pneumologia / Digestologia / Endocrinologia / Hematologia Clínica / Oncologia / Dermatologia / 
Reumatologia / Geriatria

Cirurgia general i especialitats quirúrgiques: 
Cirurgia general, plàstica, vascular / Patologia mamària / Oftalmologia / Otorinolaringologia / Urologia 
Anestesiologia i reanimació
Cirurgia ortopèdica i  Traumatologia
Tocoginecologia: 
Ginecologia / Obstetrícia
Pediatria
Rehabilitació i fisioteràpia
Hospitalització a domicili
Medicina Esportiva 

1 Servei prestat només a l’EAP Lloret de Mar.

Cartera de serveis
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Fites. 
Els projectes  
més rellevants  
del 2021

04.

L’Hospital de Calella 
permet l’entrada d’un 

acompanyant en els parts 
per cesària no urgent, fet que 
afavoreix la satisfacció de les 
gestants i redueix els nivells 

d’angoixa que els pot 
representar el procés.

La Unitat de Patologia 
Mamària ofereix a les dones 
amb càncer de pit un espai 
d’assessorament sexològic  

a l’Hospital de Calella.

Comencen les obres 
d’ampliació del bloc quirúrgic 
de l’Hospital de Blanes, que 
permetran construir quatre 

sales noves.

Els Hospitals de Calella 
i Blanes creen uns equips 
especialitzats d’infermeria 

per a la inserció de catèters 
vasculars per millorar la 
seguretat del pacient.

La Corporació rep 
l’acreditació com a Unitat 

Docent Multiprofessional de 
Geriatria, oferint una plaça 

de metge resident i tres 
d’infermera resident.

Surten a licitació les obres 
d’ampliació i reforma del CAP 
Dr. Josep Torner de Malgrat  

de Mar.
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Visites d’Atenció Primària

1.629
Proves realitzades

797
Visites de consultes externes

956

Pacients atesos  
en l’hospitalització a domicili

23
Parts

2

Intervencions quirúrgiques

50

Pacients ingressats als centres 
sociosanitaris i pacients atesos per  

la Unitat de Treball Social

274

Pacients ingressats a planta

199
Urgències

204

Activitat  
assistencial

05.

Un dia a la Corporació
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ABS Calella 2021 2020 2019

Total visites presencials 119.528 92.636 94.355

Total visites no presencials 68.090 69.180 21.280

TOTAL 187.618 161.816 115.635

ABS Malgrat-Palafolls 2021 2020 2019

Total visites presencials 182.081 132.339 137.515

Total visites no presencials 94.246 130.694 22.011

TOTAL 276.327 263.033 159.526

ABS Lloret-Tossa 2021 2020 2019

Total visites presencials 292.994 180.204 211.316

Total visites no presencials 122.635 152.932 35.620

TOTAL 415.629 333.136 246.936

ACTIVITAT D’HOSPITALITZACIÓ 2021 2020 2019

Total Altes 17.818 15.832 19.725

Estada mitjana hospitalització 
convencional incloent cirurgia major 
ambulatòria (CMA)

3,7 3,7 3,8

ACTIVITAT QUIRÚRGICA 2021 2020 2019

Intervencions majors programades 1.501 1.366 1.940

Intervencions majors urgents 1.313 1.448 1.711

Intervencions cirurgia major ambulatòria (CMA) 5.622 4.088 5.014

Intervencions cirurgia menor 3.841 3.156 3.788

Total Intervencions quirúrgiques 12.277 10.058 12.453

ACTIVITAT CCEE 2021 2020 2019

Total VisitesTotal Visites 225.882225.882 199.888199.888 229.739229.739

Intervencions ambulatòries 7.281 5.500 7.671

Total Activitat de CCEE 233.163 205.388 237.410

INTERCONSULTES 2021 2020 2019

Interconsultes no presencials (con-Interconsultes no presencials (con-
sultes virtuals entre professionals de sultes virtuals entre professionals de 
Medicina de Família i l’especialista)Medicina de Família i l’especialista)

7.0627.062 4.6634.663 3.8613.861

Interconsultes presencials (consultes 
entre especialistes per veure física-
ment el pacient)

14.292 12.311 13.119

ACTIVITAT URGÈNCIES 2021 2020 2019

Urgències realitzades 74.599 64.138 90.270

Mitjana Urgències diàries 204 175 247

PARTS 2021 2020 2019

Parts 594 698 745

Activitat  
en Atenció Primària

Activitat  
en Atenció Hospitalària
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Proves diagnòstiques 2021 2020 2019

Cardiològiques 8.272 6.204 8.373

Endoscòpies digestives 6.034 4.435 4.753

Electromiografies 1.442 957 1.210

Oftalmològiques 4.037 3.201 4.122

Pneumològiques 2.634 1.555 3.660

Audiometries 3.933 3.737 4.612

Altres proves 653 571 843

Laboratori 2021 2020 2019

Peticions analítiques 282.983 213.962 189.724

Determinacions 2.056.704 1.720.420 1.834.982

Anatomia Patològica 2021 2020 2019

Citologies 10.215 8.357 12.187

Biòpsies 9.704 7.655 9.006

Diagnòstic per la imatge 2021 2020 2019

Estudis simples 113.646 95.026 130.679

Ecografies 29.427 29.144 36.244

Mamografies 12.159 9.453 12.258

TAC 12.273 10.506 11.566

REHABILITACIÓ   
NO HOSPITALÀRIA

 2021 2020 2019
 Pacients Sessions Pacients Sessions Pacients Sessions

Calella 1.033 16.285 1.068 15.470 1.283 20.512

Can Xaubet 1.480 27.876 1.469 22.707 1.972 28.193

Tordera 315 5.808 436 6.273 365 6.076

Selva Marítima (Lloret 
de mar) 1.819 33.338 1.534 25.654 1.909 34.116

Atenció primària 273 1.107 498 1.582 255 798

Total 4.920 84.414 5.005 71.686 5.784 89.695

REHABILITACIÓ A  
PACIENTS 
HOSPITALITZATS

 2021 2020 2019

 Pacients Sessions Pacients Sessions Pacients Sessions

Hospital de Calella 437 2.931 310 2.215 391 3.147

Hospital de Blanes 802 4.118 735 4.346 925 4.933

Mitjana Estada Pol.  
de l’Hosp. de  Blanes 149 2.527 168 2.729 144 2.562

H. Sociosanitari  
de Calella 382 9.726 308 7.530 270 7.205

H. Asil Sant Jaume  
de Blanes 71 1.762 74 1.345 120 10.127

H. Sociosanitari  
de Lloret de Mar 145 4.763 143 3.637 137 4.322

Total 1.738 21.802 1.987 32.292 1.987 32.292

Activitat  
en Atenció Hospitalària

Activitat de proves  
tècniques i diagnòstiques
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Activitat  
sociosanitària

Pacients atesos 2021 2020 2019

Sociosanitari de Calella

Subaguts 203 226 278

Mitja Estada Polivalent 269 255 222

Llarga Estada 111 101 104

Pal.liatius 165 138 135

Sociosanitari Hospital de Blanes

Mitja Estada Polivalent 200 190 163

Pal.liatius 37 65 92

Hospital Asil Sant Jaume de Blanes

Llarga Estada 66 57 83

Residència 104 100 99

Hospital Sociosanitari de Lloret de Mar

Llarga Estada 177 179 132

Residència 28 62 67
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46-56
31%

36-45
26,7%

(579)

18-25
8,5%

(158)

(499)

26-35
15,9%

(298)

56-65
17,4%

(325)La Corporació de Salut del Maresme i la Selva compta amb 
una plantilla de 1.868 persones treballadores, distribuïdes 
entre l’atenció hospitalària (72,1%), primària (13,9%) i socio-
sanitària (14%).

251 contractacions fetes per la Covid-19.

446 professionals afectats per la Covid-19.

1.831 (92%) professionals vacunats contra la Covid-19 amb 
dues dosis i 1.438 (72%) vacunats amb la dosi de record.

La plantilla professional de la Corporació 
L’equip humà que treballa a la Corporació es distribueix de la manera següent per sexe i grups d’edat:

Facultatius Infermeres 
/llevadores

Tècnics TCAI (Tècnic en 
Cures Auxiliars 

Infermeres)

Pofessionals de 
treball social, 

logopèdia, 
fisioteràpia i altres

Porta lliteres Professionals no 
assistencial

Total

Atenció primària 81 85 19 8 67 260

Atenció hospitalària 305 401 64 298 34 37 208 1.347

Atenció sociosanitària 17 52 156 21 4 11 261

403 538 64 473 63 41 286 1.868

78,1%

21,9%

+65
0,5%

PER EDATPER SEXE

1.458

410
(9)

Professionals
06.

Equip humà
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Jornades formatives

Els nostres professionals estan en contínua actualització, i 
se’ls ofereix formació tant en competències tècniques, com 
digitals o relacionals molt necessàries per assegurar una 
bona qualitat en l’assistència.

També s’han fet diferents tipus de formacions relacionades 
amb la Covid-19

• • El dol en temps de pandèmia. Eines per a professionals 
sanitaris

• • Formació i informació Covid-19

• • Noves funcions dels gestors/es Covid

• • Maneig del malalt semicrític i crític per Covid-19

• • Formació de referents clínics en habilitats en el pacient 
Covid-19 crític

• • Obtenció del frotis nasofaringe per la prova PCR

• • Rehabilitació en el pacient Covid

• • Nous rols de l’atenció primària en temps de Covid

• • Impacte de la Covid-19 en la població geriàtrica. Proposta 
d’intervenció des de la Corporació

2021 Formació interna Formació externa

Persones formades 5.338 1.443

Hores de formació 2.966 61.139

Convocatòries de cursos fetes 315 896

Tota la formació realitzada l’any 2021 ha representat una 
inversió directa de 142.494€ i una inversió indirecte de 
410.747,5€, i que inclou la despesa del personal absent.

Formació  
i docència 

07.

Jornada d’Infermeria:  
“L’atencio com a acte 

humanitzant”

Jornada de Recerca: 
“Fem recerca, construïm 

futur” 

Jornada de Bioètica:  
“Telèfon, diners i 

medicaments. Parlem de 
capacitat i competència” 

Jornada d’Iniciació en 
l’educació del pacient 

asmàtic pediàtric i la seva 
família
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Docència

Pels hospitals de Calella i Blanes també realitzen les 
rotacions corresponents els residents d’altres àrees 
bàsiques de salut que formen part de la Unitat Docent 
Girona-ICS.

A més de l’oferta formativa, es fa una important tasca docent. 
A banda dels professionals que imparteixen docència tant 
en l’àmbit intern com extern, també es compta amb tres 
programes de formació especialitzada:

••  Medicina Interna, amb una plaça a l’Hospital de Calella.

•• Medicina Familiar i Comunitària, amb una plaça a l’ABS 
Malgrat de Mar

•• Geriatria, amb una plaça de metge resident i tres 
d’infermera resident.

Formació especialitzada

MIR Medicina Interna Hospital de Calella 1

MIR Medicina Familiar i Comunitària ABS Malgrat de Mar 1

MIR Geriatria 1

MIR extern (Medicina Familiar i Comunitària) en rotació 
pels hospitals de Calella i Blanes 16

EIR Geriatria 3

Diferents professionals de la Corporació han impartit do-
cència a un total de 312 alumnes en pràctiques procedents 
de formació universitària i grau mig. Les especialitats en les 
quals s’han format són:

Infermer/a 160

Aux. Infermeria 65

Fisioterapeuta 30

Medicina 1

Administratiu 8

Laboratori 13

Anatomia Pat. 4

Farmàcia 9

Radiologia 4

Treball Social 6

Sistemes inform. 4

Psicòleg 4

Portalliteres 2

Nutrició i dietètica 1

Integració social 1

TOTAL 312

Formació en pràctiques

La Corporació ha rebut l’acreditació com a Unitat Do-
cent Multiprofessional en Geriatria, oferint a partir del 
curs 2022 una plaça de metge resident i tres d’infer-
mera resident per a la seva formació en l’especialitat 
de Geriatria. Aquesta és la primera Unitat Docent Mul-
tiprofessional de la Corporació, fet que representa un 
pas important cap a la docència especialitzada.
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A la Corporació de Salut del Maresme i la Selva són cada 
vegada més els professionals que demostren un gran 
interès per la recerca i la innovació amb l’objectiu final de 
millorar l’atenció que es presta a la ciutadania. En aquest 
sentit, poder comptar amb tots els nivells assistencials 
integrats en una mateixa organització sanitària representa 
una gran oportunitat.

Col·laboracions obertes en matèria d’investigació: 

Grup de Recerca en Atenció Domiciliària Integral

Farmàcia i nutrició hospitalària

Salut digital i malaltia cardiovascular

Atenció primària

Atenció en l’àmbit d’urgències

Malalties infeccioses i VIH

Àmbit quirúrgic

Covid-19

Treball social

Àrea de psicologia

Neurologia

Atenció a la infància

Grup de fragilitat i cures pal·liatives

Consorci Sanitari del Maresme – Hospital de Mataró

Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de 
Salut Jordi Gol i Gurina

Hub d’Innovació en Salut de la Regió Sanitària de Girona, coordinat 
per la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de La Garrotxa

Consorci de Salut i Social de Catalunya – Àrea d’Innovació i Partena-
riat

Centre d’Investigació Biomèdica en xarxa en Malalties cardiovascu-
lars – Institut de Salut Carlos III

Campus de Salut de la Universitat de Girona (UdG)

Laboratori de Medicina Translacional i Ciències de la Decisió (Trans-
Lab)

Grup eXIT-UdG, Enginyeria de Control i Sistemes Intel·ligents

Grup VICORUB-UdG, Institut de Recerca en Visió per Computador i 
Robòtica

Fundació Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias 
i Pujol

Tecnocampus – Universitat Pompeu Fabra

Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya

Universitat Internacional de Catalunya

Comitè Estatal Interdisciplinari per a la Prevenció Vascular

Xarxa d’Unitats de Lípids de Catalunya

XarTEC Salut

Diferents Societats Científiques de Catalunya i Espanyoles (Medicina 
de Família i Comunitària, Urologia, Farmàcia Hospitalària, Pediatria, 
Medicina Interna, Arterioesclerosi, Psicoanàlisi, Neurologia)

Recerca  
i Innovació

08.

L’any 2021 a la Corporació hi ha hagut un total de 55 
projectes de recerca actius emmarcats en diferents línies 
d’investigació, entre les quals hi ha:  

4 professionals de la Corporació han estat 
realitzant la seva tesi doctoral durant el 2021
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Alguns projectes d’innovació engegats durant el 2021:

Integració dels Patient Reported Outcome Measures (PROM) 
i dels Patient Reported Experience (PREM) en el seguiment 
dels usuaris de les Unitats d’Atenció Domiciliària Integral de la 
Corporació

Proyecto Whapp. Eina de gestió de l’Àrea Quirúrgica

Data Lake CSMS

Benestar Corporatiu

Lipidòleg virtual

Eina per a la gestió de la conciliació de medicació

1a Jornada de Recerca de la Corporació: 
Es van presentar 25 comunicacions orals i 10 pòsters 
d’un alt nivell científic. Durant l’acte es van lliurar els 
premis a les millors comunicacions.

44è Congrés Mundial d’Hospitals:  
Es van presentar un total de 3 treballs per part de pro-
fessionals de la Corporació.
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La Unitat d’Atenció al Ciutadà té com a missió recollir l’opinió dels usua-
ris per introduir millores en la gestió i el funcionament dels centres i 
també orientar-los davant de qualsevol necessitat sanitària que puguin 
tenir. Aquest servei ha recollit durant el 2021 un seguit de reclamacions, 
suggeriments i agraïments relacionats amb els hospitals de la Corpora-
ció, les àrees bàsiques de salut i els centres sociosanitaris.

Arran de la pandèmia de la Covid-19, va haver-hi un impuls 
de les eines digitals, com La Meva Salut, que permet a la 
ciutadania contactar de manera no presencial amb el 
sistema de salut de Catalunya. 

Aquest impuls ha continuat durant el 2021 i cada vegada són 
més les persones que utilitzen aquestes eines per contactar 
amb el seu centre d’atenció primària, doblant el nombre de 
persones que tenen accés a les nostres àrees bàsiques.

Al llarg del 2021 s’han enviat un total de 351.986 SMS per 
programar, reprogramar o anul·lar una visita o una prova als 
hospitals de la Corporació. Aquest sistema es va implementar 
el 2020 arran de la pandèmia, que va significar un contacte 
més àgil i eficaç amb el pacient i va reduir, alhora, la càrrega 
telefònica dels professionals.

2021 2020 %Var.21/20

Reclamacions/Queixes 377 316 61

Agraïments 101* 60** 41

Motiu Reclamacions Nº %

Organització 194 51,5%

Assessorament 33 8,7%

Assistencial 77 20,4%

Documentació 13 3,4%

Habilitat/Confort 11 3%

Tracte 27 7,2%

Informació 22 5,8%

68,1 %  
persones  

acreditades

66,9 %  
persones  

acreditades

64,9 %  
persones  

acreditades

ABS Calella
ABS

Malgrat-Palafolls

ABS
Lloret-Tossa

* 63 dels quals han arribat per canals informals. 
** 28 dels quals han arribat per canals informals.
Quan parlem de canals informals ens referim a les xarxes socials, correu electrònic o car-
tes físiques que familiars i pacients han volgut entregar directament als professionals.

Ciutadania
09. La Meva Salut Enviament SMS

Durant el 2021 els usuaris han accedit 
a La Meva Salut una mitjana de 6,3 
vegades. 
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L’any 2021 ha continuat marcat per la pandèmia de la Covid-19. 
En aquest cas la vacunació ha tingut un paper destacat. 
Per aquest motiu la comunicació ha estat molt enfocada a 
donar visibilitat a la campanya vacunal. No obstant això, a la 
Corporació s’han portat a terme molts altres projectes que 
també s’han comunicat i han tingut repercussió informativa 
als mitjans de comunicació.

S’elaboren més de 80 vídeos vinculats a les accions 
següents: XARXES SEGUIDORS IMPACTES

4.027 477

2.102 723

2.247 158

2.229 404

72

170 452

1.761 
notes de premsa 
51 relacionades amb 
la temàtica Covid-19

noticies 
publicades a 
la web

noticies 
publicades  
a la intranet

impactes a mitjans 
de comunicació 
dels quals 1.405 
relacionats amb la 
Covid-19

1 any de pandèmia

Residència en Medicina Familiar i Comunitària 
ABS Malgrat de Mar

Comunicació
10.

Xarxes socials

Acompanyament en la cesària

Setmana Mundial Lactància Materna

Dia Mundial Seguretat del Pacient

Pacients asmàtics pediàtrics

Fisioteràpia respiratòria

https://www.youtube.com/watch?v=fbtmrH7_V1E&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=pZnxM0naCJk&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=ysV6UjfYe50
https://www.youtube.com/watch?v=UyMQK1rPgfc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=niSpOQlzpWE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=jgeXwR3BNcw&list=PLEoYt1SvaPf3WNI0WodMXr8U4uvfjzcTR
https://www.youtube.com/watch?v=Loc8K4ZvItI&list=PLEoYt1SvaPf2w5Y7uLikGBgfHXru1H1Ir
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gener

maig

setembre

febrer

juny

octubre

març

juliol

novembre

abril

agost

desembre

Els hospitals de la Corporació, 
Calella i Blanes, comencen a 
vacunar contra la Covid-19 els 
primers professionals

La Corporació agraeix a les 
Germanes de la Caritat Vedruna 
tot l’esforç, la dedicació i el 
treball realitzat a l’Hospital de 
Calella durant 155 anys

La Corporació i l’ICS Girona 
s’uneixen per unificar criteris i 
homogeneïtzar processos per al 
tractament de l’asma pediàtric

Les tres ABS de la Corporació 
inicien dimarts la vacunació 
a persones amb gran 
dependència de l’Alt Maresme  
i la Selva Marítima

La Corporació edita un conjunt 
de vídeos sobre com fer un bon 
ús de l’eConsulta

La Corporació edita un conjunt 
de vídeos amb exercicis de 
fisioteràpia respiratòria i 
cardiorespiratòria per a pacients 
afectats per aquestes malalties

L’Hospital de Calella permet 
l’entrada d’un acompanyant en 
els parts per cesària no urgent

Es recupera la presencialitat 
en les visites del control de 
l’embaràs amb les llevadores

La Corporació rep l’acreditació 
com a Unitat Docent 
Multiprofessional de Geriatria

La Unitat de Patologia Mamària 
ofereix a les dones amb càncer 
de pit un espai d’assessorament 
sexològic a l’Hospital de Calella

La campanya de vacunació 
contra la Covid-19 a la població 
general s’ampliarà amb 
diferents espais cedits pels 
ajuntaments

A partir del 27 de desembre les  
proves de la Covid-19 del CAP 
Lloret es tornaran a traslladar a 
l’ASM del SEM situada al costat 
de l’edifici de la Policia Local

L’any 2021  
en 12 noticies

Homenatge  
a la comunitat de les germanes  
de la Caritat Vedruna
La comunitat de religioses marxen de l’Hospital Co-
marcal Sant Jaume de Calella després de 155 anys. 
Les Germanes Carmelites de la Caritat Vedruna va 
arribar a l’Hospital de Calella l’any 1866 i han estat 
una cinquantena de germanes les que han estat al 
servei de l’hospital per tenir cura dels malalts i tam-
bé per treballar en un procés històric de transforma-
ció, modernització i ampliació del centre. 

La Corporació, juntament amb la Parròquia de 
Calella i l’Ajuntament de la ciutat, els va retre  ho-
menatge a l’església de Santa Maria i Sant Nicolau 
per agrair-los l’esforç, la dedicació i tot el treball que 
durant més d’un segle van portar a terme al centre 
hospitalari.
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Donada la situació de pandèmia per la Covid-19, el programa 

d’acompanyament i suport del voluntari als hospitals i centres 

sociosanitaris s’ha hagut de readaptar a la situació actual. Per 

això, durant el 2021 aquest acompanyament va passar a ser 

telefònic per a persones en risc d’aïllament social, així com 

encàrrecs a domicili per a persones que per diferents motius 

no podien sortir. 

Dades de l’activitat realitzada: 

Amb l’arribada de la cinquena onada de la Covid-19, el 

desembre de 2021 els voluntaris comencen a fer una tasca de 

nexe entre pacients ingressats i les seves famílies distribuint 

les pertinences a cada pacient, ja que les visites als hospitals 

estaven restringides. Han participat un total de 13 voluntaris. 

Els voluntaris també han participat durant aquest 2021 en 

tasques de suport en la campanya de vacunació, amb un 

total de 3 voluntaris. 

Malgrat la Covid-19, el servei s’ha continuat prestant a les 

persones que ho han requerit, seguint sempre les mesures 

de seguretat establertes per les autoritats sanitàries. 

140 persones ateses de gener a desembre del 2021.

Acompanyament i suport del voluntariat als 
hospitals i centres sociosanitaris

Programa de suport immediat a domicili per 
a persones en procés de final de vida

Programa d’atenció a famílies de persones 
amb deteriorament cognitiu, malaltia 
d’Alzheimer i altres demències

Voluntariat  
i cooperació

11.

10  
voluntaris

178
persones i les seves 

famílies ateses pel servei 
de neuropsicologia

11
sessions grupals amb 
les famílies, amb un 

mínim de 6 persones i 
un màxim de 16

538
visites realitzades

299  
trucades 

telefòniques

3  
encàrrecs 
a domicili
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El nostre objectiu principal és aconseguir una sostenibilitat econòmica 

i financera de la Corporació i treballar per una millora en les inversions 

per donar resposta a les necessitats de la població. 

La principal font d’ingressos de la Corporació prové del contracte 

d’activitat pública establert amb el CatSalut.

 Dades en milers d’€ 2021 2020 2019

TOTAL DESPESES 132.553 7,35% 123.482 9,5% 112.796

Consums 20.615 16,69% 17.666 4% 16.985

Serveis realitzats per altres empreses 18.285 20,49% 15.175 18,3% 12.825

Serveis externs 5.434 10,94% 4.898 2,4% 4.784

Tributs -21 10,53% -19 26,7% -15

Personal 84.938 3,36% 82.175 10% 74.711

Despeses financeres 195 -27,51% 269 47% 183

Amortització 2.946 -5,58% 3.120 0,4% 3.133

Excepcionals i deterioraments 161 -18,69% 198 4,2% 190

TOTAL INGRESSOS 132.944 8,06% 123.030 13,6% 108.327

Ingressos Assistencials 131.777 9,65% 120.178 12,3% 107.050

    Particulars 1.448 -13,19% 1.668 -22,6% 2.156

    Mútues i Estrangers 2.204 30,11% 1.694 -53,6% 3.652

    ICASS 1.299 16,82% 1.112 1,2% 1.099

    SCS 122.963 9,18% 112.628 16% 97.074

    Altres entitats 3.863 25,59% 3.076 0,2% 3.069

Ingressos no assistencials 1.167 -59,08% 2.852 123,3% 1.277

Resultat 391  -452  -4.469

Finances
12.
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