
                  DEL RIPOLLÈS

JORNADES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

INSCRIPCIONS PRESENTACIÓ PÒSTERS

S’enviarà un correu electrònic a eap_ripoll.girona.ics@gencat.cat 
indicant a l’assumpte:
“Pòster per a la Jornada AP del Ripollès” informant del títol del 
pòster, els autors i la modalitat (si es tracta d’un treball d’investiga-
ció o de la descripció d’implantació d’un projecte) i un resum de 
com a màxim 250 paraules abans del dia 15 de febrer de 2018.

En resposta a l’enviament el comitè cientí�c con�rmarà la correcta 
recepció mitjançant correu electrònic.

Els pòsters tindran format vertical amb les següents mides: 90 cm 
d’amplada per 120 cm d’alçada.

El treball del pòster ha de respectar l’estructura segons es tracti 
de:
          Treball d’investigació: objectiu, material i mètode, resultats i 
conclusions
      Implantació d’un projecte: objectiu, descripció, resultats i 
conclusions

El pòster s’enviarà abans de l’1 de març a eap_ripoll.girona.ics@-
gencat.cat en format PPT o PDF (en aquest cas de�nit la mida de 
pàgina personalitzada de PostScript segons les mides anterior-
ment indicades).

Es recomana l’ús de tipogra�a simple com Arial, Verdana o 
Tahoma. Es desaconsella Times New Roman o similars.

L’ús continuat de majúscules està també desaconsellat, ja que 
di�culta la lectura.

Mida mínima aconsellada: 28-30 punts.

Fer servir recursos grà�cs �ns a un 50% del contingut espacial 
(fotos, taules, grà�ques imatges).

Els fons de colors foscos queden desaconsellats perquè di�culten 
la lectura dels textos.

Els contrastos massa extrems o els pòsters amb colorit excessiu 
poden impedir la correcta visualització del contingut. 

Personal de l’ICS a través de l’enllaç:

Personal d’altres institucions, ompli el formulari que trobareu a la 
següent web:

 Col·labora:  Sol·licitat:

Ripoll, 15 de març 2018

Fundació Eduard Soler
de Ripoll

Avinguda Eduard Soler, s/n
17500 Ripoll, Girona 

http://rrhh.portalics/FO/Execucio/mntInscripcioAlumne.aspx
?ID=vpialaHZs%2fQplLBBaQmmlA%3d&3d

http://www.icsgirona.cat/ca/contacta/1251



PROGRAMAPRESENTACIÓ 

JORNADES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DEL RIPOLLÈS

La Jornada d’Atenció Primària al Ripollès va néixer 
de la voluntat de l’Institut Català de la Salut i de la 
Fundació Hospital de Campdevànol de constituir 
un espai de trobada dels professionals interessats 
en l’Atenció Primària de Salut (APS) en àmbits 
rurals i de muntanya, com és el cas de la comarca 
del Ripollès. L’objectiu és tenir un punt de reunió 
per re�exionar i debatre sobre la pràctica profes-
sional de les diferents disciplines relacionades 
amb l’APS, conèixer i compartir experiències i 
projectes que han suposat o poden suposar una 
millora des d’una perspectiva de Quadruple Aim 
in Healthcare. Aquestes jornades també són una 
oportunitat per actualitzar coneixements i com-
petències sobre aspectes pràctics assistencials 
amb especial interès a l’entorn rural i de muntan-
ya. 

En aquesta segona edició volem dedicar la jorna-
da a re�exionar sobre els reptes que té la pràctica 
de l’atenció primària en entorns rurals, presentar i 
re�exionar sobre la proposta de reorganització 
de les institucions, sanitàries i socials per donar 
resposta a les persones amb necessitats comple-
xes al Ripollès i també actualitzar-nos sobre 
l’atenció a les urgències derivades de l’entorn de 
muntanya. 

8:00 - 8:30 h.        Lliurament de documentació i d’acredi-

8:30 - 9:00 h.        Inauguració de la Jornada

                                          
                       

                                                   

9:00 - 10:00 h.     Conferència inaugural: 
                                    “La situació actual de l’atenció primària” 

10:10 - 11:30 h.   Taula rodona sobre experiències i 

                                    Les persones amb necessitats complexes:
                                    “Projecte al Ripollès”

Jordi Munell, alcalde de Ripoll
Miquel Carreras, gerent del CatSalut a la Regió 
Sanitària de Girona
Joan Manso, president del Consell Comarcal del 
Ripollès
Pedro Manuel Cabrero, president del Comitè 
Organitzador i director de l’Equip d’Atenció 
Primària (EAP) Ripoll i de l’EAP Camprodon

Núria Plana, infermera, adjunta a la direcció EAP 
Arbúcies - St. Hilari (ICS)
Josep Mª Cuy Prat, geriatre, Hospital de 
Campdevànol
Teia Fàbrega, directora del Consorci d’Acció Social 
de la Garrotxa
Moderador: Xavier Bayona, metge especialista 
en Medicina Familiar i Comunitària, coordinador 
del grup de gestió de la CAMFiC, vocal de la Junta 
de la Societat Catalana de Gestió Sanitària 

A càrrec d’Albert Planes i Magrinyà, metge de 
medicina familiar i comunitària. EAP Sta. Eugènia 
de Berga. ICS

postes assistencials:

tacions
11:30 - 12:00 h.     Cafè. Exposició interactiva de pòsters

12:00 - 13:15 h.   Actualitzacions i revisions: Urgències 

                                          
                       

                                                   

13:15 - 13:30 h.     Lliurament de premi al millor pòster i 
                                      comunicació

13:30 - 14:00 h.     Cloenda de la Jornada 

Íñigo Soteras, metge del Servei d’Urgències, 
Hospital de Cerdanya
Xavier Caralt, infermer del Servei d’Urgències, 
Hospital de Cerdanya

Joan Grané i Alsina, gerent Fundació Hospital de 
Campdevànol
Sara Rodríguez, directora d’Atenció Primària de 
l’Institut Català de la Salut i Institut d’Assistència 
Sanitària
Neus Coma, presidenta del Comitè Cientí�c

de mar i de muntanya


