
      
 
 

     

BASES DEL PREMI DELS PÒSTERS 
 

Per sisena vegada, el Consorci de Salut i Social de Catalunya i La Unió, organitzen la Jornada d’Innovació en 

Atenció Primària. Aquesta experiència, que es va endegar l’any 2006 amb tots els equips d’atenció primària de 

les entitats associades a ambdues organitzacions, s’ha convertit en un espai de referència per acollir i fer 

conèixer tota l’activitat d’innovació que es fa en l’àmbit d’atenció primària, molt rellevant en el nostre territori.  

 

Enguany, sota el lema Deixar de fer per fer-ho millor. Prevenció quaternària, la Jornada està centrada en les 

experiències i projectes innovadors pioners i eficients, que hagin donat o donaran resultats avaluables, factibles i 

reproduïbles i que hagin comportat la millora de la qualitat assistencial ja sigui perquè s’han deixat de 

realitzar pràctiques que no aporten valor a la ciutadania o perquè s’han realitzat d’una forma diferent.  

 

TEMÀTICA 

Es podran presentar pòsters d’experiències o projectes innovadors que hagin estat creats o ja tinguin resultats 

en la millora de la qualitat assistencial fruit de no realitzar pràctiques assistencials que no aporten valor o 

valoritzar-les a partir de realitzar aquestes pràctiques de forma diferent.  

 

Cal tenir en compte que enguany es volen potenciar experiències i projectes on la pràctica infermera sigui 

protagonista.  

 

PARTICIPANTS 

Podran participar tots els professionals que treballen en l’àmbit de l’atenció primària a Catalunya. 

 

 



      
 
 

FORMAT, REQUISITS I AVALUACIÓ DELS PÒSTERS 

Els pòsters d’experiències i projectes innovadors han de recollir els següents punts: 

a. Introducció 

b. Descripció de l'experiència o projecte i objectius 

c. Metodologia 

d. Resultats 

e. Discussió 

 

L’abstract dels pòsters s’ha d’enviar en format Word, en una pagina mida Din A4 com a màxim, via correu 

electrònic a inscripcions@ucf.cat, fins el 13 de febrer de 2015 a les 18:00h. 

 

El Comitè Científic avaluarà els pòsters i farà una selecció que serà presentada en format electrònic durant tot el 

dia de la Jornada. Prèviament es contactarà amb els autors dels pòsters escollits per donar-los-hi les indicacions 

per a l’edició dels pòsters. 

 

 

PREMI 

El premi a la Innovació en Atenció Primària al millor pòster tindrà un valor de 1.000€ en metàl·lic (patrocinat per 

Novartis). 

 

COMITÈ CIENTÍFIC 

Lluís Colomés, director d’atenció primària del Grup SAGESSA 

Anna Ribera, coordinadora tècnica de l’Àrea Associativa del Consorci de Salut i Social de Catalunya 

Anna Riera, directora assistencial, d’anàlisis sectorial i de participació de La Unió 

Carles Roca, director d’atenció primària de Gestió de Serveis Sanitaris 

Un representant de l’Institut Català de la Salut pendent de confirmació 

Ramon Maspons, coordinador d’innovació de l’Agencia de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 

(AQUAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Patrocina          Amb la col·laboració de                   Secretaria tècnica 
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