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L’1 d’octubre de 2016 va fer 7 anys que va iniciar-se l’activitat de prestació de 

serveis territorials pediàtrics a la comarca de l’Alt Urgell a través de la 

Cooperativa Pediatria dels Pirineus, SCCLP.

ACTIVITAT ASSISTENCIAL DE PEDIATRIA

Des d’un punt de vista assistencial durant el 2016 es va cobrir el 100% de 

l’activitat, tant a nivell de primària (ABS La Seu d’Urgell i ABS Alt Urgell Sud) 

com a nivell hospitalari (Fundació Sant Hospital de La Seu d’Urgell, FSH). 

En l’àmbit d’Atenció Primària de Salut, amb la cobertura referida s’ha 

estabilitzat un excel·lent nivell d’accessibilitat de la població, amb un 100% 

d’èxit en la intenció d’obtenir visites de pediatria en cita prèvia abans de les 48 

hores i amb 0.07 i 0.01 dies de demora (dies agenda) i 0.55 i 1.65 (dies feiners) 

per aconseguir la visita en els centres d’assistència primària (CAPs) de La Seu 

d’Urgell i d’Oliana (amb visites dilluns, dimecres i divendres), respectivament. 

Els estàndards de qualitat assistencial (EQA) en els dos CAPs, La Seu i Oliana, 

s’han anat incrementant durant aquests anys de funcionament, finalitzant l’any 

2016 amb 717.57 al CAP de La Seu d’Urgell i 525.38 al CAP Alt Urgell Sud.  

Aquest fet ha generat secundàriament una disminució de les visites de pediatria 

al Servei d’Urgències de la FSH en un 52%, que va és molt més evident (80%) en 

les franges horàries en les que el CAP de La Seu d’Urgell està obert.

En l’Àmbit d’Atenció Especialitzada (nivell hospitalari), es segueix amb la tònica 

dels anys previs, molts pocs ingressos pel bon control poblacional a nivell 

ambulatori, amb estades mitjanes baixes per la complexitat, gràcies a una molt 

bona resolució de les patologies. S’ha seguit amb les visites d’especialitat a 

consultes externes (seguiment neonatal, pneumologia i endocrinologia) sense 

demora per la primera visita. I aquest any s’han iniciat les visites a cardiologia 

pediàtrica per part d’especialistes de HSJD que s’han desplaçat a La Seu 

d’Urgell. 

Pediatria Any 2016 Any 2015

Altes totals 51 46

Estada mitjana (dies) 2’41 2,2

Consultes externes 627 519

Índex reiteració 1,36 1,85

Temps d’espera 1a visita 

(dies)

5,15 5.05

Potencials evocats auditius 149 143

Activitat hospitalària del Servei de Pediatria a la FSH.
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ATENCIÓ MATERNOINFANTIL I GINECOLÒGICA

També a nivell assistencial, s’ha seguit amb el funcionament de la Unitat 

Funcional MaternoInfantil del Alt Urgell, iniciada el juny de l’any 2012, amb els 

ginecòlegs (Dra. Gascón, Dr. Vila i Dr. González) i els llevadores (Sres. Rosa 

Serret, Rosa Rogé, Laura Castellarnau i el Sr. Sergio Garcia a temps parcial) 

depenen funcionalment de la Direcció Assistencial de Pediatria dels Pirineus (el 

Dr. J. Fàbrega és el coordinador de l’Àrea MaternoInfantil de la FSH, al mateix 

temps que el Director Assistencial de la FSH). I finalment aquest any 2016 s’ha 

donat un pas més cap a la consolidació d’aquesta Unitat Maternoinfantil, ja que 

al desembre del 2016 els 4 ginecòlegs han entrat a format part de la cooperativa 

(3 d’ells com a socis i un d’ells com a contractat a temps parcial). 

Els resultats assistencials d’aquesta Unitat han estat també força satisfactoris: 

s’ha aconseguit augmentat la xifra de parts en un 13% (145 parts l’any 2016 

versus 128 el 2015), seguint amb un percentatge de cesàries força baix (16%). 

Tanmateix s’ha consolidat el programa de l’alta precoç de les parteres amb part 

no complicat (entre les 8 i 24 hores del part), amb el que s’ha aconseguit que un 

70% del total de parts s’hagin acollit a aquest programa, aconseguint una 

excel·lent gestió d’estades (índex d’estades ajustades al risc de 0’69, amb 

estada mitjana d’obstetrícia global de 1’75, rebaixant el 2’02 dies aconseguits 

l’any 2015). I, gràcies a l’acció conjunta de l’atenció primària i l’especialitzada, 

en el camp de l’educació sanitària, amb grups de prepart i postpart, 

s’aconsegueixen xifres de lactància materna molt bones (96% a l’alta de 

l’hospital, i del 72% als 3 mesos). De fet a aquest programa d’alta precoç 

postpart amb el grup de suport postpart (que l’any 2014 fou reconegut pel 

Ministerio de Sanidad com una de les Bones Pràctiques a nivell estatal sobre Salut 

Sexual i Reproductiva), ja tenim incloses tant els parts vaginals, com les 

cesàries, entre les 24-48 hores postpart, amb excel·lent acceptació i sense 

complicacions. 

Aquesta tasca del Servei d’Obstetrícia, fa que en l’enquesta de satisfacció del 

CatSalut referent a l’atenció a l’alt Urgell sobre l’embaràs, part i puerperi, tots 

els ítems valorats (excepte les instal·lacions i l’ajuda del dolor en el postpart) 

estem per sobre de la mitjana de Catalunya, amb una fidelitat del 89,7% 

(mitjana de Catalunya 83%) i amb una valoració global del 8’84, la millor de tota 

Catalunya (mitjana de Catalunya 8’3). 

A nivell ginecològic, s’han estabilitzat les consultes, que es van reestructurar 

durant l’any 2013, aquest anys amb un increment del nombre de consultes de un 

6’96% (increment de primeres visites en un 4’69%). A pesar d’aquest increment el 

temps d’espera per la primera visita s’ha aconseguit disminuir fins a 45,31 dies 

(76,49 l’any 2015). Aquest increment de visites s’ha vist reflectit en un 

increment  de l’activitat quirúrgica, amb un augment de un 16’39% de les 
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cirurgies, mantenint la taxa d’ambulatorització bruta en un 57’97%. Amb aquest 

increment del nombre de parts i de l’activitat quirúrgica, s’han incrementat les 

altes hospitalàries un 13’11%, tot i mantenir una excel·lent  gestió d’estades, 

amb una estada mitjana de 1’66 (rebaixant el ’75 de l’any 2015). 

Tota la Unitat MaternoInfantil ha estat dels pocs serveis de la FSH que han 

incrementat l’activitat durant aquest any 2016. 

A la següent taula podem veure resumits els principals indicadors de l’activitat 

toco-ginecològica a la FSH. 

Tocoginecologia Any 2016 Any 2015

Altes totals 233 206

Estada mitjana (dies) 1,66 1,75

Intervencions quirúrgiques 71 61

Parts 145 128

% cesàries 16,08 18,11

Taxa d’ambulatorització bruta 57,97 58,33

Cirurgia menor ambulatòria 67 47

Consultes externes 3257 3045

 Índex reiteració 0’92 0’88

Temps d’espera 1a visita (dies) 45’31 76’49

Activitat hospitalària dels Serveis de Ginecologia i Obstetrícia.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ, DOCÈNCIA I RECERCA

S’han presentat diferents treballs en varis congressos, així com realitzat 

diferents cursos per part dels professionals i actes docents, a diferents fòrums i 

també a nivell comunitari, que es recullen a l’annex 1. Cal destacar el màster en 

Gastroenterologia Pediàtrica que realitza el Dr. Ercoli a l’HSJD (que finalitza a 

l’octubre del 2017), i el màster en Patologia Mamària i Senologia que ha iniciat el 

Dr. González a l’Hospital Clínic aquest any (2016-2017). 

Tanmateix els ginecòlegs han realitzat diferents rotacions formatives a HSJD de 

manera periòdica i diferents cursos, destacant la rotació durant tot el mes de 

febrer de la Dra. Gascón a l’HSJD en ecocardiografia fetal i del Dr. González en 

neurosonografia fetal.  Durant el curs acadèmic 2015-2016 s’ha realitzat una 

nova edició del Curs d’Actualització en Patologia MaternoInfantil, amb sessions 

tots els dimarts al migdia a La Seu d’Urgell, acreditat amb 5’5 crèdits del 

CCFCPS. 
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Entre els treballs presentats destaca la redacció del capítol “Experiències 

d’autonomia de gestió en equips territorials de pediatria del llibre L’Atenció 

Pediàtrica a Catalunya, per part dels Drs. Jordi Fàbrega i Vicente Morales, 

publicat al juny del 2016 i l’article “Les Tecnologies de la Informació i 

comunicació com a eina de suport a l’atenció pediàtrica. Web de Pediatria dels 

Pirineus, amb consultori virtual i xarxes socials”, publicat al número de setembre 

de la revista Annals de Medicina. 

 

Dins dels congressos destaca l’organització de la XX Reunió Llevadores i Obstetres 

de Catalunya, que es va celebrar a La Seu d’Urgell el passat 11 de març, amb la 

presència de més de 250 assistents de les diferents contrades de Catalunya. 

COMUNICACIÓ

En relació a la difusió, la nostra pàgina web s’ha consolidat com una eina de 

referència per a la divulgació pediàtrica, no només al nostre àmbit territorial, 

sinó a tot Catalunya. Durant l’any 2015 hem tingut 43404 visites (119’2 

visites/dia), amb 1’28 pàgines/visita i 36 segons de mitjana per visita. Hem rebut 

350 consultes virtuals (totes resoltes abans de 24 hores) i s’han publicat (entre la 

part privada i la pública de la web), un total de 65 articles. Tanmateix, les 

xarxes socials de Pediatria dels Pirineus son també un excel·lent mitjà de 

comunicació, amb 575 “likes“ a la nostra pàgina de Facebook i 1522 seguidors a 

twitter. De fet, el treball titulat “Les TICs com a eina de suport a l’atenció 

pediàtrica. Web de Pediatria dels Pirineus, amb consultori virtual i xarxes 

socials”, que resumia aquesta experiència, va rebre el Premi Euroregió Pirineus 

Mediterrània, rebent una estatueta commemorativa de l'Estudiant de 

Vic a les 6enes Jornades R+D+I TIC Salut i Social, celebrades a Vic. 

S’han editat diferents vídeos i notícies a diferents mitjans de comunicació, entre 

els que figuren Pirineus TV, Diari Segre i Ràdio Seu.  Hem seguit fent diferents 

xerrades poblacionals, on destaquen el Grup de Prepart i Postpart (tots 2 

setmanals a La Seu d’Urgell), i l’inici, el curs escolar 2016-2017, del programa 

per a promoció de la dieta mediterrània per les escoles INFADIMED (cedit 

voluntàriament i amb col·laboració dels pediatres del Grup de Pediatria 

Territorial d’Alt Penedès i Garraf), que s’ha començat amb els alumnes de P3-P4 

i P5 de les 5 escoles de La Seu d’Urgell i Castellciutat. 

Tanmateix, s’ha seguit durant l’any 2016 la revista Fer Salut publicada en format 

virtual i físic per ACEBA, amb una col·laboració a cada número per part de 

Pediatria dels Pirineus, i amb el Dr. Ercoli dins del seu comitè editorial. 
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EXERCICI ECONÒMIC

Respecte a la memòria econòmica financera el resultat de l’exercici va ser molt 

discretament positiu, segons la previsió pressupostària. A nivell de despeses la 

majoria van correspondre a les de personal. El 97% dels ingressos van ser els que 

provenien de la facturació a l’HSJD segons acord establert en conveni i el restant 

va representar la facturació a l’Hospital de Puigcerdà per les guàrdies mensuals 

que s’hi van realitzar. La resta de despeses corresponien fonamentalment a les 

partides fixes de comptabilitat i a la repercussió dels serveis professionals i 

jurídics i a l’assegurança de responsabilitat professional. El seguiment 

pressupostari es va realitzar mitjançant reunions mensuals amb el responsable de 

l’outsourcing amb l’empresa BDO.

ESTRUCTURA SOCIETÀRIA DE LA COOPERATIVA DELS PIRINEUS

A nivell de estructura de socis treballadors durant el 2015 el Dr. Fàbrega segueix 

com a Director Assistencial de la Fundació Sant Hospital i, amb la incorporació 

dels ginecòlegs al desembre del 2016, ha ampliat la seva dedicació a la 

cooperativa amb una jornada dins de Pediatria dels Pirineus SCCLP del 77%, 

mantenint-ne la Direcció Assistencial. I el Dr. Ercoli segueix amb la reducció de 

jornada al 10% per poder realitzar el màster de Gastroenterologia Pediàtrica a 

HSJD (iniciat l’1 d’octubre de 2015, i amb una durada de 2 anys).  La resta de 

socis (Dra. Ruiz, Valencia i Dr. Rosell) son socis al 100% de jornada i el Dr. Astete 

està contractat, també al 100% de la jornada. Aquest any 2016 s’ha jubilat la 

Dra. Carvajal,  pediatra de l’ICS de depenia funcionalment de Pediatria dels 

Pirineus, i la seva plaça s’ha incorporat a Pediatria dels Pirineus, motiu pel qual 

es va incorporar, el 15 de setembre de 2016 el Dr. Alessandro Breda com a 

contractat, però per motius familiars va ser baixa empresa el passat 13 d’octubre 

de 2016. Finalment, el 20 de desembre del 2016 es va incorporar el Dr. Hector 

Fusaro (contractat a jornada complerta) per cobrir aquesta baixa i col·laborar en 

les cobertures d eles dues baixes maternals que tenim actualment (Dra. Valencia 

des del 23 de novembre i Dr. Rosell des del 28 de desembre). 

Finalment, l’1 de desembre es van incorporar a la cooperativa com a socis els 3 

ginecòlegs (Dr. Vila i Dr. González al 100% de jornada i Dra. Gascón al 70% de 

jornada, més la direcció assistencial de l’àrea gineco-obstètrica) i el Dr. Ciompi 

com a contractat al 10% de jornada per donar suport a les guàrdies. 

Per tant, actualment tenim 5 socis pediatres, 3 socis ginecòlegs, l’HSJD com a 

soci (entitat jurídica no física) i 3 contractats (2 pediatres al 100% i un ginecòleg 

al 10%). 
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ÀMBIT DE GESTIÓ SOCIETÀRIA

Des del punt de vista legal la relació d’activitats de gestió de la Societat 

Cooperativa han estat:

 15 març 2016: Assemblea General Extraordinària: Presa de coneixement 

del requeriment del Departament de Treball, Afers Socials i famílies de 

Lleida per a esmenar alguns dels acords que es van prendre a l’Assemblea 

del 30 de juny, per tant, s’anul·len els acords vuitè i novè de la passada 

assemblea. Tanmateix s’augmenta el límit mínim del Fons de Reserva 

Voluntària a cobrir abans del seu repartiment fins a una xifra igual o 

superior a la retribució bàsica anual de 2 socis facultatius al 100% de la 

jornada. 

 31 de març de 2016: Es signa un Pacte de Socis per unanimitat on es 

decideix que, en el cas d’existir excedents cooperatius, si aquests es 

decideixen repartir entre els socis, ho haurien de fer amb el vot favorable 

de tots els vots socials dels assistents. 

 30 de juny de 2016: Assemblea General Ordinària i Extraordinària: 

Aprovació dels comptes anuals del 2015; reelecció del Dr. Ercoli com a 

Interventor de Comptes; i s’aprova que en el supòsit de la dissolució de la 

cooperativa els Fons de Reserva que no tinguin una destinació definida per 

la normativa legal es dediquin a un projecte solidari. 

 3 d’octubre de 2016: Assemblea General Extraordinària: Es modifica 

l’objecte social de la cooperativa, així com els estatuts socials i el 

reglament intern per adaptar-los a l’ampliació de la cooperativa a l’àmbit 

gineco-obstètric. Tanmateix es fan els ajustaments econòmics derivats de 

l’ampliació (jornada contractada del Dr. Fàbrega, cànon de gestió i cànon 

de docència facturats per l’HSJD). 

 1 de desembre de 2016: S’accepta com a soci treballador de la 

Cooperativa els Drs. Vila, González al 100% de jornada i Gascón al 70% de 

jornada, així com es contracta com a soci treballador al Dr. Ciompi al 10% 

de jornada. Rosell a efectes de l’1 de gener de 2016

Es va revisar l’assegurança de responsabilitat no professional, en coordinació 

amb els responsables de l’empresa Sp-activa i els de l’HSJD, per tal de cobrir 

qualsevol incidència en les rotacions formatives dels professionals de Pediatria 

dels Pirineus per l’HSJD i en els desplaçaments del Dr. Jordi Fàbrega, Director 

Assistencial i President Pediatria dels Pirineus, SCCLP.  

El 23 de desembre de 2015 es signa una addenda al conveni de col·laboració en 

la prestació de serveis entre l’Hospital de Puigcerdà i Pediatria dels Pirineus per 

ampliar la nostra cobertura de guàrdies de pediatria a Hospital de Cerdanya a 2 
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caps de setmana mensuals de 3 dies de durada (divendres 16 hores i dissabte i 

diumenge 24 hores), que s’ha anat complint durant tot l’any 2016, i s’ha 

prorrogat per tot l’any 2017 en les mateixes condicions. 

Seguim incorporats, i per tant essent socis de ACEBA (Associació Catalana 

d’Entitats de Base Associativa), i seguim federats dins de la Federació Catalana 

de Cooperatives de Treball.

RECONEIXEMENTS

Finalment, cal destacar que el passat 19 de desembre, al palau de Pedralbes 

de Barcelona, el Govern de Catalunya va atorgar una Placa Josep Trueta al 

mèrit sanitari a la nostra cooperativa Pediatria dels Pirineus, com a 

reconeixement a la contribució en l'avenç i la millora de la sanitat de Catalunya. 

Dr. Jordi Fàbrega i Sabaté

Director Assistencial de Pediatria dels Pirineus, SCCLP

La Seu d’Urgell, a 1 de febrer de 2016
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ANNEX 1. ACTIVITAT DOCENT I FORMATIVA: 

XIII Congreso de la Sociedad Española 

de Contracepción

Acceso a la anticoncepción hormonal de urgencia en una 

comarca rural del Pirineo Catalán

XX Reunió Llevadores i Obstetres de 

Catalunya
Protocol hemorràgia postpart en un hospital comarcal

XX Reunió Llevadores i Obstetres de 

Catalunya
Part en presentació de natges

XX Reunió Llevadores i Obstetres de 

Catalunya
Resultats del cribratge del càncer de cèrvix a l’Alt Urgell

XX Reunió Llevadores i Obstetres de 

Catalunya
Monitorització patològica, anèmia fetal: a propòsit d’un cas

VIII Congreso Nacional de Atención 

Sanitaria al Paciente Crónico / III 

Conferencia Nacional del Paciente 

Activo

Plan Funcional para la implementación del modelo de atención 

social y sanitaria integrada en el Alt Urgell (PIAISS)

XIII Congreso de la Sociedad Española 

de Contracepción

Acceso a la anticoncepción hormonal de urgencia en una 

comarca rural del Pirineo Catalán

16th International Conference for 

Integrated Care 2016

Functional plan for the implementation of social and health 

care model integrated in the Alt Urgell 

6es Jornades RDI Tic Salut i Social

Les Tecnologies de la Informació i comunicació com a eina de 

suport a l’atenció pediàtrica. Web de Pediatria dels Pirineus, 

amb consultori virtual i xarxes socials. 

2a Jornada TIC d'Atenció Primària

Les Tecnologies de la Informació i comunicació com a eina de 

suport a l’atenció pediàtrica. Web de Pediatria dels Pirineus, 

amb consultori virtual i xarxes socials. 

Pòsters presentats a congresos 
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Sortides laborals en acabar 

la residència Jordi Fàbrega

04 febrer Academia 

Ciències Mèdiques

VI Congreso Gestión Clínica Jordi Fàbrega 10 març Toledo 

CIAP J. Fàbrega i Ferran Rosés 12 marc El Muntanyà

Reunió Ginecòlegs i 

Llevadores Comarques 

Catalanes  Annabel Gascón, 11 març Seu d’Urgell 

Reunió Ginecòlegs i 

Llevadores Comarques 

Catalanes Laura Castellarnau, 11 març Seu d’Urgell 

Reunió Ginecòlegs i 

Llevadores Comarques 

Catalanes  Rosa Rogé 11 març Seu d’Urgell 

Reunió Ginecòlegs i 

Llevadores Comarques 

Catalanes  Toni Vila 11 març Seu d’Urgell 

Reunió Ginecòlegs i 

Llevadores Comarques 

Catalanes Germán González 11 març Seu d’Urgell 

Soport Vital Intermedi 

Pediàtric  (3 edicions)

Tatiana Valencia, Pablo Ercoli, 

Jordi Fàbrega

7,8 i 11 abril La Seu 

d’Urgell i Tremp 

Jornada tècnica sobre 

adopcions i acolliment 2016 Oscar Rosell 13 abril La Seu d’Urgell

Curs Ricard Carpena en RCP 

per R1 pediatria Jordi Fàbrega

20-juny Academia Ciències 

Mèdiques

Curs Ricard Carpena en RCP 

per R1 pediatria Jordi Fàbrega

22-juny Academia Ciències 

Mèdiques

Curs actualització en 

tècniques d'infermeria de la 

FSH Sergio Garcia 28-set La Seu d’Urgell 

Jornades RDI TIC Salut Jordi Fàbrega 29-30 set Vic

Jornada SCGS. És possible 

crear oceans blaus a la 

sanitat? Jordi Fàbrega 21-oct Hospital Clínic

2a Jornada TIC d'Atenció 

Primària N. Méndez 27-oct Mataró

3er Congrés dela Professió 

Mèdica a Catalunya Jordi Fàbrega 11 novembre Girona

Participacions com a ponents  de diferents professionals 
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Grup PostPart i Prepart

J. Fàbrega, G. Ruiz, T. 

Valencia, J. Astete

Tot l’any La Seu d’Urgell

Actuació davant d'una 

al.lèrgia alimentària O.Rosell i T. Valencia Llar infants Els Manairons

Què fem a l'hospital J.Fàbrega Escola La Valira

Prevenció d'accidents J. Fàbrega

Escola de Pares Ajuntament 

La Seu

Intoleràncies i Al.lèrgies 

alimentàries. Actuació a 

l'escola J.Fàbrega Telecentre Seu d'Urgell

Pautes alimentàries en nens Gloria Ruiz Centre cívic Montferrer

Hem de posar límits als 

nens? Oscar Rosell

Escola de Pares Escola Pau 

Claris

Recollida taps solidaris Oscar Rosell Escola La Salle

Nens a l'escola bressol a 

partir de 16 setmanes Jordi Fàbrega Escola bressol Els Minairons

Intoleràncies i Al.lèrgies 

alimentàries. Actuació a 

l'escola O.Rosell Oliana

Cardiologia i Esport G. Sarquella-Brugada Telecentre Seu d'Urgell

INFADIMED, infancia i Dieta 

mediterrànea T. Parra i N. Méndez

Escola La Salle, Pau Claris, 

Albert Vives, La Valira i 

Castellciutat

Tablets i nens J. Fàbrega Llar infants Monferrer

Malalties freqüents en nens J. Fàbrega Llar infants Minairons

Xerrades comunitàries realitzades pel diferents professionals 
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Curs fecunmed (esterilitat i 

reproducció) Annabel Gascon 19-febr Granollers

Dermopediatrics Oscar Rosell 26-febr Barceloma

Jornada de Pediatria Ambulatòria Oscar Rosell 27-febr Deixeus

Endocrinologia ginecològica, 

reproducció humana i patologia 

ginecològica benigna Germán González

29/feb-4-mar 

Muntanyà

Fulards i Portanadons Laura Castellarnau Març Lleida

IV Jornada de vacunes de la AIFICC Toñi Parra i Neus Méndez 04-març Lleida

Jornada de Cardiología i Esport Jordi Fàbrega 04-març Lleida

CIAP Oscar Rosell 10-11-mar Muntanyà

Reunió Ginecòlegs i Llevadores 

Comarques Catalanes

Gloria Ruiz, Annabel Gascón, 

Germán González, Toni Vila, Rosa 

Rogé, Sergio García, Laura 

Castellarnau, Rosa Serret, Ciro 

Ciompi

11-març La Seu 

d’Urgell

SVIP

Oscar Rosell, Gloria Ruiz, Albert 

Font, Toñi Parra 07-abr La Seu d’Urgell

SVIP

Isabel Carvajal, Joaquin Astete, 

Neus Méndez 08-abr La Seu d’Urgell

XIII Congreso de la Sociedad Española 

de Contracepción Germá González 6-8 abril Málaga

Jornada tècnica sobre adopcions i 

acolliment 2016 Gloria Ruiz, Isabel Carvajal 13-abr La Seu d’Urgell

Jornada de Infermeria Pediàtrica 

Albert Font, Neus Méndez, Toñi 

Parra 15-abr Lleida

Trastorns de l'aprenentatge i fracàs 

escolar Toñi Parra i Gloria Ruiz 26-maig UPF 

Medicina i Espiritualitat Oscar Rosell 26 i 26 maig Madrid

Jornada de certificació en RCP del CCR T. Valencia, P. Ercoli i J. Fàbrega 02-juny Barcelona

Habilitats i tècniques d'ús feqüent en 

la població infantil O. Rosell  Juny Lleida

I Jornada Catalana d'actualització en 

infectologia pediàtrica Dr. Ruiz i Dra. Valencia 05-oct Lleida

Esferodinamia, un recurso durante el 

trabajo de parto Sergío García i Rosa Serret 14-oct HSJD

Jornada CSMIJ Alt Pirineu i Aran

O. Rosell, G. Ruiz, T. Valencia, J. 

Astete, A. Breda, A. Parra, N. 

Méndez, A. Font 19-oct La Seu d’Urgell

2ona Jornada TIC d'atenció primària N. Méndez, A. Parra 20-oct Mataró
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Actualització en vacunes N. Méndez, A. Parra 27-oct Lleida

Prevencion y tratamiento de los 

procedimientos pediátricos con dolor 

leve -leve moderado N. Méndez, A. Parra, A. Font 28-oct on-line

Curso de avances en Neumologia 

Pediátrica del Hospital Vall d'Hebron J. Fàbrega 17-18 nov HVH

Curso de avances en pediatría y cirugía 

pediátrica G. Ruiz

17-18 nov HSJD

Actualització en Patologia 

MaternoInfantil

Gloria Ruiz, Isabel Carvajal, Pablo 

Ercoli, Joaquín Astete, Tatiana 

Valencia, Germa´n González, Antoni 

Vila, Rosa Rogé, Sergio García

Curs acadèmic 2014-

2015 Seu d’Urgell

Cursos Realitzats pel diferents professionals 


