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El Departament de Salut ha lliurat recentment els certificats d’acreditació dels primers equips 

d’atenció primària (EAP) de Catalunya reconeguts per la qualitat del seu funcionament i per les 

millores en l’activitat assistencial, entre d’altres aspectes.  

 

Se n’han reconegut prop d’un centenar, entre els quals es troben tots els que gestiona MútuaTerrasa: 

CAP Olesa, CAP Rubí, CAP St. Cugat, CAP Turó de Can Mates, CAP Valldoreix, CAP Oest, CAP 

Ernest Lluch, CAP Rambla i CAP Terrassa Sud. La distinció implica que han assolit el nivell de 

qualitat que el Departament de Salut defineix mitjançant el Model d’Acreditació d’Atenció Primària. 

 

A l’acte de lliurament de les distincions presidit pel conseller de Salut, Boi Ruiz, hi van intervenir 

representants dels diferents professionals directament relacionats amb l’atenció primària, que van 

exposar l’experiència apresa al llarg del procés d’acreditació. En representació de l’entitat hi van 

assistir el Dr. Antoni Casagran, gerent de la UEN Assistencial i els directius de l’Àrea Assistencial.  

 

Aquest sistema d’acreditació és una de les eines de què disposa l’Administració per avaluar les 

característiques d’un centre o servei i suposa un impuls per desenvolupar una millora en la qualitat de 

les organitzacions. En concret, s’analitzen en conjunt els aspectes de gestió i funcionament de l’equip, 

així com els relacionats amb les persones, la societat, els serveis socials, la comunitat, etc. Així 

doncs, l’esmentada acreditació garanteix uns resultats òptims pel que fa als processos d’atenció als 

pacients, d’accés a l’equip d’atenció primària, al lideratge en la gestió i al confort dels professionals en 

l’exercici de la seva activitat. 

  
Per a més informació i entrevistes: 

Anna Folch i Filella  
Directora de Comunicació, RP i Protocol  
MútuaTerrassa 
93 736 50 24  
anna.folch@mutuaterrassa.es 
  
Terrassa, 27 d’octubre de 2015 

 

Tots els Centres d’Atenció Primària de MútuaTerrassa reben els certificats 

d’acreditació de la Generalitat per la qualitat de la seva assistència i gestió 

L’acreditació distingeix els equips tenint en compte diferents aspectes  

qualitatius, de funcionament i d’assistència als usuaris 
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