
Benvingut al Servei de Traumatologia i Ortopèdia de 

l’Hospital General de Granollers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1- Professionals  
 

 

Cap de Servei:  

- Dr. Enric CRUZ i OLIVÉ 

 

Cap Clínic:  

- Dr. Emili CAÑETE CARRIL 

 

Tutors de Residents: (dues places acreditades) 

- Dra. Gemma ALVAREZ PIÑOL  galvarez@fhag.es  

- Dra. Norma TRIGO BERMUDEZ  ntrigo@fhag.es 

 

Adjunts:  

- Dr. Sufian ALDIRRA TAHA 

- Dr. Jesús ARIAS GONZALEZ 

- Dra. Natalia ARRIAGA LAHUERTA 

- Dr. Luca BAGGIO 

- Dr. Ferrán COLLADO SAEZ 

- Dr. Manel GARRUCHO VICENTE 

- Dr. Josep Antón GUILLÉN ÁLVARO 

- Dr. Luis Gerardo NATERA CISNERC 

- Dr. Miguel Angel MARTINEZ DE LA TORRE 

- Dr. José MARTINEZ TETAS  

- Dra. Montserrat MITJANS CUBELLS 

- Dr. Gregorio D. ORMEÑO RAMOS 

- Dr. José Luis SANCHEZ FERNANDEZ 

- Dr. Carlos Martín URBINA HUARACA 

 

 

Secretàri: 

- Sr. Jesús TERUEL CUADROS  jteruel@fhag.es  
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2- Descripció del Servei i dades d’activitat (dades 

del 2016) 

 

Estructura del Servei 

 

• Cartera de serveis quirúrgica complerta (acreditats per a la realització de 

recanvis complexes i/o sèptics de genoll i maluc).  

• Servei estructurat per unitats funcionals: 

- Artroplàsties 

- Columna 

- Genoll 

- Espatlla i coltze 

- Mà i Canell 

- Sèptics 

- Peu i Turmell  

- Ortopèdia Infantil 

- Traumatologia d’Urgències 

• 5 agendes diàries de CCEE (5 adjunts + 1 resident). 

• Atenció continuada. 

• Planta d’hospitalització: 36 llits (+ectòpics). 

• 15 sessions quirúrgiques setmanals programades. 

• Nombre de visites CCEE:  

- Primeres visites         10.870  

- Successives         31.997 

• Nombre d’ingresos/any:                  3.123 

• Estada mitjana:              3,66 dies 

• Nombre d’urgències/any:       22.753 

• Nombre de cirurgies urgents:           702 

• Nombre de cirurgies programades:         2.960 

- Artroscòpies:            383 

- Cirurgia de columna:           173 

- Prótesi total de maluc i genoll:          480 

    

 

 

  



3- Activitat docent i de recerca 

 

Els residents de COT realitzen els cursos del programa de formació comú per 

a residents del nostre centre, així com els cursos anuals de formació de la 

Sociedad Española de Cirurgía Ortopédica y Traumatología (SECOT), els 

cursos de formació específica de la unitat en la que es troben i assisteixen 

als congressos d'especialitat segons l'any de resident que estan cursant. 

A part de realitzar les rotacions a les diferents unitats del servei, els nostres 

residents de COT roten per altres serveis de l'hospital (cirurgia general, UCI, 

anestèsia i reanimació) així com per unitats específiques d'altres centres 

hospitalaris (Cirurgia plàstica i reconstructiva a l'Hospital Vall d'Hebron, 

Cirurgia Oncològica Músculo-esquelètica a l'Hospital de Sant Pau i Ortopèdia 

infantil a l'Hospital Sant Joan de Déu. A més d'una rotació externa opcional 

a l'últim any de residència. 

 

 

 

• Calendari de sessions clíniques del servei: 

– 1 Sessió setmanal de Programació Quirúrgica (Dimarts) 

– 1 Sessió setmanal (30 min) Bibliogràfica / Monogràfica / Tècnica 

quirúrgica / Casos clínics  



 

• Participació dels membres del Servei de Cirurgia en diferents 

comités i comissions: 

 

Els metges traumatòlegs participen en les següents comissions i comitès de 

l’hospital, en què els residents tenen possibilitat de participar: 

 

Participació en comissions i comitès 

- Comissió de Mortalitat 

- Comissió de Docència 

- Comité d’Etica Assistencial (CEA)  

- Grup de Treball d’Atenció al Politrauma 

- Grup de Treball Sèpsia Greu 

- Grup de Treball del Peu Diabètic 

 

 

 

• Líneas de recerca: 

Hi ha projectes a totes les unitats del servei, entre d’altres: 

 

– Recanvis Sèptics de Genoll. 

– Osteoporosi. 

– Institut biomecànica.  

– Estudis específics unitats funcionals. 

– Estudis multicèntrics. 

– Organització de cursos i congressos al nostre centre i amb 

col.laboració amb altres hospitals de la província.  

 

• Guàrdies: 

Els Residents de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia fan una mitjana de 5-6 
guàrdies al mes de presència física, sota supervisió dels adjunts.   


