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Presentem per cinquè any consecutiu la memòria corpora-
tiva de la Fundació Hospital Asil de Granollers, amb la
voluntat de retre comptes de totes les actuacions que han
marcat l’activitat diària de l’Hospital General de Grano-
llers, el Centre Geriàtric Adolfo Montañá i l’Hospital de
Dia Sant Jordi durant el 2007.

D’ençà que vam presentar la primera memòria, l’any
2003, la nostra institució s’ha transformat i adaptat als can-
vis socials i demogràfics que s’han produït a un ritme acce-
lerat a la nostra comarca. El 2008, el perfil social i demo-
gràfic del Vallès Oriental no és el mateix que fa cinc anys,
com tampoc ho són les necessitats i demandes de la seva
població.

El model sanitari català s’està adaptant a la nova realitat
social i està planificant les bases del mapa sanitari del futur
per respondre a les necessitats assistencials de la Catalunya
del 2015. I la Fundació Hospital Asil de Granollers té un
paper clau en aquest full de ruta del mapa sanitari, sociosa-
nitari i de salut pública de Catalunya.

El Departament de Salut ha apostat per potenciar el paper
de l’Hospital General de Granollers com l’hospital de refe-
rència del Vallès Oriental i amb aquest objectiu treballem
conjuntament amb el Servei Català de la Salut i amb l’Ins-
titut Català de la Salut per aconseguir una millor coordina-
ció dels serveis assistencials de la comarca i facilitar una
atenció de proximitat i qualitat al ciutadà. Precisament amb
aquest objectiu estem construint el nou edifici d’atenció
ambulatòria, que acollirà les consultes externes i les espe-
cialitats que actualment estan situades a la planta baixa de
l’Hospital General. Aquests nous espais seran una millora
substancial tant per als usuaris com per als professionals.

En aquest sentit, vull agrair en nom del Patronat i de l’e-
quip directiu la magnífica tasca que estan duent a terme els
professionals de l’Hospital General que, tot i viure immer-
sos en un entorn d’obres i canvis d’espais constants, tenen
una dedicació i una professionalitat que han permès man-
tenir l’assistència contínua i amb els mateixos nivells de
qualitat. Un agraïment que fem extensiu al miler d’usuaris
que visiten diàriament l’Hospital General de Granollers i
que segueixen amb atenció l’ampliació del nostre hospital.

Els canvis en el perfil demogràfic de la comarca ens han
obligat a adaptar-nos a les noves necessitats en l’àmbit hos-
pitalari i quirúrgic. Per aquest motiu, el Pla estratègic de la
Fundació Hospital Asil de Granollers per als propers qua-
tre anys preveu l’ampliació de l’àrea quirúrgica, l’àrea
d’urgències i l’àrea d’hospitalització, que permetrà dispo-
sar de més i millors espais assistencials adequats a les noves
necessitats sanitàries de la població del Vallès Oriental.

La població creix i amb ella també creix el nostre hospital:
l’any 2007 hi van néixer prop de 2.300 nadons i hem supe-
rat la xifra dels 1.500 treballadors a la Fundació. L’Hospi-
tal creix, no només des del punt de vista estructural, sinó
també assistencial i de personal. I aquest creixement s’ha
pogut fer any rere any gràcies a la constància, la dedicació
i la motivació de tots els professionals de la nostra Funda-
ció, que són sens dubte el millor actiu de la institució. Uns
professionals que han fet possible, per tercer any consecu-
tiu, el reconeixement TOP 20 com un dels millors hospi-
tals generals de referència a tot l’Estat. Gràcies als nostres
professionals som capaços d’afrontar els nous reptes de
futur que se’ns presenten, especialment els derivats del
creixement de la població catalana que es preveu que arri-
bi a vuit milions l’any 2015. Uns reptes plens de comple-
xitat que requereixen una forta implicació del Govern de
la Generalitat de Catalunya amb noves inversions i més
recursos econòmics per vitalitzar la despesa ordinària de la
nostra institució, que vol i ha d’oferir més i millors serveis.
Uns serveis assistencials de qualitat i propers als ciutadans.
Aquesta vocació de servei públic és la que continuarà defi-
nint la nostra feina i la que ens permet mirar el futur amb
il·lusió.

Josep Mayoral
Alcalde de Granollers i president 
de la Fundació Hospital Asil de Granollers

Presentacions
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L’any 2007 marca l’inici d’una nova etapa per a l’Hospital
General de Granollers que, després de quatre anys d’esforç
continu per aplicar un pla de viabilitat, comença a veure els
resultats d’aquest afany amb la il·lusió posada en el nou
projecte de futur com a institució de serveis assistencials de
qualitat.

Un projecte de futur que passa per reforçar la nostra insti-
tució com a empresa de serveis professionals de salut i
sociosanitaris a la comarca del Vallès Oriental i entre els
principals hospitals generals de referència. Una institució
que combina la tradició, la història i l’experiència amb la
recerca, la formació i la docència. Una combinació entre
història i modernitat que queda reflectida en la construcció
de les noves instal·lacions de farmàcia i laboratori, i que
culminarà amb el nou edifici d’atenció ambulatòria dins el
paisatge arquitectònic i estructural de l’antic hospital de
1923.

La Fundació Hospital Asil de Granollers ha demostrat estar
capacitada per adaptar-se als nous entorns fusionant els
prop de cent anys que separen en el temps les antigues ins-
tal·lacions de les noves. També ho ha demostrat amb la
capacitat d’assimilació, adequació i compromís dels nostres
professionals a les noves necessitats sorgides de l’actual
entorn demogràfic, econòmic i social.

Un nou entorn que exigeix que l’hospital adapti els serveis
a la satisfacció de les expectatives dels pacients i dels pro-
fessionals. La nostra capacitat de resposta es defineix iden-
tificant disfuncions i transformant-les en oportunitats de
millora.

Aquesta memòria recull precisament les actuacions de la
nostra institució al llarg del 2007 amb l’objectiu de retre
comptes del que hem fet i de com ho hem fet, i amb la clara
vocació de treballar per a la millora continuada. Amb cada
objectiu aconseguit se’ns presenten una nova necessitat i
un nou repte.

L’any 2007 hem assolit fites que milloren el nostre hospi-
tal. Hem construït un edifici d’instal·lacions que permet
interconnectar la xarxa energètica del complex hospitalari
i optimitzar els recursos; hem posat en marxa les noves ins-
tal·lacions de farmàcia i laboratori clínic, capdavanteres en
modernitat i tecnologia; hem estrenat cuina i menjador
laboral; hem fet un nombre de parts rècord tot mantenint
una elevada qualitat; hem consolidat la tècnica laparoscòpi-
ca en el tractament del càncer de pròstata i colorectal amb
el consegüent benestar per al pacient; la unitat de cures
pal·liatives ha celebrat el desè aniversari fent del nostre
hospital un centre capdavanter a l’Estat; hem creat la Uni-
tat de Recerca; hem obtingut l’acreditació docent per a les
especialitats d’oftalmologia i medicina intensiva; hem sig-
nat aliances estratègiques amb centres hospitalaris per
compartir professionals i serveis sempre pensant en la
millora de l’atenció al pacient i hem vigoritzat l’Observa-
tori de la Salut Dr. Carles Vallbona, entre altres accions que
milloren el servei prestat.

Tot plegat mentre s’alça el nou edifici per a l’atenció ambu-
latòria que, entre altres dimensions de qualitat, ha de
millorar l’eficiència, l’accessibilitat i el confort en l’atenció
al pacient.

Hem assolit, en definitiva, molts reptes que fa un any sem-
blaven llunyans. Però encara hi ha molt per fer, i l’any 2007
marca l’inici d’aquesta nova etapa caracteritzada pel des-
plegament de serveis que, amb la complicitat del Departa-
ment de Salut, han de cobrir les necessitats de la nostra
població en un horitzó proper.

Rafael Lledó
Director general
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L’Hospital ha assolit enguany un rècord en el nombre de naixements, que s’a-
costen a 2.300.Aquest creixement progressiu i continuat que s’ha experimentat

durant els darrers quinze anys està motivat en part per l’augment de
població nouvinguda al Vallès Oriental. Des de l’any 1991, el nombre

de parts ha augmentat un 64%.

A l’increment de la natalitat, que a la nostra comarca supera la
mitjana de Catalunya, s’hi afegeixen un índex de mortalitat
inferior a la mitjana i un índex d’immigració que triplica la mit-

jana. En aquest sentit, el creixement de població immigrada
estrangera que va arribar al Vallès Oriental en el període 2001-2005

va ser del 125%. L’any 2006 la població estrangera suposava prop del 12% del
total d’habitants de la comarca.

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital 
2003 2004 2005 2006 2007

Altes 47 47 52 57 59
Consultes externes 720 742 808 827 861
Urgències 257 256 308 374 374
Parts 6 6 6 6 6
Intervencions quirúrgiques 33 33 45 54 59
Mitjana dels 365 dies de l’any.

Població RCA 
RCA 2006 RCA 2007 Creixement

GTS Baix Montseny 45.186 47.123 4,29%
GTS Baix Vallès 95.774 97.774 2,09%
GTS Vallès Oriental (sector central) 226.779 233.078 2,78%
Total Vallès Oriental 367.739 377.975 2,78%
Regió Sanitària Barcelona 4.951.264 5.012.967 1,25%

Hem crescut molt

Granollers

GTS Vallès Oriental
(sector central)

GTS Baix
Montseny

GTS Baix Vallès

Sant Celoni

Mollet del Vallès
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La Fundació en xifres
Recursos
Personal 1.518
Llits d’aguts 295
Llits sociosanitaris 40
Llits de psiquiatria (Benito Menni) 30
Quiròfans 6
Sales de parts 3
Sales de consulta externa 32
Gabinets d’exploració 13
Sala de rehabilitació/fisioteràpia 1
Places d’hospital de dia (tractaments) 9
Places d’hospital de dia geriàtric 30
Places de cirurgia major ambulatòria 8
Places a l’Hospital de Dia Sant Jordi  40
Places de residència per a gent gran 52

Resum d’inversions corrents
Obres i equipament 
de nous serveis 217
Equipament i aparells
assistencials 850
Instrumental i utillatge 
assistencial 505
Maquinària i aparells 
no assistencials 226
Equipament informàtic 1.352
Mobiliari en general 67
Total 3.217
En milers d’euros.

Resultats econòmics
Ingressos 92.922
Despeses 93.694
Resultat d’explotació -772
Resultat financer -1.255
Resultat extraordinari 939
Resultat del període -1.088
En milers d’euros.

Professionals
Llicenciats assistencials 309
Diplomats assistencials 478
Auxiliars assistencials 373
Llicenciats paraassistencials 4
Diplomats paraassistencials 17
Administratius 135
Manuals i oficis 17
Sense titulació 179
Directius 6
Total 1.518
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L’hospital que necessitem

Dimensionament 
de futur de l’Hospital
General de Granollers
• 370 llits d’aguts
• Ampliació de l’àrea quirúrgica
• Hospital de Dia
• Consultes d’especialitats i gabinets

per a proves
• Serveis de suport diagnòstic
• Servei d’urgències hospitalari

L’Hospital, peça clau 
per al futur sanitari de la comarca 
La consellera de Salut, Marina Geli, ha manifestat que el futur sanitari de la
comarca passa per consolidar l’Hospital com a centre de referència comar-
cal. En una visita a l’Hospital General de Granollers, Marina Geli va donar
a conèixer les línies principals de la planificació de l’atenció sanitària espe-
cialitzada a la comarca del Vallès Oriental.

Entre els projectes destaca la construcció d’un hospital lleuger al centre de
la ciutat, complementari de l’Hospital General de Granollers. L’Hospital
creixerà en complexitat i enfortirà els àmbits de la docència i la recerca. Es
preveu també que la comarca creixerà en recursos sociosanitaris i de salut
mental.



Avançant amb les obres 
d’ampliació i reforma de l’Hospital
Les obres, iniciades al març de 2006, continuen a bon ritme. Les actuacions
dutes a terme són:

• Trasllat de les dependències afectades per les obres a espais provisionals.
• Enderrocament de les dependències dels soterranis i construcció dels nous

espais: vestidors de personal i llenceria, cuina i menjador laboral, magat-
zems, farmàcia i laboratori.

• Nou edifici d’instal·lacions i galeries de connexió de serveis.

La fase actual inclou l’ampliació i reforma dels soterranis, la construcció del
nou edifici d’atenció ambulatòria –que ja s’ha començat a aixecar– i l’edifici
industrial. En una segona fase, es preveu la reforma i ampliació del bloc qui-
rúrgic, urgències i radiologia. La darrera fase consistirà en la rehabilitació de
l’edifici històric.

La construcció del nou edifici d’atenció ambulatòria significarà una important
ampliació de la superfície de l’actual Hospital amb 13.000 m2 de nova cons-
trucció, més 5.000 m2 de reforma dels soterranis 1 i 2 i 1.000 m2 més que
ocuparà la galeria de serveis i instal·lacions. En total, l’Hospital del futur dis-
posarà d’uns 50.000 m2 al servei dels ciutadans.

El perquè de l’ampliació
L’alt índex de creixement demogràfic del Vallès Oriental és una de les raons
per les quals s’ha fet necessària la construcció d’un nou edifici. A aquesta raó
se sumen el creixement de l’activitat de l’Hospital General de Granollers,
que s’ha doblat en els darrers vuit anys, i la tendència a oferir recursos alter-
natius a l’hospitalització –com augmentar la modalitat ambulatòria.

El nou edifici d’atenció ambulatòria
El nou edifici es construeix darrere de l’edifici històric però respecta l’entorn
visual. S’ha fet un apantallament per tal de protegir la part de l’edifici histò-
ric on hi ha la capella i evitar així que el buidat de terra que es fa a la zona pro-
pera pugui afectar l’edifici.

L’espai d’atenció ambulatòria disposarà de 76 consultoris, 21 gabinets d’ex-
ploració, 30 places d’hospital de dia, 2 quiròfans de cirurgia menor ambula-
tòria i 16 places d’observació d’urgències. A la planta baixa s’ubicarà l’Hos-
pital de Dia Mèdic i Oncohematològic; a la primera planta hi haurà consulto-
ris i l’àrea de tècniques especials, i a la segona i tercera plantes, consultoris.

El Centre Geriàtric, connectat amb la resta d’edificis
Les obres preveuen una galeria de 32 metres de longitud que comunicarà el
Centre Geriàtric amb el nou edifici de Consulta Externa, des d’on la galeria
connectarà amb els actuals edificis d’hospitalització.

Aquesta galeria serà per a serveis (subministraments, cuina) i per traslladar
malalts entre el Centre Geriàtric i l’Hospital, però no per a ús del públic, que
haurà d’utilitzar els accessos exteriors.
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Inversió prevista
24 milions d’euros

Finançament
Subvenció de la Generalitat 
de Catalunya de 20 milions d’euros

Superfície
13.000 m2 de nova construcció
5.000 m2 de remodelació 
de soterranis
1.000 m2 d’edifici de serveis
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Un servei de farmàcia
innovador
La nova farmàcia, amb una superfície
de més de 500 m2, agrupa totes les
àrees: dispensació de medicaments,
elaboració de medicaments, centre
d’informació de medicaments i àrea
administrativa. Les noves instal·la-
cions de la farmàcia disposen de
magatzem totalment automatitzat,
que dóna més seguretat i eficiència en
la dispensació, permet tenir un inven-
tari permanent i, en un futur, inte-
grar on line la prescripció de medica-
ments informatitzada.

A la nova farmàcia es garanteixen
d’una manera especial la confidencia-
litat i la intimitat necessàries per tal
que es puguin desenvolupar progra-
mes d’intervenció farmacèutica per
millorar el coneixement i ús dels
medicaments, així com detectar
interaccions farmacològiques i reac-
cions adverses.

En els darrers anys, el Servei de Far-
màcia de l’Hospital de Granollers ha
experimentat un gran creixement, en
consonància amb l’aparició de nous
medicaments més eficaços i amb
l’augment de la demanda sanitària a la
comarca. En aquesta línia, participa
en investigació clínica de nous fàrmacs
i facilita l’accés a medicaments no
registrats al nostre país, quan el trac-
tament del pacient així ho requereix.

Amb el nou laboratori, més i millor servei
El nou laboratori dota l’Hospital dels mitjans indispensables per respondre
amb més i millors garanties a l’incessant augment de la demanda. L’activi-
tat del laboratori clínic de l’Hospital ha augmentat aproximadament un
10% anual en els darrers anys.

El nou laboratori guanya més del doble de l’espai que tenia (fins a 760 m2)
i permet reordenar i agrupar la distribució de les seccions que fins ara esta-
ven separades. Aquesta integració permet optimitzar tots els recursos dis-
ponibles i facilitar l’atenció de les necessitats mèdiques de la resta de ser-
veis hospitalaris.

La seguretat biològica és un altre punt fort del nou laboratori. S’han adqui-
rit noves cabines de seguretat biològica per a l’àrea de microbiologia i s’han
sectoritzat algunes àrees de treball amb ventilació controlada i extracció
localitzada que reforcen la seguretat, tant dels professionals com dels pro-
ductes que s’hi analitzen.

També s’ha habilitat una nova àrea de donació de sang amb més espai, més
confortable i amb més lliteres d’extracció.
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Capdavanters en l’aplicació de laparoscòpies 
L’any 1992 es va utilitzar per primer cop la tècnica de la laparoscòpia a l’Hos-
pital General de Granollers, que es va convertir en un dels primers centres de
Catalunya a aplicar-la. Després de quinze anys, i amb més de dues mil opera-
cions realitzades, l’equip de cirurgia ha consolidat aquesta tècnica.

En els darrers dos anys s’ha introduït i consolidat la tècnica laparoscòpia en
les operacions de pròstata, bufeta i ronyó. L’any 2006 es van realitzar 10
operacions de càncer de ronyó, vuit de les quals per laparoscòpia, mentre
que l’any 2007 se n’han fet 20, 19 de les quals amb aquesta tècnica i només
una per cirurgia oberta. Pel que fa a les operacions de pròstata, mentre que
l’any 2006 es van fer 16 laparoscòpies l’any següent aquesta xifra ha aug-
mentat a 27.

L’elevat cost d’aplicació i aprenentatge de la prostatectomia radical laparos-
còpica havia convertit aquesta tècnica en un servei exclusiu dels hospitals de
tercer nivell. El fet que l’Hospital General de Granollers hagi iniciat i conso-
lidat aquesta tècnica en tan sols dos anys situa, un cop més, la nostra institu-

ció entre els grans centres capda-
vanters.

Pel que fa al càncer de còlon, en
els darrers dos anys s’han realitzat
cent intervencions per laparoscò-
pia. En concret, l’any 2007, del
total d’operacions de càncer de
còlon, prop d’un 45% s’han fet
per laparoscòpia.

Amb la utilització de la laparoscò-
pia, la modificació de la tècnica anestèsica i el maneig perioperatori s’ha reduït
l’estada hospitalària dels pacients amb càncer de còlon de quinze a vuit dies.
L’any 2007, a l’Hospital General de Granollers s’han realitzat 130 operacions
de càncer colorectal, 90 de les quals han estat per cirurgia programada.

Noves instal·lacions de cuina i menjador laboral
La nova cuina i el nou menjador laboral es van posar en funcionament el pas-
sat mes de gener als nous espais del soterrani -1 de l’edifici C, ja que la zona
que ocupaven aquestes instal·lacions està afectada per les obres.

La cuina dóna servei a malalts ingressats a l’Hospital i al Centre Geriàtric, a
la Residència, a l’Hospital de Dia Geriàtric i a l’Hospital de Dia Sant Jordi, i
als professionals.

El nou edifici
d’instal·lacions 
A final d’any ha entrat en servei el
nou centre d’instal·lacions, que per-
met interconnectar la xarxa energèti-
ca del complex hospitalari i optimit-
zar els recursos.

El nou edifici, adossat a l’aparcament
públic, ocupa 1.000 m2 i s’hi concen-
tren els subministraments d’electrici-
tat i gas. Per garantir en tot moment
la capacitat elèctrica de l’Hospital
s’ha dissenyat un sistema dual i alter-
natiu: d’una banda, el subministra-
ment elèctric ordinari provindrà de
dues línies de diferents subestacions,
de manera que en cas d’avaria o d’in-
terrupció del servei elèctric d’una de
les línies es podrà fer servir l’altra;
però, a més, l’Hospital disposa d’una
font energètica de grups electrògens
que funciona de manera independent
i que en cas d’emergència garantirà el
subministrament elèctric als punts
prioritaris del centre.

D’altra banda, s’ha unificat el submi-
nistrament d’aigua potable, fet que
permetrà doblar la producció d’aigua
descalcificada i, per tant, contribuir a
la millora de la qualitat de l’aigua de
les instal·lacions. També s’han ins-
tal·lat dues refredadores generals
amb refrigerants ecològics que con-
tribuiran a millorar la sostenibilitat
de les nostres instal·lacions.
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10 anys de Cures
Pal·liatives
El dia 4 d’octubre es va celebrar la
Jornada de Cures Pal·liatives, per
commemorar el desè aniversari de la
Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hos-
pital General de Granollers.

Més serveis de la 
Unitat de VIH
L’equip de VIH de l’Hospital de Gra-
nollers ha posat en marxa una línia
telefònica de 24 hores per atendre
consultes sobre la sida. L’equip, lide-
rat pel Dr. Enric Pedrol, pretén que
amb aquesta mesura els pacients
rebin una atenció sanitària i especia-
litzada en tot moment. Fins ara, les
línies telefòniques de suport a la sida
estaven formades per voluntaris, amb
gran informació i coneixement del
tema, però que sovint es trobaven
amb consultes que requerien una
recomanació específica, com per
exemple en casos de rebuig, reacció a
la medicació o situacions de risc per
contagi sexual.

Un miler de pròtesis de maluc, amb un 98% d’èxit 
L’any 1990, l’equip de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, sota la direc-
ció del Dr.Alexandre Yunta, va iniciar la implantació d’un tipus específic de
pròtesis de maluc amb recobriment d’hidroxiapatita, que va suposar un
aposta pionera a Espanya. L’any 2008 s’ha arribat al miler d’intervencions,
amb un 98% d’èxit, amb la qual cosa l’equip de Cirurgia Ortopèdica i Trau-
matologia de l’Hospital General de Granollers esdevé un referent estatal i
internacional.

Granollers lidera la investigació geriàtrica 
L’Hospital General de Granollers i la Fundació Institut Català de l’Envelli-
ment han creat una plataforma per intercanviar professionals i tecnologia
en atenció sociosanitària. La plataforma promou el desenvolupament de
projectes de docència i d’investigació en l’àmbit de l’atenció sociosanitària
i, especialment, en l’estudi i implementació de la tecnologia RAI a Cata-
lunya.

InterRAI és un consorci internacional que engloba més de 45 científics i
investigadors de diverses disciplines –infermeres, sociòlegs, geriatres, fisio-
terapeutes, epidemiòlegs i psiquiatres– amb l’objectiu de promoure eines

de valoració integral per a la
pràctica diària en hospitals, resi-
dències, centres geriàtrics i
altres centres assistencials.

L’Hospital General de Grano-
llers acollirà la primera trobada
internacional d’experts en aten-
ció geriàtrica organitzada per
InterRAI-Espanya.
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Acords i col·laboracions

Conveni marc de col·laboració 
amb l’Institut Català de la Salut 
El director gerent de l’Institut Català de la Salut, Francesc José María, i el
director general de l’Hospital General de Granollers, Rafael Lledó, han sig-
nat un conveni de col·laboració que té com a objectiu proporcionar un marc
estable de relació entre les dues institucions que afavoreixi les iniciatives de
millora conjunta dels serveis sanitaris a la població de referència del Vallès
Oriental. Amb la signatura de l’acord s’oficialitza i es dóna cobertura jurídi-
ca a les col·laboracions que ja s’estan duent a terme des de fa temps en diver-
sos àmbits.

Units amb l’Hospital Sant Joan de Déu per agilitar
la diagnosi de retinopatia dels nens prematurs
La Fundació Hospital Asil de Granollers i l’Hospital Sant Joan de Déu han sig-
nat un conveni de col·laboració per regular la posada en funcionament de la
xarxa de telemedicina oftàlmica entre ambdós centres. L’objectiu principal
del projecte és evitar la ceguesa ocasionada per la retinopatia del prematur en
hospitals de Catalunya. L’Hospital de Granollers té, des del mes de novem-
bre, un servei de diagnosi preventiva de retinopatia dels nens prematurs.

Aliances estratègiques amb l’Hospital de Sant Celoni 
L’Hospital de Granollers i l’Hospital de Sant Celoni han segellat dues alian-
ces estratègiques: una ampliació del conveni d’especialitats mèdiques i qui-
rúrgiques i el conveni marc en l’àmbit de l’atenció d’infermeria.

L’ampliació del conveni permet crear un marc de col·laboració en les espe-
cialitats de Digestologia, Pneumologia, Neurologia, Reumatologia i Cirurgia
Vascular que doni resposta a la demanda de la població de referència. L’acord
també reflecteix que és una pretensió comuna coordinar i optimitzar els
recursos sanitaris (humans i materials) de què disposen en l’àmbit d’aquestes
especialitats per tal de completar i millorar l’atenció de l’àrea d’influència
dels dos hospitals.

Pel que fa al conveni marc de col·laboració en l’àmbit de l’atenció d’infer-
meria, representa la voluntat de coordinar i optimitzar els recursos humans
de què disposen en aquest àmbit.
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La qualitat
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Sistema de gestió de la qualitat total
El sistema de gestió de l’Hospital implica un compromís amb la millora
contínua de la qualitat i amb la gestió de la qualitat total.

Con que la gestió i la qualitat són indissociables, la política de qualitat està
inclosa dintre de cada activitat de l’organització, de manera que ja no es
parla de plans de qualitat com a projectes o programes separats, sinó de ges-
tió de la qualitat total en tots els objectius de la Fundació.

La política de qualitat vol impregnar la gestió i l’organització i, per tant,
aquest nou model de la Fundació Hospital Asil de Granollers s’entronca en
la missió, la visió i els valors de la institució.

Acreditació hospitalària
L’acreditació és un mètode d’avaluació externa per verificar que un centre
sanitari assoleix un conjunt d’estàndards prèviament establerts, que es
materialitza a través d’un certificat de garantia. L’acreditació permet infor-
mar i donar confiança a professionals i ciutadans, alhora que incideix de
manera directa en l’impuls a la millora de la qualitat.

Des de l’octubre de 2006 fins al novembre de 2007 s’han fet 25 reunions
multidisciplinàries de treball amb professionals de tota l’organització, amb
23 reunions de treball internes de la Direcció de Qualitat i Desenvolupa-
ment i cinc reunions amb empreses externes.

L’auditoria de l’Hospital, a càrrec de l’empresa Addient, s’ha fet al novem-
bre de 2007. En l’avaluació, el centre ha obtingut un valor mitjà de 73,8%.

Valoració de l’Hospital segons els nou criteris del Model Europeu d’Excel·lència 
de l’European Foundation for Quality Management (EFQM)

Indicadors assistencials de qualitat
Mortalitat observada 
(hospitalització d’aguts) 1,93%
Reingressos globals 17,54%
Readmissions als 30 dies 3,38%
Taxa de cesàries 20,80%
Urgències ingressades 9,51%
Taxa de prevalença 
d’infecció nosocomial 6,88%
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TOP 20, per tercer any consecutiu 
L’Hospital General de Granollers ha estat reconegut com un dels tres
millors del seu grup (hospitals generals de model laboral), juntament amb
el Consorci Sanitari de Terrassa i l’Hospital General de Vic. Així mateix, la
Unitat de Pneumologia ha estat reconeguda amb el  TOP 20 en l’edició d’a-
quest any.

L’estudi Hospitales TOP 20, impulsat per l’empresa de serveis
sanitaris IASIST, és un procés d’avaluació basat en una sèrie d’in-
dicadors de qualitat, funcionament i eficiència econòmica en què

es reconeixen els hospitals amb millors resultats. L’any passat, per segona
vegada consecutiva, l’Hospital General de Granollers va ser reconegut entre
els 20 millors (el millor hospital del seu grup).També han rebut reconeixe-
ment en edicions anteriors el Servei de Ginecologia i Obstetrícia, el Servei
de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i la Unitat de Cardiologia.

Grups i equips 
assessors de treball
Durant aquest any 2007 s’han elaborat i
implantat el procés i la normativa dels
grups i equips assessors de treball, on
són presents totes les comissions, comi-
tès i grups de millora del centre. Són
òrgans de participació de caràcter mul-
tidisciplinari que actuen com a assessors
de la Direcció en els processos de la
seva competència. Els professionals que
els formen s’encarreguen de treballar
en l’estudi i millora d’aspectes concrets
de l’atenció i emeten recomanacions en
forma de normatives, protocols, guies,
directrius i d’altres.
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Creació de la Unitat de Recerca
Al final de l’any 2007 es va crear la Unitat de Recerca, la qual ha de vetllar
per promoure la recerca mitjançant l’estímul i el suport de l’activitat cien-
tífica dels metges i investigadors de la Fundació. La nostra institució no
podia permetre’s quedar enrere en un tema cabdal com la recerca en l’àm-
bit assistencial. Així, la recerca traslacional, és a dir, l’aplicació de la recer-
ca bàsica a la pràctica clínica, és un objectiu prioritari de les diferents insti-
tucions finançadores de recerca. La recerca biomèdica no només ha deixat
de pertànyer exclusivament a l’àmbit universitari o dels centres de recerca
sinó que ja no és patrimoni exclusiu dels grans centres hospitalaris. De la
mateixa manera que els hospitals comarcals tenen un paper cada vegada
més important en la docència i preparació dels metges residents, també
se’ls demana que incorporin la recerca com una de les seves funcions, ja
que és precisament als hospitals on els metges poden aplicar els últims des-
cobriments efectuats en recerca bàsica, en àmbits com la genètica, la bio-
química o la biologia molecular.

Premi de recerca
Per tercer any consecutiu, la Fundació Hospital Asil de Granollers, a través
de l’Observatori de Salut Carles Vallbona i l’Acadèmia de Ciències Mèdi-
ques de Catalunya i de Balears (filial del Vallès Oriental) convoquen aquest
premi dirigit a metges i metgesses especialistes en formació.

En aquesta edició s’han presentat 10 projectes de recerca, tots de gran qua-
litat. Un jurat qualificat, extern a la comarca, va concedir el premi ex aequo,
a dos treballs: “Efectos hemodinámicos fetales del tratamiento tocolítico
con Atosiban”, de Marta Girvent Vilarmau, metgessa especialista en forma-
ció, i M. José Canto Rivera, metgessa adjunta, del Servei d’Obstetrícia i
Ginecologia, i “Incidència d’isquèmia coronària silent en el perioperatori
de cirurgia laparoscòpica abdominal avançada a l’Hospital General de Gra-
nollers”, de Víctor Espiga Garrofé, Gracia Cárdenas López, Mercè Prieto
Butillé i Laura Martínez Álvarez, metges especialistes en formació del Ser-
vei d’Anestesiologia i Reanimació. El premi consisteix en 3.000 euros per
a inscripcions en cursos de formació.

Sessions clíniques generals
El programa de sessions clíniques generals ha continuat i aquest any s’han
organitzat un total de 34 xerrades, tant per part dels professionals del cen-
tre com a càrrec d’especialistes de reconegut prestigi d’altres institucions.

A les sessions clíniques s’han presentat casos clínics que permeten i fomen-
ten la discussió interprofessional i s’han exposat nous programes, protocols
i unitats de l’Hospital, així com tesis doctorals.

14
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Docència
Durant l’any 2007 s’ha rebut la resolució del Ministeri de Sanitat i Consum
que acredita dues noves unitats docents de l’Hospital General de Granollers
per formar especialistes en Medicina Intensiva i Oftalmologia.

Així mateix, s’ha rebut la resolució que incrementa fins a dues places de resi-
dent per any, a partir de la propera convocatòria 2008, les especialitats d’A-
nestesiologia i reanimació, Medicina interna i Pediatria i àrees específiques.
Finalment, s’ha rebut la resolució que incrementa fins a tres places de resi-
dent per any en la convocatòria 2009 l’especialitat de Geriatria.

Per tant, aquest 2007 s’ha passat de nou a onze especialitats mèdiques acredi-
tades per a la docència:

• Anestèsia i reanimació
• Cirurgia general i de l’aparell digestiu
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia
• Geriatria
• Medicina familiar i comunitària
• Medicina intensiva
• Medicina interna
• Obstetrícia i ginecologia
• Oftalmologia
• Pediatria i àrees específiques
• Radiodiagnòstic

Això dibuixa un nou futur amb un increment significatiu del nombre de pro-
fessionals mèdics, farmacèutics i d’infermeria en formació al nostre hospital.

Participants en docència de pregrau
Llicenciatura en Medicina 49
Diplomatura en Infermeria 37
Altres llicenciatures 
i diplomatures 1
Farmàcia 33
Psicologia 5
Dietètica i nutrició 3
Logopèdia 2
Fisioteràpia 8
Formació professional 
branca sanitària 76
Altres estudis 5

Participants en docència de postgrau
Programa MIR 55
Programa FIR 4
Programa LIR 6
Postgrau d’Infermeria 23
Altres postgraus 3
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Jornada Científica sobre
Reproducció Humana
FecunMed i la Fundació Hospital de
Granollers han organitzat una jornada
d’actualització de conceptes en medi-
cina reproductiva i noves tècniques de
reproducció assistida.

La conferència de cloenda ha estat a
càrrec del professor Justo Callejo,
pioner en les tècniques de trasplanta-
ment d’ovari.

Activitat científica
L’any 2007 s’han publicat un total de
26 articles en publicacions amb factor
d’impacte: 12 en revistes internacio-
nals, amb un factor d’impacte total de
37,71, i 14 en revistes nacionals, amb
un factor d’impacte total d’1,38. El
factor d’impacte total de les publica-
cions ha estat de 39,09 (considerant
el factor d’impacte d’articles origi-
nals, revisions, editorials i cartes, i
excloent-ne els abstracts a les comuni-
cacions i congressos).

A la pàgina web de la Fundació Hospi-
tal Asil de Granollers (www.fhag.es)
es pot consultar el recull d’activitats
científiques i docents.

Nivell de bronze d’hospitals sense fum
L’Hospital General de Granollers ha rebut el certificat d’acreditació del nivell
de bronze que lliura la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum. Dels 46 cen-
tres que formen aquesta xarxa, 25 centres hospitalaris tenen enguany aques-
ta distinció, mentre que només onze han assolit el nivell d’argent i cap el
nivell d’or.

L’Hospital ha promogut, a través del Pla de prevenció del consum de tabac,
mesures com la creació de programes d’ajuda als treballadors fumadors i,
recentment, per als malalts ingressats fumadors.

Reconeixement a dues llevadores de l’Hospital 
Dues llevadores de l’equip de la Sala de Parts de l’Hospital General de Gra-
nollers han guanyat el primer premi al millor cartell en el Congrés Nacional
de Llevadores de Navarra, que va reunir a Pamplona prop de 600 professio-
nals de tot l’Estat. El jurat ha premiat la capacitat d’autocrítica, la voluntat de
reflexió sobre la professió i l’esperit constructiu de les propostes elaborades
per les llevadores Sophie Buob i Emília Garcia. El cartell guanyador, titulat
“La llevadora i el seu paper docent dins l’assistència al part” competia en la
seva categoria amb 126 cartells.

L’Hospital lliura els diplomes als nous especialistes 
Un any més s’ha celebrat a l’Hospital l’acte acadèmic de comiat i benvinguda
de les infermeres, farmacèutics i metges especialistes en formació. L’Hospi-
tal ha ampliat la seva capacitat docent per a la formació d’especialistes.A par-
tir de l’any vinent es formaran especialistes en Medicina Intensiva i en Oftal-
mologia i s’ampliaran les places de Medicina interna, Pediatria i Anestesiolo-
gia i reanimació.
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El dolor en el pacient geriàtric
Les III Jornades del Dolor Crònic que es van celebrar el passat 25 de maig,
organitzades per la Clínica del Dolor de l’Hospital de Granollers, van tenir
com a tema central el dolor en el pacient geriàtric. Reconeguts professio-
nals van tractar de les causes més freqüents del dolor crònic en la gent gran
(artrosi, osteoporosi, mal d’esquena, neuràlgies, etc.) i també dels recursos
disponibles per tal de fer-hi front, amb l’objectiu que les persones afecta-
des per dolor crònic puguin millorar la seva qualitat de vida.

La Clínica del Dolor de l’Hospital de Granollers atén any rere any un nom-
bre creixent de pacients. En els darrers cinc anys, prop de 10.000 persones
han passat per aquest servei.

Jornada d’Endocrinologia, Diabetis i Obesitat
L’Hospital General de Granollers ha organitzat la primera Jornada d’Endo-
crinologia, Diabetis i Obesitat al Vallès Oriental, coincidint amb la celebra-
ció del Dia Mundial de la Diabetis. La jornada, adreçada a metges i infer-
meres d’atenció primària i a metges en formació del Vallès Oriental, vol
donar a conèixer el treball que duu a terme la Unitat de Diabetis, Endocri-
nologia i Nutrició (UDEN) del Vallès Oriental i ha facilitat el contacte entre
els professionals.

L’acte neix amb la voluntat de consensuar determinats criteris d’atenció
que garanteixin el manteniment del continuum assistencial i afavorir fòrums
de treball en endocrinologia.També es presentaran els protocols elaborats
conjuntament per l’atenció primària i la UDEN.

Jornada Cardiovascular 
La Unitat de Cardiologia de l’Hospi-
tal ha organitzat la III Jornada Cardio-
vascular del Vallès Oriental. La Jorna-
da, adreçada a metges en formació
hospitalària, metges d’àrees bàsiques i
infermeres especialistes, ha tractat
diversos temes relacionats amb la car-
diologia: prevenció primària de la
cardiologia isquèmica, angina estable,
SCA amb i sense elevació del segment
ST, rehabilitació cardíaca i prevenció
secundària, i paper del metge i la
infermera de família en el maneig de
la cardiopatia isquèmica.



Pla director de recursos humans
El Pla director de recursos humans té com a objectiu planificar les fases de la
cadena de valor de la direcció de persones. L’organització necessita els millors
professionals, que cal acollir adequadament i formar contínuament. S’han de
desenvolupar les activitats necessàries per retenir el talent, promoure la
millora del coneixement i garantir el desenvolupament professional.Tot això
orientat als objectius estratègics de l’organització, que se centren en l’ex-
cel·lència del servei i l’alt nivell de rendiment.

Piràmide d’edats dels professionals
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Acollida de nous
professionals
El Pla d’acollida permet donar suport
a les persones que s’incorporen a
l’organització, que l’any 2007 han
estat 301.Actualment s’està desenvo-
lupant un nou pla, que inclou accions
d’acollida institucional a càrrec de la
Direcció de Recursos Humans i
també una acollida descentralitzada
que assumeix cada direcció per mitjà
dels comandaments.

Prevenció 
de riscos laborals
Durant l’any 2007 s’ha realitzat l’au-
ditoria legal del sistema de gestió de
la prevenció, que s’ha de fer cada dos
anys i que ha posat de manifest una
sèrie d’àrees de millora que seran
tractades durant els propers mesos.

Pel que fa a l’avaluació de riscos, s’ha
documentat la planificació de l’activi-
tat preventiva i se n’ha traslladat la
base de dades als comandaments que
l’han de gestionar.
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Creativitat i innovació
L’Àrea de Formació de l’Hospital ha
presentat el Pla de formació institu-
cional. Com cada any, a l’acte s’han
presentat les línies generals del Pla de
formació i s’ha celebrat una confe-
rència. El ponent convidat en aquesta
ocasió ha estat Frank Ponti, professor
del Departament de Persones d’EA-
DA, que ha parlat de les set estratè-
gies de creativitat i innovació, i d’or-
ganitzacions que han portat a terme
experiències innovadores.

Gestió de la incapacitat
temporal
El Pla de prevenció de la incapacitat
presentat l’any 2005 ha tingut uns efec-
tes clarament positius sobre l’absentis-
me per malaltia comuna i accident no
laboral, i ha produït una reducció des de
nivells superiors al 6% els anys 2004 i
2005, a nivells propers al 4% durant els
anys 2006 i 2007.

Formació per als professionals
Dins el Pla de formació s’ha donat continuïtat a l’actualització de coneixe-
ments a col·lectius prioritaris, seguint línies estratègiques de formació
començades l’any 2006: competències dels comandaments i competències de
la funció administrativa. S’ha consolidat la formació que incideix directament
en la millora de les aptituds personals, el treball en equip i les relacions per-
sonals, l’actualització de les competències dels professionals assistencials i la
prevenció de riscos laborals.

Durant l’any 2007, han participat en el Pla de formació 1.931 professionals,
1.215 en el Pla individual i 716 en el Pla grupal.

Accions formatives
2006 2007 Diferència

Accions formatives organitzades 48 46 -2
Hores de docència del Pla grupal 18.695 26.956 +8.261

Satisfacció de l’alumne
Valoració global de les accions formatives 8,5
Les accions responen a les necessitats 7,9
Ampliació de coneixements 8,3
Organització adequada dels cursos 8,3
Valoració dels horaris 8,2
Valoració del nombre d’alumnes 8,4
Valoració dels docents interns 8,7
Valoració dels docents externs 8,7

Reanimació neonatal
L’Hospital General de Granollers ha posat en marxa un curs especialitzat en
tècniques de reanimació neonatal dirigit a tots els professionals de les àrees
implicades en l’atenció al part i al nounat, com obstetres, llevadores, neona-
tòlegs, anestesistes i infermeres. La mesura pretén millorar la immediatesa de
l’actuació i la capacitació en moments crítics que requereixen aquest tipus de
reanimació. Es calcula que entre un 5 i un 10% dels nadons acabats de néixer
requereixen intervencions de reanimació.
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Responsabilitat social 
Durant l’any 2007 l’Hospital ha aplicat les mesures adreçades a fer efectiva la
conciliació de l’activitat professional amb la vida personal i familiar presenta-
des durant els últims anys.

Així, s’han tramitat dues suspensions del contracte de treball per risc durant
l’embaràs de dones treballadores amb la garantia del 100% del seu salari.
Aquesta mesura consisteix en la interrupció temporal de la prestació laboral
sense trencar el vincle contractual entre empresa i professional, motivada pel
risc que representen determinats treballs durant l’embaràs de la dona treba-
lladora. Per a la treballadora gestant té l’avantatge que percebrà el 100% de
la retribució fixa durant tot el període i que no haurà de justificar davant
l’empresa la continuïtat de la situació d’absència.

L’any 2007 també s’han concedit 40 reduccions de jornada a treballadores
embarassades a partir del sisè mes de gestació amb manteniment íntegre de
la retribució fixa. D’altra banda, s’han sol·licitat dos permisos retribuïts per
a professionals en procés d’adopció per a la realització de les gestions legals.

Aquestes mesures han de permetre millorar la qualitat de vida dels nostres
professionals, alhora que l’empresa surt beneficiada de la feina d’un personal
més satisfet, motivat, fidel i saludable.

Atenció al client
Com cada any, la Unitat d’Atenció al
Client vetlla per defensar els drets dels
usuaris i pacients a través de la recepció
i solució de les reclamacions realitzades,
i pren el pols a l’organització amb les
enquestes de satisfacció dels usuaris per
conèixer aquells àmbits de millora
necessaris per avançar en la qualitat
assistencial.
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La festa dels treballadors
Novament s’ha celebrat l’acte d’ho-
menatge als professionals de l’Hospi-
tal que en el decurs de l’any 2007 ha
fet 25 anys que treballen al centre, i
de comiat de les persones que s’han
jubilat durant aquest any.

Aquest és un acte que se celebra cada
any a l’Hospital, coincidint amb l’ini-
ci de les festes de Nadal. Enguany han
estat 16 les persones que celebren 25
anys a la institució i vuit les que fan el
comiat per jubilació.

Índex de reclamacions 
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Tipologia de resposta a la demanda
Assessorament 105 5%
Coordinació 225 11%
Derivació 454 22%
Gestió 272 13%
Informació 792 39%
Orientació 148 7%
Seguiment 31 2%
Suport 23 1%
Total 2.050 100%

Servei d’acompanyament
espiritual i religiós
La missió del servei d’acompanyament
espiritual i religiós consisteix primor-
dialment a acompanyar les persones en
les situacions de sofriment que es des-
encadenen davant la malaltia. I les
seves funcions s’emmarquen dintre de
dos àmbits: l’àmbit espiritual-existen-
cial i l’àmbit religiós.

Quant a l’àmbit espiritual-existencial,
l’activitat se centra a acompanyar tant
el malalt com els seus familiars en uns
moments en què, per la situació de
dolor, d’experiència límit i d’incertesa
respecte al futur, es pregunta pel sentit
de la vida i de l’existència humana. A
través del silenci, l’escolta activa, el
diàleg i l’empatia, s’afavoreix que la
persona pugui exterioritzar els seus
sentiments.

En l’àmbit religiós, s’acompanya la
persona malalta que ho sol·licita en la
seva dimensió transcendent i se li
facilita la vivència de la dimensió espi-
ritual des de la professió del seu
credo religiós, com també la pràctica
dels diferents gestos simbòlics o
sacramentals que alimenten la seva fe,
li donen força i l’omplen de sentit.

Treball social
La Unitat de Treball Social, formada per tres professionals, analitza la situació
sociofamiliar del pacient, aporta informació a l’equip assistencial i permet
optimitzar els recursos sociosanitaris existents.

Les treballadores socials intervenen a les unitats d’hospitalització, UCI, Servei
d’Urgències, Consultes Externes, Unitat d’Ictus, Convalescència, Cures Pal·lia-
tives, Hospital de Dia Geriàtric, AIA i Centre Geriàtric Adolfo Montañá.

Durant l’any 2007 s’ha incrementat l’activitat de la Unitat de Treball Social
un 14% i s’han atès un total de 2.051 casos, un 56% dels quals corresponen
a dones i un 44% a homes. La mitjana d’edat de la població atesa és de 67
anys.

Com a diagnòstics socials cal destacar els relacionats amb la dificultat de
retorn al domicili, que afecten l’estructura i la dinàmica familiars.

D’altra banda, durant l’any la Unitat de Treball Social ha elaborat un seguit de
documents, tant de gestió interna com adreçats a altres unitats de la Funda-
ció:

• Programa estratègic funcional - treball social a Urgències de la FHAG (agost
de 2007).

• Programa estratègic funcional - mediació cultural a la FHAG (agost de
2007).

• Revisió i modificació del programa d’activitat de la Unitat de Treball Social
(maig de 2007).

• Creació i modificació dels documents de gestió interna de la Unitat de Tre-
ball Social (setembre-desembre de 2007).
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Centre Geriàtric Adolfo
Montañá
El 2007 ha estat un any de canvis: s’ha apostat per millorar la qualitat en l’àm-
bit assistencial, en les activitats de dinamització socioeducativa i, sobretot,
s’ha desenvolupat el paper educatiu en relació amb la comunitat, d’acord amb
la filosofia de “Granollers Ciutat Educadora”.

Activitats intergeneracionals
Des de fa sis anys es promouen accions educatives conjuntes de l’escola i la
gent gran. Aquestes activitats, que s’han anat ampliant a diferents grups d’e-
dats, es fan amb la col·laboració de l’Escola Pia (batxillerat) i l’Escola l’Estel
(educació primària i secundària), totes dues de Granollers, i del CEIP Taga-
manent (preescolar).

El fet d’apropar dues generacions diferents comporta beneficis tant per als
infants i joves –ja que els permet conèixer millor les persones en aquesta
etapa de la vida i modificar esquemes i estereotips que s’associen a la gent
gran– com per als més grans, perquè el contacte amb els joves repercuteix
favorablement en el seu estat d’ànim.

Xerrades i sortides culturals
Per potenciar l’àmbit cultural s’han establert unes xerrades i actuacions amb
l’objectiu de fomentar els valors de la tolerància i el respecte entre les per-
sones, el civisme i la ciutadania. S’està promovent la interrelació i la partici-
pació dels residents amb altres col·lectius de la ciutat, dintre del Programa de
dinamització de la gent gran de Granollers. Enguany s’ha fet una visita a la
fàbrica Roca Umbert i una xerrada sobre el Pla d’actuació per prevenir els
efectes de l’onada de calor (POCS).

També cal destacar les activitats lúdiques que el Rotary Club ofereix cada any
als residents i la sortida al Zoològic de Barcelona, que es va fer gràcies als
beneficis obtinguts amb la venda de roses i llibres de poemes que l’Hospital
organitza per Sant Jordi.

Treballem 
per a la gent gran

El Centre Geriàtric 
rep una donació 
dels treballadors
d’Urbaser
Els treballadors de la concessionària
del servei de neteja i recollida de resi-
dus de Granollers, Urbaser, han esco-
llit el Centre Geriàtric Adolfo Monta-
ñá i la Fundació Oncovallès com a
destinataris de la partida per a finali-
tats socials recollida al seu conveni
col·lectiu. En aquesta ocasió, una
aportació per valor de 18.000 euros,
corresponent al 0,7% de l’ajut social
dels darrers dos anys. El material
donat consisteix en una furgoneta per
a la Fundació Oncovallès i dues llite-
res i una grua per al Centre Geriàtric.

Creació d’espais
d’habilitats manuals:
“l’hortet”
Aquest any s’ha condicionat l’espai de
la terrassa i s’hi ha creat un petit hort
urbà. L’activitat, que es va iniciar com
a prova pilot, ha requerit una bona
organització i predisposició dels resi-
dents per obtenir uns bons resultats,
ja que ha funcionat per equips fins i
tot el cap de setmana.
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Activitat assistencial
Malalts prevalents 
l’1.1.2007 77
Malalts nous 75
Malalts reingressats  15
Malalts prevalents 
el 31.12.2007 76
Malalts donats d’alta 78

Distribució segons diagnòstic
Demència d’Alzheimer 48 33%
Demència vascular 13 9%
Demència mixta 27 18%
Demència frontal 12 8%
Demència per cossos 
de Lewy 3 2%
Deterioraments 
cognitius diversos 7 5%
Altres 37 25%
Total 147 100%

Hospital de Dia Sant Jordi
L’Hospital de Dia Sant Jordi, equipament promogut per la Fundació Viure i
Conviure i gestionat per la Fundació Bertran de Seva, té com a objectius faci-
litar la integració i l’adaptació, promoure la màxima autonomia en les activi-
tats de la vida diària i el manteniment de les funcions cognitives, afavorir la
motivació i la participació i restablir capacitats.

L’Hospital de Dia ha atès, durant l’any 2007, 147 persones, totes elles amb
un diagnòstic de deteriorament cognitiu o demència. Del total de pacients,
85 són dones. Gairebé la meitat dels pacients tenen entre 70 i 80 anys i un
39% de pacients tenen més de 80 anys.

Dia Mundial de l’Alzheimer 
Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, l’Hospital de Dia Sant Jordi ha
programat activitats amb l’objectiu de donar a conèixer la realitat d’aquesta
malaltia i fer-ne partícips les famílies de les persones usuàries del centre. A
més dels actes lúdics, com l’espectacle del circ Globolització, els familiars han
pogut participar en les teràpies d’estimulació cognitiva que es fan habitual-
ment al centre.

Inici del taller d’horticultura
Al mes de setembre passat es va posar en marxa el taller d’horticultura, on
els malalts poden participar en la creació i manteniment d’un hort, sembrant
i conreant verdures durant tot l’any.

Aquesta és una activitat que molts del usuaris havien dut a terme de joves i
que estimula els seus records relacionats amb aquest entorn, alhora que es
treballa el contacte amb la terra, l’aire lliure i es millora la funcionalitat físi-
ca i anímica en general.

La realització d’aquest hort ha estat possible gràcies a la col·laboració de la
Fundació Viure i Conviure de Caixa Catalunya, que ha finançat el material
necessari per crear-lo.
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Aula de la salut
L’alimentació saludable comença a la botiga
L’Aula de la Salut és una activitat inclosa dins la programació d’Òrbita Cul-
tural de la xarxa de centres cívics de la ciutat, organitzada conjuntament per
la Fundació Hospital Asil de Granollers, l’Àrea de Salut Pública de l’Ajunta-
ment de Granollers i la xarxa de centres d’atenció primària de l’Institut Cata-
là de la Salut.

La conferència “L’alimentació saludable comença a la botiga” s’emmarca en el
programa de l’Aula de la Salut i ha anat a càrrec de dues infermeres de la Uni-
tat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital de Granollers.

III Jornada de Salut: activitat sanitària privada 
en centres públics 
Per tercer any consecutiu l’Hospital i l’OSVA han organitzat la Jornada de
Salut, que té com a objectiu debatre aspectes d’actualitat que afecten els pro-
fessionals de la salut.

En aquesta edició, celebrada el dia 20 de febrer, s’ha tractat el tema de la inte-
gració de l’activitat sanitària privada en centres públics.

IV Jornada sobre Malaltia Vascular Cerebral
L’Hospital General de Granollers ha organitzat la quarta Jornada sobre Malal-
tia Vascular Cerebral: adaptació després de l’ictus i plasticitat neuronal, que
ha abordat la reinserció domiciliària i social dels malalts després de l’ictus i la
neurorehabilitació. Aquesta jornada està adreçada a tots els professionals que
treballen en el camp de l’assistència a pacients amb ictus: metges d’assistèn-
cia primària, metges d’urgències, internistes, neuròlegs, geriatres, inferme-
res, fisioterapeutes, treballadors socials, logopedes i psicòlegs.

L’acte està organitzat per la Unitat de Neurologia de la Fundació Hospital Asil
de Granollers i l’Observatori de la Salut Dr. Carles Vallbona (OSVA), amb la
col·laboració dels laboratoris Pfizer i el Grupo Sanofi Aventis.

Observatori de la Salut
Dr. Carles Vallbona

Presentació del projecte
OSVA de promoció de la
salut
L’Observatori de la Salut Dr. Carles
Vallbona impulsa i dóna suport a ini-
ciatives al voltant de la salut que apro-
pin la Fundació Hospital Asil de Gra-
nollers a la societat i que contribuei-
xin a millorar el benestar individual i
col·lectiu mitjançant l’educació sani-
tària, la formació i la recerca. L’OS-
VA vincula els seus objectius a la par-
ticipació del teixit social i empresarial
de la ciutat i de la comarca.
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Interculturalitat i salut 
El dia 28 de març es va celebrar la 3a
Jornada d’Interculturalitat i Salut de
la Regió Sanitària Barcelona. Amb el
lema Créixer i Viure al segle XXI, es
van fer quatre taules rodones: Abla-
ció, un repte del segle XXI; Lactància
materna: la nutrició del nadó; Sexe i
adolescència en la Catalunya multi-
cultural; i Part i fet cultural, ultrapas-
sant la visió mèdica.

L’objectiu de la Jornada és crear un
espai per compartir experiències i
cercar solucions als reptes que suposa
per al col·lectiu professional i per a
les institucions sanitàries l’atenció al
gran nombre de persones nouvingu-
des, amb unes cultures i idiomes dife-
rents dels nostres.

Voluntaris contra la sida
L’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès ha donat 3.000 euros per a l’atenció de
malalts de sida.Aquesta donació s’afegeix als 3.000 euros que es van recaptar
en el concert de Miqui Puig, organitzat per l’asociació Voluntaris per l’Hos-
pital el passat mes de gener, i s’emmarca en la campanya solidària Voluntaris
contra la sida.

Els 6.000 euros de la campanya es destinaran a diverses accions, entre les
quals destaca un telèfon d’atenció permanent atès per professionals especia-
listes en VIH.

Camí de ciència i d’altruisme
L’Hospital ha acollit l’exposició “Trasplantaments i donació: camí de ciència i
d’altruisme”, produïda per l’Hospital Clínic de Barcelona i que fa un repàs de
la història dels trasplantaments i de com s’organitzen la donació i els tras-
plantaments al nostre país.

Amb aquesta activitat, l’Hospital de Granollers vol contribuir a la divulgació
científica i a sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de fer-se donant.
L’Hospital de Granollers col·labora des de fa uns anys amb l’Hospital Clínic
amb l’objectiu de detectar possibles donants i engegar tot el procés per tal de
garantir que els òrgans i teixits destinats a trasplantament mantinguin les con-
dicions òptimes per a la implantació en el receptor. Des de l’any 2003 i fins
al mes d’abril de 2007, 17 pacients de l’Hospital han fet donació d’òrgans i
teixits.
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El Dr. Pedrol i l’equip 
de VIH de l’Hospital,
finalistes del premi
Vallesà de l’any
El premi va ser convocat pel periòdic
El 9 Nou del Vallès Oriental, que va
proposar 20 candidats, i es va atorgar

per votació entre els lectors. La guanyadora va ser Mercè Riera, fundadora i
responsable de l’entitat solidària El Xiprer de Granollers. El Dr. Enric Pedrol
va quedar entre els quatre finalistes.

Trencacames solidària
Els Mossos d’Esquadra s’han unit al Club Esportiu Trencacames, format per
membres de la Policia Local i Bombers de Granollers, per reformar la sala
de jocs de la planta de Pediatria de l’Hospital de Granollers. Durant les fes-
tes de Nadal, el cos de Mossos d’Esquadra de Granollers va recollir jogui-
nes, material i mobiliari destinat a la sala de jocs i d’adolescents de l’Hos-
pital. D’altra banda, el dia 2 de desembre va tenir lloc la tradicional Cursa
Trencacames i es va destinar un euro de cada inscripció a la compra de
mobiliari per a les sales de Pediatria de l’Hospital.

Un grup de voluntaris dels tres cossos s’ha encarregat de muntar i adequar
personalment les dues sales. A la sala de jocs dels nens més petits s’han
incorporat tauletes i cadires noves per dibuixar i jugar, així com prestatges
i calaixos per endreçar les joguines. La sala s’ha decorat amb cortines i qua-
dres per dotar d’un ambient més infantil aquest espai on els nens passen
llargues estones jugant durant la seva estada a l’Hospital. La sala d’adoles-
cents s’ha condicionat com un estudi i, a més de taules, cadires i cortines
noves, també s’hi ha col·locat un escriptori amb ordinador i impressora,
per tal que els nens i adolescents hi puguin fer les tasques escolars durant
la seva estada a l’Hospital.

A aquests actes de solidaritat també cal afegir-hi les donacions de joguines
que han fet els laboratoris Esteve, a través de la seva planta de Martorelles,
i l’escola de Música Combo de Granollers.

Dia de roses i llibres
Com cada any, s’han organitzat diverses
activitats a l’Hospital per commemorar
la diada de Sant Jordi, entre les quals
destaca la tradicional venda de roses i
llibres de poemes a benefici de la resi-
dència de gent gran. També s’ha fet un
punt de llibre commemoratiu que s’ha
repartit a tots els malalts ingressats i als
treballadors del centre.

Els Pastorets 
de Folch i Torres
La representació dels Pastorets té una
gran tradició a l’Hospital. La primera
posada en escena de l’obra es va fer
l’any 1984. En la preparació i en la
representació hi participen al voltant de
100 persones, entre actors, tècnics,
decoradors, cantants de la coral, etc.
Tots ells són treballadors de diferents
àrees i serveis del centre, a més d’al-
guns familiars que també hi col·labo-
ren. Un any més, hi ha participat el
metge granollerí Carles Vallbona, mem-
bre del Patronat de la Fundació.

Voluntaris a la Mitja
Marató 
Per segon any consecutiu, un equip de
voluntaris de l’Hospital ha fet tasques
d’atenció mèdica a la Mitja Marató de
Granollers, de forma coordinada amb la
Creu Roja. Els cinc professionals de
l’Hospital van atendre una vintena de
corredors, la majoria amb problemes
lleus.

L’Hospital, a la Cursa 
de la Sanitat Catalana
Al mes de maig va tenir lloc la XIV
Cursa Atlètica de la Sanitat Catalana,
organitzada per l’Hospital Germans
Trias i Pujol de Badalona. Entre els 170
professionals de la sanitat catalana n’hi
han participat vuit de l’Hospital Gene-
ral de Granollers.
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Àrea ambulatòria

Especialitats mèdiques
• Medicina interna
• Cardiologia
• Pneumologia

- Trastorns respiratoris del son
- Malaltia pulmonar obstructiva

crònica
- CPAP
- Oxigenoteràpia domiciliària 
- Pulsioximetria domiciliària

• Endocrinologia (UDEN)
• Nefrologia
• Dermatologia
• Malalties infeccioses
• VIH
• Aparell digestiu
• Reumatologia
• Al·lergologia
• Risc vascular
• Medicina toràcica
• Neurologia
• Neuropsicologia
• Oncologia mèdica
• Oncohematologia
• Hematologia clínica
• Geriatria
• Unitat d’Ictus

Ginecologia 
i Obstetrícia
• Obstetrícia 
• Ginecologia
• Diagnòstic prenatal
• Perinatologia
• Patologia de la mama

Especialitats quirúrgiques
• Cirurgia general i digestiva
• Cirurgia pediàtrica
• Cirurgia vascular
• Cirurgia oral i maxil·lofacial
• Cirurgia plàstica i reconstructora
• Otorinolaringologia
• Oftalmologia
• Urologia
• Cirurgia ortopèdica i

traumatologia
• Unitat funcional d’accidents

Anestesiologia

• Preoperatori
• Clínica del dolor

Pediatria i especialitats
pediàtriques
• Neonatologia
• Medicina pediàtrica
• Pneumologia pediàtrica
• Cardiologia pediàtrica
• Endocrinologia pediàtrica
• Gastroenterologia pediàtrica
• Neurologia pediàtrica
• Nefrologia pediàtrica
• Oncohematologia pediàtrica
• Al·lergologia pediàtrica

Infermeria
• Estomateràpia
• Cures d’infermeria

Atenció sociosanitària
• Psicogeriatria
• Avaluació integral ambulatòria

- Processos d’avaluació en
geriatria

- Processos d’avaluació en cures
pal·liatives

- Processos d’avaluació en
trastorns cognitius

- Consulta d’avaluació i
seguiment

Gabinets d’exploració
• Aparell digestiu

- Endoscòpia digestiva alta i
baixa

- CREP
• Pneumologia

- Broncoscòpia
- Proves funcionals respiratòries

• Cardiologia
- Holter
- Proves d’esforç
- Ecocardiografia
- Ecocardiografia transesofàgica

• Ginecologia i obstetrícia
- Histeroscòpia
- Ecografia
- Control del benestar fetal

• Reumatologia
• ORL

- Audiometria
- Impedanciometria
- Potencials automàtics i d’estat

estable
- Potencials evocats auditius de

tronc cerebral
• Oftalmologia

- Làser
- Optometria

• Cirurgia vascular
- Doppler

• Al·lergologia
- Prick-test

Cartera de serveis
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Alternatives 
a l’hospitalització

• Hospital de Dia Medicoquirúrgic
• Hospital de Dia Geriàtric
• Hospital de Dia Psicogeriàtric

(Hospital de Dia Sant Jordi)
• Programa d’atenció a les

residències
• Unitat de Diagnòstic Ràpid
• Hospital de Dia Oncohematològic
• Hospitalització a domicili
• Àrea de tècniques especials
• Unitat de Cirurgia Sense Ingrés
• Cirurgia menor ambulatòria

- Cirurgia general
- Cirurgia pediàtrica
- Cirurgia oral i maxil·lofacial
- Endocrinologia
- Urologia
- Hematologia
- Ginecologia
- Oftalmologia

Urgències

• Urgències mèdiques i geriàtriques
• Urgències quirúrgiques
• Urgències traumatològiques
• Urgències obstètriques
• Urgències ginecològiques
• Urgències psiquiàtriques
• Urgències oftalmològiques
• Urgències pediàtriques
• PIUC
• SEM
• Atenció continuada domiciliària

Hospitalització 
de l’àrea sociosanitària

• Convalescència
• Cures pal·liatives
• Estada mitjana polivalent

Hospitalització d’aguts

• Cirurgia general i especialitats
quirúrgiques

- Unitat de curta estada 
• Psiquiatria d’aguts
• Medicina interna i especialitats

mèdiques
• Cirurgia ortopèdica i

traumatologia
• Pediatria 
• Neonatologia
• Unitat de Cures Intensives
• Obstetrícia i ginecologia
• Geriatria
• UFISS geriàtrica
• UFISS de cures pal·liatives

Serveis centrals

• Anestesiologia i reanimació
- Quiròfan
- Unitat de Recuperació

Postanestèsica (URPA)
- Analgoanestèsia obstètrica
- Unitat de Cirurgia Sense Ingrés

(UCSI)
- Consultes externes de

preoperatori
- Reanimació cardiopulmonar i

del politraumàtic

• Diagnòstic per la imatge
- Radiologia convencional
- Radiologia contrastada
- Ecografia
- TAC
- RMN
- Telecomandament convencional
- Telecomandament digital
- Mamografia

• Anatomia patològica
- Biòpsies

· Mostres petites i mitjanes
· Peces quirúrgiques (estudi

pronòstic i estadiatge
patològic)

- Citologies
· Generals
· Citologies per punció-

aspiració amb agulla fina
(PAAF)

· Cribratge del càncer de
cèrvix

- Immunohistoquímica
· Marcadors (anticossos

mono o policlonals)
diagnòstics

· Marcadors pronòstics
· Marcadors de sensibilització

a quimioteràpics
- Autòpsies
- Biòpsies intraoperatòries
- Gangli sentinella

• Farmàcia
- Farmàcia hospitalària
- Farmàcia hospitalària

ambulatòria
- Farmacotècnia

• Laboratori clínic
- Banc de sang
- Microbiologia
- Hematologia i hemoteràpia
- Bioquímica clínica

• Fisioteràpia

• Treball social
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Programes especials

• Programa de cribratge del càncer
de mama del Vallès Oriental

• Unitat de Diabetis, Endocrinologia
i Nutrició del Vallès Oriental

Residència social

• Residència privada
• Centre col·laborador de l’ICASS

Línies no assistencials

• Servei religiós
• Atenció al client
• Admissions
• Alberg de transeünts
• Voluntariat
• Atenció a la punxada accidental
• Prevenció de riscos laborals
• Formació contínua
• Recerca
• Docència de pregrau
• Docència de postgrau



Activitat quirúrgica urgent
Cirurgia general 570
Cirurgia vascular 13
Cirurgia pediàtrica 2
Cirurgia maxil·lofacial —
Urologia 26
Oftalmologia —
Otorinolaringologia 3
Cirurgia ortopèdica i traumatologia 737
Ginecologia 509
Anestesiologia 16
Cardiologia 121
Aparell digestiu —
UCI —
Total 1.997

Cirurgia menor ambulatòria
Cirurgia general 1.214
Cirurgia maxil·lofacial 1.698
Urologia 1.073
Oftalmologia 143
Ginecologia 72
Hematologia 96
Endocrinologia 1.351
Total 5.647

Tècniques especials
Endoscòpies digestives 4.196
Colangiografia retrògrada endoscòpica pancreàtica 136
Cardiologia 128
Hematologia 50
Total 4.510

Activitat quirúrgica
Activitat quirúrgica programada

Convencional CMA Índex de substitució Total
Cirurgia general 1.140 929 44,9% 2.069
Cirurgia vascular 133 359 73,0% 492
Cirurgia pediàtrica 34 165 82,9% 199
Cirurgia maxil·lofacial 41 43 51,2% 84
Urologia 282 91 24,4% 373
Oftalmologia 1 1.453 99,9% 1.454
Otorinolaringologia 192 253 56,9% 445
Cirurgia ortopèdica i traumatologia 1.393 769 35,6% 2.162
Ginecologia 354 177 33,3% 531
Total 3.570 4.239 54,3% 7.809

Substitució global de l’Hospital 20,15%
Substitució CMA/cirurgia programada 55%

Hospitalització
Altes hospitalàries 21.374

Altes convencionals 17.161
Altes CMA 4.213

Estada mitjana (dies) 4,95
Altes d’hospitalització a domicili 222
Parts 2.295
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Activitat assistencial de l’àrea d’aguts

Resum d’activitat
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Anestèsia
Actes anestèsics en cirurgia programada 7.734
Actes anestèsics en cirurgia urgent 2.025
Actes anestèsics en àrea obstètrica 2.558
Altres actes anestèsics 700
Activitat clínica del dolor

Hospitalització 369
Àrea ambulatòria 2.099

Consultes externes
Primeres visites 68.069
Visites successives 146.237
Relació successives/primeres 2,15
Mitjana diària de visites 861

Unitat de Diagnòstic Ràpid
Primeres visites 840
Visites successives 1.458
Relació successives/primeres 1,74

Hospital de dia
Tractaments d’oncologia mèdica 6.232
Tractaments d’oncohematologia 641
Tractaments d’hospital de dia mèdic 1.952
Altres tractaments 4.488

Urgències 
Ateses 136.658 —
Ingressades 12.990 9,5%
Traslladades 677 0,5%
Mitjana diària d’urgències 374 —

Unitat de Cures Intensives 
Altes 501
Estada mitjana 6,2

Diagnòstic per la imatge
Radiologia convencional 101.799
Ecografies 24.864
TAC 11.020
Mamografies 10.453
Radiologia intervencionista 1.224 
Ressonància magnètica nuclear 5.334  

Laboratori clínic
Determinacions d’hematologia 184.924
Determinacions de bioquímica 651.097
Determinacions de microbiologia 29.210
Determinacions d’urgències 433.248
Banc de sang 28.785

Anatomia patològica
Citologies 21.563
Biòpsies 10.438
Necròpsies 40

Banc de sang
Concentrats d’hematies 3.641
Concentrats de plaquetes 89
Unitats de plasma fresc 454
Pacients transfosos 1.303

Farmàcia
Dispensació en farmàcia interna 870.955
Dispensació en farmàcia externa 9.310
Preparació de citostàtics 5.824
Preparació de nutricions parenterals 3.197
Fórmules elaborades 1.580
Intervencions terapèutiques en malalts ingressats 1.175
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Activitat per serveis i especialitats
Visites de consultes externes

Altes Altes Successives/
d’hospitalització CMA Primeres Successives primeres Total

Medicina interna 2.235 – 1.443 7.187 5,0 8.630
Cardiologia 606 – 489 1.817 3,7 2.306
Pneumologia 388 – 142 706 5,0 848
Endocrinologia 0 – 2.186 8.695 4,0 10.881
Aparell digestiu 10 – 189 1.187 6,3 1.376
Oncologia 137 – 652 2.770 4,3 3.422
Reumatologia 0 – 1.332 5.568 4,2 6.900
Neurologia + Ictus 299 – 1.463 4.882 3,4 6.345
Trastorns respiratoris i del son – – 459 1.798 3,9 2.257
Nefrologia – – 448 1.556 3,5 2.004
Dermatologia – – 288 211 0,7 499
Al·lergologia – – 744 2.098 2,8 2.842
Hematologia clínica + TAO – – 1.129 20.557 18,2 21.686
Pediatria i especialitats 1.469 – 3.050 5.165 1,7 8.215
Geriatria 841 – 1.524 4.582 3,0 6.106
Cirurgia general 2.182 924 4.963 9.056 1,8 14.019
Cirurgia vascular 215 375 1.401 3.138 2,2 4.539
Cirurgia pediàtrica 32 162 635 895 1,4 1.530
Cirurgia maxil·lofacial 44 35 1.380 1.215 0,9 2.595
Urologia 440 92 3.163 11.959 3,8 15.122
Oftalmologia 3 1.444 12.883 15.248 1,2 28.131
Otorinolaringologia 209 258 6.670 5.108 0,8 11.778
Cirurgia ortopèdica i traumatologia 2.307 767 5.081 27.408 5,4 32.489
Ginecologia i obstetrícia 3.077 157 5.412 6.730 1,2 12.142
Clínica del dolor 365 4 610 1.489 2,4 2.099
Atencions d'infermeria – – 68 6.150 90,4 6.218
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Principals grups relacionats amb el diagnòstic
GRD d’hospitalització convencional
GRD Diagnòstic Nombre
373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 1.750
087 Edema pulmonar i insuficiència respiratòria 817
209 Intervencions articulars majors/reinserció d’extremitat inferior 614
127 Fallada cardíaca i xoc 550
243 Patologia mèdica de columna vertebral 448

GRD de cirurgia major ambulatòria
GRD Diagnòstic Nombre
039 Intervencions de cristal·lí amb o sense vitrectomia 1.251
119 Lligadura i extracció venosa 372
162 Intervencions per hèrnies inguinal i femoral, edat igual o més gran de 18 anys, sense complicacions 299
270 Altres intervencions de la pell, el teixit subcutani i la mama, sense complicacions 172
538 Excisió local i retirada de fixació interna, excepte maluc i fèmur, sense complicacions 149

Convalescència
Pacients atesos 504
Estades 13.193

Cures pal·liatives
Pacients atesos 261
Estades 3.487

Hospital de dia geriàtric
Pacients atesos 284
Estades 6.426

UFISS
Pacients atesos de geriatria 675
Pacients atesos de cures pal·liatives 132

Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)
Processos avaluats

Geriatria i cures pal·liatives 183
Trastorns cognitius 162

Activitat assistencial de l’àrea sociosanitària
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Serveis generals

Activitat de la residència per a gent gran

Activitat diària de compres i magatzem
Departaments atesos 89
Paquets servits 223
Caixes rebudes 200
Punts de distribució 79
Línies de consum diari 802

Activitat de manteniment
Lampisteria

Intervencions en treballs de reparació 6.310
Intervencions en treballs preventius 4.203
Hores en modificacions 1.357

Fusteria
Intervencions 1.003

Pintura
Intervencions 107

Treballs de paleta
Intervencions 2.774

Aire condicionat
Intervencions en treballs de reparació 500
Intervencions en treballs preventius 487

Recollida de materials
Residus generals 557.190 kg
Residus sanitaris i biològics 269.670 l
Paper i cartró 52.360 kg
Residus alimentaris 2.149 l
Runa i residus de fusta 106.410 kg

Hostaleria
Roba rentada 861.358 kg
Àpats servits a pacients 130.164

Places 52
Estades 18.949
Índex d’ocupació 100%
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