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Presentacions

PER A LA FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS,

2018 HA ESTAT UN ANY PLE DE REPTES. Amb la posada en
marxa del Pla estratègic per als propers cinc anys,
comencem una nova etapa conscients que hem de seguir
treballant amb les institucions del territori per fer créixer el
nostre hospital i dotar-lo de tots els recursos necessaris per
donar la millor assistència a la ciutadania. Aquest pla ens
acostarà a la nova realitat social i ens permetrà planificar
línies de futur més participatives, assolibles i sostenibles.

Són molts els projectes de futur que s’han començat a
materialitzar durant el 2018 i que ens fan mirar l’horitzó amb
il·lusió. Entre tots, en aquestes línies voldria destacar el nou
centre de radioteràpia que s’ha de construir a l’Hospital, un
projecte que té el valor afegit de possibilitar el treball en
xarxa de tots els municipis situats a l’eix de la C-17
conjuntament amb l’Hospital Clínic de Barcelona. El nou
centre permetrà una millor atenció sanitària als pacients
oncològics i a les seves famílies i donarà un servei de
proximitat que millorarà la seva qualitat de vida durant el
procés de la malaltia.

El recull d’activitat que presenta aquesta memòria posa de
manifest que la Fundació és una institució activa, amb una
gran capacitat per sumar sinergies amb altres entitats
sanitàries i també socials. La nostra feina, que ens fa ser
millors, es va posar de manifest a la XIV Jornada de Salut, on
vam poder analitzar en profunditat les aliances estratègiques
de salut a la nostra comarca.

L’Hospital treballa cada dia per assolir l’excel·lència i la
satisfacció dels ciutadans i les ciutadanes que ha d’atendre i
cerca recursos perquè els processos assistencials
esdevinguin més segurs i, alhora, més amigables i
confortables. Actualment, les tecnologies posen al nostre
abast tot un ventall de possibilitats que ens ajuden en
aquest sentit. Als projectes ja començats fa uns anys, com
l’Hospital sense cues o l’aplicació mòbil Hospital Granollers,
ara en sumem un altre que s’està desenvolupant per a
l’atenció virtual a pacients crònics i que de ben segur
s’acabarà de consolidar amb altres noves propostes
innovadores. Tot plegat perquè ens mou la necessitat
d’avançar en el camp de la recerca i d’innovar pensant
sempre a fer un pas endavant per fer créixer el nostre
projecte sanitari.

Enguany s’han format 860 persones a l’Hospital, xifra que
demostra la clara vocació docent de la institució i el seu
objectiu de millorar el benestar de les persones. L’educació
és, sens dubte, un motor fonamental de progrés per a totes
les societats i l’Hospital hi té un paper molt important dins i
fora de la comarca.

Les fites que trobareu en aquesta memòria són només una
mostra del treball incansable d’un conjunt de persones amb
valors, compromís amb la població i una ferma voluntat de
servei. L’Hospital disposa d’un gran equip de professionals
que porten a terme una gran feina. I a aquest equip hem de
sumar els membres de la Junta del Patronat que, amb
coneixement i dedicació, ajuden la Fundació a assolir els
seus objectius. El desembre de 2017, el Sr. Carles Font va
deixar la secretaria del Patronat després de 22 anys al servei
de l’Hospital. Tots els que en formem part li volem agrair el
seu compromís, la seva valuosa aportació i la lleialtat a la
institució. També vull donar la benvinguda al Sr. Francesc
Estabanell, que es va incorporar a la Junta al mes de març i a
qui agraïm que hagi acceptat acompanyar-nos i seguir de
prop una entitat en la qual ja creia fermament el seu pare.

Per acabar, vull remarcar que tenim una llarga trajectòria en
l’àmbit sanitari català. Aquest any ens ha satisfet rebre el
reconeixement de la Coordinadora Catalana de Fundacions
com una de les fundacions associades més antigues de
Catalunya. Més de 500 anys d’història fent salut. Queda lluny
aquell hospital que va néixer per acollir pobres, pelegrins i
malalts, però els seus valors perduren i seguim treballant per
a les persones per damunt de tot, ja que són la nostra raó de
ser. Encarem el futur amb aquest llegat, amb perseverança i
amb optimisme, treballant sempre per aconseguir la millor
qualitat de vida i el màxim benestar per a la ciutadania.

Josep Mayoral
Alcalde de Granollers i president 
de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
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L’ANY 2018 HA ESTAT CABDAL PER A L’INICI DEL NOU PLA

ESTRATÈGIC DE LA FUNDACIÓ, el nou full de ruta que ens
guiarà per assolir, l’any 2022, la transformació de tots els
àmbits de l’Hospital. Des d’un nou pla assistencial fins a la
incorporació de la veu dels usuaris i les usuàries als nostres
processos i l’adaptació tecnològica necessària per seguir
sent un referent en sanitat al territori català.

El Departament de Salut continua apostant per potenciar
aquest paper de l’Hospital General de Granollers i amb
aquest objectiu treballem conjuntament per assolir una
millor coordinació dels serveis assistencials i facilitar una
atenció de proximitat i de qualitat a la ciutadania. En aquest
sentit, durant l’exercici s’ha acabat de definir el projecte
d’ampliació de la Unitat de Cures Intensives, les obres de
remodelació de la qual s’emprendran al començament de
2019. Un altre gran projecte iniciat el 2018 és la construcció
del nou equipament sanitari al centre de la ciutat. Amb la
construcció d’aquest edifici, l’Hospital podrà disposar d’un
nou servei d’urgències de baixa complexitat, sis quiròfans
de CMA i una planta per a consultes externes. El nou centre
ens ajudarà sens dubte a donar una millor resposta a les
necessitats assistencials, que són les dels nostres pacients.

Seguint en la línia de creixement, a final d’any, en el context
de la C-17 i conjuntament amb l’Hospital Clínic, hem
establert les bases per disposar en el futur d’un centre de
radioteràpia a les nostres instal·lacions que donarà servei a
les comarques del Vallès Oriental, Osona i els municipis de
l’eix de la C-17. Aquest equipament suposarà una millora
considerable per als pacients oncològics i les seves famílies,
que evitaran així desplaçaments a hospitals del Barcelonès o
el Vallès Occidental.

Tot plegat anirà configurant el paper determinant que
tindrem els propers anys i que estarà en línia amb el Pla
estratègic del CatSalut, en el qual treballem activament amb
la resta de proveïdors de la comarca.

Però no podem concebre cap objectiu estratègic sense tenir
en compte el nostre motor, els prop de 1.600 professionals
que treballen a la Fundació. És important reconèixer la tasca
que duen a terme. Tots i totes són imprescindibles perquè
la institució avanci i sigui un referent reconegut per altres
institucions que en destaquen la professionalitat,
l’excel·lència i la passió per allò que fa. El 2018 ha estat l’any
en què la Dra. Judith Xirgu, de la Unitat de Cures Intensives,
la Dra. Raquel Benavent, del Servei de Geriatria, i el Dr.
Miquel Rodríguez, del Servei d’Emergències Mèdiques, han
estat guardonats pel Col·legi de Metges de Barcelona amb el
Premi a l’Excel·lència Professional. La institució també ha
rebut un reconeixement històric com una de les fundacions

més antigues del país associades a la Coordinadora Catalana
de Fundacions, amb més de 500 anys de servei a la societat.

Ens sentim orgullosos de la feina que hem portat a terme
en cadascuna de les línies que desenvolupem. Entre les fites
que hem assolit en l’àmbit assistencial es troben la posada
en marxa del Programa de prevenció d’infeccions
postoperatòries, el Programa de donació a cor aturat i el
Programa virtual GHATA per a l’atenció de pacients crònics,
en què les noves tecnologies ens ajuden a desenvolupar un
altre concepte de serveis no presencials.

Pel que fa a l’àrea de coneixement, cal destacar la signatura
del conveni amb el Centre per a la Integració de la Medicina
i les Tecnologies (CIMTI), col·laboració que ens ajudarà a
impulsar els projectes d’innovació que neixin dins de la
institució, fer-los créixer i participar en els reptes que
proposi el centre. Les activitats que els nostres
professionals desenvolupen al llarg de l’any en l’àmbit de la
docència són molt nombroses i algunes han assolit un
reconeixement especial i han estat premiades. La formació
continuada és cabdal i ha estat objecte d’una gran dedicació
per part de tota l’organització, reflectida en la participació
en diferents cursos, jornades i congressos.

També trobareu en aquesta memòria algunes de les
activitats de responsabilitat social que ens acosten a la
comunitat i, en aquest sentit, ens ha satisfet especialment
rebre el premi Lismivo que reconeix la tasca social en la
integració laboral de persones amb diversitat funcional. Però
també ens sentim molt satisfets de la col·laboració del
nostre entorn, d’institucions i persones que ens ajuden a ser
millors. Fruit d’aquestes accions, els nostres infants ja poden
gaudir del servei de Pallapupas, el servei de Pediatria disposa
d’una flamant mascota, en Muc, ideada per alumnes de 2n
de batxillerat de l’Institut Celestí Bellera, i l’UCI i la Unitat de
Cures Pal·liatives ofereixen sessions de musicoteràpia per tal
de procurar un entorn més favorable i familiar als pacients.
Totes elles ens ajuden a assolir projectes com el tractament
de la diabetis tipus I o, simplement, visiten les nostres
instal·lacions per pal·liar l’estada dels malalts en dates tan
significatives com el Nadal.

Hem començat, doncs, aquest nou camí amb pas ferm i
amb molta empenta. Hem de continuar endavant amb
il·lusió, confiança i compromís, amb la premissa i l’exigència
de l’assoliment dels nostres objectius, sense oblidar que
treballem al servei de les persones usuàries i que elles són
les que avaluen realment la qualitat dels nostres serveis.

Rafael Lledó
Director general de la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers
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Nou Pla estratègic, el full de ruta per als
propers cinc anys 

L’Hospital General de Granollers encara el futur per als pròxims cinc anys a tra-
vés del Pla estratègic 2018-2022, un full de ruta clau per a la transformació del
centre, que es basa en una cultura participativa on la veu del pacient i el talent
dels seus professionals siguin els eixos vertebradors del canvi. 

El Pla estratègic s’ha desenvolupat amb la participació del Patronat de la Fun-
dació, l’equip directiu, els comandaments, els membres de les comissions,
comitès i grups de treball de millora, com també amb més de 200 professio-
nals del centre i una representació de la ciutadania de Granollers. 

El camí es vol fer amb la garantia d’una atenció integral amb qualitat i segure-
tat, des de la sostenibilitat i el creixement estructural necessaris per dotar del
millor servei a la ciutadania. Com en tots els processos de transformació caldrà
enfortir les aliances que manté l’Hospital i treballar en projectes compartits
que el facin més eficient.

6 Fundació Privada Hospital Asil de Granollers · Memòria 2018

Transformem l’Hospital

Amb el nou Pla estratègic mirem
endavant per fer front col·lectiva-
ment als nous reptes, donant res-
posta a les necessitats que plante-
ja la ciutadania i fent-ho des de la
proximitat i amb clara vocació de
servei. 
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El Pla està estructurat en vuit objectius estratègics que han de donar resposta a les línies d’actuació prioritàries per a aquest
període 2018-2022. 

Línies estratègiques i objectius

Durant els propers cinc anys es treballarà en grans projectes que faran créixer l’Hospital, augmentant-ne l’oferta assisten-
cial i el treball en xarxa, i estructurant i enfortint el seu mapa d’aliances. I tot això es farà optimitzant la gestió dels recursos
disponibles per consolidar la sostenibilitat de l’organització.  

Presentació del Pla
estratègic al Consell de
Ciutat de Granollers 

El dia 2 de juliol el director de l’Hospital
va presentar el Pla estratègic 2018-2022
al Consell de Ciutat de Granollers i va
remarcar la participació de membres del
Consell de Ciutat en l’elaboració d’aquest
pla. El Consell de Ciutat és el màxim
òrgan de participació ciutadana.
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La qualitat 
com a premissa

En marxa el programa de prevenció
d’infeccions postoperatòries

El mes de gener l’Hospital General de Granollers va presentar el document Pre-
venció de la Infecció Quirúrgica (PREVINQ), que recull 25 mesures de prevenció
per implantar durant 2018. Aquest document és fruit del treball d’un equip
interdisciplinari de professionals del centre, que durant 2017 va revisar tota
l’evidència científica existent per tal de dissenyar un recull de mesures pre-
ventives per disminuir la infecció postoperatòria a l’Hospital.

L’Hospital General de Granollers ha participat també en el grup de treball de
PRENVINQ-CAT, que està integrat per professionals de diferents hospitals de
Catalunya. 

Projecte d’atenció
virtual per a pacients
crònics 

En línia amb l’aposta de l’Hospital
per les noves tecnologies i la inno-
vació a benefici dels pacients, s’ha
posat en marxa el projecte GHATA,
que té com a objectiu desenvolupar
un model de serveis no presencials
dins la cartera assistencial del centre
i que s’ha iniciat com a prova pilot
en insuficiència cardíaca, una malal-
tia crònica que està augmentant la
prevalença i complexitat. 

La plataforma incorpora qüestiona-
ris clínics que permeten fer un
seguiment a distància dels pacients
amb malalties cròniques, estalviant-
los desplaçaments innecessaris a
l’Hospital i millorant-ne el control.
També permet optimitzar les agen-
des presencials de consultes exter-
nes amb la qual cosa els professio-
nals poden millorar la personalitza-
ció del procés assistencial. 
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L’Hospital inicia el programa de donació a
cor aturat 

L’Hospital General de Granollers ha incorporat una nova estratègia per millo-
rar, fonamentar i augmentar la donació d’òrgans i teixits: la detecció de
potencials donants de mort en asistòlia controlada. Amb això, l’Hospital s’u-
neix a la llista de centres sanitaris catalans que disposen de protocols esta-
blerts per a aquestes situacions. 

Des de l’inici del programa de donació en asistòlia a l’Hospital s’ha pogut fer el
trasplantament de ronyó a sis persones que estaven esperant mentre neces-
sitaven anar a sessions d’hemodiàlisi tres cops per setmana.

Primer trasplantament fecal amb èxit 

El Programa de Malaltia Crònica del Servei de Geriatria de l’Hospital General de
Granollers, amb la col·laboració del cap de la Unitat de Malalties Infeccioses
del centre, ha realitzat el primer trasplantament fecal a un malalt de 91 anys
que havia patit sis rebrots de la malaltia en quinze mesos i pràcticament no
havia pogut deixar de prendre antibiòtics. Sis mesos després de la interven-
ció, el pacient no havia fet cap més recurrència de la malaltia. El trasplanta-
ment de femta és una tècnica innovadora per tractar infeccions greus d’intestí
que té com a objectiu restablir la flora intestinal normal reintroduint flora bac-
teriana a partir de femta d’un donant sa.

Participació en el Pla estratègic sanitari de
la comarca 

Diversos professionals de l’Hospital General de Granollers van participar en la
jornada de treball del Pla estratègic sanitari del Vallès Oriental, que va tenir lloc
el 12 de juliol a l’Hospital de Mollet. 

La Regió Sanitària ha iniciat el procés d’elaboració d’aquest Pla estratègic, que
vol ser l’eina de diagnòstic, identificació de prioritats, planificació d’escenaris
d’ordenació i actuacions que cal desplegar al territori per assolir les prioritats
i objectius del Departament de Salut i del CatSalut.   
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Tres professionals de l’Hospital, reconeguts
amb els Premis a l’Excel·lència 

Els doctors Raquel Benavent Boladeras, Miquel Rodríguez Acon i Judith Xirgu
Cortacans, professionals de l’Hospital General de Granollers, han estat guar-
donats aquest any amb un dels Premis a l’Excel·lència Professional que atorga
el Col·legi de Metges de Barcelona en reconeixement a trajectòries professio-
nals basades en el compromís, l’honestedat, l’altruisme, la integritat i
l’excel·lència.

Futur centre de radioteràpia a Granollers

El mes de desembre es va presentar el projecte de construcció a Granollers
d’un centre de radioteràpia que donarà servei a les comarques del Vallès
Oriental i Osona, i als municipis de l’eix de la C-17. Fins ara els pacients de càn-
cer d’aquestes comarques es veien obligats a anar a Barcelona per rebre
aquest tractament. 

En la construcció i posada en marxa del nou equipament, prevista per a l’any
2021, hi intervindran la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers, l’Ajunta-
ment de Granollers i el Consorci Hospital Clínic de Barcelona.
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Compartim la nostra expertesa en
teledermatologia 

Una delegació de metges del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha visitat el
Servei de Dermatologia de l’Hospital General de Granollers per observar el
procés de teledermatologia, en marxa des de 2013. Els metges del CST han
pogut analitzar els diferents aspectes del nostre model i la SAP Vallès Oriental
de cara a poder-ho replicar al seu territori, incloent-hi els centres penitenciaris
que depenen del CST.

Actualment el Servei de Dermatologia de l’Hospital és referent en telederma-
tologia a l’Estat espanyol, i porta a terme més de 4.500 consultes virtuals l’any.

Reconeixement de la Coordinadora Catalana
de Fundacions 

L’Hospital General de Granollers ha estat
guardonat com una de les fundacions
associades a la Coordinadora Catalana de
Fundacions més antigues de Catalunya.
Durant l’acte d’homenatge, que va tenir
lloc el 22 d’octubre en el marc de la cele-
bració del 40 aniversari d’aquesta entitat,
vuit fundacions associades a la Coordina-
dora van rebre el reconeixement pels més
de 500 anys de servei a la societat.  
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Apostem pel
coneixement

Recerca i innovació

Sumant forces per impulsar la innovació
mèdica a Catalunya  

L’Hospital General de Granollers és un dels nou centres hospitalaris de la demar-
cació de Barcelona que ha signat un conveni pioner amb el Centre per a la Inte-
gració de la Medicina i les Tecnologies (CIMTI) per impulsar la innovació en l’àm-
bit de la salut. El CIMTI canalitzarà els projectes d’innovació que els hospitals
desenvolupin i podrà captar, promoure i avaluar els projectes que responguin a
les necessitats detectades dins del Pla de salut 2016-2020. El conveni també
preveu que el CIMTI faciliti l’acceleració, la inversió i el creixement dels projectes
seleccionats.

Aquests projectes formaran part del Programa Impacte. Els promotors dels pro-
jectes podran gaudir de diversos avantatges com l’accés a una xarxa d’experts

en tecnologia del projecte per
desenvolupar –ja sigui del siste-
ma català o del CIMIT de Bos-
ton– o l’accés a serveis de trans-
ferència tecnològica prestats
per entitats especialitzades i
cerca de finançament per acce-
dir a aquests serveis.  

VI Jornada de
Recerca i Innovació  

El 23 de novembre es va celebrar la
Jornada de Recerca i Innovació, que
té com a objectiu potenciar la recerca
biomèdica i traslacional, a més de
difondre les iniciatives que s’estan
desenvolupant actualment. 

La ponència central d’aquesta sisena
edició va versar sobre la ‘Immunote-
ràpia antitumoral: CAR T Cells ens
“condueixen” cap al futur’. Durant la
Jornada, adreçada a tots els profes-
sionals assistencials de l’Hospital, es
van presentar els articles, les comu-
nicacions orals i els projectes selec-
cionats candidats als premis Dr. Car-
les Vallbona als millors projectes de
recerca.  
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Docència

L’Àrea de Docència de la Fundació gestiona la docència de pregrau, de grau i
de postgrau, i la formació sanitària especialitzada (FSE). Durant el curs 2017-
2018 s’ha col·laborat en la formació de 860 persones: 178 alumnes de pre-
grau, 536 alumnes de grau, 57 estudiants de màster o postgrau i 89 residents
de FSE.

Formació de pregrau

Aquesta formació engloba els estudis de títols superiors abans del grau, com
també els estudis de ciències, arts i humanitats. Dins d’aquesta àrea s’han for-
mat un total de 178 estudiants.

• Àrea de ciències de la salut: 117 alumnes
• Àrea tècnica: 10 alumnes
• Àrea administrativa: 20 alumnes
• Altres: 31 alumnes

Formació de grau

Durant l’any acadèmic 2017-2018 s’ha assumit la formació d’un total de 536
alumnes, la majoria estudiants d’Infermeria, Medicina i Farmàcia hospitalària.

• Medicina: 248 alumnes
• Infermeria: 187 alumnes
• Farmàcia: 77 alumnes
• Nutrició i dietètica: 11 alumnes
• Fisioteràpia: 8 alumnes
• Treball social: 2 alumnes
• Psicologia: 1 alumne
• Logopèdia: 1 alumne

D’altra banda, aquest curs s’han rebut 237 alumnes del grau de Medicina de la
UIC, i actualment són el col·lectiu més nombrós d’estudiants que acull la ins-
titució.

Formació de postgrau

Durant el curs acadèmic 2017-2018 la Fundació ha participat en la formació de
57 estudiants de postgrau o màster (41 més que el curs anterior), la majoria
d’ells alumnes d’universitats de l’àmbit de Catalunya. 

Formació sanitària especialitzada

La Fundació té en marxa 12 unitats docents acreditades pel Ministeri de Sani-
tat, Política Social i Igualtat (una d’elles és una Unitat Docent Multiprofessio-
nal, la d’obstetrícia i ginecologia, que forma metges d’obstetrícia i ginecologia
i, alhora, infermeres matrones). A més, el centre participa en la formació hos-
pitalària de metges especialistes en formació de medicina familiar i comunità-
ria i de psiquiatria, en combinació amb l’Àrea Docent de Gerència Territorial
Metropolitana Nord i la Unitat Docent Benito Menni.

Durant l’any 2018 s’han format a la Fundació un total de 89 residents: 78 met-
ges, 6 infermeres, 4 farmacèutics i 1 psicòleg.

Formació
d’estudiants
d’universitats
internacionals

Per setè any consecutiu un grup
d’estudiants de Medicina de la Uni-
versitat de Monterrey (Mèxic) s’ha
desplaçat a l’Hospital General de Gra-
nollers per assistir als cursos de Bioè-
tica i Geriatria, formació de 100
hores lectives coordinada per l’Àrea
de Docència.

D’altra banda, l’any 2018 la Fundació
ha començat a rebre estudiants de
Medicina de la Fundació Università-
ria Juan N. Corpas (Colòmbia), en
virtut d’un conveni de col·laboració
per a la docència i l’intercanvi de
professionals entre les dues institu-
cions per tal d’integrar i enfortir els
camps de la docència, la recerca, l’e-
ducació virtual i l’intercanvi del
coneixement pràctic.

Portes obertes per
a nous residents    

El 16 de març va tenir lloc la jornada
de portes obertes per a nous resi-
dents. En aquesta sessió, que se cele-
bra per quart any consecutiu, els
futurs especialistes van rebre infor-
mació sobre la formació sanitària
especialitzada que es fa a la Fundació
i van visitar les diferents unitats
docents. 

FPHAG2018 25JUL.qxp_Hospital de Granollers  25/7/19  12:30  Página 13



14 Fundació Privada Hospital Asil de Granollers · Memòria 2018

360º de farmàcia hospitalària 
de l’Aliança C-17  

A final de febrer es va iniciar un curs dirigit a professionals dels serveis de far-
màcia d’hospitals de l’Aliança C-17. Aquesta formació té com a objectiu actualit-
zar, compartir i homogeneïtzar el coneixement, els processos i l’experiència
entre farmàcies hospitalàries. La formació, que va constar de sis sessions, va
finalitzar el mes de juliol.  

Aula de la Salut 2018-2019  

La setzena edició de l’Aula de la Salut, inaugurada el mes d’octubre, es va dedi-
car a l’exercici físic i als beneficis que n’aporta la pràctica regular, tant pel que fa
al benestar físic com al benestar psicològic i social. Així, a les xerrades es van
tractar qüestions com la motivació per ser més actius, l’alimentació més adient
per a l’esportista, o com evitar i prevenir les lesions derivades de la pràctica
esportiva. 

L’Aula de la Salut va néixer amb la voluntat d’apropar els serveis sanitaris i els
seus professionals a la ciutadania, i de respondre a les inquietuds i demandes
sobre diversos temes relacionats amb la promoció de la salut, els bons hàbits i
el coneixement dels serveis sanitaris del nostre entorn. El programa és fruit de
la col·laboració del Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Granollers, l’Hos-
pital General de Granollers i la Xarxa de Centres d’Atenció Primària (ICS), amb la
participació de la Xarxa d’Equipaments de la Ciutat. 

Reconeixements  

La Unitat d’Urologia de l’Hospital ha guanyat per segon any consecutiu el Premi
al millor vídeo de tècnica quirúrgica amb la gravació “Reimplante ureteral tras
iatrogenia ginecológica”, presentat en el marc de la XIII Jornada de l’Associació
Catalana d’Uròlegs de Comarques celebrada a Girona. 

D’altra banda, la Comissió de Doctorat del Departament de Medicina de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona ha concedit el Premi Extraordinari de Doctorat
a la Dra. Xènia Sist Viaplana per la seva tesi doctoral defensada el 2016 amb el
títol  “Prevenció de la fragilitat en ancians pre-fràgils: Efectivitat d’una interven-
ció a l’Atenció Primària”.

També ha estat reconegut un equip de quatre professionals, auxiliars d’infer-
meria, que en la Jornada de TCAIs 2018 van obtenir el 1r. Premi amb el treball
“Revolució de la higiene sense aigua”.

Satisfacció dels
professionals en
formació    

L’any 2018 s’ha dut a terme un estudi
per avaluar el nivell de satisfacció
amb la formació rebuda. Els resultats
de les enquestes han estat positius:

• Nota mitjana atorgada pels estu-
diants de pregrau, grau i postgrau:
8,75/10.

• Nota mitjana atorgada pels resi-
dents (FSE): 7,35/10.

Acte de comiat
dels nous
especialistes en FSE

El 18 de maig es va celebrar l’acte
acadèmic per acomiadar els metges,
infermeres obstetricoginecològi-
ques i farmacèutics especialistes en
formació. La nova promoció està
formada per 23 residents de dife-
rents especialitats de medicina i
d’infermeria obstetricoginecològica.
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Jornades

I Jornada de Dermatologia per a l’Atenció
Primària   

La Unitat de Dermatologia de l’Hospital ha organitzat la primera edició de la Jor-
nada sobre Dermatologia Pràctica per a l’Atenció Primària, que es va celebrar el
dia 8 de març i va comptar amb la participació de sis especialistes de renom
d’àmbit nacional i internacional.

A la Jornada es van tractar els principals motius de consulta dermatològica en
forma de casos clínics, a més d’exposicions temàtiques de patologies rellevants
com la urticària crònica espontània, la psoriasi, els èczemes, el càncer cutani i la
hidradenitis supurativa. Sobre aquesta última patologia, molt desconeguda
entre molts professionals, es va presentar el programa Hèrcules, avalat per més
de 20 societats científiques, mèdiques i associacions de pacients.

XIV Jornada de Salut   

Per catorzè any consecutiu l’Hospital General de Granollers organitza aquesta
Jornada amb l’objectiu de fomentar el debat sobre aspectes rellevants en l’àm-
bit sanitari entre els professionals de la salut. En l’edició celebrada el 26 d’octu-
bre es van analitzar en profunditat les aliances estratègiques de salut a la comar-
ca del Vallès Oriental.

La ponència central, “Les aliances estratègiques davant dels reptes del sistema
de salut”, va anar a càrrec del gerent de l’Àmbit Metropolità Nord - Regió Sanità-
ria Barcelona del CatSalut. A continuació van tenir lloc dues taules rodones. 

A la taula rodona “Les aliances estratègiques com a element clau en l’atracció del
talent”, moderada per la Dra. Eva Martín, adjunta a la Direcció General de la Fun-
dació, es van tractar qüestions com “L’aliança de proximitat, un ecosistema sim-
biòtic”; “Nefrologia de referència des de l’aliança i estratègia territorial”; “Pedia-
tria al VOR, centre d’atracció professional”; “Retenció de talent: necessitat
comuna per a una aliança estratègica”, i “VINCLES, un model d’aliança entre el
primer i el tercer nivell per l’àmbit pediàtric”.

La taula rodona “Les aliances territorials com a element clau en la continuïtat
assistencial”, moderada per la directora d’Atenció Primària Metropolitana Nord
de l’Institut Català de la Salut, es va parlar de les “Aliances amb primària. El repte
de l’abordatge de la cronicitat”; “Aliances: present i futur”; “Fortaleses i febleses
de les aliances estratègiques”; “Triple win, tots hi guanyem”, i els “EAR: equips
d’atenció residencial”.

Jornada Hot Topics
in shoulder surgery   

El 31 de maig va tenir lloc a l’Hospital
la jornada “Hot Topics in shoulder
surgery”, organitzada pel Servei de
Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia,
que va permetre contrastar el criteri
de dos dels cirurgians d’espatlla més
influents de l’ESSSE (European
Society for Surgery of the Shoulder
and the Elbow), el professor Ofer
Levy i el Dr. Carlos Torrens. Durant el
debat es van tractar alguns dels
tòpics més controvertits i genera-
dors de discrepància en cirurgia d’es-
patlla.  
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X Jornada Neurològica en Patologia
Vascular Cerebral   

El 5 d’octubre es va celebrar la X Jornada Neurològica en Patologia Cerebral del
Vallès Oriental, que en aquesta edició es va centrar en l’infart cerebral en situa-
cions especials. L’ictus és una greu malaltia vascular cerebral que afecta una de
cada sis persones i suposa la primera causa de discapacitat al món.

Per aquest motiu, la Jornada Neurològica va abordar les situacions especials de
pacients amb infart cerebral, contemplant nous tractaments emergents, el
paper dels anticoagulants orals d’acció directa en pacients amb càncer o la utili-
tat de la musicoteràpia en la rehabilitació neurològica. 

Jornada d’actualització en lactància
materna   

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Lactància Materna, la Comissió
de Lactància de l’Hospital General de Granollers ha organitzat la II Jornada d’Ac-
tualització en Lactància Materna del Vallès Oriental. 

La promoció de la lactància materna és una tasca que l’equip de l’àrea mater-
noinfantil i pediatria de l’Hospital porta a terme des de l’any 1999, i que ha estat
reconeguda amb el guardó IHAN (Iniciativa per a la Humanització de l’Assistèn-
cia al Naixement i la Lactància). 
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Jornada ‘Nous
avenços en Immuno-
Oncologia’   

En el marc de l’aliança C-17, el 10 de
maig l’Hospital va acollir la jornada de
“Nous avenços en Immuno-Oncolo-
gia”. La jornada, organitzada per l’Ins-
titut Clínic de Malalties Hematològi-
ques i Oncològiques (ICMHO), la van
coordinar els caps de servei d’onco-
logia de la C-17.   

Xerrada
informativa per a
pacients d’MPOC  

Amb motiu de la celebració del Dia
Mundial de la Malaltia Pulmonar Obs-
tructiva Crònica (MPOC), el 21 de
novembre, la Fundació va organitzar
la xerrada formativa “Patologia de
l’MPOC i dispositius d’inhalació”, diri-
gida a pacients diagnosticats amb
aquesta malaltia. A continuació es va
fer un taller sobre el bon ús dels inha-
ladors.

XV Jornades de
Treball en Factors de
Risc i Malalties
Cardiovasculars  

El 25 de maig es van celebrar les  Jor-
nades de Treball en Factors de Risc i
Malalties Cardiovasculars, organitza-
des pel Grup d’Estudi i Recerca Car-
diovascular i la filial del Vallès Oriental
de l’Acadèmia de les Ciències Mèdi-
ques de Catalunya i Balears, amb la
participació de l’Institut Català de la
Salut i la Fundació Privada Hospital
Asil de Granollers. 
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II Jornada d’Innovació de l’Aliança
Estratègica C-17   

El dia 5 d’octubre va tenir lloc a Granollers la II Jornada d’Innovació de l’Aliança
Estratègica C-17 que, amb el lema “Serveis assistencials en xarxa - sumem pel
ciutadà”, va presentar els avenços en el desplegament del model col·laboratiu
en xarxa que lideren els professionals de sis centres hospitalaris catalans: Hos-
pital Clínic, Hospital General de Granollers, Hospital de Mollet, Hospital de Sant
Celoni, Hospital de Vic i Hospital de Campdevànol. En el marc de la jornada es
van lliurar els premis Roche als projectes d’innovació que han de contribuir a
assolir els reptes plantejats.

L’aliança estratègica C-17, que es va formalitzar el 13 d’abril de 2015, promou un
model que permeti sumar coneixement, oferir recursos per afavorir l’equitat i
facilitar l’atenció més adequada amb el servei més idoni, i tot amb un model
organitzatiu, resolutiu i satisfactori, que l’aproximi a la ciutadania. 

XXXV Jornades Catalanes d’Infermeria
Intensiva i Crítica   

El 15 de març es van celebrar a Granollers la XXXIX Reunió de la Societat Catalana
de Medicina Intensiva i Crítica i les XXXV Jornades Catalanes d’Infermeria Inten-
siva i Crítica. El congrés anual, que la Societat Catalana de Medicina Intensiva i
Crítica va organitzar conjuntament amb l’Hospital General de Granollers, va reu-
nir més de 200 professionals (mèdics i d’infermeria) que treballen a les unitats
de Cures Intensives (UCI) de Catalunya. 

En aquesta edició, la reunió es va centrar en els
pacients fràgils que ingressen a la UCI, que són
cada dia més habituals i constitueixen un gran
repte per als equips assistencials. També es va
presentar el projecte “Resistència Zero”, desen-
volupat per disminuir el nombre d’infeccions
per microorganismes resistents als antibiòtics. 

Com a novetat, aquest any es va convidar a par-
ticipar la primera associació de familiars de
pacients crítics, l’associació “Aturem la Sèpsia.
Associació Guillem C.G.”, que va disposar d’un
espai per donar-se a conèixer i difondre el seu
missatge entre els assistents. 

VJornada UDIVOR  

El dia 23 de novembre va tenir lloc a
la sala Paranimf de l’Hospital la V Jor-
nada de la UDIVOR (Unitat de Diag-
nòstic per la Imatge del Vallès Orien-
tal). El Dr. Xavier Pruna, director del
Servei de Diagnòstic per la Imatge, i la
Dra. Mònica Botta, directora mèdica
de l’Hospital, van presentar l’acte.
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Centre Geriàtric i Residència 
Adolfo Montañá

El Centre Geriàtric i Residència Adolfo Montañá disposa de 60 places per a
gent gran, 30 de les quals concertades amb el Departament de Treball, Afers
Socials i Família, a través del Programa de Suport a l’Acolliment Residencial, i
les 30 restants de prestació privada. El Centre treballa amb la premissa de l’a-
tenció centrada en la persona, respectant al màxim l’autonomia i les voluntats
de la gent gran. 

Durant l’any 2018 s’han produït una alta i 27 defuncions. Les persones que hi
ingressen són majoritàriament dependents i requereixen l’ajuda de professio-
nals per a les activitats bàsiques de la vida diària. 

El 69% de les persones ingressades són dones. Pel que fa a l’edat, el 47% de
residents té entre 61 i 80 anys; el 33% es troba entre els 81 i 90 anys, i el 20%,
entre 91 i 101 anys. 

La dependència funcional i cognitiva de les persones que ingressen a la Resi-
dència es va incrementant anualment. Com a conseqüència, hi ha hagut un
augment en les activitats bàsiques de la vida diària (ABVD).

Al costat 
de la gent gran

Participació en el
projecte RADIO  

RADIO és un projecte interdiscipli-
nari d’investigació i innovació tec-
nològica que té com a objectiu plan-
tejar solucions tècniques per pro-
moure la vida independent. Emmar-
cat dins el programa “Horizon
2020”, amb finançament de la Unió
Europea, RADIO promou una aten-
ció centrada en la persona, peça
clau en l’atenció als pacients amb
malalties cròniques.
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Hospital de Dia Sant Jordi 

L’any 2018 s’ha dut a terme una reestructuració de l’Hospital de Dia Sant Jordi
per augmentar els perfils de pacients atesos i millorar la qualitat assistencial.
D’una banda, s’ha passat de dividir els pacients en dos grups (deterioraments
lleus-moderats i moderats-severs) a classificar-los en set grups:

• deteriorament cognitiu lleu i demència precoç
• predomini de problemes conductuals
• predomini d’alteració de l’atenció
• demència inicial
• demència inicial-moderada
• adults amb esclerosi múltiple
• adults amb dany cerebral adquirit

D’altra banda, la reestructuració ha comportat assumir els pacients propis, els
pacients amb deteriorament cognitiu de l’Hospital de Dia de Geriatria i aug-
mentar l’assistència a nous perfils (adults amb esclerosi múltiple i dany cere-
bral adquirit). Així mateix, s’han augmentat les hores d’atenció de l’Hospital
de Dia Sant Jordi, que ha passat de tancar a les 16 h a tancar a les 18 hores.

Un altra millora implantada ha estat la formació en estimulació cognitiva, des
de Neuropsicologia de l’Hospital General de Granollers, destinada als profes-
sionals que fan aquesta intervenció a l’Hospital de Dia Sant Jordi.

La reestructuració iniciada el mes de juny ha permès:

• Mantenir un alt nivell de qualitat assistencial amb les persones usuàries i les
seves famílies.

• Mantenir aquelles funcions i processos que ja estan funcionant bé.

• Millorar a partir del coneixement professional i experiència prèvia.

• Garantir una formació mínima homogènia a tot el personal que realitzi tas-
ques d’estimulació cognitiva a la Fundació Privada Hospital Asil de Grano-
llers.

• Individualitzar al màxim possible els objectius terapèutics dels diferents
àmbits professionals per a cada usuari segons les seves característiques i
necessitats.

• Realitzar una atenció més individualitzada.

• Oferir un espai de socialització i descàrrega parcial a qui més ho necessita,
acollint la demanda d’àrea social.

Activitat assistencial
Usuaris atesos                                                                                                                                                327

Usuaris nous el 31/12/2018                                                                                                                     230

Usuaris reingressats*                                                                                                                                     27

Altes                                                                                                                                                                   188

* Es consideren usuaris reingressats aquells que han estat alta i posterior ingrés dins el mateix
any, de manera que es reflecteixen les dobles estades d’un mateix usuari.
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Premiats per la inserció de la diversitat
funcional  

La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers ha resultat guanyadora en la
segona edició dels premis Lismivo, lliurats el dia 20 de juny per reconèixer la
tasca social en la integració laboral de persones amb discapacitat.

Del total de treballadors de la Fundació, 35 són persones amb discapacitat.
L’Hospital manté també convenis de col·laboració amb entitats sense ànim de
lucre per promoure la inserció laboral de persones amb discapacitats físiques
o psíquiques i amb persones socialment no integrades. 

Pla de formació  

Durant l’any 2018 han participat en el Pla de formació de l’Hospital 6.679 pro-
fessionals, dels quals 6.020 són de formació interna (cursos de formació
interns, sessions clíniques i sessions formatives), 581 són de formació externa
(formacions en altres centres, congressos, seminaris) i 78 són alumnes d’al-
tres centres o institucions. 

Som un equip

Acord en matèria
de contractació  

A principi d’any la Direcció va iniciar
un procés de negociació amb el
Comitè d’Empresa en matèria de
contractació que ha culminat en un
acord per mantenir el model de
l’Hospital, introduint-hi millores per
als professionals.

Durant el primer trimestre de l’any
s’han desenvolupat els canvis infor-
màtics per adaptar les places a la
nova estructura, començant pel
personal d’Infermeria.  
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Professionals 
Dones                                                         76,22%

Homes                                                       23,78%

Total                                   1.582            100,00%

Edat mitjana                                            44 anys

Antiguitat mitjana                                 15 anys

En els darrers anys s’ha incrementat de forma significativa el volum d’accions
formatives internes organitzades, que el 2018 han estat 258 i han abastat els
àmbits de competències assistencials, habilitats interpersonals, gestió del
canvi i innovació, normativa i gestió sanitària.  

Fulls d’història  

La Fundació ha celebrat la quarta edició de l’acte institucional Fulls d’Història,
que va néixer amb l’objectiu de reconèixer professionals i entitats o associa-
cions cabdals en els anys d’història de l’Hospital. 

En la distinció “Les Pedres de l’Hospital”, reconeixement pòstum a tres per-
sones cabdals en els inicis de l’Hospital modern, es va homenatjar el doctors
Manel Plana i Plana, i Pere Plana i Martí, per ser els primers responsables
mèdics de la institució, i el Dr. Enric Ribas Isern, per ser el primer cirurgià de
l’Hospital i responsable mèdic de la institució. 

En la distinció “Les Medalles d’Or”, reconeixement a dues persones que han
creat estructura en l’Hospital modern, es va homenatjar el Dr. Lluís Triquell
Sabaté, metge responsable de la jerarquització del Servei de Farmàcia i pro-
motor de la implantació de la unidosi a escala estatal, i la Sra. Marina Molins i
Viaplana, que va ser la primera supervisora de Consultes Externes i va treballar
conjuntament amb el Dr. Queralt en les obres del nou edifici de Consultes
Externes. 

En la distinció “Les Mans de l’Hospital”, reconeixement a entitats o associa-
cions que han donat suport a l’Hospital, es va homenatjar els Pares Francis-
cans Conventuals de Granollers pel suport incondicional a la institució i a les
persones ingressades. 

Festa dels treballadors  

Un any més la Fundació ha organitzat un acte d’homenatge per als professio-
nals que en el decurs de l’any han complert 25 i 40 anys o més treballant al
centre, i de comiat de les persones que s’han jubilat durant l’any. Enguany han
estat 28 les persones que celebren els seus 25 anys a la institució, 22 els pro-
fessionals que en celebren 40 anys o més i 23 que fan el comiat per jubilació.
En el marc d’aquesta celebració es van lliurar els premis del concurs audiovi-
sual de l’Hospital. El primer premi va ser per al vídeo Quirófano, la película, de
l’Àrea Quirúrgica, mentre que el vídeo Aterianos, del Servei d’ATE, va obtenir
el segon premi.

Prevenció de riscos
laborals  

Amb motiu de la Setmana sense
Fum, del 25 al 31 de maig, l’Hospital
va organitzar activitats per incenti-
var una vida lliure del fum de tabac,
com ara concursos de fotografia i
històries d’exfumadors, participació
en una tertúlia radiofònica, o la ins-
tal·lació d’una taula informativa a
l’entrada principal de l’Hospital per
fer carboximetries i espirometries. 

Fruit de l’esforç i sensibilització per
part de tots els representants de la
Fundació, el consum de tabac entre
els professionals de l’Hospital ha
anat disminuint de forma progressi-
va. El resultat de l’última enquesta
de prevalença del consum de tabac
al centre, realitzada el 2017, mostra
que actualment l’11,9% dels profes-
sionals són fumadors, amb un
important descens respecte a l’en-
questa anterior (26,3% el 2013).  
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Premis Marató Científica Fòrum 2018  

En el marc de la festa dels treballadors i treballadores es van lliurar els premis
de la “Marató Científica” del III Fòrum de l’Hospital General de Granollers, una
iniciativa per donar visibilitat a totes aquelles experiències clíniques que estan
portant a terme els professionals del centre. Es van presentar més de 70
comunicacions, de les quals van ser premiades les següents:

• Coneixement de les puèrperes sobre les principals cures del nounat i lactàn-
cia materna, a l’alta de l’Hospital General de Granollers: resultats de la prova
pilot. 

• Pla d’acollida al nou professional d’infermeria. 

• Adherència al tractament amb pressió positiva contínua a la via aèria i la seva
relació amb les alteracions anímiques mesurades amb l’Hospital Anxiety and
Depression Scale. 

• Equip de Coordinació de Donació de Teixits: un repte multidisciplinari. 

• Dispositius mòbils a quiròfan: línia oberta amb els bacteris. 

• Propostes de futur sobre satisfacció de pacients. La informació, la clau de
l’antiestrès. 

Nou president de la Junta Comarcal 
del Col·legi de Metges  

La nova Junta Comarcal del Vallès Oriental del Col·legi de Metges de Barcelona
ha escollit el doctor Esteve Llargués com a nou president comarcal, en substi-
tució del doctor Xavier Saura, que ha ocupat aquest càrrec durant els darrers
quatre anys. El doctor Esteve Llargués és el cap del Servei de Medicina Interna
de l’Hospital General de Granollers.

Olimpíada solidària BCN Salut Games 

L’Hospital General de Granollers ha participat en la primera edició dels BCN
Salut Games, una olimpíada solidària que promou la vida saludable i el team
building. Durant el mes d’abril, 22 equips van competir en partits de futbol, de
bàsquet 3x3, pàdel, running, bitlles i una gimcana urbana. L’Hospital, amb 90
professionals inscrits, va obtenir la quarta posició a la classificació general i va
rebre una medalla com a centre campió de l’Esperit Esportiu (entitat amb més
participants).

L’import d’inscripció s’ha destinat a una causa social; en el cas de l’Hospital, al
projecte “Omplir de somriures l’Hospital” amb Pallapupas. En total, es van
recaptar 5.250 euros que van destinar-se a 13 accions socials. 

Impulsem la nostra
comunicació  

El Gabinet de Comunicació de l’Hos-
pital lidera la comunicació interna i
externa, la comunicació digital, la
imatge corporativa i les relacions
institucionals. Aquesta tasca s’ha
traduït en més de 350 impactes als
mitjans de comunicació, que s’han
fet ressò de les notícies que es
generen al centre. També s’ha aug-
mentat la presència a les xarxes
socials –amb un creixement del 30%
a Twitter i un 4% a Facebook– i s’ha
donat impuls a altres xarxes, com
Linkedin o Instagram. Des del seu
naixement el Blog de l’Hospital
(blogs.fhag.es) s’ha convertit en un
espai de divulgació on els professio-
nals comparteixen continguts d’in-
terès per a la ciutadania.

L’any 2018 també s’ha volgut donar
un impuls a la comunicació interna i
s’ha creat un nou butlletí on els pro-
fessionals del centre troben quinze-
nalment totes les notícies més des-
tacades de l’activitat de l’Hospital. 
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Junts fem xarxa

Rialles terapèutiques 

El mes de juliol Pallapupas va iniciar la seva activitat a l’Hospital General de
Granollers. Després d’un període de prova, els infants i familiars de totes les
àrees pediàtriques poden gaudir d’una estada més amigable i distesa. La Infer-
mera Oxígena els ajuda a afrontar la por o angoixa derivades del seu pas pel
centre hospitalari. 

La incorporació del servei dels pallassos hospitalaris ha estat possibles gràcies
a l’aportació econòmica de l’associació de comerciants i empreses de serveis
Gran Centre Granollers, juntament amb l’Obra Social “la Caixa”.

La musicoteràpia
arriba a l’UCI 

La Unitat de Cures Intensives (UCI)
de l’Hospital General de Granollers
ofereix, des del mes de juny, ses-
sions de musicoteràpia per als
pacients i familiars ingressats en
aquesta unitat. El servei es pot oferir
gràcies al conveni que l’Hospital ha
subscrit amb l’associació Art Solidari.

A més, el conveni signat a final d’any
entre Serveis Funeraris Cabré Jun-
queras, la Fundació Privada Hospital
Asil de Granollers i l’Associació Art
Solidari ha permès ampliar el servei
de musicoteràpia a les Unitats de
Cures Pal·liatives de la Fundació. 

La musicoteràpia té com a objectiu
principal la reducció de l’estrès, pro-
curant un entorn més favorable i
familiar, una visió positiva i una con-
nexió del pacient amb la seva reali-
tat sonora.
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Nadal a l’Hospital 

Mantenint la tradició nadalenca, un any més s’han representat Els Pastorets de
Josep M. Folch i Torres a la Sala d’Actes del Centre Geriàtric.

També com cada any, la Fundació promou i acull iniciatives d’entitats per
acompanyar les persones que passen aquests dies ingressades. Així, els resi-
dents del Centre Geriàtric i els pacients de la planta de Pediatria i de l’Hospital
de dia pediàtric han rebut diverses visites coincidint amb el període de Nadal:
la Mare i el Pare Noel –cortesia de la Farmàcia Viñamata de Granollers– i juga-
dors del Club Balonmano Granollers i de l’equip de futbol americà Fenix van
repartir regals i somriures a grans i petits. Per la seva part, els alumnes de 2n
d’ESO de l’Escola Cervetó van decorar la planta de Pediatria i el dia 21 van can-
tar nadales a Consultes Externes.

II Concurs de decoració nadalenca  

Després de la bona rebuda del concurs de guarniment de Nadal de l’any pas-
sat, que va guanyar l’equip de la 3a planta de Consultes Externes, se n’ha cele-
brat una nova segona edició. En aquesta ocasió el primer premi ha estat per a
la decoració realitzada per l’equip de la 3a planta de l’Àrea Ambulatòria, amb
la seva proposta “La nostra Fira de Nadal”.

La Mitja Marató de Granollers patrocina un
projecte sobre la diabetis  

El desembre de 2018 es va presentar la campanya solidària “Els 21 seran Mitja
vida” amb què La Mitja Marató de Granollers i l’empresa Àgora donaran suport
a un projecte de l’Hospital General de Granollers per al tractament de la Diabe-
tis Mellitus tipus I. 

La implantació del projecte ajudarà l’Hos-
pital a aconseguir l’acreditació d’un pro-
grama estructurat en el funcionament
amb bombes d’insulina. Actualment l’únic
centre que disposa d’aquest programa i de
la certificació és l’Hospital Clínic de Barce-
lona. El projecte no només ajudarà a
implantar un nou programa a l’Hospital de
Granollers, sinó que evitarà temps i des-
plaçaments a les persones diabètiques. 
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Nova mascota per al Servei de Pediatria 

El dia 11 d’abril es van lliurar els premis del concurs de disseny per al Servei de
Pediatria de l’Hospital. Hi van participar 39 alumnes de segon de Batxillerat
Artístic de l’Institut Celestí Bellera.

Van fer de jurat els nens i nenes que han visitat el Servei de Pediatria i els pro-
fessionals que hi treballen. La proposta guanyadora va ser la de l’estudiant
Pau Martín Comas, creador del Muc i l’Anna, les mascotes que acompanyaran
el nou logotip del Servei de Pediatria de l’Hospital General de Granollers. 

9è concurs de fotografia sobre la lactància
materna 

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la Lactància Materna, la Comis-
sió de Lactància de l’Hospital va organitzar la novena edició del concurs de
fotografia, obert a professionals i usuaris, per sensibilitzar els futurs pares i
mares sobre els beneficis de la lactància materna. L’entrega de premis va tenir
lloc durant la cloenda de la II Jornada d’Actualització en Lactància Materna del
Vallès Oriental, que organitza aquesta Comissió. 

“15 lliçons de vida”
a l’Hospital de
Granollers  

Els passadissos de l’Hospital General
de Granollers van acollir durant el
mes de novembre una emotiva
exposició, “Hope: 15 lliçons de vida”,
obra de la fotògrafa granollerina
Georgina Porredón. Aquesta mostra
itinerant es va iniciar el 2017 amb
motiu del 15è aniversari de la Fun-
dació Oncovallès. 

Porredón va fer 15 fotografies a
malalts de càncer que havien atès a
la Fundació Oncovallès durant 15
anys, amb un recull de les seves
vivències.
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Donacions i voluntariat 

Els alumnes del PTT Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic de l’Escola
Vallès de Granollers han fet una donació de joguines i material al Servei de
Pediatria amb els diners recaptats amb el projecte Emprenedoria Social.

Per la seva part, el grup editorial Penguin Random House ha fet una donació
de llibres infantils i juvenils per als pacients del Servei de Pediatria.

També l’empresa Get & Invest ha tornat a col·laborar amb l’Hospital fent una
donació  anual del 3% de la seva facturació. A aquest gest solidari cal afegir-hi
la visita que l’octubre van fer professionals del BBVA Granollers per ajudar a
atendre usuaris i acompanyants residents del Centre Geriàtric.

2a Jornada sobre salut, alimentació i
exercici físic de les Franqueses del Vallès 

El 5 i 6 d’octubre va tenir lloc la 2a Jornada de Salut i Alimentació, centrada en
la importància d’evitar el sedentarisme per adquirir hàbits saludables. L’Hos-
pital General de Granollers forma part de les entitats col·laboradores i va apor-
tar el coneixement de diversos professionals, que van intervenir en diferents
sessions. La Jornada va finalitzar amb una caminada per tal d’activar el cos i
despertar consciències.
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Solidaritat amb
Alegria Amb Gambo 

L’Hospital General de Granollers ha
enviat material quirúrgic urgent per
donar suport al projecte Alegria
Amb Gambo del metge Iñaki Alegria.
Alegria és fundador de l’ONG Alegria
Sin Fronteras, que va néixer fa sis
anys a l’Hospital de Granollers quan
ell n’era resident de Pediatria.

L’Hospital de Gambo està situat en
una zona rural al sud d’Etiòpia i ofe-
reix atenció sanitària a la població
més necessitada, especialment
combatent la desnutrició infantil i la
mortalitat materna. 

Taula informativa
sobre el càncer de
còlon 

Amb motiu del Dia Mundial del Càn-
cer de Còlon, el divendres 23 de
març l’equip de l’Oficina Tècnica de
Cribratge del Vallès Oriental va mun-
tar una taula informativa a l’entrada
de Consultes Externes per donar
informació sobre hàbits saludables,
explicant com funciona el programa
de detecció precoç i els resultats
que se n’han obtingut.
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Àrea ambulatòria

Especialitats mèdiques
• Medicina interna
• Cardiologia
• Pneumologia
• Endocrinologia (UDEN)
• Nefrologia
• Dermatologia
• Malalties infeccioses
• VIH
• Aparell digestiu
• Reumatologia
• Al·lergologia
• Risc vascular
• Neurologia
• Neuropsicologia
• Oncologia mèdica
• Oncohematologia
• Hematologia clínica
• Geriatria
• Medicina física i rehabilitació

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
• Otorrinolaringologia
• Oftalmologia
• Urologia
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia

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

Atenció sociosanitària
• Psicogeriatria
• Avaluació integral ambulatòria (geriatria,

cures pal·liatives i trastorns cognitius)

Gabinets d’exploració 
• Aparell digestiu
• Pneumologia 
• Cardiologia
• Ginecologia i obstetrícia
• Reumatologia
• Otorrinolaringologia
• Oftalmologia
• Cirurgia vascular
• Al·lergologia

Alternatives
a l’hospitalització
• Hospital de dia medicoquirúrgic
• Hospital de dia geriàtric
• Hospital de dia psicogeriàtric 

(Hospital de Dia Sant Jordi)
• Unitat de diagnòstic ràpid
• Hospital de dia oncohematològic
• Àrea de tècniques especials
• Unitat de cirurgia sense ingrés
• Cirurgia menor ambulatòria

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

Hospitalització a
l’àrea sociosanitària
• Convalescència
• Cures pal·liatives
• Mitjana estada polivalent

Hospitalització
d’aguts
• Cirurgia general i especialitats

quirúrgiques
• Psiquiatria d’aguts
• Medicina interna i especialitats mèdiques
• Oncologia
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia
• Pediatria
• Unitat de cures intensives
• Unitat de cures intensives neonatals
• Obstetrícia i ginecologia
• Geriatria
• UFISS geriàtrica
• UFISS de cures pal·liatives

Cartera de serveis
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Serveis centrals
• Anestesiologia i reanimació
• Diagnòstic per la imatge
• Anatomia patològica

· Biòpsies
· Citologies
· Immunohistoquímica
· Autòpsies
· Biòpsies intraoperatòries
· Gangli sentinella

• Farmàcia
• Laboratori clínic
• Banc de sang
• Unitat de medicina física i rehabilitació
• Treball social

Programes
especials
• Programa de cribratge del càncer de

mama 
• Programa de cribratge del càncer de

còlon i recte 
• Unitat de diabetis, endocrinologia i

nutrició del Vallès Oriental

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

Cartera de serveis
privats
• Unitat Funcional d’Accidents: trànsit,

esportius, laborals, escolars
· Cirurgia ortopèdica i traumatologia
· Rehabilitació i fisioteràpia

• Atenció a la dona i a l’infant
· Atenció al part
· Ginecologia
· Pediatria
· Neonatologia 

• Cirurgia general i especialitats
· Cirurgia general i abdominal
· Urologia
· Otorrinolaringologia
· Cirurgia vascular

• Cirurgia ortopèdica i traumatologia
• Medicina estètica i cirurgia plàstica
• Oftalmologia
• Clínica del dolor
• Assessorament medicolegal

· Valoració del dany corporal
• Especialitats mèdiques

· Hospitalització
· Neurologia
· Endoscòpia digestiva

• Teràpies alternatives
· Osteopatia
· Tallers neuropsicològics
· Musicoteràpia 
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Recursos
Personal                                                                                                          1.582

Llits d’aguts                                                                                                       295

Llits sociosanitaris                                                                                             40

Llits de psiquiatria (Benito Menni)                                                               30

Quiròfans                                                                                                                9

Sales de parts                                                                                                         3

Sales de consultes externes                                                                           76

Gabinets d’exploració                                                                                       21

Sales de rehabilitació/fisioteràpia                                                                 2

Places d’hospital de dia (tractaments)                                                       34

Places d’hospital de dia geriàtric                                                                  30

Places de cirurgia major ambulatòria                                                         10

Places de l’Hospital de Dia Sant Jordi                                                         40

Places de residència per a gent gran                                                          62

Resultats econòmics
Ingressos 119.390

Despeses 119.350

Resultat d’explotació 40

Resultat financer -346

Resultat extraordinari 306

Resultat del període 0

En milers d’euros.

Resum d’inversions
2015 2016 2017 2018

Obres i equipament de nous serveis 844 540 714 905

Equipament i aparells assistencials 1.198 808 1.102 838

Instrumental i utillatge assistencial 10 11 0 153

Maquinària i aparells no assistencials 217 187 140 24

Equipament informàtic 315 757 167 396

Mobiliari en general 292 246 253 47

Total 2.876 2.549 2.377 2.363

En milers d’euros.

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital
                                                                                           2011                 2012                 2013                2014                    2015                  2016                  2017                 2018

Altes                                                                                   55                     54                    52                    53                       58                     56                      57                     59

Consultes externes                                                 1.016               1.009              1.043              1.065                  1.132                1.134                1.133               1.125

Urgències                                                                       315                   297                  289                  290                     308                   310                    310                   327

Parts                                                                                      5                        5                       5                       5                          4                        4                        4                        4

Intervencions quirúrgiques                                       53                     60                    58                    63                       69                     68                      69                     68

Mitjana dels 365 dies de l’any.

Resum d’activitat
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Activitat assistencial de l’àrea d’aguts

Hospitalització
Altes                                                                                                                 21.713

Altes convencionals                                                                               15.238

Altes CMA                                                                                                     6.475

Estada mitjana (dies)                                                                                     4,36

Parts                                                                                                                  1.378

Activitat quirúrgica programada                                                             
                                                                                                                                         Convencional                       CMA                   Índex de substitució                  Total

Cardiologia                                                                                                                                     157                           48                                                 23,4%                    205

Cirurgia general                                                                                                                           829                        666                                                 44,5%                 1.495

Cirurgia maxil·lofacial                                                                                                                   35                           60                                                 63,2%                       95

Cirurgia pediàtrica                                                                                                                         50                        276                                                 84,7%                    326

Cirurgia vascular                                                                                                                           213                        160                                                 42,9%                    373

Cirurgia reconstructora                                                                                                               83                           21                                                 20,2%                     104

Dermatologia                                                                                                                                     0                        803                                               100,0%                    803

Ginecologia                                                                                                                                    264                        633                                                 33,9%                    897

Obstetricia                                                                                                                                      159                             0                                               133,9%                     159

Oftalmologia                                                                                                                                      1                     2.055                                               100,0%                2.056

Otorrinolaringologia                                                                                                                   143                        303                                                  67,9%                    446

Traumatologia                                                                                                                              970                     1.189                                                  55,1%                 2.159

Urologia                                                                                                                                          447                           54                                                  10,8%                     501

Total                                                                                                                                                  3.351                     6.268                                                   65,2%                  9.619

Activitat quirúrgica urgent
Cirurgia general                                                                                                659

Cirurgia vascular                                                                                                  31

Cirurgia pediàtrica                                                                                                 1

Cirurgia maxil·lofacial                                                                                          0

Ginecologia                                                                                                           60

Obstericia                                                                                                            283

Oftalmologia                                                                                                           0

Otorrinolaringologia                                                                                             5

Traumatologia                                                                                                   595

Urologia                                                                                                                  16

Cardiologia                                                                                                            22  

Total                                                                                                                      1.672

Tècniques especials
Endoscòpies digestives                                                                             4.902

Colangiografia retrògrada endoscòpica pancreàtica                             85

Cardiologia (ecocardiograma Doppler)                                                5.316

Cirurgia menor ambulatòria
Cirurgia general                                                                                                264

Cirurgia maxil·lofacial                                                                                     468

Cirurgia reconstructora                                                                                       2

Cirurgia pediàtrica                                                                                                 4

Traumatologia                                                                                                      10

Cardiologia                                                                                                               6

Urologia                                                                                                            1.019

Oftalmologia                                                                                                      221

Otorrinolaringologia                                                                                          39

Ginecologia                                                                                                           45

Endocrinologia                                                                                              1.722

Dermatologia                                                                                                  1.131

Hematologia                                                                                                       120

Aparell digestiu                                                                                                      0

Total                                                                                                                      5.051

Anestèsia
Actes anestèsics en cirurgia programada                                           9.619

Actes anestèsics en cirurgia urgent                                                      1.672

Activitat clínica del dolor                                                                                      

Hospitalització                                                                                                    0

Àrea ambulatòria (visites i tractaments)                                           4.417
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Consultes externes
Primeres visites                                                                                          63.492

Visites successives                                                                                  201.422

Relació successives/primeres                                                                     3,17

Visites virtuals                                                                                              15.187

Mitjana diària de visites                                                                              1.125

Unitat de diagnòstic ràpid
Primeres visites                                                                                                622

Visites successives                                                                                       2.015

Relació successives/primeres                                                                    3,24

Hospital de dia                                                                                             

Tractaments d’oncologia i oncohematologia                                     8.709

Tractaments d’hospital de dia mèdic                                                   6.502

Altres tractaments                                                                                        9.100

Urgències
Ateses                                                                                                          119.402

Ingressades                                                                                                  11.842

Traslladades                                                                                                       653

Mitjana diària d’urgències                                                                             327

Unitat de cures intensives
Altes                                                                                                                      430

Estada mitjana                                                                                                 8,29

Diagnòstic per la imatge                                                                  

Radiologia convencional                                                                         99.866

Radiologia convencional contrastada                                                       489

Ecografies                                                                                                      12.133

TC                                                                                                                     14.540

Mamografies                                                                                                14.028

Radiologia intervencionista                                                                       1.211

Ressonància magnètica nuclear                                                               8.174

Laboratori
Peticions                                                                                                     175.722

Mostres                                                                                                       405.495

Determinacions                                                                                   1.366.536

Anatomia patològica
Citologies                                                                                                      21.687

Biòpsies                                                                                                          17.886

Tècniques especials                                                                                  10.460

Necròpsies                                                                                                             21

Farmàcia
Dispensació en farmàcia interna                                                        948.715

Dispensació en farmàcia externa                                                          24.101

Preparació de citostàtics                                                                          12.192

Preparació de nutricions parenterals                                                    5.253

Fórmules elaborades                                                                                       811

FPHAG2018 25JUL.qxp_Hospital de Granollers  25/7/19  12:30  Página 31



32 Fundació Privada Hospital Asil de Granollers · Memòria 2018

Activitat per serveis i especialitats

                                                                                                                                                                                               Visites de consultes externes

                                                                                                 Altes               Altes                                                                                                     Successives/
                                                                           hospitalització                CMA                    Total           Primeres       Successives               primeres             Virtuals

Medicina interna                                                            1.750                                          3.956                      806                     3.150                         3,91                          0

Cardiologia                                                                          875                    45                   9.177                  1.250                    6.825                         5,46                  1.102

Pneumologia                                                                      375                                          5.868                      875                    4.898                         5,60                        95

Endocrinologia                                                                     12                                       13.687                  1.269                  12.094                         9,53                     324

Aparell digestiu                                                                    10                                          4.969                   1.124                    3.534                          3,14                      311

Oncologia                                                                             210                                        13.511                      841                  12.670                       15,07                          0

Reumatologia                                                                           3                                          7.998                  1.220                    6.360                         5,21                      418

Neurologia                                                                           300                                          8.566                  1.480                    6.675                         4,51                      411

Nefrologia                                                                                 8                                          2.740                      515                    2.225                         4,32                          0

Dermatologia                                                                                              820                13.012                  3.069                    5.305                         1,73                 4.638

Al·lergologia                                                                                                                         2.887                  1.006                     1.831                         1,82                        50

Hematologia                                                                          28                                        17.387                  1.056                  16.082                       15,23                     249

Pediatria i especialitats                                                    931                                        14.218                   3.143                  10.859                         3,45                      216

Geriatria                                                                             1.445                                          1.148                      184                        627                         3,41                     337

Neuropsicologia                                                                                                                 1.645                      936                        709                         0,76                          0

Cirurgia general                                                              1.669                  809                   9.091                  3.826                    5.265                         1,38                          0

Cirurgia vascular                                                               245                  190                   5.774                  1.236                    4.538                         3,67                          0

Cirurgia pediàtrica                                                               45                  264                   1.736                      792                        944                          1,19                          0

Cirurgia reconstructora                                                     25                     10                       413                         71                        342                         4,82                          0

Cirurgia maxil·lofacial                                                        64                     21                  2.772                  1.277                     1.495                          1,17                          0

Urologia                                                                                460                    50                10.907                  2.041                    8.866                         4,34                          0

Oftalmologia                                                                            0              2.180                32.917                   6.614                  25.878                         3,91                     425

Otorinolaringologia                                                          205                  238                11.834                  5.041                    6.793                         1,35                          0

Cirurgia ortopèdica i traumatologia                        1.805              1.089                44.253                10.056                  33.727                         3,35                     470

Ginecologia i obstetrícia                                             1.970                  391                10.770                  2.837                     7.933                         2,80                          0

Anestesiologia                                                                                                                  15.973                  8.063                     1.887                         0,23                 6.023

Clinica del dolor                                                                                              0                           0                                                                                                                        

Hospital de dia mèdic i quirúrgic                                                                                 1.990                      702                     1.211                         1,73                        77

Hospitalització domiciliària                                            400                                                   0                                                                                                                        

Atencions d’infermeria i altres                                                                                      9.339                       741                    8.559                         0,00                        39

Medicina física i rehabilitació                                                                                         1.563                   1.421                        140                          0,10                          2
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Principals grups relacionats amb el diagnòstic

GRD d’hospitalització convencional

GRD: APR 32      Diagnòstic                                                                                                                                                                                                                          Nombre 

        560                Part                                                                                                                                                                                                                                         1.012

        194                Insuficiència cardíaca                                                                                                                                                                                                         559

        139                Altres pneumònies                                                                                                                                                                                                              506

        144                Altres diagnòstics menors, signes i símptomes d’aparell respiratori                                                                                                               467

        463                Infeccions de ronyó i tracte urinari                                                                                                                                                                               422

        140                Malaltia pulmonar obstructiva crònica                                                                                                                                                                         353

        540                Cesària                                                                                                                                                                                                                                      342

        302                Substitució d’articulació de genoll                                                                                                                                                                                 310

        263                Colecistectomia laparoscòpica                                                                                                                                                                                       264

        221                Procediments majors d’intestí prim i gruixut                                                                                                                                                           242

GRD de cirurgia major ambulatòria

GRD: APR 32      Diagnòstic                                                                                                                                                                                                                          Nombre 

          73                Procediments sobre cristal·lí, excepte òrbita                                                                                                                                                         2.100

          92                Procediments sobre ossos facials, excepte procediments majors sobre os cranial/facial                                                                       501

        361                Empelt de pell per diagnòstics de pell i teixit subcutani                                                                                                                                       472

        532                Altres malalties menstruals i de l’aparell reproductor femení                                                                                                                            323

        228                Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical                                                                                                                                     267

        313                Procediments sobre genoll i part inferior de la cama, excepte peu                                                                                                                  212

          26                Altres procediments del sistema nerviós i relacionats                                                                                                                                           198

          98                Altres procediments sobre orella, nas, boca i gola                                                                                                                                                  188

        316                Procediments sobre mà i canell                                                                                                                                                                                      183

        513                Procediments sobre úter i annexos per procés no maligne                                                                                                                                 165

Convalescència                                                                 
Pacients atesos                                                                                                 352

Estades                                                                                                           10.667

Cures pal·liatives                                                              
Pacients atesos                                                                                                  245

Estades                                                                                                             3.388 

Hospital de dia geriàtric                                               
Pacients atesos                                                                                                  108

Estades                                                                                                             4.970

UFISS                                                                                       
Pacients atesos de geriatria                                                                      1.066  

Pacients atesos de cures pal·liatives                                                          210  

Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)
Geriatria i cures pal·liatives                                                                           357

Trastorns cognitius                                                                                            51  

Processos avaluats                                                                                           408

Activitat assistencial de l’àrea sociosanitària

Activitat de la residència per a gent gran

Places                                                                                                                      62

Estades                                                                                                           21.731

Índex d’ocupació                                                                                         96,0%
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Equipaments
Habitacions individuals 20

Quiròfans de cirurgia convencional 2

Quiròfan de cirurgia ambulatòria 1

Sales de parts 3

Sala de part natural amb banyera 1

Llits d’UCI 8

Hospitalització
Altes d’hospitalització convencional 1.098

Estada mitjana en hospitalització convencional 5,04

Altes CMA 214

Parts 269

Activitat quirúrgica
Cirurgia major ambulatòria 214

Cirurgia convencional 444

Intervencions quirúrgiques 658

Cirurgia menor ambulatòria 133

Urgències
Medicina interna 980

Pediatria 450

Traumatologia 4.852

Altres 844

Total 7.126

Rehabilitació
Sessions 25.421

Visites ambulatòries
Visites 10.144

Activitat mutual i privada
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Activitat de compres i magatzem
Comandes                                                                                                     20.193

Departaments atesos                                                                                      184

Paquets servits                                                                                         160.591

Caixes rebudes                                                                                           35.007

Punts de distribució                                                                                        202

Línies de consum anuals                                                                       145.259

Línies de compres anuals                                                                        49.408

Hoteleria
Roba rentada (tones)                                                                             644,966

Àpats servits a pacients (pensions completes)                            124.924

Recollida de materials
Residus generals                                                                                     703,23 t

Residus sanitaris i biològics                                                                 286,16 t

Paper i cartró                                                                                               86,80 t

Residus alimentaris (olis)                                                                           80 kg

Runa                                                                                                                77,06 t

Residus vegetals (jardins)                                                                       11,96 t

Ferro                                                                                                               10,95 t

Vidre                                                                                                               11,56 t

Serveis generals

Reclamacions
Reclamacions rebudes                                                                                   943

Motius de les reclamacions*                                                                     1.234

Assistencial                                                                                                      212

Documentació                                                                                                  26

Hostaleria                                                                                                           82

Informació                                                                                                         72

Organització i tràmits                                                                                  734

Tracte                                                                                                                 108

Reclamacions cada 1.000 visites                                                               1,15

* En una queixa pot constar més d’un motiu.

Agraïments i tràmits
Total d’agraïments                                                                                           146

Total de suggeriments                                                                                      31

Tramitació de segona opinió mèdica                                                          40

Lliurament de documentació clínica                                                     8.000

Informació i tramitació de voluntats anticipades                                   13

APP Hospital Granollers
Nombre total d’usuaris connectats a l’APP                                      16.707

Mitjana de sessions dels usuaris                                                                7,29

Atenció a l’usuari
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President
Josep Mayoral Antigas
Alcalde de Granollers

Secretari
Francesc Bellavista Arimany (a partir del 21 de març de 2018)
Representant de la Cambra de Comerç

Vocals
Mn. Josep Monfort Mengod
Rector de la parròquia de Sant Esteve de Granollers

Francesc Estabanell Raventós (a partir del 21 de març de 2018)
Representant de la Fundació Adolfo Montañá

Germán Cequier Bardají
Designat pel Patronat entre els protectors

Josep Mur i Planas
Designat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

Montserrat Roca Roger
Designada pel Patronat entre els protectors

Carme Esplugas Martí
Designada pel Patronat

Director general
Rafael Lledó Rodríguez

Adjunta a la Direcció General
Eva Martín Sánchez

Directora mèdica
Mònica Botta Santasuana

Directora d’Infermeria
Carme Tusquellas Oto

Director de Persones
Carles Pla Poveda

Directora d’Economia i Serveis
Carme Padullés García

Director de Qualitat i Planificació
Andreu Aloy Duch

Directora d’Organització i Sistemes d’Informació
Anna Benavent Navarro (fins al 19 de desembre de 2018)

Directora de Gestió de Clients i Atenció a l’Usuari
Marina Clarambo Semis

Patronat Equip directiu
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