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Teniu a les mans una memòria que, per molt que ho 
intenti, no podrà explicar prou bé la feina de la Fundació 
Privada Hospital Asil de Granollers de l’any 2020.  
 
Més que mai, més enllà de les dades que conformen 
aquest necessari exercici de transparència, hem de parar 
especial atenció a una sèrie de factors intangibles que 
han emergit amb força, per fer front a una pandèmia que 
no esperàvem i que no coneixíem.
 
A principis de març vàrem viure els primers episodis de 
la Covid-19. I amb una rapidesa inusitada la pandèmia va 
trasbalsar el país.
 
No ens va agafar en el millor moment. El nostre 
sistema sanitari tot just començava a trobar sortides 
als problemes d’infrafinançament provocats per les 
reduccions pressupostàries que vàrem patir la dècada 
passada.
 
Però, una vegada més, van ser els i les professionals qui 
van teixir la xarxa de suport que tothom necessitava.
Patint. Inventant recursos allà on no n’hi havia. 
Improvisant solucions allà on les institucions no 
arribaven.
Buscant respostes a preguntes que mai s’havien fet. Tot 
era nou. Tot era força desconegut.
Desplegant un compromís que anava mes enllà d’horaris 
i de torns. Mes enllà del risc de contagi que va afectar a 
tants treballadors i treballadores de la sanitat.  Amb una 
generositat que tothom va aplaudir, i acompanyar.
Va ser molta la gent que va fer aportacions. Algunes 
econòmiques, la gran majoria posant a disposició 
materials que tanta falta feien.
 
Reconvertint l’hospital de dalt a baix. Transformant 
consultoris en habitacions. Multiplicant el nombre de llits 
d’UCI. Modificant llocs de treball per fer front a les noves 
necessitats. Acompanyant al Servei Català de la Salut 
posant en marxa nous dispositius sanitaris d’emergència.
 
I molt especialment, vivint i compartint el dolor de 
la gent. Mirant d’alleugerir el dolor de la gent. De las 
persones malaltes i dels seus familiars. En primera línia.

Recordant -i recordant-nos- que necessitem i mereixem 
un millor sistema sanitari públic. Més ben dotat. I que 
mai més hem de viure episodis que retallin els serveis 
públics.
 
Vull fer notar, també, el lideratge que la consellera de 
Salut Alba Vergés i el seu equip han exercit. La sintonia 
entre l’administració sanitària i els equips del nostre 
Hospital ha estat a l’alçada de les exigències del moment. 
Fruit de la dinàmica de treball conjunt es van poder 
constatar, una vegada més, alguns dels dèficits històrics 
que patien les nostres instal·lacions.
 
Vàrem tancar l’any amb una extraordinària noticia. La 
Generalitat invertirà 34 milions d’euros en la construcció 
d’un nou edifici. En pocs mesos veurem créixer l’hospital. 
Entre altres coses, vindran unes noves Urgències amb 
4000 metres quadrats i 90 punts d’atenció als pacients. 
També, més llits de cures intensives. Un salt endavant 
decisiu.
 
Estem posant les bases del futur de la nostra institució. 
Un futur millor. Amb unes condicions de treball més 
dignes. I amb una atenció a la ciutadania del Vallès 
Oriental equiparable a la del conjunt del país.
 
Aquesta rellevant actuació complementa decisivament 
altres millores que estan en curs. D’aquí pocs mesos es 
posarà en marxa el Centre de salut del carrer Girona. 
També, els nous llits de malats crítics com ampliació de 
la nostra UCI. La col·laboració amb altres institucions 
es concretarà, a més, duplicant el servei d’atenció a les 
malalties mentals que Benito Meni desplega a les nostres 
instal·lacions. I si s’acompleixen les previsions, posant 
en marxa les obres de construcció del nou centre de 
radioteràpia que l’Hospital Clínic ha de fer al solar de Can 
Bufí.
 
Poc a poc avancem. Volem que al voltant de la Fundació 
Privada Hospital Asil de Granollers hi hagi un Parc 
Sanitari de primer nivell. Que avanci en complexitat. 
En coneixement. En qualitat i quantitat de serveis. En 
condicions de treball pels nostres professionals.
 
És el millor homenatge que podem fer a les persones que 
hem perdut en aquest 2020 ple de dolor.

Josep Mayoral
Alcalde de Granollers i president de la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers
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La memòria de l’any 2020 constitueix un recull 
de l’atenció i les emocions relacionades amb la 
pandèmia del Covid-19; una crisi sanitària, social i 
econòmica que ha transformat les nostres vides i 
el nostre hospital. Un repte sanitari del que costa 
treure’n components positius, donat que no hi ha res 
més important que les vides humanes.

Per fer-li front, hem comptat amb uns professionals 
compromesos, experts i empàtics, que han posat 
tot l’esforç, la flexibilitat i la sensibilitat que ha 
calgut per adequar la nostra oferta a una demanda 
intensa, imprevisible i d’alt risc. L’adaptació ha estat 
assistencial, però també logística i tecnològica. 
Acompanyats per l’administració sanitària, vam 
reinventar l’hospital per afrontar una realitat inèdita; 
l’estructura i els recursos es van fer líquids; s’han 
desplegat nous serveis i noves maneres de fer: 
l’ecobroncoscòpia, la biòpsia líquida per a pacients 
amb càncer avançat, les tecnologies intel·ligents per 
a l’administració de fàrmacs oncològics ò l’afirmació 
del treball i de l’atenció a distància. Nogensmenys, la 
col·laboració de la ciutadania ha estat immensa, fent 
costat emocionalment i material als professionals i 
per tant, a la Institució. L’Hospital i el seu entorn es 
van unir en la primera i més dura fase de la pandèmia 
per combatre l’enemic extern. Serveixi aquest escrit 
per agrair l’esforç dels professionals i la complicitat 
i solidaritat de la Comunitat a la que prestem 
assistència.

Durant l’any que comprèn aquesta memòria, també 
hem posat en marxa l’Edifici del Coneixement, que 
contribueix a impulsar projectes de recerca, innovació 
i docència; hem avançat en l’ampliació de la unitat 
de cures intensives i del bloc quirúrgic a l’edifici 
del carrer Girona (hospital complementari); s’han 
consolidat les primeres passes per al nou edifici de 
radioteràpia treballat conjuntament amb l’Hospital 
Clínic, l’Ajuntament de Granollers i la Diputació de 
Barcelona; així com la renovació del servei d’urgències, 
que acompanya l’ampliació de l’hospital.

L’any 2020 ha estat un any assenyalat per a tot el món, 
marcat per la malaltia provocada pel Coronavirus però 
també per la resposta donada per la nostra gent: cal 
reiterar, una vegada més, el més sentit reconeixement 
als nostres professionals, el nostre agraïment a la 
població de referència que ens ha ajudat fent l’esforç 
col·lectiu, i el nostre acompanyament a les persones 
que han patit els estralls més dolorosos de la 
malaltia. Tot plegat ens fa sentir orgullosos i confiats 
en el futur immediat.

Rafael Lledó
Director general de la Fundació Privada 
Hospital Asil de Granollers
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La Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 
(FPHAG) és un centre d’atenció sanitària, 
sociosanitària i social que forma part del sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya. 
Està integrada pel Centre Geriàtric Adolfo Montañá i 
per l’Hospital General de Granollers, que és l’Hospital 
de referència del Vallès Oriental.

La Fundació és un centre sanitari viu i dinàmic que 
treballa intensament en la millora continuada del 
servei als ciutadans, fidel a la seva missió, visió i 
valors.

LA NOSTRA MISSIÓ 

Oferir serveis sanitaris i socials personalitzats i 
excel·lents, per millorar el benestar de les persones 
en qualsevol moment del seu procés vital.

LA NOSTRA VISIÓ

Ser referents i reconeguts en l’àmbit de la salut, en 
un entorn innovador, eficient i sostenible, aportant 
valor als pacients i als professionals.

ELS NOSTRES VALORS

• Orientació al pacient: primer, les persones.
• Excel·lència professional i treball en equip.
• Millora contínua i innovació.
• Compromís i transparència amb l’entorn.

Promovem una cultura 
participativa on la veu 

del pacient i el talent dels 
professionals són els eixos 

vertebradors i transformadors 
de la nostra institució.



FPHAG8

Un any marcat per 
la pandèmia



M|20

3 - UN ANY MARCAT PER LA PANDÈMIA

9

L’11 de març de 2020 ingressava el primer pacient 
diagnosticat de COVID-19 a l’Hospital i, en poc menys 
d’una setmana, començava el repte sanitari més gran 
al qual ens hem hagut d’enfrontar mai.

L’inici de la crisi va comportar molts canvis i va 
obligar la institució a organitzar-se ràpidament per 
fer-hi front. Es van reconvertir els espais per crear 
més llits d’UCI i per fer habitacions d’hospitalització 
allà on habitualment es feien visites ambulatòries. 
Els professionals també es van haver d’adaptar a 
la situació, en alguns casos canviant el seu rol per 
poder donar-hi suport. Es van transformar maneres 
de treballar, activant les visites no presencials en el 
seguiment de pacients d’altres patologies, amb la qual 
cosa s’evitaven desplaçaments innecessaris al centre 
sanitari. Fins i tot les relacions entre les persones van 
canviar. Un aïllament obligat va portar a altres tipus 
de relació entre l’organització, els pacients i el seu 
entorn. Es van haver de reformular aquests vincles 
i, sobretot, la comunicació entre pacients i familiars 
perquè des de la distància no perdéssim ni un àpex 
d’humanitat. 

Les prioritats dels subministraments es van veure 
alterades; tothom es va mobilitzar per aconseguir els 
components dels equips de protecció individual, i vam 
ser testimonis de l’extraordinària capacitat de reacció 
i la generositat dels ciutadans, que es van abocar amb 
l’hospital i els seus professionals.
 
La pandèmia de la COVID-19 ha provocat una crisi 
sanitària, social i econòmica que ha capgirat les 
nostres vides, però també ha deixat aprenentatges 
extraordinaris. Ens ha ensenyat a estar units per poder 
superar una situació mai coneguda; a treballar de 
manera diferent, a prendre decisions i posar-les en 
marxa de manera més àgil i més eficient; i ha realçat 
la feina sanitària, una tasca transcendent i d’enorme 
valor pel servei final a les persones.

Durant la pandèmia hem 
adaptat, transformat i millorat 

els processos assistencials.
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Cronologia La pandèmia 2020 en xifres

MARÇ

ABRIL

JUNY

OCTUBRE

DESEMBRE

MAIG

JULIOL

NOVEMBRE

Primer comitè 
de crisi

Primer professional
infectat

Campanya solidària de 
donacions per fer front 
a la COVID-19

L’activitat maternoinfantil 
(ginecologia, parts i 
pediatria) es trasllada 
a la Mútua Granollers

Restricció de visites 
d’acompanyants a 
l’Hospital

L’Hospital comença 
progressivament el 
retorn a la normalitat

Nova normativa d’accés per 
a familiars i acompanyants 
de pacients de l’Hospital

L’Hospital disposa de PCR 
SARS-CoV-2 POCT per 
poder fer PCR urgents 
amb resultats en una hora

 Primer pacient 
ingressat

 Campanya 
solidària de recaptació 

de mascaretes amb Unió 
Empresarial

 Es tanca el Servei 
d’Urgències Centre

 Pic més elevat de pacients 
COVID (182 pacients positius 

i 76 pacients amb sospita 
de COVID)

 Inici de l’hotel 
medicalitzat B&B

 Retrobament esperat 
per residents i familiars al 

centre geriàtric

 L’Hospital disposa del test 
ràpid antigènic SARS-CoV-2 

(TRA), que permet la detecció 
d’antígens i l’obtenció del 

resultat en menys d’una hora

 Manifest conjunt 
de les entitats sanitàries 

del Vallès Oriental
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homes194

1.516

245

279

10 60

1.600

275

30.243

59%
72%

96

TOTAL DE DEFUNCIONS

TOTAL D’ALTES D’HOSPITALITZACIÓ

ACUMULAT DE PACIENTS 
A LES ÀREES DE CRÍTICS

NOMBRE D’ESTUDIS DE CONTACTE 
PER EXPOSICIÓ A LA COVID-19

INCREMENTS DE LLITS UCI DURANT LA PRIMERA ONADA DE LA PANDÈMIA

NOMBRE DE CASOS ESTUDIATS

NOMBRE DE PROFESSIONALS INFECTATS

NOMBRE DE PCR REALITZADES

èxitus

pacients

casos

estudis

De a Llits*

* A partir de la segona quinzena d’abril del 2020 s’estableix l’estructura de 20 
llits de crítics. Aquesta nova dotació de llits ha estat al 95% d’ocupació fins 
avui, amb alternança de períodes d’ocupació COVID i no COVID.

professionals 
positius

PCR

persones de 
més de 75 anys

casos durant 
la primera onada

(internament i en 
laboratoris externs)

(UCI + UCRI · Unitat de Cures 
Respiratòries Intensives)

194
TOTAL ÈXITUS COVID-19 (Confirmat + clínica)

59% 41%
èxitus

32%85 o + anys

75 · 84 anys

65 · 74 anys

45 · 64 anys

15 · 44 anys

5 · 14 anys

0 · 4 anys

59%

24%

11%

5%

11%

0%

0%

0%

32%

23%

13%

GENER

FEBRER

Primeres instruccions de 
maneig a Urgències dels 
possibles casos d’infecció 
pel nou coronavirus

Publicació del procediment 
‘Actuació enfront de 

casos d’infecció pel nou 
coronavirus (2019-nCoV)

28

5
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La pandèmia 2020 en xifres

1.516
TOTAL CASOS COVID-19
(Confirmat + clínica)

85 o + anys

75 · 84 anys

65 · 74 anys

45 · 64 anys

15 · 44 anys

5 · 14 anys

0 · 4 anys

27%

17%

18%

23%14%

19%

22%

32%

12%

0%

0%

15%

Incidència 2020 per edat i sexe dels casos COVID-19 
a la FPHAG (confirmats + clínica)

Un pla de contingència adaptat a cada 
moment 

Es va crear un equip multidisciplinari intern 
per a l’avaluació contínua de les necessitats 
relacionades amb recursos, espais, equipament 
i gestió de personal en cada fase de la 
pandèmia. 

Es va establir un Pla de Contingència basat en 
cinc nivells. En cada nivell s’establia el pla de 
treball a curt termini i es coordinava l’equip 
implicat. Es van elaborar nous protocols 
assistencials i de tractaments, circuits i 
normatives.

L’esforç per mantenir l’activitat més enllà de la pandèmia

Un dels principals reptes de la gestió de la pandèmia va ser minimitzar l’afectació dels pacients amb patologies 
més enllà de la COVID-19 i prioritzar les patologies més urgents. Per assolir-lo, en el darrer trimestre del 2020 
l’Hospital va implantar noves dinàmiques que s’han consolidat com a estratègies que milloren l’accessibilitat i 
la connectivitat de la xarxa sanitària:
• Visites no presencials mitjançant trucada telefònica o videoconsulta amb el pacient.
• Visites no presencials asíncrones que es fan sense pacient i en les quals la comunicació no té lloc en el  
 mateix moment.
• Consultories virtuals entre professionals de l’atenció especialitzada i l’atenció primària (sense el pacient).
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57%
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La posada en marxa de nous dispositius i la 
readaptació dels existents per donar sortida a les 
necessitats assistencials dels pacients COVID van 
fer necessari formar professionals d’altres àrees per 
reforçar l’atenció als pacients crítics.

Seguint les recomanacions de les institucions 
sanitàries, l’organització va fomentar el teletreball 
o la teleassistència en aquells llocs de treball on 
era possible, i va fer rotació en la presencialitat dels 
professionals i la distribució dels equips.

La pandèmia també va requerir una important 
tasca de reclutament i selecció de professionals per 
reforçar els equips assistencials. Es van contractar 
estudiants d’últim curs d’Infermeria i Medicina i es 
van dur a terme processos de captació proactiva de 
professionals d’infermeria. També es van incorporar 
nous comandaments i directius, en alguns casos a 
través de la promoció interna, i un cop més es va 
apostar pel talent dels professionals de l’Hospital.

• Videotrucades
• Call Center 
• Projecte “Abraçades de paper”,
 amb l’enviament de cartes i dibuixos als pacients i  
 professionals de l’hospital.

Nombre de noves contractacions 2020 
(gràcies a l’Ordre SND/232/2020, de 15 de març)

Nombre d’hores de treball addicional dedicades a la 
COVID-19 (del març al desembre del 2020)

Estudiants d’últim 
any del grau en Medicina

Facultatius 
jubilats

Infermers 
jubilats

Graduats en Medicina pendents 
de ser adjudicataris de plaça

Estudiants d’últim any 
del grau en Infermeria

 (aproximadament la feina de 78 persones). 

hores

Augment del nostre equip Al costat del pacient

53

129.000

3

2
1

4

43
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• Ampliació de la Unitat d’Urgències de Curta   
 Estada, amb un total de 26 llits.

• Reformulació i adequació d’espais per créixer en  
 llits d’UCI i d’hospitalització per donar resposta  
 als pacients COVID.

• Adequació i posada en funcionament de l’hotel  
 medicalitzat.

• Trasllat del bloc obstètric a la Mútua del Carme.

Grups de Suport a Professionals creats durant la 
primera onada de la pandèmia (març i abril).

Seguiment de 
60 professionals

Nombre de famílies ateses 
pel Dol Covid

Nombre de trucades 
de condol

Visites d’activitat d’interconsulta 
interhospitalària

Persones ateses, amb 5 sessions 
de suport emocional

Estudi “Detecció de les reaccions d’estrès agut 
entre el personal sanitari i efectes de la intervenció 
psicològica entre una població de personal sanitari 
d’alt risc

El suport emocional 
a les persones

Transformació d’espais

4
60
146
126

490

38

Enviament de cartes de condol a persones que van perdre un familiar 
COVID o no COVID durant el període del 15 de març al 31 de maig de 2020. 
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• Implantació de les màquines expenedores 
 de mascaretes.
• Creació de nous magatzems de seguretat, 
 un de material EPI i un altre de material respiratori. 
• Excés de residus provocats per la pandèmia durant  
 l’exercici 2020: 95,52 tones.
• Excés de quilograms d’uniformitat rentats: 31.309,3 kg. 
• Nombre de quilograms de bates de COVID   
 reutilitzables rentades: 56,149,16 kg. 

• Activació de 180 escriptoris virtuals 
 (130 per fer teletreball) a partir del 13 de març de  
 2020 (abans de la pandèmia hi havia 10 escriptoris  
 remots per a alts càrrecs).
• Adaptació dels centres de treball remots a l’hotel  
 medicalitzat i a la Mútua del Carme.
• Adaptació dels espais COVID: portàtils i telèfons,  
 càmeres de videovigilància en habitacions COVID i  
 integració de monitors de constants.
• Adaptació a la plataforma que CatSalut va crear per  
 facilitar la visita no presencial als pacients. Durant la pandèmia, l’Àrea de Recerca i Innovació va 

gestionar la participació en 23 projectes relacionats amb 
el virus SARS-CoV-2 i la malaltia de la COVID-19, incloent-
hi estudis amb medicaments, registres i respiradors 
d’impressió 3D.

L’activitat relacionada amb la lluita contra la pandèmia 
també es va veure reflectida en l’augment de l’activitat 
del CEIm, que va habilitar quatre sessions extraordinàries 
per a l’avaluació de projectes sobre la COVID-19.

Nombre de projectes gestionats relacionats 
amb el virus SARS-CoV-2 i la malaltia COVID-19: 23

Adaptació logística

Transformació digital Adaptació de la Recerca 
i la Innovació

Equipaments més importants adquirits durant el 2020

Respiradors/humidificadors40

50

22

Llits

Carros diversos (cures/roba/...)

Adquisició de material de protecció
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0

15
3.
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0
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Guants nitril Mascaretes 
quirúrgiques

Mascaretes 
FFP2 i FFP3

Vestits bussos 
de protecció 

Altres 
(polaines, davantals, 
maneguins,asquets...)

2020 20202020 2020 20202019 20192019 2019 2019

180 ESCRIPTORIS 
VIRTUALS
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Per fer front a la COVID-19, empreses, institucions, associacions i ciutadans es van abocar amb l’Hospital de forma 
admirable, desinteressada i continuada. L’Hospital va rebre més de 1.700 mostres solidàries d’ençà que va començar 
la crisi sanitària: des de donacions econòmiques que van permetre adquirir respiradors, equipaments d’autoprotecció 
o material sanitari, fins a donacions de materials com dispositius tecnològics, productes d’alimentació o d’higiene 
personal per tenir cura dels nostres professionals. També es van dur a terme accions de voluntariat i mostres de 
suport compartides en xarxes socials, amb missatges d’agraïment i solidaritat. Un munt de gestos, de persones, 
d’entitats i d’empreses als quals estarem sempre agraïts. 

Una allau de solidaritat

Moltes de les imatges 
seleccionades en aquest apartat 
han estat realitzades i lliurades 
pels professionals sanitaris de 
l’Hospital. 
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Altres fets 
destacats
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Salut va presentar el projecte d’ampliació i 
modernització de l’hospital per afrontar la pandèmia 
i la postpandèmia de la COVID-19.

El Departament de Salut, l’Ajuntament de Granollers 
i la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers 
van iniciar les actuacions per construir un nou 
espai hospitalari polivalent en un solar que cedirà 
el consistori. El projecte té com a objectiu donar 
resposta a les necessitats sorgides amb la pandèmia 
de la COVID-19 i ampliar i modernitzar el centre. Amb 
un cost aproximat de 25 milions d’euros, aportats 
pel Departament de Salut, l’actuació va més enllà 
del creixement estructural de llits i la disponibilitat 
d’espais per atendre les persones amb COVID-19 amb 
les mesures de seguretat òptimes. 

“Fem una aposta per un edifici que pensa en la COVID 
però també a quedar-se més enllà de l’epidèmia, i 
que dona una resposta territorial per a molta població 
de referència”, va declarar la consellera de Salut, Alba 
Vergés, a l’acte de presentació. Segons la consellera, 
aquesta actuació s’emmarca dins les accions per 
“reforçar el sistema de salut de Catalunya, i adequar-
lo i transformar-lo al que calgui per a satisfer les 
necessitats en salut de la ciutadania”. A més, també 
va posar en valor que la inversió necessària per al 
projecte és real i plausible, i que estarà disponible a la 
tardor.

Els detalls del projecte

L’ús del nou espai, d’uns 9.000 m2, serà l’allotjament 
del servei d’urgències en tota la planta baixa de 
l’hospital (4.000 m2), amb 90 punts d’atenció. A la 
primera planta (2.000 m2) s’ubicarà l’àrea de crítics, 
semicrítics i d’hospitalització convencional, fins a una 
capacitat total de 40 llits, 8 dels quals es consoliden 
com a llits de crítics estructurals, que passen dels 20 
actuals a 28. Aquesta primera fase estarà disponible a 
la tardor del 2021. Els 3.000 m2 restants es reservaran 
per a l’ampliació quirúrgica en una segona fase. A 
més, un cop tancat el pla funcional, es determinarà 
l’ampliació de la resta d’àrees.

Més enllà de la resposta a la situació originada per 
la pandèmia de la COVID-19, el nou edifici polivalent 
també podrà reconvertir-se fàcilment en altres 
usos que permetran la transformació global de les 
principals àrees de l’hospital.

El projecte es veurà complementat, a més, amb 
l’obertura gradual, el 2021, de l’actuació del centre de 
salut del carrer de Girona, que incorporarà 4 quiròfans 
CMA (Cirurgia Major Ambulatòria), 2 cma (Cirurgia 
Menor Ambulatòria), el CUAP (Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària), l’ASSIR (Atenció a la Salut Sexual i 
Reproductiva) territorial i consultes d’especialitzada.

L’Hospital en creixement
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Un centre d’excel·lència en tres àrees: Docència, 
Formació i Desenvolupament i Recerca i Innovació

El mes de març del 2020 es va inaugurar l’Edifici del 
Coneixement de la Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers (FPHAG). La rehabilitació d’aquest edifici 
històric s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració de 
”la Caixa”.

Les obres de rehabilitació es van començar l’any 2014 
i es van acabar a finals del 2019. L’espai rehabilitat 
consta de 1.273 m2, amb una superfície útil de 1.082 m2 
i amb un cost total de 2.630.979 €, dels quals 1.850.000 
els ha aportat ”la Caixa”.

La inauguració fou a càrrec del Sr. Josep Mayoral, 
alcalde de Granollers i president del Patronat de la 
FPHAG; el Sr. Robert Fabregat, director general de 
Recerca i Innovació del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya; el Sr. Àngel Font, director 
corporatiu de Recerca i Estratègia de la Fundació 
Bancària ”la Caixa”; i el Dr. Rafael Lledó, director 
general de la FPHAG.

A l’acte van assistir més d’un centenar de 
professionals de l’àmbit de la salut i de la gestió del 

coneixement, així com professionals del centre, que 
van poder visitar les instal·lacions reformades. 

El nou Edifici del Coneixement consta de dues plantes 
dedicades a Docència, Formació i Desenvolupament i 
Recerca i Innovació, més una tercera destinada a aula 
magna i a sala d’activitats.

Docència en un entorn d’avantguarda

Des de l’any 1983, la FPHAG està acreditada per 
formar metges especialistes amb el sistema MIR i té 
12 especialitats acreditades pel Ministeri de Sanitat. 
L’any 2008 va esdevenir hospital universitari gràcies a 
l’acord amb la Universitat Internacional de Catalunya 
(UIC). 

Durant el darrer curs ha col·laborat en la formació de 
860 persones (178 alumnes de pregrau, 536 alumnes 
de grau, 57 estudiants de màster o postgrau i 89 
residents de formació sanitària especialitzada). 
En l’àmbit internacional, participa en la formació 
d’estudiants de medicina de la Universitat de 
Monterrey (Mèxic) i de la Fundació Universitària Juan 
N. Corpas (Colòmbia).

La FPHAG i ”la Caixa” inauguren l’Edifici del Coneixement
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Formació i desenvolupament per fomentar el talent 

La FPHAG dissenya, coordina i implementa el pla de 
formació per a la capacitació dels professionals de 
l’organització tant en l’àmbit intern com extern. El 
darrer exercici, hi van participar 6.679 alumnes (6.020 
de formació interna i 659 de formació externa) i es 
van dur a terme 258 accions formatives. En l’àmbit 
del Desenvolupament, també s’encarrega d’atraure i 
seleccionar els professionals més adients, identificant 
el talent intern i fomentant el seu desenvolupament 
laboral i personal.

Recerca i innovació orientada a resultats

Creada l’any 2007, l’Àrea de Recerca i Innovació té 
com a missió promocionar la recerca i la innovació 
a la FPHAG i a la comarca, mitjançant el foment de 
l’activitat científica i la gestió del coneixement generat. 
Es subdivideix en diverses àrees de treball (Recerca i 
Estadística, Innovació i Transferència de Tecnologia, 
Observatori de Salut (OSVA), Gestió Econòmica de la 
Recerca i la Innovació, Gestió del Coneixement de la 
Recerca i la Innovació i Biblioteca), que contribueixen 
a l’obtenció d’uns resultats òptims en recerca, 
innovació i salut.



20 FPHAG

Som qualitat
Som

qualitat



5 - SOM QUALITAT

21M|20

Presentada la proposta guanyadora 
per al projecte del nou centre de 
radioteràpia del Vallès Oriental i 
Osona
La unió temporal d’empreses (UTE) conformada pels 
despatxos d’arquitectes BAAS Arquitectura i Casa 
Solo Arquitectes, va presentar el projecte d’edificació 
del primer centre de radioteràpia per a pacients 
de càncer que viuen el Vallès Oriental i a Osona. El 
projecte respon a la xarxa assistencial que el Servei 
Català de la Salut (CatSalut) està desplegant a tot el 
territori, com la xarxa C-17*. 

Fins ara, els pacients amb càncer d’aquesta àrea 
s’havien de desplaçar a Barcelona per rebre el 
tractament. La nova unitat de radioteràpia estarà 
capacitada per oferir tractaments en oncologia 
radioteràpica, en totes les seves especialitats, fins i 
tot en modulació d’intensitat.

La proposta guanyadora del concurs d’idees de 
l’edificació va presentar una licitació de 388.629 €, 
que inclou la direcció facultativa de l’obra. Alguns 
dels aspectes més destacats del projecte són la 
distribució innovadora dels espais, la confortabilitat i 
la llum natural, així com la integració en l’entorn i el 
recinte hospitalari.

La licitació és un pas més per a la consecució del 
projecte, que es va iniciar el 2018 impulsat per 
quatre entitats: la FPHAG, que cedirà els espais 
per a la construcció; l’Ajuntament de Granollers, 
que hi va aportar una subvenció de 700.000 €; 
el Consorci Hospital Clínic de Barcelona, que hi 

destinarà equipament oncològic i recursos humans; 
i la Diputació de Barcelona, que hi aportarà 
500.000 € per al desenvolupament de la proposta 
arquitectònica, la redacció del projecte executiu i la 
direcció facultativa.

Gener
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Implantació de l’ecobroncoscòpia 
(EBUS)

La Unitat de Pneumologia va incorporar 
l’ecobroncoscòpia a les diferents tècniques de 
pneumologia intervencionista ja disponibles.

L’ecobroncoscòpia, coneguda habitualment com 
a EBUS per les sigles en anglès d’endobronchial 
ultrasound, utilitza un broncoscopi dotat d’un 
transductor d’ultrasons que permet fer una ecografia 
des de dins de la tràquea i els bronquis i visualitzar 
les estructures adjacents. A més, i de forma poc 
invasiva, permet la punció-biòpsia guiada de tumors 
i ganglis del mediastí (espai entre els dos pulmons 
on es situen importants estructures com el cor, els 
grans vasos, etc.).

L’EBUS es planteja com una bona alternativa a 
la biòpsia quirúrgica en el diagnòstic de lesions 
mediastíniques, ja que aporta més seguretat 
al pacient i un estalvi de temps de quiròfan i 
d’anestèsia general, a més de l’estalvi econòmic.

L’hospital inicia el programa de 
Prehabilitació per a pacients 
quirúrgics de càncer colorectal
El programa Prehabilitació té com a objectiu 
optimitzar l’estat físic dels pacients que s’hagin 
d’intervenir d’una cirurgia de càncer colorectal.
Amb el suport d’un anestesiòleg, una infermera, 
un dietista i un fisioterapeuta, es cerca millorar 
la reserva funcional del pacient mitjançant un 
programa d’entrenament físic personalitzat i un 
suport nutricional i psicològic per fer front a l’estrès 
de l’operació.

Es calcula que aquesta iniciativa pot beneficiar uns 
120 pacients l’any, tot i que al principi s’aplicarà 
només als pacients més sensibles, aproximadament 
unes 75 persones l’any.

El programa es va poder posar en marxa gràcies 
a l’aportació del Rotary Club Granollers, que l’any 
2019 va recaptar 10.000 € a través del seu quart 
sopar solidari “Somriures a Taula”, on va participar 
de manera altruista el Gremi d’Hostaleria del Vallès 
Oriental.

Es posa en marxa un test de biòpsia 
líquida per a pacients amb càncer 
avançat

Des del mes de febrer, l’hospital té a disposició dels 
pacients amb càncer avançat del Vallès Oriental una 
biòpsia líquida, l’anomenat Guardant-360.

En un tumor avançat hi ha fragments de material 
genètic del tumor en el plasma (DNA circulant). Les 
quantitats de DNA són mínimes i calen tècniques 
avançades per detectar-lo. El test de biòpsia líquida 
Guardant-360 no només permet detectar-lo, sinó 
també identificar les alteracions genètiques pròpies 
de cada tumor que poden indicar sensibilitat o 
resistència a determinats tractaments. A partir d’una 
mostra de sang i amb una simple extracció, es pot 
obtenir la mateixa informació que en una biòpsia 
convencional, de forma senzilla i segura. 

La nova tècnica permet desenvolupar l’anomenada 
medicina personalitzada, és a dir, l’aplicació del 
tractament individualitzat a una alteració genètica 
específica on el benefici esperat és molt alt.

La seva posada en marxa s’emmarca dins de l’aliança 
estratègica de la C-17 per a la gestió assistencial 
oncològica entre l’Hospital General de Granollers, 
l’Hospital de Mollet i l’Hospital Clínic de Barcelona, 
centre pioner a Europa en la utilització d’aquest test.

Febrer
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La direcció mèdica i econòmica de 
l’hospital formen part dels consells 
assessors d’experts creats pel govern 
català

La Dra. Mònica Botta, directora mèdica de l’Hospital 
General de Granollers, va ser escollida per formar part del 
comitè d’experts que treballarà per reformar el sistema 
sanitari aprovat pel govern català.

La creació del comitè, format per professionals de 
reconegut prestigi dins l’àmbit del sistema sanitari, 
l’economia de la salut i l’administració pública, té com a 
objectiu reforçar el sistema nacional de salut i garantir-
ne el caràcter universal i equitatiu, la sostenibilitat i la 
capacitat de resposta davant d’emergències.

El Comitè va presentar una proposta de 30 mesures per 
reformar el sistema sanitari “30 Mesures per Enfortir el 
Sistema Púbic de la Salut, 30+”, fent èmfasi en la necessitat 
urgent de transformació del Sistema Sanitari i d’un pacte 
entre totes les forces polítiques per fer-ho possible. 
Aquestes propostes s’han agrupat en 8 pilars: un millor 
finançament, potenciar el lideratge professional, millorar 
les polítiques de salut pública, modernitzar la gestió dels 
centres, assolir un model assistencial integrat, treballar 
competitivament en la recerca i la innovació, impulsar la 
transformació digital i la participació ciutadana. 

D’altra banda, la Sra. Carme Padullés, directora econòmica 
i de serveis, també va entrar a formar part del Consell 
Assessor derivat de l’aplicació del DL 12/2020 creat pel 
Servei Català de la Salut per tal d’analitzar l’impacte 
econòmic relacionat amb la resposta sanitària a la situació 
d’emergència. El Consell, està format per responsables 
economicofinancers d’entitats del SISCAT i d’organitzacions 

representants de les entitats proveïdores de serveis 
assistencials i per un representant del Departament de la 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

Aquest organisme va identificar els conceptes que 
constitueixen les variacions principals en despeses i 
ingressos relacionats amb l’abordatge de l’atenció a la 
COVID-19 i els elements d’impacte, i assessorarà sobre les 
qüestions que li siguin plantejades pel Servei Català de 
Salut.

Ampliació de llits per a malalts crítics 
a la Unitat de Curta Estada (UCE)

Es van habilitar habitacions de la UCE per a l’atenció 
de malalts crítics. Amb la creació d’aquests nous llits 
d’intensius, l’hospital va veure reforçats els recursos per 
poder donar una resposta adequada a la situació de la 
COVID-19 en aquell moment i en els mesos posteriors. 

Juny

Juliol

Setembre

El projecte GHATA es comença a aplicar al Servei 
de Farmàcia 

El projecte GHATA va sorgir amb l’objectiu de dissenyar un programa 
informàtic que donés resposta a la Unitat d’Al·lergologia en la realització 
de visites no presencials a través del telèfon mòbil.

Després d’unes quantes versions, es va consolidar com una eina 
gestionada des de l’app de l’hospital, i durant el 2020 es va aplicar per 
primera vegada al Servei de Farmàcia. 

La nova eina ha permès gestionar el subministrament d’MHDA, de manera 
que els pacients ja no s’han de desplaçar a l’hospital per demanar 
medicació quan se’ls acaba. A més, s’ha creat un nou canal de comunicació 
amb el Servei de Farmàcia que millora la gestió del subministrament i 
empodera els pacients, que es responsabilitzen de la seva medicació. 
L’aplicació ja té desenvolupades diferents funcionalitats dins l’àmbit de 
l’atenció ambulatòria que es posaran en marxa en els propers mesos.
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Nova tecnologia intel·ligent per a 
l’administració de quimioteràpia

L’Hospital de Dia d’Oncologia va incorporar un 
sistema intel·ligent que augmenta la seguretat en 
la preparació i l’administració dels tractaments de 
quimioteràpia.

La implementació d’aquesta nova tecnologia és 
el resultat del treball coordinat dels serveis de 
Farmàcia, Oncologia i Infermeria i la Direcció 
Estratègica Digital de l’hospital. 

L’aplicació, anomenada OncoSafety Remot Control, 
funciona amb tauletes electròniques (PDA) amb 
control remot i tecnologia wifi i s’encarrega de 
monitoritzar, controlar i emmagatzemar tota la 
informació relacionada amb el tractament de 
quimioteràpia.

La validació comença al Servei de Farmàcia, on 
es comprova la prescripció mèdica del pacient i 
es valida que la pauta prescrita pel metge sigui 
l’adequada segons el diagnòstic, les característiques 
antropomètriques i la situació clínica. A continuació, 
es supervisa tot el procés de fabricació del 
medicament i es garanteix la qualitat del producte 
final evitant errors durant la seva preparació.

En el moment d’administrar la quimioteràpia al 
pacient, la PDA rep per control remot els paràmetres 
del tractament, el pacient, el medicament i el 
professional d’infermeria que duu a terme el procés. 

El sistema garanteix que es compleix correctament 
l’assignació del pacient, que el medicament és el 
correcte i que la dosi i el temps assignats per a la 
seva administració són els correctes. A la vegada, 
es monitoritza i es registra tota la informació del 
tractament en temps real, la qual cosa permet a la 
infermeria detectar qualsevol incidència per actuar 
de forma immediata.

Des del mes de juliol del 2020 se n’han beneficiat 
419 pacients, amb un total de 1.271 tractaments 
administrats.

Entra en funcionament el Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP) de Granollers 

Aquest dispositiu pot atendre les urgències de baixa 
i mitjana complexitat del Vallès Oriental. Està ubicat 
a l’espai on fins ara hi havia les Urgències Centre, a 
l’avinguda del Parc, amb accés per la plaça de Josep 
Barangé.

La consellera de Salut, Alba Vergés, el va visitar el 
28 de novembre. Aquest centre representa l’estreta 
col·laboració que mantenen l’Hospital General de 
Granollers i l’Institut Català de la Salut.

L’espai on està situat el nou CUAP Granollers és 
provisional, però permet donar el servei mentre es 
continua treballant en la seva ubicació definitiva, al 
nou centre del carrer de Girona, que es preveu que 
pugui estar operatiu al llarg del 2021.

Octubre
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Ampliació del Servei d’Urgències 
amb dos mòduls de suport 
El Servei d’Urgències de l’hospital s’ha començat a 
ampliar per donar resposta a les necessitats de la 
pandèmia de la COVID-19 i anul·lar els passadissos 
com a zona assistencial. Amb l’ampliació, s’instal·laran 
dos nous mòduls amb una dimensió total de 242 m². 
El primer mòdul estarà adherit al Servei d’Observació 
d’Urgències (SOU) i suposarà la creació de 14 boxs 
més i l’ampliació de l’àrea de medicina amb un ús 
polivalent amb nivells de triatge 3. El segon mòdul, amb 
8 butaques i 2 boxs de consulta, serà adjacent i estarà 
comunicat amb la sala d’espera del Servei d’Urgències. 
Aquest espai pretén donar resposta a l’àrea mèdica per 
a aquella patologia lleu de triatge 4 i 5.

La certificació de qualitat renovada 
i ampliada 
Enguany, l’Hospital General de Granollers va renovar 
la certificació ISO 9001:2015 del Sistema de Gestió de 
Qualitat dels següents equips:

 Servei de Laboratori Clínic
 Servei d’Anatomia Patològica
 Servei de Farmàcia
 Servei de Diagnòstic per la Imatge
 Direcció de Persones
 Direcció d’Estratègia Digital
 Direcció de Qualitat i Planificació
 Servei de Medicina Intensiva
 Direcció de Clients
 Unitat d’Esterilització

Amb aquests 10 equips ja són més de 400 els 
professionals que estan treballant amb certificació, 
d’acord amb la norma 9001:2015, després de l’auditoria 
externa duta a terme per AENOR.

El grup de treball d’Anatomia Patològica de la C-17 guanya el premi de la 
IV Jornada d’Innovació de l’Aliança Estratègica C-17 
Implementar un sistema digital que permeti mantenir el diagnòstic anatomopatològic expert durant la 
pandèmia de la COVID-19 en tot l’entorn de la C-17: aquest és el projecte del grup de treball d’Anatomia 
Patològica de la C-17 que aquest any ha guanyat el IV Premi Roche Farma de la IV Jornada d’Innovació de 
l’Aliança Estratègica C-17. L’Aliança, juntament amb Roche Farma, va atorgar aquest guardó a l’equip de treball 
liderat per la Dra. Inma Méndez, cap del Servei d’Anatomia Patològica de l’hospital. 

Novembre
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Principals conclusions:

L’opinió de pacients i professionals 
sobre les visites no presencials

El 82% dels pacients i el 93% dels 
professionals opten per les visites no 
presencials.

Aquesta és una de les principals conclusions de les 
enquestes a pacients i professionals dins el projecte 
d’Experiència Pacient “Més de tots: fem junts l’hospital 
que vols”.

La declaració de l’estat d’alarma per la pandèmia, 
el passat 14 de març de 2020, va obligar pacients i 
professionals a relacionar-se d’una manera diferent 
mitjançant visites a distància per videoconferència o 
trucada. Tot i la manca de temps per organitzar el nou 
sistema, en general la satisfacció va ser alta. Així, 8 de 
cada 10 pacients i 7 de cada 10 professionals es van 
mostrar satisfets amb les visites no presencials. Sobre 
l’efectivitat d’aquestes visites, el 66% van ser efectives 
segons l’opinió dels professionals.

Professional
Està satisfet i vol continuar amb visites no 
presencials (7 de cada 10 professionals).

És necessari un treball previ de cribratge per 
detectar els pacients aptes. Es considera una acció 
idònia per a pacients crònics estables. 

Prefereix el telèfon a la videotrucada (71% dels 
professionals).

Aquest sistema facilita una menor pressió 
assistencial i una millor gestió del temps (7 de 
cada 10, en ambdós casos).

Ho valora com una oportunitat per dur a terme 
teletreball (7,5 de cada 10).

Li preocupa que el pacient trigui a donar resposta 
a la trucada. 

Aquest sistema afavoreix l’empoderament del 
pacient i la seva autocura. 

Pacient
Està satisfet i vol continuar amb visites no  
presencials (8 de cada 10 pacients).

Demana poder escollir entre presencial i no 
presencial.v

Prefereix la videotrucada, el reconforta veure la 
cara del metge (66% dels pacients).

Valora no desplaçar-se (8 de cada 10) i evitar 
temps d’espera a la consulta (8,5 de cada 10).

Valora no absentar-se de la seva activitat habitual 
(8 de cada 10).

Reclama puntualitat a la visita. 

Es mostra agraït per la mesura, que li va evitar 
desplaçaments durant la pandèmia.
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La comunicació entre pacients 
i professionals

El tipus de visita ha facilitat una bona 
comunicació?

El tipus de visita li va facilitar entendre les 
explicacions del metge/infermera?

43%   Si. Igual que visita presencial
5%   Més que visita presencial
47%   Menys que visita presencial
5%   Altres

72%   Si. Igual que visita presencial
1%   Més que visita presencial
13%   Menys que visita presencial
14%   Altres

* Tot i que l’índex de resposta de 
pacients és baix, la “N” és significativa.

Següents passos
Per tal de facilitar la implementació de les visites no presencials, es va incorporar una nova eina de 
videoconferències i es va elaborar una normativa interna i un decàleg en format vídeo, amb els consells bàsics 
per dur a terme una “bona visita no presencial”.
 
El següent repte que caldrà assolir és la incorporació de la visita no presencial per videoconferència, com una 
opció més d’atenció ambulatòria que ofereix l’hospital.

Pacient Professional

Enquestes enviades 600 109

Serveis implicats 34 34

Núm. de respostes 172 67

Índex de resposta 28,5%* 61,5%
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Som un 
equip
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Els professionals: donant sentit 
a la nostra missió

El 2020 va refermar els valors de la institució descrits
a la Política de qualitat, com l’orientació al pacient,
l’excel·lència professional i el treball en equip.

Molts d’ells es van oferir a allargar la
seva jornada laboral, van treballar en dies que haurien
d’haver estat de descans o es van reciclar per prestar
els seus serveis en d’altres àrees. Tot plegat amb
un objectiu comú: contribuir a alleugerir la pressió
assistencial de les diferents àrees, amb la voluntat de
continuar oferint uns serveis sanitaris excel·lents per
al benestar dels pacients.
direcció facultativa.

L’esforç i el compromís dels 
professionals es va evidenciar 

durant la gestió de la pandèmia 
de la COVID-19
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Prevenció de riscos laborals: 
un any enfocat al risc biològic
El Servei de Prevenció de Riscos Laborals va centrar 
gran part dels esforços i recursos a minimitzar 
l’impacte biològic de la grip, i especialment de la 
COVID-19. 

Les accions van estar orientades a la vacunació i a 
la prevenció mitjançant els estudis de contactes, 
el diagnòstic i el seguiment acurat del personal 
hospitalari que, d’una manera o altra, havia estat 
exposat a algun d’aquests agents biològics.

Suport a la campanya Nursing Now

L’hospital es va adherir a la campanya Nursing Now, 
impulsada per l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) i el Consell Internacional d’Infermeres amb 
motiu del 200 aniversari de la mort de Florence 
Nightingale, pionera de la infermeria moderna.

L’objectiu de la campanya és millorar la salut al 
món i potenciar el perfil i l’estatus de les infermeres 
perquè liderin, aprenguin i construeixin un moviment 
global. Els objectius proposats són els següents: 

•  Assegurar que les infermeres i les llevadores 
tinguin una veu més prominent en la formulació de 
polítiques de salut.

•  Fomentar la inversió en la força laboral 
d’infermeria.

•  Advocar perquè hi hagi més infermeres en 
posicions de lideratge.

•  Potenciar la investigació orientada a determinar 
els àmbits de major impacte de les infermeres.

•  Compartir exemples de millors pràctiques en 
infermeria.

La Direcció d’Infermeria de l’hospital va convidar a 
tot l’equip d’infermeria a participar activament en la 
iniciativa.

Campanya de la grip 2019-2020

Un altre repte d’aquest període va ser la campanya 
de vacunació enfront de la grip, que va deixar xifres 
superiors a les de la campanya de l’any anterior. Es 
va passar d’un 35% de professionals vacunats durant 
el 2018-2019 a gairebé la meitat de la plantilla (48%) 
durant el 2019-2020. 

En comparació amb el registre de vacunació dels 
hospitals catalans, es va aconseguir situar l’Hospital 
General de Granollers dins els deu primers hospitals, 
i es va superar en 6 punts percentuals la mitjana 
catalana de vacunació.

Dels 760 vacunats, l’àrea amb més cobertura va ser 
el Centre d’Atenció Sociosanitària (57% del personal 
vacunat), seguit de la Unitat d’Atenció Urgent i 
l’Àrea d’Hospitalització, amb un 44% i un 35%, 
respectivament.

Setembre
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Guanyem la tercera edició dels BCN 
Salut Games

L’Hospital General de Granollers va ser el “Centre 
Campió dels BCN Salut Games” en la tercera edició 
de l’olimpíada solidària.

La participació en els BCN Salut Games tenia una 
finalitat solidària. En total, es van recaptar 3.255 €, 
que es van destinar a 9 accions socials.

La Unitat d’Hospitalització a Domicili 
estrena un nou equipament 

La Unitat d’Hospitalització a Domicili va inaugurar 
un nou equipament. Des de fa més de dues dècades, 
aquest servei permet a pacients que pateixen 
un problema puntual de salut evitar l’ingrés i fer 
l’hospitalització al seu domicili, amb la visita i el 
seguiment d’equips mèdics i d’infermeria.

Servei d’Infraestructures i 
Manteniment: projectes realitzats 

Aquest servei va dur a terme diverses actuacions per 
donar resposta a les necessitats sorgides durant la 
pandèmia de la COVID-19. També es van desenvolupar 
les obres de millora i ampliació de l’aparcament 
de treballadors, amb un total de 41 noves places, o 
l’ampliació de la sala d’espera d’urgències pediàtriques 
amb un nou espai adjacent. 
Altres actuacions van ser la posada en servei de la nova 
planta fotovoltaica de 800 kW nominals i la reactivació 
de les obres del projecte d’ampliació de Benito Menni.

Setembre

Desembre
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La direcció de persones: dades del 2020

1.584 Nombre de places 
d’estructura

Distribució per col·lectius: 

Distribució per sexe

Piràmide d’edats a 31 de desembre de 2020

Dades de distribució de la plantilla

Edat mitjana: 43 anys   Antiguitat mitjana: 14 anys

75,56%

24,44%

7,79%Més de 60 anys 8,03%

11,50%

7,81%

12,15%

13,23%

9,54%

10,63%

12,15%

14,97%

10,32%56 · 60 anys

11,86%51  · 55 anys

12,42%46 · 50 anys

13,68%41 · 45 anys

12,28%36 · 40 anys

10,95%31 · 35 anys

8,77%26 · 30 anys

11,93%16 · 25 anys

Dones Homes

Dones

Homes

8

67

347

172

501

7

397

85
Directius/ves

Grup 3.2 (tècnics/es 
especialistes sanitaris)

Grup 1 (llicenciats/ades 
assistencials)

Grup 4-5-6.1 
(funció administrativa)

Grup 2 (diplomats/ades 
assistencials)

Grup 6.2 
(manuals i oficis)

Grup 3.1 (tècnics/es cures 
auxiliars d’infermeria)

Grup 7 
(no qualificats o altres)
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1

2

3

4

5
6

7

8

9
10
11
12

L’Hospital rep el premi Avedis 
Donabedian a la millor Memòria de 
Responsabilitat Social Corporativa.

Es presenta la proposta guanyadora 
per al projecte del nou centre de 
radioteràpia del Vallès Oriental i Osona.

Posem en marxa un nou test de biòpsia 
líquida per a pacients amb càncer 
avançat.

La Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers i ”la Caixa” inauguren l’Edifici 
del Coneixement.

L’Hospital General de Granollers agraeix 
el suport rebut des de l’inici de la 
pandèmia de la COVID-19.

Les direccions mèdica i econòmica 
formen part dels consells assessors 
d’experts creats pel Govern català.

Signem un conveni de col·laboració amb 
l’AECC de Barcelona per donar suport 
psicooncològic.

El radar d’innovació de la Comissió 
Europea premia els resultats del projecte 
de recerca i innovació SecureHospitals.

Incorporem una nova tecnologia per a 
l’administració de quimioteràpia.

S’amplia el Servei d’Urgències amb dos 
mòduls de suport.

Salut presenta un nou edifici polivalent 
integrat a l’Hospital de Granollers.

Iniciem el programa de Prehabilitació 
per a pacients quirúrgics de càncer 
colorectal.

Un any, 12 notícies

Comunicació

La comunicació en xifres 

64

248

225 240
(160 COVID-19)

242

89% 180%

1.000+
Notes de premsa

Comunicats
a professionals

Reculls de premsa 
publicats Dissenys

Peticions ateses

Notes de premsa Repercussions

Aparicions en premsa

PREMSA

NOMBRE DE BUTLLETINS

9 5 15

9

10

6
Nombre d’articles 
al Blog

Actes organitzats

Jornades de Secretaria 
Tècnica

Als professionals 
del centre (L’Apunt)

Info-
Comandaments

InfoCOVID
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La FPHAG a les xarxes socials

Twitter

2.635 
seguidors

Instagram

6.768 
seguidors

Facebook

5.256 
seguidors

LinkedIn

4.465 
seguidors 

437 
treballadors 

en xarxa49% 272% 30%

2020 20202020 20202019 20192019
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Accions de patrocini 

A banda de la coordinació de campanyes de captació 
per la COVID-19, el 2020 s’han engegat projectes de 
millora com l’adquisició de tauletes per als usuaris 
de l’Hospital de Dia Oncohematològic, la creació de 
l’Hospital de Dia Pediàtric o la reforma del Centre 
Geriàtric. També s’ha llençat un espai web per 
canalitzar les donacions:
elmeuhospital.org.
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Al costat 
de la gent gran
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2020, acompanyant als residents durant la pandèmia

La Residència Adolfo Montañá és un centre adreçat 
a persones que necessiten una assistència integral, 
atenció i supervisió constant, i que fan de la 
residència la seva llar. 

Des del 13 de març del 2020, amb l’inici de l’estat 
d’alarma per la COVID-19 i les mesures de protecció 
decretades per als residents, es van modificar totes 
les rutines diàries i les dinàmiques habituals de 
la residència. El contacte entre residents i amb les 
famílies, la compartició d’espais comuns, els àpats, 
les visites o l’entrada de productes de l’exterior es van 
veure totalment afectats.

El contacte entre residents i famílies es va facilitar a 
través de videotrucades, que es feien un mínim de dos 
dies per setmana. A més, setmanalment també es van 
enviar missatges a les famílies per donar la informació 
més essencial i rebaixar el seu nivell d’estrès.

També va ser necessari adaptar i reformular les 
activitats grupals i de socialització per tal que 
els residents poguessin accedir-hi. A través dels 
televisors es podien seguir activitats programades en 
línia, i també es van emprar les tauletes per fer un 
treball més individual amb les persones aïllades.

Una altra de les mesures adoptades van ser les 
sortides a la terrassa de la primera planta, on es 
vinculava els participants amb la cura de les plantes i 
les flors per donar sentit a la sortida.

Posteriorment, i seguint sempre els protocols 
establerts per Salut, es va anar recuperant 
l’activitat habitual de forma progressiva fins a 
oferir una dinàmica de normalitat similar a la 
d’abans de la COVID-19. Activitats com les sessions 
de musicoteràpia, la celebració de les festes de 
la Castanyada i el Nadal o la visita de les Reines 
d’Orient van ser rebudes amb gran emoció i 
entusiasme. 

El Centre Geriàtric 
Adolfo Montañá Riera

En tot moment es va potenciar 
la conversa i l’acompanyament 

dels residents com a mètode 
per rebaixar el nivell de por i 
desconcert sobre la situació 

viscuda, per crear així un espai 
de confiança i confort. 
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Dades del 2020

La Residència té actualment 31 places públiques i 21 places de prestació privades. Les dades del 2020, 
en referència a la situació del 31 de desembre, són les següents:

Nivell de dependència dels residents

El nivell de dependència funcional i cognitiva segueix 
incrementant-se a partir dels 83 anys. S’evidencia 
una reducció del 3% de la baixa dependència i un 
increment considerable de la mitjana i, sobretot, l’alta 
dependència en un 5%.

La causa principal d’aquesta tendència és que les 
famílies mantenen els seus familiars grans en el 
domicili fins que es veuen incapaços de poder-los 
cuidar de forma adequada. Les famílies determinen 
ingressar-los a una residència perquè tinguin 
una atenció personalitzada amb professionals 
especialitzats que donen resposta a les necessitats 
individuals de cada persona.

Relació d’èxitus anuals

31
21

Places 
públiques

Places 
privades

68,42%       Dones

31,58%       Homes

Resident prevalent el 31 desembre 2020 38

Contracte SAR 24

Contracte privat 14

Altes voluntàries 2

Defuncions 24

16%       61 a 80 anys
63%       81 a 90 anys
21%       91 a 101 anys

2015

27

23 24

17
20

15

2016 2017 2018 2019 2020

Distribució segons sexe Distribució segons grup d’edat
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L’Hospital de Dia Sant Jordi

Altres TOTAL

Cossos 
de Lewy

Demència 
frontal

Demència 
mixta

Demència 
vascular

Esclerosi 
múltiple

M. Parkinson

DCA

DCI

Deteriorament 
cognitiu

Distribució per diagnòstic i sexe

3,34% 46,53%

5,14%

4,23% 6,34%

4,51%

5,14%

1,51%

8,16%

0% 0%

3,32% 51,68%

3,93%

7,55% 2,72%

3,32%

5,44%

2,42%

14,50%

1,21%0,60%

Alzhèimer

8,16%

8,46%

16,62%

6,66% 100%

9,07%

11,78% 9,06%

7,83%

10,58%

3,93%

22,66%

1,21%0,60%

Homes TotalsDonesDiagnòstic

Fins a 64 Entre 65 i 74 Més de 74 TOTAL

Distribució per edat i sexe

14,20% 14,50%

14,80% 18,73%

29,00% 33,23% 37,77% 100%

Homes TotalsDonesEdat

19,95% 48,65

17,82% 51,35%

Inicial Lleu Moderat Avançat TOTAL

Distribució per nivell de Minimental i sexe

13,57%

39,27% 11,50%

70,09% 25,07% 3,93% 0,91% 100%

Homes TotalsDonesNivell Minimental

3,02% 0,91%30,82% 48,65

0,91% 0,00% 51,35%

Activitat assistencial

331

255

27

220

* 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.

160 
Dones

171 
Homes

Usuaris atesos

Usuaris nous el 31/12/2019

Usuaris reingressats*

Altes
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Gestió del 
coneixement
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Benvinguda als nous residents 
Com és tradició es va celebrar l’acte de benvinguda 
als nous residents de la FPHAG, un total de 29 
futurs especialistes, entre metges, infermeres i 
farmacèutics, que es van incorporar per dur a terme 
la seva formació a l’hospital.

Per especialitat, la distribució de nous residents va 
ser la següent: 

També es va participar en la formació dels nous 
especialistes en Psiquiatria (2) i Psicologia (1) de la 
Unitat Docent Benito Menni i de metges especialistes 
en Medicina Familiar i Comunitària de la Unitat 
Docent Metropolitana Nord (7).

Els nous residents van ser rebuts per la Dra. Eva 
Martín (sotsdirectora de Coneixement i Dependència), 
la Dra. Mònica Botta (directora mèdica) i la Dra. 
M.ª José Canto (cap de l’Àrea de Docència), que a 
l’acte de benvinguda van destacar la importància 
d’aquest període formatiu. Finalment, la Sra. Mònica 
Garcia (secretària de la Comissió de Docència) va 
explicar tots els tràmits administratius i va facilitar la 
documentació docent.

El radar d’innovació de la Comissió 
Europea premia els resultats del 
projecte SecureHospitals de la 
FPHAG 

La FPHAG participa des de l’any 2019 en el projecte 
de recerca i innovació sobre ciberseguretat 
SecureHospitals.eu (www.securehospitals.eu), en el 
marc del programa Horitzó 2020 de la Unió Europea. 
Els ciberatacs són un dels problemes creixents 
a les grans corporacions sanitàries, i el projecte 
SecureHospitals pretén crear una comunitat digital a 
escala europea per assolir tres grans objectius: 

• Augmentar la conscienciació dels responsables de  
 la presa de decisions i els professionals de les TIC  
 dels hospitals i centres assistencials d’Europa.

•  Agrupar la informació existent sobre seguretat  
 cibernètica en hospitals.

• Difondre la informació entre els diferents   
 professionals sanitaris.

El mes d’octubre passat, el radar d’innovació de la 
Comissió Europea (Innovation Radar) va premiar els 
primers resultats del projecte com a procediment 
per identificar de forma proactiva les necessitats 
formatives de les professions sanitàries relacionades 
amb la ciberseguretat. Els socis premiats van ser la 
FPHAG i l’Erasmus University Rotterdam.

Ramon Romeu, sotsdirector de la Direcció 
d’Estratègia Digital, va destacar el reconeixement 
rebut: “És un gran pas endavant per fomentar 
la recerca i la innovació en el nostre hospital. 
Valorem molt positivament haver estat premiats per 
l’Innovation Radar de la Unió Europea amb motiu del 
treball fet”. 

Així mateix, la Dra. Diana Navarro, cap de Recerca i 
Innovació de l’hospital, va afegir: “Ateses les taxes 
d’èxit dels projectes europeus i els resultats que 
hem anat obtenint, estem molt satisfets amb els 
quatre projectes europeus en els quals l’hospital ha 
participat en els últims anys”. 

            Anaestesiologia i Reanimació

     Cirurgia General i Aparell Digestiu

            Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

            Farmàcia Hospitalària 

                  Geriatria 

                  Infermeria Obstetricoginecològica 

     Medicina Interna

     Obstetrícia i Ginecologia 

     Oftalmologia

            Pediatria

     Radiodiagnòstic

SETEMBRE

OCTUBRE

2 

1

2 

2 

3 

3 

1

1 

1

2

1
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VIII Jornada de Recerca i Innovació 
de la Fundació
La VIII Jornada de Recerca i Innovació de la FPHAG 
va combinar el format virtual i presencial per la 
COVID-19 i va facilitar l’accés als professionals del 
centre. 

L’objectiu de la jornada és potenciar la recerca 
biomèdica i traslacional, a més de la cultura 
innovadora a l’hospital. La ponència va ser a càrrec 
del Dr. Roger Colobran, responsable de l’Àrea 
d’Immunogenètica de l’Hospital Vall d’Hebron, que 
va presentar el projecte COVIDHGE: Bases genètiques 
de la susceptibilitat i la resistència a la infecció pel 
virus SARS-CoV-2. En finalitzar l’acte, es van atorgar 
els premis Dr. Carles Vallbona als millors articles, 
comunicacions i projectes de recerca: 

Premi Millor Article: “Impact of school-based   
nutrition and physical activity intervention   
on body mass index eight years after cessation  
of randomized controlled trial (AVall study)” 
de Recasens A., Suarez A., Vila M., Llargues E., del 
Servei de Medicina Interna - UDEN.

Premi Millor Comunicació: “El reto del pronóstico 
vital en la complejidad clínica: adecuando 
decisiones tras fractura de fémur” 
d’Oscar Duems, del Servei de Geriatria.

Projectes Primer Premi: “Efecte de la profilaxi   
amb ciprofloxací en la toxicitat derivada del   
tractament amb Bacil de Calmette-Guerin(BCG) en 
tumors vesicals no músculo-infiltrants (TVNMI)” 
de la Dra. Sara Cros, del Servei d’Oncologia.

Projectes Segon Premi: “Detecció de les reaccions 
d’estrès agut entre el personal sanitari i efectes de 
la intervenció psicològica entre una població de 
personal sanitari d’alt risc”
de la Dra. Raquel Cuevas i el Dr. Jordi Ortiz, de la 
Unitat de Psicologia.

Projectes Tercer Premi: “Proyecto GERICOM” 
de Silvia de las Cuevas, infermera del Servei de 
Geriatria.

El Servei de Dermatologia de 
l’hospital obté una plaça anual de 
resident MIR

El Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social va 
emetre la resolució d’acreditar la Unitat Docent de 
Dermatologia Mèdico-Quirúrgica i Venereologia de la 
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (FPHAG) 
per a la formació de metges residents d’aquesta 
especialitat, amb una capacitat docent d’un resident/
any. 

La durada de la formació és de quatre anys, i això 
comporta que es puguin tenir fins a 4 residents en 
aquest servei. L’objectiu és que s’incorpori el primer 
MIR a la convocatòria del 2021.

Amb aquesta especialitat, la FPHAG passa a tenir-ne 
14 d’acreditades: anestesiologia i reanimació, cirurgia 
general i de l’aparell digestiu, cirurgia ortopèdica 
i traumatologia, dermatologia medico-quirúrgica 
i venereologia, farmàcia hospitalària, geriatria, 
infermeria obstètrico-ginecològica (LLIR), infermeria 
geriàtrica, medicina intensiva, medicina interna, 
obstetrícia i ginecologia, oftalmologia, pediatria i 
radiodiagnòstic. 

A més, el centre també participa en la formació 
hospitalària de metges especialistes en formació 
de Medicina Familiar i Comunitària i de Psiquiatria 
i Psicologia, en combinació amb l’Àrea Docent de 
Gerència Territorial Metropolitana Nord i la Unitat 
Docent Benito Menni.

Aquest reconeixement va reafirmar l’elevada 
qualificació i l’especialització del centre en l’àmbit de 
la formació sanitària especialitzada.

NOVEMBRE
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L’hospital s’adhereix a la xarxa Health 
Care Living Lab Catalonia
El 2020, l’Hospital General de Granollers es va adherir a 
la xarxa Health Care Living Lab Catalonia (HCLLC), una 
iniciativa que té com a objectiu fomentar la relació entre 
empreses i centres hospitalaris per dur a terme projectes 
innovadors en salut. 

L’Àrea de Recerca i Innovació fomenta, i hi dona suport, l’activitat científica dels investigadors de la FPHAG 
per a l’obtenció d’uns resultats òptims en recerca i en la gestió del coneixement generat. També s’encarrega 
de la projecció de la institució en organitzacions externes per a l’establiment de sinèrgies i la participació en 
projectes de recerca i innovació.

Durant el 2020, l’Àrea es va haver d’adaptar a l’emergència sanitària causada per la COVID-19 i ho va fer 
mitjançant la virtualització de les accions formatives, la VIII Jornada de Recerca i els diversos comitès que 
l’integren: Recerca (CR), Innovació (CI) i Ètica d’Investigació amb medicaments (CEIm). L’experiència adquirida 
va permetre identificar les potencialitats del nou format virtual i explorar noves possibilitats de comunicació. 
Per exemple, l’alta assistència a la VIII Jornada de Recerca va posar de manifest que la virtualitat és una eina 
útil per a fomentar la participació i la comunicació entre professionals.

DESEMBRE

Recerca i innovació
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Projecció externa i reconeixements

Durant el 2020, la Dra. Diana Navarro, cap de l’Àrea de 
Recerca i Innovació, va ser nomenada presidenta de 
la Red de Entidades Gestoras de Investigación Clínica 
(REGIC). Dins d’aquesta xarxa, la doctora Navarro també 
ha coordinat el grup de treball de Gènere i Ciència, amb 
l’objectiu de promoure l’equitat de gènere entre les 
entitats gestores espanyoles dins dels principis de la 
recerca i innovació responsable (RRI). 

D’altra banda, el Centre per la Integració de la Medicina 
i les Tecnologies Innovadores (CIMTI) va reconeixer 
dues de les experiències impulsades per l’Àrea de 
Recerca i Innovació en la lluita contra la COVID-19: la 
iniciativa d’estimació de recursos i personal utilitzant 
el model BIOCOMSC i el recull fet per la Biblioteca 
sobre informació i recursos sobre la COVID-19, que es va 
publicar al lloc web del CIMTI. 

  RECERCA

• Presentacions a convocatòries competitives: 1 
• Tesis doctorals, treballs de fi de màster: 4
• Assessoraments metodològics i estadístics: 25
• Projectes avaluats pel Comitè de Recerca: 20
• Projectes avaluats pel Comitè d’Ètica 
 d’Investigació: 66
•   Sessions del CR: 7
•   Sessions del CEIm: 12

  INNOVACIÓ

•   Sessions del Comitè d’Innovació: 2
•   Projectes presentats al Comitè d’Innovació: 7
•   Projectes/Premis d’Innovació competitius 
     sol·licitats: 10
•   Valorització tecnològica: 3 estudis
•   Convenis de col·laboració gestionats: 3 

  PARTICIPACIÓ EN PROJECTES EUROPEUS

•   Horizon 2020
•   CUREX Secure and Private Health Data Exchange
•   SecureHospitals.eu
•   Dialcat
•   Comunitats RIS3CAT

  BIBLIOTECA

Servei d’Obtenció de Documents
•   Total d’articles sol·licitats: 1.368
•   Peticions d’usuaris interns: 1.033 
•   Peticions d’altres biblioteques: 335

Recull de les publicacions AUTORSHGG
•   Publicacions totals: 81 articles de revista
•   Articles internacionals: 54 
•   Articles nacionals: 27 
•   Indexats al Web of Science (WOS): 62

Factor d’impacte 2019: 220

  FOMENT DE LA RECERCA I LA INNOVACIÓ

•   VIII Jornada de Recerca i Innovació. Beques 
 de recerca
•   Participació a la 25a Setmana de la Ciència.   
    Divulgació a través de les xarxes socials
•   Jornada REGIC 2020
•   Jornada Anual de la Coordinadora Catalana 
 de Fundacions
• Participació en la formació curs d’Acollida als   
 Residents
• Sessions clíniques: 2
 “Presentació del Mapa del Coneixement de 
 l’hospital. Balanç científic”
 “Presentació dels projectes de ciberseguretat 
 i big  data: CUREX i SecureHospitals”
• Pla de Formació Comú en Recerca i Innovació:
 7 cursos
• Formació individual i als serveis 
 (des de la Biblioteca): 9 sessions 
• Cafè de la Recerca – Coordinadora Catalana de  
 Fundacions.
• Participació en el 1er. Cafè de la Innovació - XISCAT

Indicadors d’activitat per àmbit 
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La FPHAG es considera a si mateixa un hospital 
formador i participa en la formació d’estudiants de 
pregrau, grau mitjà i superior, i d’alumnes universitaris 
de grau i postgrau i residents MIR, FIR i EIR. 

El curs 2019-2020, la institució va col·laborar en la 
formació de 579 persones (124 alumnes de pregrau, 338 
alumnes de grau, 17 estudiants de màster o postgrau i 
100 residents de FSE). 

Indicadors de resultat i compliment 
del Pla de Formació de l’HGG
• Total d’accions formatives el 2020: 152
• Accions de formació interna (cursos de formació,  
 sessions clíniques i sessions formatives): 2.396
• Accions de formació externa (formacions en altres  
 centres i participació en congressos i seminaris): 242 
• Alumnes d’altres centres o institucions: 71 
• Accions formatives cancel·lades a causa de les  
 restriccions per la COVID-19: 53 
• Índex de satisfacció dels professionals en relació  
 amb les activitats formatives: 8,49/10
 per la Biblioteca sobre informació i recursos sobre la  
 COVID-19, que es va publicar al lloc web del CIMTI. 

Canvi de paradigma: formació 
telepresencial i continguts adaptats 
En el context de pandèmia, l’Àrea de Formació va 
adaptar ràpidament el format de les seves formacions 
presencials a la modalitat de videoconferència. El 
format telepresencial va tenir molt bona acollida entre 
els professionals, que van valorar que la formació es 
pogués fer d’una manera més flexible, conciliadora i 
adaptada a les seves necessitats.

Així mateix, es van adaptar els continguts formatius 
segons les necessitats del moment orientant-los al 
maneig de la COVID-19, la prevenció de la infecció i 
l’ús dels equips de protecció individual. També es 
van formar professionals d’infermeria de les àrees 
d’urgències i bloc quirúrgic en l’àmbit del malalt crític. 

L’ús creixent de les eines digitals va permetre impartir 
formació en competències digitals i en benestar dels 
professionals. També es van organitzar tallers d’eines de 
salut emocional, habilitats de resiliència i adaptació als 
canvis. 

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ: 

• Nota mitjana de les enquestes de satisfacció
 de pregrau, grau i postgrau: 8,72/10
• Nota mitjana de les enquestes de satisfacció 
 de residents (FSE): 7,47/10

Docència

Formació 
i desenvolupament

137

2016 2017 2018 2019 2020

201

258 253

152

Indicadors de l’activitat docent

  FORMACIÓ DE PREGRAU:

• Total d’alumnes formats durant el curs 2019-2020: 124
• Alumnes de l’Àrea de Ciències de la Salut: 101
• Alumnes de l’Àrea Tècnica: 5 
• Alumnes de l’Àrea Administrativa: 6
• Altres alumnes: 12 

  FORMACIÓ DE GRAU:

• Total d’alumnes formats durant 
 el curs 2019-2020: 338
• Alumnes de Medicina: 201
• Alumnes d’Infermeria: 108
• Alumnes de Farmàcia: 16
• Alumnes de Fisioteràpia: 6
• Alumnes de Nutrició i Dietètica: 3
• Alumnes de Logopèdia: 2
• Alumnes de Treball Social: 1
• Alumnes de Teràpia Ocupacional: 1
• Alumnes del grau de Medicina de la UIC: 199

  FORMACIÓ DE POSTGRAU:

Els estudis de postgrau i màster permeten una formació 
avançada i orientada, per una banda, a l’especialització 
acadèmica o professional, i, per una altra, a promoure la 
iniciació de tasques investigadores.
• Total d’alumnes de postgrau i màster durant 
 el curs 2019-2020: 17

  FORMACIÓ SANITÀRIA ESPECIALITZADA:

• Total de residents formats durant
 el curs 2019-2020: 100
• Residents en Medicina: 87
• Residents en Infermeria: 6
• Residents en Farmàcia: 4
• Residents en Psicologia: 3

  SESSIONS CLÍNIQUES GENERALS

• Nombre de sessions dutes a terme durant 
 el curs 2019-2020: 18
• Percentatge de participació dels residents en   
 aquestes sessions: 22%
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La nostra
responsabilitat

social
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L’hospital rep el premi Avedis 
Donabedian a la millor Memòria de 
Responsabilitat Social Corporativa

L’Hospital General de Granollers va ser guardonat 
amb el Premi Fundació Asisa en el marc dels Premis 
Avedis Donabedian, que distingeixen les institucions 
que presenten una millor informació i transparència 
sobre les accions desenvolupades en l’àmbit de la 
responsabilitat social. El lliurament dels premis va 
tenir lloc el 9 de gener al Palau de la Música Catalana 
de Barcelona.

L’hospital sempre s’ha caracteritzat per ser una 
institució propera, oberta i compromesa amb el seu 
entorn des d’un punt de vista econòmic, social i 
mediambiental. 

La memòria premiada correspon a l’exercici 2018 i 
reflecteix la dedicació i l’esforç que els professionals 
de l’hospital fan per posicionar el centre com un 
hospital general de referència, tant en assistència 
com en formació, docència, recerca i innovació. 

Aquest és el tercer reconeixement que rep l’hospital 
de la Fundació Avedis Donabedian. L’any 2009 va ser 
guardonat amb el premi a la Millor Memòria d’una 
Institució Sanitària i Social, i l’any 2011 va rebre el 
premi a l’Excel·lència en qualitat per a projectes 
de salut pública per l’estudi AVALL, que es va dur a 
terme conjuntament amb l’Institut Català de la Salut 
i l’Ajuntament de Granollers.

XV Jornada de Salut: el tercer sector i 
l’àmbit de la salut 

El 14 de gener va tenir lloc la quinzena edició d’aquesta 
jornada, l’objectiu de la qual és fomentar el debat sobre 
aspectes rellevants en l’àmbit sanitari entre ciutadans 
i professionals de la salut. En aquesta edició, el tema 
central va girar entorn del tercer sector i l’àmbit de la 
salut. 

La inauguració de l’acte va ser a càrrec de l’Honorable 
Sr. Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials 
i Famílies; l’Il·lustríssim alcalde de Granollers i president 
del Patronat de la Fundació Privada Hospital Asil de 
Granollers (FPHAG), i el Dr. Rafael Lledó, director general 
de la FPHAG.

La jornada es va dividir en dues taules rodones. La 
primera va tractar la situació actual del tercer sector 
i la seva relació amb l’àmbit de la salut; i la segona, 
el present i el futur del tercer sector. L’acte va estar 
coordinat per l’equip de Treball Social de l’hospital

Compromesos amb l’entorn
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L’AECC de Barcelona i la FPHAG 
signen un conveni de col·laboració 
per donar suport psicooncològic  

El Dr. Laureano Molins, president de la Seu Provincial 
de Barcelona de l’AECC, i el Dr. Rafael Lledó, 
director general de la FPHAG, van signar un acord 
de col·laboració entre ambdues entitats per oferir 
atenció psicooncològica.

Gràcies a aquest conveni, tots aquells pacients 
oncològics diagnosticats o tractats a l’hospital 
podran rebre atenció psicològica per part de l’AECC 
de Catalunya, per millorar la seva qualitat de vida i la 
de les seves famílies. 

El servei, que s’oferirà en totes les fases de la 
malaltia, comprèn funcions com l’orientació, 
l’assessorament, les eines terapèutiques per a 
l’adaptació a la malaltia o la intervenció psicològica 
davant trastorns d’adaptació presentats per pacients 
i/o familiars.

El Dr. Molins es va mostrar molt satisfet amb la 
signatura del conveni: “M’agradaria posar en valor 
la importància que la FPHAG ha donat al treball dels 
psicòlegs en tot el procés de la malaltia, una fórmula 
de treball que permetrà donar acompanyament i 
suport tant al pacient com als seus familiars amb 
l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida”.

Per la seva banda, el Dr. Rafael Lledó va destacar en 
la seva declaració la importància de crear sinergies 
entre les entitats sanitàries i les socials per a donar 
una millor assistència i acompanyament a les 
persones que pateixen una malaltia. “Són vincles 
que sens dubte sumen, ens ajuden i ens fan millors a 
l’hora de realitzar la nostra tasca”.

Exposició “Música per la vida”
El mes de gener es va inaugurar l’exposició 
“Música per la vida” al passadís entre els edificis 
d’Hospitalització i de Consultes Externes.

La mostra va voler conscienciar sobre la importància 
de la musicoteràpia per als malalts crònics i 
les persones amb procés de malaltia crònica, 
hospitalització, vellesa i/o malaltia degenerativa/
cognitiva. 

Nova donació de Get & Invest 

L’empresa Get & Invest va tornar a col·laborar amb 
l’hospital fent una donació desinteressada anual 
del 3% de la seva facturació. El nostre agraïment a 
aquesta empresa per aquest gest tan altruista.

Junts sumem
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La Fundació Adolfo Montañá 
Riera finança les obres del Centre 
Geriàtric  

La Fundació Adolfo Montañá va fer una donació 
de 30.000 euros al Centre Geriàtric que permetrà 
completar les obres que s’estan duent a terme al 
centre.

El projecte de remodelació del Geriàtric preveu 
millorar les instal·lacions de la planta baixa per 
aportar més confortabilitat als espais comuns i als 
banys, i crear espais agradables i adequats a les 
necessitats de residents i famílies.

El Centre Geriàtric Adolfo Montañá de l’Hospital 
General de Granollers és un centre que proporciona 
acolliment i assistència a persones grans, 
prioritàriament veïnes de Granollers i rodalia.

Té capacitat per a 52 persones en règim de residència 
assistida. Proporciona una atenció integral i una alta 
qualitat de vida a cadascun dels residents a partir 
d’un pla d’atenció personalitzat segons les seves 
necessitats, orientat a la prevenció del deteriorament 
físic i psíquic i a la millora de l’estat de salut.

Donació Cal Llibre 

L’Associació Cal Llibre va fer una donació a principis 
d’any que va permetre que els infants ingressats al 
nostre Hospital poguessin gaudir de llibres fent més 
amena la seva estança.

L’Ajuntament de Granollers dedica 
el seu pessebre a l’hospital  

En un any marcat per la COVID-19, l’Ajuntament de 
Granollers va dedicar el seu tradicional pessebre a 
l’Hospital General de Granollers. L’edifici modernista 
de l’hospital, concebut per l’arquitecte Josep M. 
Miró i Guibernau, va acollir el pessebre del vestíbul 
de l’Ajuntament, una maqueta realitzada pel Taller 
Sarandaca que es va exhibir el 1997 i el 2009. 

Dins la maqueta es va incloure una petita exposició 
de fotografies de professionals de l’hospital 
realitzada durant la pandèmia.

Aquest any, el Tast més solidari 

L’hospital va rebre una donació de 10.000 euros 
recaptats per la cursa solidària Tast de La Mitja 
2020. El Tast es va suspendre definitivament davant 
la impossibilitat de celebrar la cursa popular, que 
ja s’havia ajornat fins a dues vegades. L’objectiu 
de la prova atlètica d’enguany ha estat fer una 
donació econòmica a l’hospital per a la compra de 
respiradors en la lluita contra la COVID-19, i amb les 
inscripcions es van reunir més de 10.000 euros.

T. Torrillas, Ajuntament de Granollers.
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10 - RESUM D’ACTIVITAT 

Evolució de l’activitat diària de l’hospital

Activitat assistencial de l’àrea d’aguts

Recursos Resultats econòmics

Hospitalització

Consultes externes

Unitat de diagnòstic ràpid

Urgències

Laboratori

Hospital de dia

Resum d’inversions

(En milers d’euros.)

(En milers d’euros.)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Altes 52 53 58 56 57 59 60 53
Altes COVID-19 5
Consultes externes 1.043 1.065 1.132 1.134 1.133 1.125 1.150 1.108
Urgències 289 290 308 325 326 327 331 215
Parts 5 5 4 4 4 4 3 3
Intervencions quirúrgiques 58 63 68 68 69 68 56 44

Personal 1.584
Llits d’aguts 295
Llits sociosanitaris 50
Llits de psiquiatria (Benito Menni) 30
Quiròfans 8
Sales de parts 3
Sales de consultes externes 76
Gabinets d’exploració 21
Sala 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 a l’hospital de dia Sant Jordi 40
Places de residència per a gent gran 52

Ingressos 149.134
Despeses 140.212
Resultat d’explotació 8.921
Resultat financer -895
Resultat extraordinari 306
Resultat del període 8.332

Altes hospitalàries 19.501
Altes convencionals 11.919
Altes COVID-19 1.398
Altes CMA 6.184
Estada mitjana (dies) 4,43
Parts 1.274

Primeres visites 48.680
Visites successives 145.315
Visites virtuals 24.306
1a visita no presencial 4.127
Successiva visita no presencial 51.334
Relació successives/primeres 2,99
Mitjana diària de visites 1.108

Primeres visites 686
Visites successives 2.027
Visites virtuals 22
Successiva visita no presencial 60
Relació successives/primeres 2,95

Ateses 78.551
Ingressades 10.383
Traslladades 892
Mitjana diària d’urgències 215

Peticions 183.071
Mostres 388.678
Determinacions 1.342.689
Mostres per petició 2,12
Determinacions per petició 7,33

Tractaments d’oncologia i oncohematologia 7.978
Tractaments d’hospital de dia mèdic 8.054
Altres tractaments 6.230

Obres i equipament de nous serveis 2.474
Equipament i aparells assistencials 3.837
Maquinària i aparells no assistencials 296
Equipament informàtic 563
Mobiliari en general 125
Total 7.296

Mitjana dels 365 dies de l’any
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Unitat de cures intensives Anatomia patològica

Farmàcia

Diagnòstic per la imatge

Activitat quirúrgica urgent Cirurgia menor ambulatòria

Altes 994
Estada mitjana 6,34

Citologies 9.540
Biòpsies 14.402
Necròpsies 14

Dispensació en farmàcia interna 752.241
Dispensació en farmàcia externa 19.235
Preparació de citostàtics 14.030
Preparació de nutricions parenterals 5.305
Fórmules elaborades 1.432

Radiologia convencional 76.328
Radiologia convencional contrastada 407
Ecografies 11.046
TAC 13.092
Mamografies 9.970
Radiologia intervencionista 1.545
Ressonància magnètica nuclear 6.802

Cirurgia general 495
Cirurgia vascular 18
Cirurgia reconstructora 1
Ginecologia 275
Otorrinolaringologia 21
Traumatologia 547
Urologia 34
Cardiologia 19
Total 1.410

Cirurgia General 29
Cirurgia Maxil·lofacial 326
Cirurgia Pediàtrica 3
Traumatologia 4
Cardiologia 7
Pnemologia 5
Urologia 11
Oncologia 5
Oftalmologia 1.187
Otorinolaringologia 53
Ginecologia 176
Obstetricia 21
Endocrinologia 1.132
Dermatologia  583
Hematologia 24
Medicina Interna  101
ATE 351
Bloc Quirurgic 1.294
Aparell Digestiu 61
Total 5.373

Activitat quirúrgica programada
Convencional CMA Índex de substitució TOTAL

Cardiologia 104 77 42,5% 181
Cirurgia general 554 697 55,7% 1.251
Cirurgia maxil·lofacial 37 690 94,9% 727
Cirurgia pediàtrica 24 219 90,1% 243
Cirurgia vascular 163 174 51,6% 337
Cirurgia reconstructora 80 20 20,0% 100
Dermatologia 713 100,0% 713
Ginecologia 375 456 33,9% 831
Oftalmologia 5 2.387 99,8% 2.392
Otorrinolaringologia 88 271 75,5% 359
Traumatologia 759 1.107 59,3% 1.866
Urologia 416 88 17,5% 504
Total 2.605 6.899 72,6% 9.504
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Tècniques especials Anestèsia

Endoscòpies digestives 4.043
Càpsula endoscòpica 56
Cardiologia (ecocardiograma Doppler) 4.580

Actes anestèsics en cirurgia programada 9.536
Actes anestèsics en cirurgia urgent 1.401
Activitat clínica del dolor
      Àrea ambulatòria (visites i tractaments) 17.647

Activitat per serveis i especialitats 

Medicina interna 2.292 1.566 5.532 74 2.266 9.438 3,53
Altes COVID-19 1.398 0
Cardiologia 647 75 899 4.278 126 2.194 1.327 8.824 4,76
Pneumologia 356 302 1.826 393 2.113 178 4.812 6,05
Endocrinologia 24 923 9.310 49 3.850 841 14.973 10,09
Aparell digestiu 4 813 1.156 178 2.206 497 4.850 1,42
Oncologia 206 1 682 9.624 2.897 13.203 14,11
Reumatologia 2 1.065 4.230 21 1.581 1.697 8.594 3,97
Neurologia 273 1.446 3.826 54 2.015 2.509 9.850 2,65
Nefrologia 15 336 755 6 1.068 199 2.364 2,25
Dermatologia 3 700 1.901 3.449 160 1.768 4.439 11.717 1,81
Al·lergologia 409 1.026 1.047 986 240 3.708 2,51
Hematologia 42 9 697 9.321 228 3.492 311 14.049 13,37
Pediatria i especialitats 772 2.641 6.677 100 5.352 436 15.206 2,53
Geriatria 1.583 225 721 82 189 1.614 2.831 3,20
Neuropsicologia 726 737 123 213 1.799 1,02
Cirurgia general 1.129 719 2.841 3.978 42 550 7.411 1,40
Cirurgia vascular 179 172 1.003 2.333 36 753 4.125 2,33
Cirurgia pediàtrica 32 217 613 751 1.364 1,23
Cirurgia reconstructora 75 18 85 469 3 557 5,52
Cirurgia maxil·lofacial 51 329 992 1.095 55 2.142 1,10
Urologia 582 86 1.227 3.180 79 6.399 128 11.013 2,59
Oftalmologia 45 2.136 4.441 15.274 22 7.768 33 27.538 3,44
Otorrinolaringologia 84 265 3.820 4.267 141 904 9.132 1,12
Cirurgia ortopèdica i traumatologia 1.512 1.012 7.456 23.169 1.062 2.235 1.063 34.985 3,11
Ginecologia i obstetrícia 1.580 437 2.491 5.780 12 278 8.561 2,32
Subaguts 36 0
Anestesiologia 3.391 7.080 7.176 17.647 2,09
Clínica del dolor 7 142 583 68 669 1.462 4,11
Hospital de dia mèdic i quirúrgic 1 598 694 92 71 50 1.505 1,16
Hospitalització domiciliària 395 0
Atencions d’infermeria i altres 698 5.551 60 324 6.633 7,95
Medicina física i rehabilitació 117 172 182 471 1,47
Treball Social 469 393 862
Rehabilitació i salut (privats) 688 1 689 0,00

Altes
hospitalització

Total
visites

Altes 
CMA

Primeres
visites

Successives
visites

1a visita no 
presencial

Successiva
visita no 

presencial

ACTIVITAT D’ATENCIÓ AMBULATÒRIA

Visites
virtuals I. Reiteració
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Principals grups relacionats amb el diagnòstic

Activitat assistencial de l’àrea sociosanitària

Activitat de la residència per a gent gran

Activitat mutual i privada

GRD Descripció GRD Nombre % casos
560 Part 962 7,6%
139 Una altra pneumònia 840 6,6%
137 Infeccions i inflamacions pulmonars 720 5,7%
194 Insuficiència cardíaca 581 4,6%
540 Cesària 300 2,4%
144 Altres diagnòstics menors, signes i símptomes d’aparell respiratori 298 2,3%
463 Infeccions de ronyó i tracte urinari 283 2,2%
263 Colecistectomia laparoscòpica 251 2,0%
140 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 244 1,9%
315 Procediments sobre espatlla, colze i avantbraç 212 1,7%

GRD d’hospitalització convencional

GRD Descripció GRD Nombre % casos
73 Procediments sobre ull, excepte òrbita 2.365 36,1%
361 Empelt de pell per a diagnòstics de pell i teixit subcutani 477 7,3%
92 Procediments sobre ossos facials, excepte procediments majors sobre os cranial/facial 427 6,5%
98 Altres procediments sobre oïda, nas, boca i gola 242 3,7%
385 Altres malalties de pell, teixit subcutani i mama 239 3,6%
228 Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical 237 3,6%
313 Procediments sobre genoll i part inferior de la cama, excepte peu 193 2,9%
26 Altres procediments del sistema nerviós i relacionats 165 2,5%
226 Procediments sobre l’anus 153 2,3%
316 Procediments sobre mà i canell 140 2,1%

GRD de cirurgia major ambulatòria

Convalescència

Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)

Residència

Hospitalització

Activitat quirúrgica

Urgències

Rehabilitació Visites ambulatòries

Cures pal·liatives

Pacients atesos 351
Estades 9.444

Processos avaluats: 642
Geriatria i cures pal·liatives 638
Trastorns cognitius 4

Places 52
Estades 16.127
Índex d’ocupació 84,7%

Altes d’hospitalització convencional 588
Estada mitjana en hospitalització convencional 4,5
Altes CMA 159
Parts 96

Cirurgia major ambulatòria 202
Cirurgia convencional 277
Intervencions quirúrgiques 479
Cirurgia menor ambulatòria 66

Medicina interna 519
Pediatria 192
Traumatologia 2.713
Altres 376
Total 3.800

Sessions 18.749 Visites  6.660

Pacients atesos 231
Estades 2.801
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10 - RESUM D’ACTIVITAT 

L’experiència del pacient: dades de l’àrea d’atenció a l’usuari

Serveis generals

Activitats enregistrades en els diversos sistemes 
d’informació adscrits a la Gestió de Clients.

Consultes externes 

•  Citacions: 335.633
•  Canvis de cites: 166.395
• Comunicacions de cites a usuaris per diferents 
canals:
  · Correu electrònic: 174.653
  · SMS: 309.058
  · Carta: 45.388
•  Gestió de la bústia de veu: 34.136
• Gestió de cribratge COVID-19: 82.508
•  Gestió de correus electrònics: 30.360 
 
Urgències

• Urgències fetes: 76.211
• Urgències cancel·lades: 2.100
• Citacions: 9.619
• Canvis de cites: 1.819
• Transport sanitari: 1.678
• Gestió correu electrònic: 8.800

Programació quirúrgica 

• Citacions: 25.716
• Canvis de cites: 4.394

Sociosanitari

• Citacions: 13.965
• Canvis de cites: 980

Prestacions externes

• Citacions: 14.877
• Canvis de cites: 718
• Transport sanitari: 4.599
• Correus electrònics: 4.662

Administratius de Suport a les UH

• Citacions: 19.730
• Canvis de cites: 6.011

Llistes d’espera

•  Comunicacions amb CatSalut (enviament de   
moviments realitzats a les diferents llistes d’espera, 
validar errors, etc.)     

     · Llista d’espera quirúrgica: 44.830
     · Llista d’espera de proves diagnòstiques: 141.619
     · Llista d’espera ambulatòria: 840.445

Hoteleria

• Roba rentada (kg): 725.696
• Àpats servits a pacients (pensions completes): 101.886 

Recollida de materials

• Residus generals: 673,43 t
• Residus sanitaris i biològics: 385,50 t
• Paper i cartró: 113,42 t
• Residus alimentaris (olis): 1470,00 l
• Runa: 106,46 t
• Jardins: 16,16 t
• Ferro: 1,46 t
• Vidre: 9,72 t
• Envasos lleugers: 7,58 t
• Aparells elèctrics: 4,44 t
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11 - ÒRGANS DE GOVERN

Patronat
President
Josep Mayoral Antigas
Alcalde de Granollers

Secretari
Francesc Bellavista Arimany 
Representant de la Cambra de Comerç

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

Francesc Estabanell Raventós 
Representant de la Fundació Adolfo Montañá

Germán Cequier Bardají
Designat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

Yolanda Sánchez Bueno
Designada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

Montserrat Roca Roger
Designada pel Patronat entre els protectors

Carme Esplugas Martí
Designada pel Patronat

Equip Directiu
Director general
Rafael Lledó Rodríguez

Director general adjunt
Andreu Aloy Duch

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

Directora de Clients 
Marina Clarambo Semis

Director d’Estratègia Digital  
Carles Rubies Feijoo




