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Fòrum 2012 sobre Seguretat i
Qualitat per a Professionals i Usuaris
Durant el darrer semestre de 2012,
l’Hospital General de Granollers va
organitzar un “Fòrum sobre Segu-
retat i Qualitat per a Professionals i
Usuaris” amb l’objectiu de pro-
moure, tant la participació dels
professionals en distintes activitats
científiques i socioculturals, com la
dels usuaris per donar-los a conèixer
el centre i convidar-los a intercanviar
activitats i experiències.

Després de 2 anys d’esforços per
part de tots els treballadors i, també
dels usuaris i pacients en un entorn
d’ajustaments, restriccions i sacri-
ficis, l’Hospital va voler fer un reco-
neixement a aquells a qui atén i,
sobretot, obrir un espai de parti-
cipació i corresponsabilització per
als professionals de la institució, per
tal que poguessin aportar els seus
coneixements, científics i socials, en
uns actes on expressessin les seves
inquietuds científiques i socials.

Durant el mes de juny es va donar a
conèixer el Fòrum a tothom, amb
dues temàtiques claus i punyents:
la “Seguretat” i la “Qualitat”. Es
pretenia que totes les activitats que
es real itzessin en el  Fòrum
tinguessin aquests dos conceptes
com a eixos vertebradors, en un
context de diàleg, participació i
intercanvi (“àgora”).

Tot comença al juliol, quan es va
presentar el “Fòrum – Marató
Científica” amb la finalitat que es
poguessin preparar i presentar
aquelles comunicacions científiques
de tots els àmbits, que els pro-
fessionals estaven treballant durant
l’any amb els seus equips i àrees.

Al setembre es realitzaren el “Fòrum
sobre Bones Idees”, el “Fòrum de
Fotografies” i el “Fòrum de Pre-
guntes”. Tanmateix, des d’octubre a
novembre es convidà a tots els
professionals a participar en tres
“Fòrums – Debat” que tractaren
sobre la comunicació interna, el
futur de la institució i, pròpiament,
sobre seguretat i qualitat. Paral·le-
lament, un equip de professionals
presentà una activitat divulgativa a

l’Escola Pia de Granollers per
conscienciar els alumnes d’ESO
sobre el que significa la seguretat i
la qualitat en salut. Tanmateix, en el
context del mateix “Fòrum”,
l’Hospital participà en el “Nutritional
Day” que se celebrava a tot el món i
on s’avaluà la nutrició dels pacients
ingressats al centre. Durant el darrer
trimestre, un grup de professionals
preparà un lipdub que es gravà i
muntà per exhibir-lo el dia final del
Fòrum.

Per fi, el divendres 23 de novembre
de 2013 fou el dia on es materialitzà
gran part de les activitats finals del
fòrum amb la realització de la
“Marató Científica”, amb deu hores
ininterrompudes d’exposició de
comunicacions orals amb les
presentacions dels treballs de
recerca, assistencials i no assis-
tencials, dels equips del centre.

A la tarda, començaren els actes
dirigits als usuaris i ciutadans de
Granollers amb la presència de la
coral Cor Jove dels Amics de la Unió,
una xocolatada i una taula rodona
amb metges i pacients.

Finalment, a la nit es va fer el sopar
de cloenda per als professionals del
Fòrum amb l’actuació d’un grup de
jazz, el lliurament de premis cien-
tífics, socioculturals i d’altres i la
projecció del lipdub.

El balanç del Fòrum ha estat sa-
tisfactori, ja que hi han passat més
de 1.000 professionals al llarg de
totes les activitats realitzades, s’han
presentat més de 100 comu-
nicacions orals i ha significat, per a
tots els que hi van ser, la constatació
que la “Qualitat” i la “Seguretat” són
uns bons motius per engrescar els
professionals, i ha estat l’oportunitat
de convidar a ciutadans i usuaris a
compartir un temps amb l’Hospital
i un espai on acostar la ciutadania i
els professionals de la Fundació
Privada Hospital Asil de Grano-
llers.

 Dr. Andreu Aloy
Director de Qualitat i Planificació
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Veí i comerciant de Granollers, porta un negoci familiar de venda d’instruments musicals al centre de la ciutat. Articulista
d’opinió de mena, participa com a blocaire amb el seu bloc “L’ignorant ignorat”, a la Revista del Vallès i a les publicacions
digitals E-Notícies i Aravallès. És conegut per molts de nosaltres per ser l’impulsor de grans iniciatives solidàries com
el Jazzoguina o la campanya de recaptació de fons per a la lluita contra el càncer que es va fer a la Mitja del 2012 en
record d’en Jordi Vinardell.
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La música es troba molt present
a la teva vida, com va néixer el teu
interès per ella?
En honor a la veritat jo no em consi-
dero músic. En sóc consumidor i
treballo per ser cada dia més profes-
sional en la venda d’instruments
musicals. Però venc guitarres com
podria dedicar-me demà a comer-
cialitzar apòsits o sostenidors. Sí,
sóc venedor i no em podria guanyar
la vida com a músic per manca de
nivell. Tot i això sóc conscient de la
importància social, educativa i, fins
i tot, terapèutica o de creixement
personal d’aquest art. Va ser el meu
pare qui em va endinsar en aquest
món mitjançant la trompeta i més
tard la meva mare, al muntar la
botiga. Fa més de 30 anys que venc
instruments musicals, m'envolto
de músics i conec la realitat d'un
sector i una especialitat cultural
maltractada a pesar de la seva
importància.

També desenvolupes diferents
tasques com a periodista. Si
t’haguessis dedicat plenament a
aquesta professió, en què t’hauria
agradat especialitzar-te?
Vaig començar els estudis de perio-
disme i actualment escric articles
d’opinió. M’agrada comprometre'm
amb el que penso, el que crec i el
que sóc. Escric per crear debat i,
amb respecte, educació i tolerància,
expressar la meva visió de tot plegat
sense cap ànim de convertir ningú.
Els meus inicis com a becari, fa
molts anys, estaven dedicats al món
de l’esport. Avui en dia em fascina

l’actualitat, sense cap restricció
temàtica.

Tens un bloc d’opinió que es diu
"L’ignorant ignorat". Per què
aquest nom? Com va sorgir la idea
de crear aquest bloc?
M’agrada interactuar molt per les
xarxes socials i el 2.0. Recuperar el
fet d'escriure em va fer adonar que
en ocasions som veritablement
ignorants i que, de vegades, ens po-
dem arribar a sentir molt ignorats,
quasi sempre que protestem.
D’aquí el nom. El bloc és fruit d’una
idea d'agregats al Facebook que
llegien els meus posts cada dia i els
semblava que havia arribat l’hora
de fer servir aquestes eines.

Molts et coneixem per ser una
persona molt involucrada en la
vida de la ciutat i per iniciar molts
projectes solidaris amb diferents
entitats. Quina de les iniciatives
en les que has participat portes
més endins? Per què?
Sóc un enamorat de la meva ciutat,
amb els defectes i virtuts cone-
gudes. Amb els anys he pres cons-
ciència de les virtuts de la vida però
també de les seves injustícies; de la
sort de gaudir de benestar social
però també de les seves limitacions;
de la necessitat de fer front comú
davant els paranys. I això m’ha
desenvolupat una tremenda
necessitat d’aixecar-me del sofà i
contribuir, en la mesura de les
meves possibilitats, a minorar les
mancances del sistema i acostar-
nos més a les necessitats dels més

dèbils disminuint el seu patiment.
I no puc escollir entre cap de les
iniciatives: quan es tracta de
solidaritat no m’atreveixo a
presentar-ho com una competició.

Creus que la conjuntura econò-
mica i social actual ens fa més
solidaris?
Aquesta gran estafa en la que ens
trobem immersos ens hauria
d’obligar a ser més solidaris que
mai. No podem esperar res dels
especuladors, els mercats financers,
dels bancs o d’una política superada
pel descrèdit de la corrupció i les
seves pròpies hipoteques. Ha
arribat l’hora de passar de la
protesta a l’acció per recuperar uns
valors i uns drets que ara ens són
negats. Hi ha molta misèria, molta
necessitat i pocs recursos. Ho
haurem de fer nosaltres.

Tens pensada alguna acció
solidària per dur a terme
properament?
Cada matí, quan veig la meva filla
penso en la sort que té i que li és
negada a tants d’altres com ella;
cada dia quan vaig al gimnàs, de
camí observo la gent del Xiprer
oferint menjar a molts negat; cada
nit quan torno a casa i veig aquella
dona i el seu fill abraonant-se a un
contenidor penso de què em
queixo; cada dia que vaig passar a
cures pal·liatives al costat de l’amic
m’adono de la sort de gaudir d’una
salut que molts no tenen; cada dia
que obro els ulls veig una raó per
mirar de no decaure. El temps dirà.

Entrevista a la Jaume Borràs, comerciant i articulista

l'entrevista

"Ha arribat l'hora de passar de la protesta
a l'acció per recuperar els nostres drets"

la contra        preguntes curtes respostes breus

Plat preferit? Macarrons.

Platja o muntanya? Les dues.

Primavera, estiu, tardor o hivern? Primavera.

Músic, empresari o periodista? De tot una mica.

Una afició? Escriure.

Un esport? Córrer.

Un llibre? Ara, "Plegar de viure", de Salvador Cardús.

Una cançó? "Amor particular", de Lluís Llach.

Què detestes? La hipocresia.

Per acabar, un somni...? Una utopia: un món feliç.



La fotografia que va votar el jurat, "Protegeix-T, protegeix-M"
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El passat 23 de novembre
l’Hospital General de Granollers va
celebrar el Fòrum 2012 sobre Se-
guretat i Qualitat per a Profes-
sionals i Usuaris amb l’objectiu
de promoure la participació dels
professionals en diferents activi-
tats científiques i socioculturals i
també la dels usuaris i ciutadans
de Granollers, per donar-los a
conèixer l’Hospital i convidar-los
a intercanviar experiències.

Participació dels professionals
Abans de la data assenyalada i
durant tres mesos es van realitzar
diferents activitats dins el Centre
per incentivar la participació de
tots els professionals de l’Hospital.
Es van organitzar diferents con-
cursos relacionats al voltant de la
temàtica del Fòrum: la Seguretat
i la Qualitat.

Els guanyadors dels concursos
van ser:
—›Concurs d’idees: Mònica García
amb la seva proposta “Segle XXI,
una nova manera de transmetre
la informació”. Consisteix en la
creació d’una aplicació informà-
tica per al mòbil on els profes-
sionals rebin informació i novetats
del centre, i l’usuari també pugui
consultar les seves visites.
—›Concurs de fotografia: el premi

que va adjudicar el jurat va ser per
a la fotografia “Protegeix-T,
protegeix-M” de Raúl Blanco.
També es va premiar la fotografia
més votada pels usuaris que van
passar per l’exposició entre totes
les fotografies que es van presen-
tar. La fotografia guanyadora va
ser “Tendresa = Qualitat de vida”
de Montserrat Tura.
—›Concurs de preguntes: el
primer premi va ser per a Marina
Pou i el segon premi per a Mar
Luque, que van encertar més
preguntes de les 40 que es van
plantejar.

Per altra banda, també es van dur
a terme diferents taules rodones
on tothom qui va voler va poder
donar la seva opinió sobre les
diferents temàtiques que es van
abordar. En concret es va tractar
el funcionament dels canals de
comunicació, les perspectives de
futur de l’Hospital i la Seguretat i
la Qualitat.

El lipdub de l’Hospital
Una altra de les activitats que va
tenir molt èxit entre tots els
companys va ser la gravació d’un
lipdub a les instal·lacions de
l’Hospital. A ritme de “Queda’t
amb mi” del grup Dijous Paella,
més de 600 professionals de totes

les àrees van passar una estona
divertida que va finalitzar en un
ball multitudinari a l’entrada de
l’edifici de consultes externes. El
vídeo, editat gràcies a Toni Mesas
i la seva empresa Dinamic Visión,
es pot consultar al canal Youtube
de l’Hospital General de Grano-
llers.

La Marató científica
El dia 23 de novembre, des de
primera hora del matí, es va
realitzar una Marató científica on
més de 100 professionals de tots

L'Hospital organitza el Fòrum
2012 sobre seguretat i qualitat
per a professionals i usuaris

La fotografia que van votar els usuaris, "Tendresa=qualitat de vida"

La Marató científica va comptar amb la participació de més de cent professionals
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el tema

els àmbits van presentar diferents
comunicacions relacionades amb
la Seguretat i Qualitat Hospitalària.

Els premiats van ser:
1r. “Compra saludable”, projecte
de l’Observatori de la Salut Dr.
Carles Vallbona (OSVA) a càrrec de
l’equip format per Cèlia Puig,
Ramón Roset, Dra. Assumpta
Recasens i Dr. Esteve Llargués.
2n. “Eficàcia d’un programa de mi-
llora del sondatge vesical en
pacients geriàtrics”, de la Dra.
Raquel Benavent, Sílvia Tantiñà i
Dr. Sergio Ariño.
3r. “Resultats assistencials als 18
mesos d’un programa de gestió
de casos de malalts crònics
pluripatològics de medicina
interna”, a càrrec de la Dra. Anna
Soler, Dra. Mònica Vila, Marta
Segura i Dr. Esteve Llargués.
4t. “Resultats del pla d’actuació
interdisciplinari 2010-2011 per a
la prevenció de pseudomones
aeruginosa multirresistent
nosocomial”, de l’equip de control
d’infeccions format per Rosa M.
Vàzquez, Dolors Navarro, Dra.
Carmina Martí i Dr. Jordi Cuquet.

Una festa oberta a tothom
Durant la tarda del mateix dia 23
de novembre es van realitzar

diferents activitats lúdiques que
van comptar amb la participació
de tots els ciutadans que hi van
voler assistir.

A primera hora, la capella de
l’Hospital va acollir una actuació
del Cor Jove dels Amics de la Unió
on 17 joves dirigits per David
Gómez van interpretar temes de
diferents estils i èpoques.

Un cop finalitzat el concert, els
assistents van poder gaudir d’una
xocolatada popular gràcies a la
c o l · l a b o r a c i ó  d e  f o r n s  i
pastisseries de la ciutat i de
l’empresa Coemco. També vam
poder comptar amb la participació
i ajuda de joves voluntaris de
l’Institut Celestí Bellera de
Granollers.

L’ultima activitat de la tarda va
consistir en una xerrada col·loqui
sobre Seguretat i  Qualitat
Hospitalària moderada per la Dra.
M. Dolors Navarro (de l'àrea
d'Epidemiologia i Salut Pública de
la Universitat Internacional de
Catalunya). En aquesta trobada
professionals i usuaris van poder
explicar les seves experiències
personals en l’àmbit quirúrgic o
de malalties com l’Ictus.

Fòrum 2012: l’experiència
El Fòrum 2012 sobre Seguretat i
Qualitat va culminar amb un sopar
de cloenda on es va fer un balanç
de totes les activitats plantejades
i el lliurament de premis dels
concursos realitzats i de les millors
comunicacions de la Marató
Científica.

En el marc d’aquest sopar, es va
comptar amb l’actuació del grup
de jazz White in Black, que va
amenitzar la vetllada i es va fer la
presentació oficial del lipdub i del
making off realitzat pel Dr. Àngel
Serrano, que va arrencar somriu-
res entre els assistents.

Esperem que l’esperit d’aquest
primer Fòrum sigui un precedent
per a futures accions i activitats
que es desenvolupin amb l’ànim
de la millora contínua del nostre
Hospital.

El lipdub va comptar amb la participació de 600 professionals de l'Hospital, que s'ho van passar genial durant la gravació

Un moment de la xerrada-col·loqui que va fer la Dra. M. Dolors Navarro

Els assistents a la festa oberta a tothom van gaudir d'una xocolatada
gentilesa d'aquestes empreses

El sopar de cloenda del Fòrum va comptar amb l'actuació del grup de jazz White in Black

El Cor Jove dels Amics de la Unió va actuar a la capella de l'Hospital
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a cel obert

La remodelació de la unitat de cures
pal·liatives ja és una realitat

El passat mes de juny represen-
tants de l’Associació d’Amics d’en
Jordi Vinardell (AAJV) i familiars
van visitar la remodelació feta a la
Unitat de Cures Pal·liatives de
l’Hospital que s’ha pogut realitzar

gràcies a la campanya solidària "La
Mitja la correm per tu i pels que
ens han deixat o lluiten contra el
càncer".

Aquest projecte, que es va iniciar

a finals de l’any passat englobava
diferents accions solidàries com
la venda de samarretes per a la
Mitja Marató de Granollers,
l’organització de concerts solidaris
i la destinació del 5% de la
c a m p a n y a  n a d a l e n c a  q u e
organitza cada any l’Associació de
C o m e r c i a n t s  G r a n  C e n t r e
Granollers amb el suport de la
Caixa.

En total es van aconseguir
recaptar 51.300 euros, que s’han
destinat a la millora d’equipa-
ments de la Unitat de cures
pal·liatives així com a la dotació
d’aire condicionat per millorar el
confort tant de pacients com de
les seves famílies.

A l’acte hi van assistir el president
del Patronat de la Fundació
Privada Hospital Asil de Granollers
i alcalde de la ciutat, Josep Mayo-
ral, el director general, el Dr. Rafael
Lledó, i diversos membres del
Patronat i de l’equip directiu, els
quals van acompanyar durant la
visita els representants de l’AAJV.

Representants de l'Associació d'Amics d'en Jordi Vinardell i familiars van poder visitar la remodelació el mes de juny passat

Per tercer any consecutiu la
Comissió de Lactància de
l’Hospital General de Granollers,
amb la col·laboració de l’empresa
de referència en puericultura PLAY
S.A., van organitzar el passat mes
d’octubre un concurs  de
fotografia obert a tots els usuaris
i professionals de l’Hospital amb
l ’object iu  de  promoure i
sensibilitzar els futurs pares i
mares sobre els beneficis de la
lactància materna.

En total es van presentar 30
fotografies, que es van exposar al
vestíbul de l’edifici de consultes
externes.

Per tal d’escollir les imatges gua-
nyadores el jurat va valorar l’origi-
nalitat d’aquestes així com la
capacitat de sensibilitzar i animar
a la promoció dels beneficis de la

Tercer concurs de fotografia per
promoure la lactància materna

lactància. PLAY S.A. va voler donar
suport a aquesta activitat amb el

Els guanyadors del concurs de fotografia van rebre obsequis de l'empresa Play, S.A.

lliurament d’obsequis als guanya-
dors.
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Salut premia el model integrat de la
lumbàlgia de l'Hospital i SAP ICS
El passat 1 de desembre es va
celebrar a Sitges la 2a Jornada del
Pla de Salut 2011-2015 promogu-
da pel Departament de Salut, una
trobada que va comptar amb més
de 1.000 professionals i que tenia
com a objectiu presentar els
resultats del primer any i
reconèixer i donar visibilitat a
algunes de les múltiples iniciatives
i experiències portades a terme
pels professionals sanitaris dins
del marc del Pla de Salut.

D’entre les més de 500 comuni-
cacions que es van presentar
només 5 en van rebre una
distinció, entre les quals es troba
el model d’atenció integrat de la
lumbàlgia al Vallès Oriental, dut a
terme per la Fundació Privada
Hospital Asil de Granollers
(FPHAG) conjuntament amb el
SAP ICS del Vallès Oriental Central.
El lliurament de premis va anar a
càrrec de l'aleshores president en
funcions, Artur Mas, i del conseller
de Salut, Boi Ruiz.

Aquest projecte es va iniciar el
2011 i està liderat pels doctors
Enric Cruz, cap del servei de Cirur-
gia Ortopèdica i Traumatologia;
Xavier Surís, cap de la secció de
Reumatologia; i la Dra. Mònica

Botta, sotsdi-
r e c t o r a  d e
l’àrea mèdica i
serveis centrals
per part de la
FPHAG, i  les
doctores Anna
Pérez i Isabel
Recasens, per
part de l’ICS.

El model inte-
grat ha permès
una millora en
la indicació de
les proves diagnòstiques, el temps
d’espera i la durada de la inva-
lidesa temporal dels pacients
afectats per lumbàlgia gràcies a
un model d’atenció multi-
disciplinar basat en el consens de
professionals de l’Atenció Primària
(AP) (metges, professionals d’in-
fermeria i de rehabilitació) i de
l’Atenció Especialitzada (AE)
(cirurgia ortopèdica i trau-
matalogia, reumatologia i clínica
del dolor), que han realitzat el
protocol de tot el procés.

Dins aquest marc de treball con-
junt s’ha creat a l’AE una “finestra
única” per evitar que el pacient
recorri diferents especialitats
generant visites inadequades.

Reducció de les llistes d'espera
La implantació de la ruta assis-
tencial de lumbàlgia al Vallès
Oriental ha permès reduir les
llistes d’espera per l’adequació
dels serveis en funció de la ne-
cessitat del pacients; augmentar
l'eficiència del procés diagnòstic
i terapèutic de la lumbàlgia i
millorar la capacitat resolutiva de
l’AP establint criteris per a la
derivació, apropant l’activitat de
fisioteràpia i reforçant l’autocura
del pacient. Aquest procés ha
obtingut, entre d’altres resultats,
la reducció del 35,4% de les
derivacions que es fan des de l’AP
a l’AE i de la invalidesa temporal
dels pacients, que ha passat de
57 a 32 dies.

El premiats del Vallès Oriental rebent el reconeixement de part de les autoritats

L'Hospital renova el seu portal web
El passat mes de novembre es va
publicar el nou web de l’Hospital
amb l’objectiu de facilitar als
usuaris tota la informació dels
serveis que s’ofereixen d’una
manera més accessible, ràpida i
eficaç. El nou web pertany al
domini www.fphag.org i pre-
senta una estructura que facilita
la recerca al ciutadà i obre una
finestra comunicativa entre
usuaris i professionals.

Alguns dels nous aspectes que hi
trobem són la introducció de les
xarxes socials Facebook, Twitter i
Youtube, i la creació de l’espai
XARXA FPHAG, on es proposen
diferents línies de col·laboració i
projectes d’interès mutu per a
empreses, institucions i particu-
lars que poden ajudar a millorar
la qualitat dels serveis de l’HGG.

Una delegació de
gestors sanitaris
xinesos visita
l'Hospital
El 15 de novembre una delegació
d’experts sanitaris xinesos va
visitar el nostre Hospital. En
concret, la delegació estava for-
mada per 6 professionals tots ells
presidents i vicepresidents de
diferents hospitals de la província
xinesa de Zhejiang interessats per
conèixer de prop la nostra
organització i el funcionament del
nostre sistema sanitari.

La delegació va ser rebuda per la
Dra. Eva Martin, adjunta de la
direcció general, i el Dr. Enric
Barbeta, cap de la secció de
Pneumologia.
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L'Hospital celebra la festa dels treballadors
El 19 de desembre l’Hospital
General de Granollers va celebrar
a la sala d’actes del Centre
Geriàtric Adolf Montañá l’acte
d’homenatge als professionals de
l’Hospital que en el decurs de l’any
2012 feia 25 anys que treballen al
centre i de comiat de les persones
que s’havien jubilat durant aquest
any.

Aquest és un acte que se celebra
cada any a l’Hospital, coincidint
amb l’inici de les festes de Nadal.
Aquesta vegada van ser 28 les
persones que celebraven els seus
25 anys a la institució i 15 les que
van fer el comiat per la jubilació.

A l’acte honorífic van assistir,
professionals de l’Hospital,
familiars i amics dels homenatjats,

Foto de família dels treballadors de l'Hospital General de Granollers homenatjats

l’equip directiu de l’Hospital i els
membres del Patronat de la

Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers.

La minimarató de Montornès se solidaritza
amb la planta de Pediatria de l'Hospital
El mes març d'enguany, i per sisè
any consecutiu, el president del
Club Atletisme Montornès va fer
efectiva la donació per valor de
1.500 euros que van aconseguir
gràcies a la recaptació de la Mini
Solidària on van participar nens i
nenes de 3 a 13 anys.

Aquest import s’ha destinat
íntegrament al nostre Servei de
Pediatria per tal d’adquirir mobi-
liari i equipaments per a les habi-
tacions. La Mitja de Montornès ja fa anys que se solidaritza amb la planta de Pediatria de l'Hospital a través de la Mini Solidària

Inauguració del curs de Cultura mèdica per a no metges
El Col·legi de Metges de Barcelona,
amb la col·laboració de l’Hospital
General de Granollers, va iniciar el
20 de novembre l’onzena edició
del curs de Cultura Mèdica per a
no metges amb l’objectiu de dotar
els assistents de la terminologia
bàsica i dels coneixements fona-
mentals per entendre la medicina,
els seus procediments i els pro-
fessionals sanitaris que els desen-
volupen.

El curs està adreçat a professionals
no sanitaris que treballen en l’en-
torn sanitari: gestors, periodistes,
traductors, professionals de la
indústria farmacèutica, profes-

s i o n a l s  d e l  d r e t ,
mestres, educadors,
etc., que per la seva
professió necessiten
tenir coneixements
mèdics generals  i
d e s i t g e n  a d q u i r i r
cultura mèdica.

Els directors d’aquest
curs són els doctors
Josep Terés, metge
catedràtic de Medicina
de la Universitat de
Barcelona, i  Rafael
Lledó, director general
de la Fundació Hospital
Asil de Granollers. Els alumnes del curs de Cultura Mèdica, en una foto de grup
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Celebració de l'acte acadèmic de comiat
i benvinguda dels nous especialistes en
formació sanitària especialitzada
El passat mes de maig es va
celebrar l’Acte Acadèmic de l’Àrea
de Docència amb l’objectiu d’aco-
miadar i donar la benvinguda als
metges, infermeres i farmacèutics
especialistes en formació. Durant
l’acte es va fer el lliurament de
diplomes als divuit residents que
s’han format a la institució. La
cloenda de l’acte va anar a càrrec
de Josep Mayoral, president del
Patronat de la Fundació Hospital
Asil de Granollers i alcalde de
Granollers. Els especialistes en
formació que s’han acomiadat
són:

Sra. Esmeralda LÓPEZ MATO
(Infermeria obstetricoginecolò-
gica); Sra. Vanesa ARIÑO BAILO
(Inf. obstetricoginecològica); Sra.
PatrIcia RODRIGUEZ LÓPEZ (Inf.
obstetricoginecològica); Sra.
Albina MIRANDA QUEIPO (Inf.
obstetricoginecològica); Dr.
Fernando GALLEGO ESTRADA
(Anestesiologia i reanimació); Dra.

Els especialistes en formació sanitària especialitzada que es van acomiadar de l'Hospital

El Servei de Geriatria de l'Hospital
forma alumnes de medicina de Mèxic

El Servei de Geriatria de l’Hospital
va acollir el passat mes de juny
una vintena d’estudiants de 3r de
Medicina de la Universitat de Mon-
terrey de Mèxic. Durant un mes

van realitzar un curs de 100 hores
lectives amb classes teòriques i
pràctiques en àrees com la geria-
tria o la bioètica. L’estada d’a-
quests alumnes va suposar una

Fotografia dels alumnes de Medicina que van venir des de Mèxic amb els seus formadors de l'Hospital General de Granollers

Rosario Maria CABELLO
PÉREZ (Anestesiologia i
r e a n i m a c i ó ) ;  D r a .
Montserrat  JUVANY
GÓMEZ (Cirurgia general
i aparell digestiu); Dr.
Àlvaro TORO AGUILERA
(Cirurgia ortopèdica i
traumatologia); Dra. Sofia
Z U B I A G A  L Ó P E Z
(Geriatria); Dra. M. del Mar
LAYA TOMÁS (Medicina
interna); Dra. Gemma
DEL REAL XAMBROT
( O b s t e t r í c i a  i
g i n e c o l o g i a ) ;  D r a .
G e m m a  R O M E U
CERRILLO (Oftalmologia);
Dra. Judith SÁNCHEZ
MANUBENS (Pediatria i
àrees específiques); Dra.
A r i a d n a  CO N E J E RO
OLESTI (Radiodiagnòstic); Dr. Luis
Fernando QUISPE AGUIL AR
( M e d i c i n a  d e  f a m í l i a  i
comunitària); Dra. M. Teresa
ARTEAGA SALINAS (Medicina de

família i comunitària); Dr. Enric
GRAU COMAS (Medicina de família
i comunitària); Dra. Raquel PINTO
RODRÍGUEZ (Medicina de família
i comunitària)

iniciativa estimulant per al Servei
de Geriatria, que un cop més veu
reconeguda la seva trajectòria
professional, no només a nivell
estatal sinó també mundial.
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El passat mes de maig una
delegació de professionals
hispanoamericans de l’àmbit de
la salut van poder conèixer de

prop les estratègies, tècniques i
realitats de la gestió hospitalària
del sistema de salut català en
l’actual context socioeconòmic en

Un dels centres hospitalaris catalans que va visitar la delegació argentina va ser l'Hospital General de Granollers

el que es troba. Aquest era el
principal objectiu del Seminari
Hispanoamericà de Gestió
d’Hospitals que va organitzar la
Universitat Oberta de Catalunya i
el Instituto para la Calidad
Empresarial (ICEM) d’Argentina.
Durant una setmana els assistents
al seminari van rebre informació
sobre les experiències de
diferents centres d’hospita-
lització, entre els quals es va
incloure la visita a l'Hospital
General de Grnaollers.

Alguns dels temes que es van
tractar durant el Seminari van ser
la gestió dels sistemes de salut en
època de crisi, els nous para-
digmes científics i tecnològics,
l’assistència privada, mesures
anticrisi, els reptes i oportunitats
de la telemedicina, Internet i les
xarxes socials en sanitat, així com
la responsabilitat social corpora-
tiva.

Els nens de la planta de Pediatria
reben els jugadors del primer
equip del BM Granollers

El passat 18 de desembre va ser
un dia ben especial per als nens i
nenes que es trobaven ingressats
a la planta de Pediatria de l’Hos-
pital, ja que van rebre la visita dels
jugadors del Fraikin BM Granollers
Manel Pérez, Gonzalo Pérez de

Vargas, David Resina, Moisés Blan-
chart i Ivan Raigal, i del seu l’entre-
nador, Toni Garcia. Els esportistes
van visitar els infants que aquest
Nadal es trobaven ingressats a
l’Hospital per repartir-los regals,
il·lusió i somriures.

Per als nens i nenes ingressats a l'Hospital per Nadal és molt important rebre visites d'aquest tipus

El Dr. Josep Maria
Campos, medalla
de la Ciutat 2012
El 14 de desembre es van lliurar
les Medalles de la Ciutat 2012 al
Teatre Auditori de Granollers.
Entre els guardonats es trobava el
nostre Dr. Josep M. Campos, a qui
la ciutat de Granollers ha volgut
reconèixer la seva excel·lència
assistencial i personal. La medalla
li va lliurar l'alcalde, Josep Mayoral,
qui va destacar la gran qualitat
professional i humana del Dr.
Campos, i li va agrair tants anys
de dedicació a la salut al nostre
Hospital i a la nostra ciutat.
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article mèdic
L'Hospital ha dissenyat un
model d'atenció no centrat
tan sols en els tractaments,
sinó en tot el recorregut de la
malaltia del càncer

És una realitat que cada vegada hi
ha més malalts diagnosticats de
càncer. També és conegut que les
taxes de supervivència relativa als
cinc anys a Catalunya, és del 46%
en homes i 56,4% en dones (1).

Per aquests fets, el sistema
sanitari ha considerat aquest tipus
de malalts com a crònics, a causa
de la gran necessitat d’utilització
de recursos, tant per la  recur-
rència als hospitals, com per la
complexitat de tractaments i
proves complementàries, així com
el seguiment de la seva malaltia.

Així doncs s’han plantejat fór-
mules d’optimització de recursos
i d’accessibilitat  dels malalts i
famílies. Una de les més treba-
llades ha estat l’ambulatorització,
als hospitals de dia oncològics.
Aquesta alternativa ha permès
que aquests serveis funcionin de
forma més eficient i paral·lela-
ment millorin la qualitat de vida
de les persones, ja que es pot
realitzar la transferència domici-
liària més ràpidament (2). 

Parlem, doncs, de “procés” quan
tenim en compte tot el recorregut
de la persona dins el marc de la
seva malaltia, incloent les inter-
vencions abans, mentrestant i
després dels tractaments (3).
L’atenció continuada del procés
per part de la infermera és una
bona oportunitat per donar una
excel·lent atenció integral a
aquests tipus de malalts. Iniciant
aquesta atenció en la consulta
d’infermeria, a on es dóna molta
importància a la informació en els
diferents temes de més relle-
vància, diagnòstic, tractament,
rehabilitació, a on s’ha vist que
presenta uns resultats molt
favorables per als malalts. Con-
firmat pel que diu Manuel López
Morales en el seu article “Allí se
ofrecería un plan de atención que
reforzaría su capacidad de auto-
cuidado con muchos menos
efectos secundarios, resultando
mucho más eficientes y satisfac-
torios para el usuario y para el
propio sistema sanitario”(4).

Dins aquest context, s’ha dis-
senyat a l’Hospital General de
Granollers un model d’atenció no
centrat tan sols en els tractaments
sinó en tot el recorregut de la

Infermeria a l'Hospital de Dia Oncològic

malaltia, considerant  tres pilars
fonamentals:

1. El procés oncològic en tota la
seva globalitat.
2. La persona com a centre de
l’atenció.
3. L’adjudicació d’una infermera
responsable (infermera gestora
de casos) que l’acompanyarà
durant tot el procés, incidint pas
a pas en ell des de la primera visita
en la consulta d’infermeria, durant
els tractaments, en la connexió
amb el seu metge responsable,
en les recitacions, en les proves
complementàries i en tot el suport
que necessitin, tant sigui el malalt
com la família.

Per concloure, reiterem dins d’a-
quest model que el perfil infermer
és l’idoni per poder treballar d’una
manera holística el malalt oncolò-
gic, tant per la seva formació com
pel seu propi rol. Amb aquesta
experiència podem afirmar que el
seguiment i recolzament que
precisen aquest tipus de malalts
és molt important, tant per  millo-
rar els resultats en salut com la
qualitat de vida. Per aquest fet, i
tenint en compte el context ac-
tual, s’ha d’incidir de forma indi-

recta en l’eficiència, optimitzant
els recursos sanitaris que neces-
siten, si disminueixen les compli-
cacions posttractament oncolò-
gic, disminuiran els ingressos a
urgències, els reingressos a
hospitalització i s’incrementarà la
satisfacció tant dels malalts com
de les seves famílies.

(1) Galceran J, Puigdefàbregas A,
Ribas G, Izquierdo A, Pareja L,
Marcos-Gragera R. Evolución de la
supervivencia del cáncer en Cata-
luña y comparación con Europa.
Med Clin. 2008; 131: 19-24.

(2) Mitre Rosangela. La hospita-
lización domiciliaria: anteceden-
tes, situación actual y perspec-
tivas. Revista Panamericana de
Salud Pública. Vol. 10 Nº 1 de
2001. Pág. 45.

(3) Hernández-Mancilla, Lidia. op
cit. pág. 27

(4) 1 Consulta a Demanda de
Enfermería.  Manuel  López
Morales Enfermero Comunitario.
Mayo 2007

Carme Tusquellas i Oto
Directora d’infermeria

Les infermeres i els infermers són claus en el procés que segueixen les persones malaltes de càncer i les seves famílies
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L'Hospital celebra les
IV Jornades del dolor

Els passats 21 i 22 de setembre la
Unitat del Dolor de l’Hospital Ge-
neral de Granollers va organitzar
les IV Jornades de Dolor, les I
Jornades d’Aspectes Medicolegals
en Dolor, i les I Jornades d’Infer-
meria en Dolor,  amb l’objectiu de
debatre diferents aspectes que es
troben els professionals sanitaris
en la pràctica diària d’aquesta
àrea, tant a nivell nacional com a
nivell internacional.

La Jornada, que es va celebrar a
l’Hotel Ciutat de Granollers i que
va acollir més de 120 professio-
nals de tot el país va comptar amb
la incorporació de noves temàti-
ques que van fer que s’ampliés a
dos dies.

El dia 21 es van  abordar diversos
temes vinculats al dolor crònic i,
a més, es van fer les I Jornades
d’Aspectes Medicolegals, on es
van presentar diferents taules

rodones en les que es van tractar
temes com la normopraxi clínica
i la seva relació amb la normativa
jurídica. Es va debatre especial-
ment sobre els drets i deures dels
pacients, del maneig de la infor-
mació terapèutica i de la formalit-
zació del consentiment informat,
entre d’altres temes.

Per altra banda, el dia 22 es van
debatre temes d’interès mèdic i
també va estar dedicat especial-
ment a les I Jornades d’Infermeria
del Dolor, ja que es va tenir en
compte la importància de la
infermeria en el treball assistencial
en equip dins l’àmbit del dolor.
Durant el dia hi va haver diferents
taules en les que es van analitzar
temes com la delegació de
competències en l’equip assisten-
cial i l’habilitació de les mateixes,
i també es va examinar la visió de
la infermeria i el seu present i
futur en les unitats del dolor.

Primera jornada
neurològica del
Vallès Oriental
El passat 5 d’octubre la Unitat de
Neurologia de l’Hospital General
de Granollers va organitzar la I
Jornada Neurològica del Vallès
Oriental, amb l’objectiu de crear
un punt de trobada per a profes-
sionals sanitaris de l’àmbit
hospitalari i de l’atenció primària
on explicar el significat d’una
unitat de neurologia hospitalària.

Durant la Jornada es van realitzar
diferents conferències on es van
debatre les patologies més
prevalents en aquesta unitat,
quines són les seves complexitats,
com s’aborden des d’un punt de
vista assistencial, quin és el paper
de la infermeria a neurologia, les
tècniques diagnòstiques que
s’utilitzen, etc. La jornada va
intentar fomentar l’opinió i la
discussió dels assistents amb
casos pràctics proposats per ells
que es van presentar al final en
forma de taula rodona interactiva.

Cinquena jornada
cardiològica
El 30 de novembre va tenir lloc a
la sala d’actes del Centre Geriàtric
Adolfo Montañá la V Jornada
Cardiològica de l’Hospital General
de Granollers. En aquesta ocasió,
la jornada promoguda per la Unitat
de Cardiologia va girar a l'entorn
de la síndrome coronària aguda i
va acollir metges en formació,
metges de família i infermeria
especialitzada.

Les Jornades de Dolor van reunir 120 professionals i van durar dos dies

Per novè any consecutiu la FPHAG
va organitzar la Jornada de Salut
amb l’objectiu de debatre sobre
aspectes rellevants en l’àmbit
sanitari entre els professionals del
nostre centre i els d'altres centres
del Vallès Oriental. L’augment de
l’esperança de vida a Catalunya
en els darrers anys ha anat en
paral·lel amb la disminució de la
mortalitat i a un augment de la
morbiditat i de la patologia
crònica, que es manifesta en un
74% de la població adulta. És per
aquesta incidència que les
malalties cròniques com l’artrosi,

L'atenció al malalt amb patologia crònica, a debat
el mal d’esquena, la
hipertensió, el coles-
terol elevat, les migra-
nyes, l’ansietat, etc.,
són un dels proble-
mes prioritaris en ma-
tèria de salut. Les ma-
lalties cròniques pre-
cisen d’una coordina-
ció entre els nivells
assistencials, tant pel
que fa a la prevenció
com al tractament
p e r s o n a l i t z a t  i
d’or ientació dels
pacients. La Jornada de Salut va tornar a omplir la sala d'actes del Museu de Granollers
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El projecte “Compra saludable”,
coordinat per l’Hospital General
de Granollers a través de l’Obser-
vatori de la Salut Dr. Carles
Vallbona, i per l’empresa de
distribució alimentària de HD
Covalco, que té com a objectiu
fomentar un estil de vida i hàbits
alimentaris saludables, va ser
guardonat amb l’accèssit Premi
PAAS 2012 a l’àmbit comunitari
que concedeix el Departament de
Salut de la Generalitat de Cata-
lunya.

Aquests premis es van lliurar el
passat 11 d’octubre en el marc de
la celebració de la V Jornada PAAS.
El Dr. Esteve Llargués, director del
Servei de Medicina Interna de
l’Hospital General de Granollers, i
coordinador del projecte, va rebre
el premi de mans del Dr. Antoni
Mateu, director de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya i del
Dr. Carles Vallbona.

“Compra Saludable” és un
projecte que consisteix en una
assessoria nutricional que orienta
els consumidors sobre quins
productes de la cistella de la
compra són més convenients per
a la seva salut en diferents àmbits:
la població general, la hipertensió
arterial, la diabetis, l’obesitat, el

colesterol i el restre-
nyiment. Aquest asses-
sorament el realitzen
la Dra. Asun Recasens
i Cèlia Puig, profes-
sionals de la Unitat de
Diabetis, Endocrino-
logia i Nutrició del
Servei de Medicina
Interna de l’Hospital
General de Granollers,
treball que es realitza
amb la col·laboració de
Ramon Roset, respon-
sable del projecte a
l’empresa HD Covalco.

Aquest projecte, que
es va iniciar l’any 2008,
és innovador i pioner a
l’Estat, ja que per
primera vegada una
empresa de distribució
d’aliments es com-
promet a ajudar els
consumidors a escollir
aliments saludables de
manera ràpida i sen-
zilla, oferint una infor-
mació fiable, indepen-
dent i amb rigor cien-
tífic per aconseguir una dieta
saludable.

En l’avaluació del projecte "Com-
pra saludable" s’observa que la

intervenció nutricional afavoreix
l’adquisició d’aliments saludables,
com ara l’oli d’oliva verge i verge
extra, la llet i dels fruits secs salu-
dables.

Premiat el projecte "Compra
saludable" de l'Hospital i HD Covalco

L'Aula de la Salut celebra el 10è aniversari
amb un nou cicle de conferències
Enguany, l’Aula de la Salut celebra
10 anys amb un nou cicle de
conferències que té com a
objectiu apropar els serveis
sanitaris i els seus professionals
als ciutadans de Granollers,
donant resposta a les seves
demandes en tots els temes que
són del seu interès referits a la
promoció de la salut i  al
coneixement dels serveis sanitaris
de la comarca del Vallès Oriental.
L’Aula de la Salut és una col·la-
boració de l’Hospital, la xarxa de
Centres d’Atenció Primària (ICS) i
el servei de Salut Pública de
l’Ajuntament, amb la participació

de la xarxa de centres cívics.

Aquestes són les properes confe-
rències:

Afrontar la mort d’un ésser
estimat: el procés de dol
Magda Tura. Treballadora social.
PADES Granollers, ICS.
20 de febrer de 2013 a les 19 h al
Centre Cívic Can Bassa

Com mantenir una bona salut
oral
Elías Casals, odontòleg, ABS Sant
Miquel, ICS.
20 de març de 2013 a les 19 h al

Centre Cívic Jaume Oller

Mites i realitats de les dietes
“miraculoses
Cèlia Puig i Cristina Soldevila,
dietistes nutricionistes, Unitat
d’Endocrinologia, Diabetis i
Nutrició (UDEN), Hospital General
de Granollers.
24 d’abril de 2013 a les 19 h al
Centre Cívic Palou

Cuidem la nostra pell
Natàlia Seguí, dermatòloga, Hos-
pital General de Granollers.
22 de maig de 2013 a les 19 h al
local de l’As. de Veïns Congost.

El Dr. Esteve Llargués, recollint el premi
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seguretat i salut laboral

El trasllat del Servei de prevenció
de riscos laborals havia estat una
demanda històrica tant de les
persones treballadores que
integren el servei com de la resta
de persones treballadores de la
Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers (FPHAG) i de la Funda-
ció Privada Bertran de Seva (FPBS),
que feien ús dels seus serveis i
instal·lacions i que per motius
d’ubicació havien de desplaçar-se
des de l’edifici històric i principal
de l’Hospital fins a l’edifici d’Ur-
gències Centre, ubicat a l’avingu-
da del Parc.

És per això que el mes de novem-
bre de 2012 el Servei de prevenció
de riscos laborals va formalitzar
el trasllat i es troba en l’actualitat
completament operatiu.

Entrant per la porta principal de
l’edifici nou de consultes externes
i anant en la direcció de les sales
de la UIC, tot seguit es troben dos
espais identificats. El primer, el
servei tècnic, està dotat d’un
despatx de treball i del despatx
de la cap del Servei de prevenció
de riscos laborals i medi ambient.
La segona porta dóna accés a la
part sanitària, dotada del despatx
d’infermeria i del de medicina del
treball. En aquests darrers espais
és on es realitzen les consultes de
vigilància de la salut, es fan els
exàmens de salut a les persones
treballadores i les campanyes de
vacunació.

El Servei de prevenció de riscos
laborals enceta, doncs, una nova
etapa amb la actual ubicació i

Nova ubicació del Servei de
prevenció de riscos laborals

D'una manera clara, el terapeuta
ocupacional és aquell professional
que dóna suport a les persones
de manera terapèutica, ajudant a
realitzar les seves activitats
quotidianes i/o ocupacions amb
el major grau d’autonomia
possible.

La definició donada per l’Associa-
ció Professional Espanyola de
Teràpia Ocupacional (A.P.E.T.O.)
amb el suport de la Federació
Mundial de Terapeutes Ocupacio-
nals (W.F.O.T.) és la següent: "La
teràpia ocupacional és una
professió de l’àrea de la Salut. Es
centra a prevenir i/o disminuir les
discapacitats i obstacles que
apareixen com a conseqüència de
trastorns físics, psíquics, senso-
rials o socials que impossibiliten
que la persona es desenvolupi
amb suficient independència en
el seu medi. Restablir la funció
perduda, optimitzar les capacitats
residuals de la persona que
tractem, són aspectes generals de
la nostra activitat professional."

Des de Teràpia Ocupacional, a la
Residència Adolfo Montañá tenim
com a  objectiu  mantenir les capa-
citats cognitives (atenció, memò-
ria, percepció,...) i/o motrius
(amplitud de moviment articular,
pinça fina, gruixuda...) dels resi-
dents, així com mantenir també
les Activitats de la Vida Diària
Bàsiques i Instrumentals (AVDBI),
millorant el seu benestar general.
S’apliquen diferents programes
com són la  psicomotricitat (en el
que es treballen aspectes com la
coordinació, esquema corporal,
equilibri, conceptes de dins, fora,
d’alt, baix, lateralitat, habilitat
oculomanual, relaxació...), la pin-
tura (on es treballa la creativitat,
l’atenció, motricitat fina, distinció
dels colors...), la reminiscència
(memòria de records passats,
llenguatge), la musicoteràpia (es
treballen els ritmes, atenció, me-
mòria,...) i la teràpia sensori-
motriu (es treballen aspectes
d’execució molt concrets com
encaixos o enfilar peces  amb la
finalitat de mantenir el màxim

temps possible el maneig i la utilit-
zació d’objectes).

A nivell individual, s’avaluen les
AVDB dels  residents,  com
l’alimentació, el vestir, la higiene i
es realitzen les modificacions
pertinents, així com també la
valoració de l’ús d’ajuts tècnics  i
adaptació de l’entorn.

Però el treball del terapeuta ocupa-
cional és més ampli. Podem treba-
llar amb persones que hagin patit
un ictus, persones amputades,
Parkinson, demències, fractures
de maluc, etc, aspectes com  la
reeducació del vestit, entrena-
ment en l’alimentació, l’ús de
cadira de rodes, les diferents
transferències de cadira o cadira
de rodes al llit, wc, cotxe, etc.
Totes les intervencions del
terapeuta tenen l’objectiu que la
persona sigui el més autònoma
possible.

Núria Torrent Triadó
Terapeuta ocupacional

encara el 2013 amb interessants
reptes per a continuar donant un
servei de qualitat a les persones
treballadores, amb l’objectiu
principal de millorar-ne les seves
condicions de treball i aprofundint
en el coneixement dels riscos que
comporta el desenvolupament
normal de les seves funcions,
assumint nous reptes, com ara el
seguiment de la punxada acci-
dental dels i les professionals,
projecte que iniciarem en un futur
a mig termini.

El Servei de prevenció de riscos
laborals resta a la disposició de
totes les persones treballadores
per a qualsevol consulta, dubte
i/o col·laboració, de la mateixa
manera que ho ha anat fent durant
tots aquests anys.

Què és la teràpia ocupacional?
la residència



oficialment a la
Repúbl ica  de
Sud-àfrica fins al
1991.- 10. En el
q u a d e r n  s ’ h i
a n o t e n  l e s
p r i n c i p a l s
incidències de la
navegació d’un
vaixell. Més fals ja
no ho pot ser.-
11. Nota musical
a r t i c u l a d a .
Traslladar-se a
peu d’un lloc a
un altre. Estava.-
12. Est. Fer que
una cosa cremi.
Corrent natural
d ’ a i g u a . -  13 .
Cent. (Al rev.)
Forma prefixada
q u e  d e n o t a
connexió amb el
hioide. (Al rev.)

Casa d’ocells.- 14. Treball que hom
té l’obligació de fer. Formar la imatge
mental d’una cosa.

V: 1. Sensible a la llum. Consonant.-
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calaix

Marina Molins

Mots encreuats

H: 1. Cadascun dels fosfolípids
derivats de la glicerina.- 2. Ciència
que estudia el desenvolupament de
l’ou fins que l’individu ateny l’estat
adult. Pertanyent als Andes.- 3.
Esmussat, mancat de tall. Un Lluís
castellà. Nou. Mil.- 4.Es fan en indrets
humits. Oest. Jo no. Aquí.- 5. No li
consta cap metge a l’agenda. Veritat
admesa per evident i  sense
demostració. Cent. Símbol de l’àstat.-
6. Alcoholisme. Salutació.- 7. Sistema
de vida que consisteix  en un canvi,
periòdic o constant, del lloc de
residència.  Aire expirat pels
pulmons.- 8. (Al rev.) Si el vi és de
qualitat són de suro. Consonant.
Natural d’Osona.- 9. (Al rev.) No en
tenen a les repúbliques. Sistema de
s e g r e g a c i ó  r a c i a l ,  p r a c t i c a t

H: 1. Mineralitzar. O.- 2. Enologia.
Oliós.- 3. Liti. R. Cio. S. I.- 4. Amitges.
M. scuR.- 5.  Nic. Agitació. I.-
6. Òtic. Amigues. S.- 7. Gaal. Tu. Ear.
B.- 8. Lbr. Oil. Nl. Ara.- 9. Oli. Gual.
Bocoi.- 10. Se. Mi Carabrut.- 11. Ss.
Ovoide. Ro.- 12. I. Acaloraments.- 13.
Arnall. Olor. Oi.- 14. Air. Arc. Tsars.

V: 1. Melanoglòssia.- 2. Inimitables.
Ra.- 3. Noticiari. Ani.- 4.. Elit. CL.
Mocar.- 5.  Ro. Ga. Ogival.- 6.
Agregatiu. Olla.-  7. Li. Simulació. R.-
8. Iac. Ti. ladroC.- 9.. T. Imagen. Real.-
10. Zoo. Cualba. Mot.- 11. Al. sieR.
Obrers.- 12. Riscos. Acron. A.- 13. O.
U. Brou. Tor.- 14. Osiris. aiT. Sis.

Solució
Mots encreuats

número 69

2. Imitació d’un so, d’un soroll. Gos.-
3. (Al rev.) Ocells. (Al rev.) Maquini.
Est. Sud.- 4. Participi de fondre. Que
té ales. encantada ciutat aL.- 5. Mig
ogre. Combinació de l’oxigen amb
qualsevol element químic. Arbre de
flors blanques en penjoll.- 6. Glaç. (Al
rev.) Expectoració de sang que prové
dels pulmons o dels bronquis.-7. Nul
del tot. Organització mundial de la
salut. Mig alineat. Un.- 8. Tres. Nota
destinada a recordar certes coses.-
9. Cadascuna de les classes socials
hereditàries de l’Índia. E. Composició
musical per a ser cantada a una sola
veu.- 10. Vocal. Una altra. Interjecció
d’admiració. Clos disposat per a
combatre-hi.- 11. Conjunt de troncs
l l i g a t s  d e  t a l  m a n e r a  q u e
constitueixen una plataforma flotant.
La número 5 era la de la Marilyn
Monroe. Un.- 12. Estella petita, bocí
d’os trencat. Que produeix oli. Nord.-
13. Xifra romana repetida. Sistema
de divisió del temps per anys, mesos
i dies. La primera.- 14. Fa la mateixa
cosa que un altre. Cent. Tant pot ser
un grup com un pantà. Consonant.

La vinyeta de... Jaume Parera

Ingredients: 400 g de filets de pit de gall dindi, dues pomes golden, pebre,
oli i julivert

Elaboració: s'assaonen els filets amb pebre i es fregeixen a foc molt lent en
una paella amb una mica d'oli. Es pelen les pomes i es tallen a làmines. A
continuació, se salten en una paella fins que estiguin lleugerament daurades.
Els filets es disposen en forma de ventall sobre un munt de poma i es decoren
amb julivert.

Maria Vila i M. Antònia Farrés

Pit de gall dindi amb pomes



· Hospital General de Granollers 93 842 50 00
· Urgències 93 842 50 31
· Urgències Centre 93 860 47 70
· Emergències 112
· Bombers de la Generalitat de Catalunya 085

Telèfons d'interèsi

El 16 de febrer es van inaugurar les obres de cons-
trucció de dues noves rotondes i la reurbanització
de part del carrer de Francesc Ribas, actuació que
ha comportat la millora de la mobilitat i l’accessibilitat
a l’entorn de l’Hospital.

El projecte, que es va iniciar el mes de setembre de
2012, ha costat 788.000€ finançats pel Pla Únic
d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya, a
través del Consell Comarcal del Vallès Oriental i de
l’Ajuntament de Granollers.

Les dues rotondes construïdes, una a la cruïlla de

Inauguració de les obres de millora
dels accessos a l'Hospital

Francesc Ribas amb el carrer de Josep Maria Segarra
i l’accés a Urgències i a l’aparcament, i l’altra a la
cruïlla de Francesc Ribas amb el passeig de la
Muntanya i els carrers de Bertran de Seva i de
Bartomeu Brufalt, han fet possible la supressió de
les cruïlles amb semàfors millorant la circulació al
voltant de l’Hospital, fent-la més segura i fluïda.

Amb aquesta obra també s’han remodelat algunes
voreres i les zones enjardinades de l’entorn hospita-
lari, millorant la seva fisonomia i donant més visibi-
litat a l’edifici modernista de principis del segle XX.

L’altre aspecte remarcable d’aquest gran projecte
ha estat la instal·lació d’un ascensor per accedir al
Servei d’Urgències des de l’aparcament. Aquest
implicarà una millora important en l’accessibilitat a
aquest servei de tots aquells pacients amb mobilitat
reduïda que anteriorment havien de fer servir les
escales o la rampa de l’aparcament que feia el circuit
molt més llarg.

La inauguració va anar a càrrec d'Albert Camps,
regidor d’Obres i Projectes de l’Ajuntament de
Granollers, Josep Souto, director general d’Adminis-
tració Local de la Generalitat de Catalunya, Josep
Orive, president del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, i Josep Mayoral, alcalde de la ciutat de
Granollers. L’acte va comptar amb la presència de
diferents representants de l’Ajuntament de la ciutat,
de l’empresa constructora, de membres de l’equip
del projecte de l’obra, de la direcció de l’Hospital
General de Granollers i de diferents associacions de
veïns dels barris propers a l’Hospital.

TOP

2 0 0 5

TOP

2 0 0 6

TOP

2 0 0 7

TOP

2 0 0 8

Fes-te voluntari!
Si teniu interès a formar part del col·lectiu de voluntaris del
nostre Hospital, només heu d'enviar un correu electrònic
a l'adreça voluntaris@fhag.es i la coordinadora del
voluntariat, Montse Ortiz, serà qui us informarà i donarà
resposta a les preguntes o dubtes que tingueu. Els voluntaris
per l'Hospital són un grup de persones amb un bon tarannà,
il·lusió i entusiasme.

Les autoritats presents a l'acte van inaugurar les obres que han adequat i dignificat els accessos a l'Hospital General de Granollers. FOTO: Toni Torrillas


