
9 a cel obert
L'Hospital, guardonat
per la qualitat
assistencial de l'ictus

12 a cel obert
Primera pedra del nou
Centre d'Oncologia
Radioteràpica

L'Hospital homenatja professionals
i entitats a "La nit dels agraïments"

Revista de l'Hospital General de Granollers Núm. 82 - Abril 2022

4 entrevista
Entrevista a l'escriptora
Teresa Pous



sumari

DE BAT A BAT. Revista de l’Hospital General de Granollers.
Edició: Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. Avinguda de Francesc Ribas, s/n.
Telèfon: 938 425 000.
Director: Rafael Lledó Rodríguez.
Consell de redacció: Gabinet de Comunicació.
Disseny, maquetació i impressió: Edicions Gargot.

editorial

a cel obert

11 Llet materna per tractar
els nadons prematurs

Posada en funcionament
de la nova àrea de crítics

Visita del conseller de
Salut i primera pedra del
nou Centre d'Oncologia
Radioteràpica de la C-17

11

la residència

"Avui cuines tu"18

el tema

Celebrem "La nit dels
agraïments"

7

12

En els darrers anys s'ha produït
en el sistema sanitari català un
seguit de canvis organitzatius,
que aposten per propostes inno-
vadores en l'abordatge de l'aten-
ció a les persones i a les seves
famílies en situació de complexi-
tat i dependència, projecte que
volem impulsar des de la Direcció
d'Infermeria a l'Hospital General
de Granollers.

La covid-19 ha posat de manifest
algunes de les febleses del siste-
ma de salut, que s'han vist amena-
çades per la manca de professio-
nals assistencials. També ha estat,
però, una oportunitat per fer més
visible l'essència de la nostra pro-
fessió, la cura i l'atenció als pa-
cients en situacions d'emergència
i vulnerabilitat; i alhora, per aflorar
la gran capacitat que tenen els
professionals sanitaris per a adap-
tar-se a les necessitats canviants
de l'entorn i el maneig d'una res-
posta imminent i canviant de la
població malgrat la incertesa, la
por i el desconeixement d'aquesta
pandèmia. No podem oblidar, pe-
rò, una de les nostres qualitats i
fortaleses com a professionals
infermers, que és cuidar i treballar
per la prevenció de la malaltia, des
d'un vessant educatiu i de capa-
citació dels pacients i famílies, a
fi d'empoderar-los i fer-los més
autònoms en la cura de les seves
patologies.

La pandèmia, però no ha estat l'ú-
nic factor que ha posat en risc el
sistema de salut; n'hi ha d'altres
que també contribueixen a afa-
vorir la tensió del sistema, posant
de manifest les necessitats de la
població. Aquests factors ens fan
pensar quin ha de ser el model
d'atenció que podem oferir als
nostres ciutadans de referència, i
quin perfil competencial han de
tenir aquests professionals, a fi
de poder trobar un equilibri entre

l'excel·lència de l'atenció, les com-
petències i les habilitats de cadas-
cun, i l'augment de l'activitat d'u-
na població que durant la pandè-
mia no ha pogut accedir amb tota
normalitat als serveis sanitaris
establerts.

Hem d'afegir a aquests factors uns
altres que ja eren prevalents, com
l'increment de la demanda dels
serveis de salut derivats dels can-
vis demogràfics, l'augment de
malalties cròniques, l'aparició
de noves patologies i la partici-
pació més activa dels pacients en
els processos de les seves malal-
ties. Els ciutadans tenen, cada ve-
gada més, un coneixement més
ampli de les patologies, de l'orga-
nització del sistema sanitari i de
quins són els seus drets i deures.
Això comporta que l'exigència i
expectativa que tenen envers la
qualitat en l'atenció sanitària que
han de percebre sigui cada cop
més alta.

Aquesta situació fa que els pro-
fessionals d'infermeria en algun
moment ens trobem qüestionats
sobre quins són els procediments
de les nostres cures, com es duen
a terme i per què. Però aquesta
situació només ens ha de fer sen-
tir amb més ganes d'evidenciar
que som professionals amb un alt
coneixement expert i amb una
formació universitària; hem de
pensar i saber justificar el perquè
d'implementar un pla de cures o
un altre, i explicar de forma raona-
da i amb metodologia científica
per què fem un abordatge i una
priorització d'unes cures en
comptes d'unes altres. Cal alhora
reforçar que formem part d'un
gran equip multidisciplinari i que,
a més, tenim al nostre costat
grans professionals com són
els tècnics en cures auxiliars
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d'infermeria (TCAIs), que fan que
aquestes cures, el monitoratge i
l'atenció als pacients, sigui una
feina plantejada en clau d'equip.
És en l'essència de l'equip, i no
pas en la de la individualitat, on la
infermeria (o qualsevol altra pro-
fessió) podrem plantejar fer unes
cures d'excel·lència als pacients
que atenem a la nostra institució.

Altres motius que ens han de fer
repensar quin ha de ser el model
de cures del futur, és la necessi-
tat de ser eficients en la gestió
dels recursos. Ens trobem en un
moment en què conflueixen l'es-
cassetat de professionals sanitaris
i un gran increment de necessitats
per part de la població. Aquest
desequilibri entre demanda, ofer-
ta i eficiència en els costos, en fa
difícil l'abordatge en el model ac-
tual; però, si més no, ens presenta
un nou repte a partir del qual
haurem de pensar en el dimen-
sionament de nous rols professio-
nals i en l'adequació de les tasques
i funcions en la formació d'aquells
qui treballem en els entorns sani-
taris. Caldrà acompanyar aquesta
formació específica i ajudar a
empoderar aquests professionals
en la seva capacitat màxima en
l'àmbit competencial.

Una altra mesura que caldrà liderar
des de les direccions d'infermeria
serà la participació en la millora
de l'eficiència de la gestió de llits,
a partir de dispositius assistencials
que afavoreixin la reducció d'esta-
des i ingressos innecessaris, sota
el concepte d'hospital líquid, un
hospital més enllà de les parets

dels centres hospitalaris. Totes
aquestes mesures impacten en
l'hospitalització d'aguts i, molt
directament, en l'abordatge de
cuidar de l'equip d'infermeria.

La necessitat de millorar els pro-
cessos per tal de fer-los més efi-
cients, demana també una orga-
nització de treball a les unitats
d'hospitalització que asseguri que
les infermeres puguin dedicar el
seu temps a la funció principal per
a la qual estan capacitades: tenir
cura dels pacients, empoderar-los
des del vessant de la prevenció i
ajudar-los en la recuperació de la
seva salut.

És per tot plegat que es necessita
un canvi organitzatiu i una nova
creació de rols professionals, a fi
de garantir l'atenció als pacients i
a les seves famílies en el sistema
de salut, i concretament en el nos-
tre hospital, amb una dotació de
personal adequada. Possible-
ment, davant el dèficit d'infer-
meres que presenta el sistema,
l'única manera de fer-ho és reor-
ganitzant l'activitat assistencial,
fent que altres perfils professio-
nals de l'equip interdisciplinari
desenvolupin intervencions amb
el topall de les seves competèn-
cies i reajustant el nombre de
pacients dels quals pot tenir cura
una infermera en una unitat
d'hospitalització. Tal com deia
recentment Linda H. Aiken en un
article d'opinió al diari The New
York Times, és necessari revisar les
condicions laborals de les infer-
meres i establir polítiques que
garanteixin dotacions segures.

Només així es podrà mantenir la
qualitat de les cures, l'atenció
adequada a les persones ateses i
la sostenibilitat del sistema de
salut.

Així doncs, la Direcció d'Infermeria
del nostre hospital treballa en un
eix de 5 accions per millorar l'aten-
ció dels pacients i les famílies
basats en l'excel·lència.

1. Impulsar i potenciar alternati-
ves a l’hospitalització:
Amb projectes i serveis assisten-
cials com l'hospitalització a do-
micili (amb la potenciació del rol
d'infermer autònom) o el projecte
Gericom, un hospital de dia que
ens permet desplaçar l'assistència
al domicili del pacient fràgil dins
del concepte d'hospital líquid,
més enllà de les parets del centre.
Aquest element serà més eficient
per al sistema i millorarà la qualitat
en l'atenció que oferim als pa-
cients que atenem.

2. Projecte Infermera de Pràcti-
ca Avançada
La presència d’aquests nous rols
professionals millorarà l’abordat-
ge de pacients i famílies de forma
més eficient per al sistema, redu-
int ingressos i també fomentant
la retenció de talent dins la nostra
institució, ja que la presència d’a-
quests nous rols professionals fa-
rà que l’hospital sigui més atractiu
de cara a la retenció de professio-
nals. Al mateix temps, afavorirà
que perfils professionals d’infer-
meria puguin assumir responsabi-
litats i funcions delegades per
perfils professionals mèdics, fent
més eficient l’atenció en alguns
àmbits i perfils de pacients.

3. Infermera Referent
Tal com s’ha comentat, es necessi-
ta un model que permeti reorga-
nitzar l’activitat assistencial dels
professionals, fomentant que l’e-
quip desenvolupi en la seva activi-
tat diària el topall de les seves
competències, però amb una tra-
çabilitat i amb la màxima qualitat
assistencial. Aquest projecte afa-
voreix que tot pacient i família tin-
guin un professional de referència
des que ingressa fins que se li
dona l’alta, a fi de garantir una
traçabilitat i lideratge en el procés
de cura.

4. Projecte "Empowerment"  i
"Health literacy"
Davant d'aquest perfil de pacient 3
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Entrevista a Teresa Pous, bibliotecària i escriptora

“Si el personal sanitari tingués menys
estrès podria atendre amb atenció plena”

Teresa Pous i Mas (Llinars del Vallès, 1956) és llicenciada en Filosofia,
diplomada en Biblioteconomia per la Universitat de Barcelona i Màster
en Mindfulness per la Universitat de Saragossa. Ha treballat com a
conservadora en el Museu d'Història de la Medicina de Catalunya, ha
exercit de bibliotecària al Servei de Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya i ha coordinat les dues edicions realitzades de la Formació
d’Instructors de Mindfulness (FIM), avalada i supervisada per la direcció
del Màster en Mindfulness de la Universitat de Saragossa. També ha
organitzat exposicions de caràcter científic i literari i ha publicat articles
de crítica literària en el suplement cultural del diari Avui. La seva primera
novel·la, La cançó dels deportats, va guanyar el Premi Marian Vayreda
el 2006, i el 2010 va rebre el Premi Ciutat de Palma per El metge
d’Atenes. És autora, a més, de diversos llibres de converses –sobretot
de caràcter filosòfic– amb personatges públics.4
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crònic i aquest canvi demogràfic
de la població hem de centrar els
esforços no només a tenir cura
dels pacients i recuperar la seva
salut, sinó en la prevenció de la
malaltia. Amb la figura dels nous
rols professionals, la capacitació
dels pacients i les seves famílies
ha de ser un element clau a abor-
dar pel personal d'infermeria. Un
temps que cal que la infermera
inverteixi en el transcurs de la seva
estada perquè des de la prevenció
es puguin evitar reingressos i po-
tencials complicacions del paci-
ent, capacitant-lo i empoderant-
lo. Una pràctica clarament eficient
per al sistema, alhora que es ga-
ranteix la continuïtat de les seves
cures amb altres nivells assisten-
cials. És per aquest motiu, que cal
afavorir que la infermera pugui
disposar de temps suficient per a
la realització d'aquesta pràctica,
adequant les ràtios de professio-
nals a les necessitats del pacient,
i així podent capacitar pacients i
família, establint l'enllaç amb la
primària o atenció intermèdia i
garantint unes cures de qualitat.

5. Projecte de retenció i fidelitza-
ció de talent
Davant d'aquest dèficit de profes-
sionals d'infermeria és molt im-
portant retenir i fidelitzar els pro-
fessionals de les diferents institu-
cions sanitàries. Per fer-ho s'ha de
pensar que es tracta d'un perfil
professional amb unes demandes
i necessitats diferents d'èpoques
anteriors, i, per tant, cal que ens
reinventem, dissenyant unes pro-
postes institucionals per a aques-
tes noves generacions que no no-
més pensen a créixer professio-
nalment dins l'àmbit assistencial,
sinó també en la seva formació,
recerca i docència. Aquest projec-
te engloba la retenció de profes-
sionals: tenint cura dels estudi-
ants, implementant el paper del
mentor quan entren a treballar en
la nostra institució, cuidant els
professionals que fan una forma-
ció sanitària especialitzada de for-
ma òptima i també tenint cura
dels treballadors de la institució
per evitar que se'n vagin.

L'estratègia per abordar aquests

canvis serà treballar per l'expansió
del rol de la infermera i la imple-
mentació de les cures infermeres
basades en l'excel·lència i en l'evi-
dència científica, que valora que
els ciutadans que accedeixen a
sistemes de salut on les cures
infermeres són de qualitat i su-
ficients viuen millor, més temps i
tenen millors indicadors de resul-
tats (Aiken et al., 2012), element
que volem oferir a la població de
referència a fi de poder ser equi-
tatius amb el ciutadà en l'àmbit
territorial. Cal que tot aquest canvi
de model pugui ser avaluat amb
un bon sistema de registre, uns
plans de cures estandarditzats i
obtenint uns indicadors en cures
que ens permetin conèixer quina
ha de ser l'adequació de la dotació
de professionals per perfil de
complexitat i dependència dels
pacients atesos; un camí que vo-
lem crear i fer créixer de forma
conjunta amb tots els professio-
nals de l'àrea d'infermeria.

Saray Alen
Directora d’infermeria

l'entrevista

La seva tesina analitza el
poema filosòfic Primero sue-
ño de Juana Inés de la Cruz i
connecta el seu interès per
la medicina amb la seva
passió per la literatura. Com-
parteix amb Octavio Paz la
interpretació que no és el
poema del coneixement si-
nó el poema de l’acte de co-
nèixer?
Sí, ho comparteixo plenament.
Octavio Paz és un dels més grans
estudiosos de l’obra de Sor Juana
i, per tant, del poema filosòfic Pri-
mero Sueño. Es tracta d’un poema
de quasi un miler de versos on
aquesta autora de mitjans del
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constatar la bondat i la poten-
cialitat que hi ha dins de tothom,
encara que de vegades puguin
estar una mica amagades. Vaig
tenir la gran bona sort de conèixer
Rudolf Berthold, un català de pare
alemany que va ser obligat a lluitar
amb l’exèrcit nazi i que fou de-
portat a dos camps de concen-
tració de Rússia. Volia fer un llibre
de converses amb ell, però les
seves explicacions tan concises
no fluïen en un llibre de diàlegs. I
vaig decidir fer-ne una novel·la,
on he volgut harmonitzar la ficció
i la realitat. No cal dir que les atro-
citats i la barbàrie hi són narrades
literalment. Berthold em va dir
repetidament que calia difondre
les històries personals de qui va
viure aquell horror per tal que les
generacions futures puguin co-
nèixer allò que va passar i es pugui
transformar la capacitat humana
de fer el mal. L’amor i l’amistat
que sorgia als camps i que m’ex-
pressà Berthold són un cant a la
vida i a la capacitat humana de fer
el bé.

El metge d’Atenes (Moll, 2011)
comença amb un aforisme
d’Hipòcrates. En aquesta
obra s’uneixen la filosofia i
la medicina. És una apassio-
nada d’aquestes disciplines?
Sí, és ben cert que la filosofia i la
història de la medicina m’apassio-
nen. I en la novel·la El metge d’Ate-
nes s’uneixen la passió per la
filosofia de la Grècia Clàssica i pel
naixement de la medicina a Occi-
dent, amb Hipòcrates i l’Escola de
Cos. Va ser un goig i una mera-
vella fer aquest llibre. Cada part
de l’aforisme hipocràtic dona nom
i contingut a un capítol d’aquest
llibre sobre la vida d’Alexandre,
metge d’Atenes que té el privilegi
d’estudiar a l’Escola de Cos i de
viure en aquell segle V abans de
Crist, tan potent i esplendorós per
a la cultura de diferents parts del
món i, concretament, per a la
Grècia Clàssica. L’aforisme diu:
“La vida és breu,
l’ocasió és fugissera,
l’experiment arriscat,
el judici és difícil,
l’Art és llarga.”

Fruit de les converses sobre
el sentit de la vida que va
mantenir amb el doctor
Moisès Broggi, La necessitat
de ser útil (Edicions 62, 2012)
recull unes reflexions sobre
com viure en plenitud. Cap

a on hem d’enfocar els nos-
tres pensaments?
La necessitat de ser útil és el títol
del llibre que vàrem fer amb l’ad-
mirat i estimat doctor Moisès
Broggi. Feia molts anys que el
doctor Broggi i jo ens coneixíem,
des dels inicis del Museu d’Història
de la Medicina a Catalunya, dirigit
pel professor Felip Cid. Amb el
doctor Moisès Broggi ja havíem
treballat, anys enrere, en un altre
llibre titulat Guarir. L’aventura de
la salut; aquest llibre, però, comp-
ta també amb converses amb tres
metges més: Màrius Morlans, Joan
Obiols i Manuel Corachan. El doc-
tor Broggi és un dels grans valors
que ha tingut i que té  Catalunya,
tan ocupat en la pau. Va fundar,
junt amb altres metges, l’Associa-
ció Internacional de Metges per a
la Prevenció de la Guerra Nuclear,
a qui varen atorgar el premi Nobel
de la pau l’any 1985. Un pensa-
ment del doctor Broggi a l’inici de
La necessitat de ser útil ens dona
una clau mestra per saber dirigir
el nostre pensament i acció. “He
pogut comprovar que en el món
hi ha molt dolor i sofriment que
cal mirar de combatre en tot i tant
com sigui possible”. Es tracta de
potenciar en la nostra ment el de-
sig que els altres estiguin bé, tan
bé com desitgem estar-ho nosal-
tres i fer tot allò que estigui a les
nostres mans per aconseguir-ho.

Des del primer moment, em va
impactar l’alegria serena del doc-
tor Broggi. Pensant en ell i en el
que jo he experimentat diria que
conèixer i observar la pròpia ment,
el respecte i afecte vers un mateix
i vers els altres és fonamental per
arribar a la serenitat i a la pau inte-
rior. En això hi ha inclòs l’intent
de superar l’egoisme i l’agres-
sivitat cap a un mateix, cap a les
altres persones i vers els altres
éssers vivents i tota forma de vida
que comparteix amb nosaltres el
planeta Terra, com deia el doctor
Broggi.

El relat de la vida del lama
Thubten Wangchen és fasci-
nant. El llibre Lluny del Tibet
(Viena Edicions, 2018, i Lejos
del Tíbet, Kairós 2018) ens
endinsa en els durs efectes
de la invasió xinesa del Tibet
i és una invitació a aprofun-
dir en alguns aspectes de la
filosofia i el budisme. Què la
va motivar a escriure aquest
llibre?

segle XVII, poeta i apassionada per
la ciència, investiga la possibilitat
de conèixer i explica la seva ex-
periència en el fet de pujar graons
en l’escala del coneixement, i
també les seves caigudes en
aquest intent de conèixer. A causa
del seu gran afany d’estudiar,
arribà a tenir coneixement de les
troballes científ iques més
capdvanteres  de la seva època –i
prohibides per la Inquisició–, com
ara les recerques del fisiòleg
William Harvey exposades al llibre
conegut com a De motu cordis
sobre el descobriment de la
circulació de la sang, cosa que Sor
Juana expressa en els versos del
seu poema.

Càncer de mama. Testimonis
i metges parlen de la malaltia
(Mi-na, 2005): malgrat ser
una malaltia tan freqüent i
amb un alt índex de curació,
els testimonis del llibre són
un exemple de lluita, no
solament per recuperar la
salut?
Sí, efectivament. En aquest llibre
–que per a mi va ser un tresor
escriure’l– vaig poder dialogar i
entrevistar, independentment del
personal sanitari i de membres
d’associacions, tres dones que van
tenir un càncer de mama: una
ballarina, una escultora i pintora,
i una notària formada a Nova York.
Els títols dels capítols sintetitzen
les seves qualitats personals, que
varen ser unes grans aliades per
fer front a la malaltia i un estímul
per a tothom per viure amb forta-
lesa i passió: Cristina Hoyos. La
força de l’esperit; Esther Albar-
dané. La bellesa com a aliada còm-
plice; Carme Giménez. La lliber-
tat, la felicitat, la salut.

En diverses entrevistes hem
constatat que es diu que
vostè sap escoltar, una acti-
tud que l'ha portat a publi-
car diversos llibres de con-
verses. Fruit d'una d'aques-
tes entrevistes –la que el
1999 va mantenir amb
Rodolf Berthold– va néixer
La cançó dels deportats (Em-
púries, 2006). Per què va op-
tar per recrear-la en forma
de novel·la?
Saber escoltar-se i saber escoltar
els altres és essencial. Com fan
moltes altres persones, vull fer
aquest aprenentatge que sé que
durarà tota la vida. M’apassiona
fer llibres de diàlegs. Sobretot per
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LA CONTRA: preguntes curtes, respostes breus
Plat preferit? Canelons farcits de bolets.

Platja o muntanya? El mar a l’hivern, a la primavera i a la tardor.

Primavera, estiu, tardor o hivern? Dic primavera, però totes m’agraden.
L’hivern també em fascina. I la tardor.

Una afició? Escoltar música.

Un esport? Anar amb bicicleta.

Una cançó? "La cançó d’un deportat", lletra de Jupp Sthoer, presoner en
un camp de concentració rus. Adaptació, composició musical i interpretació
de Josep Tero

Què detestes? Que hagi existit l’Holocaust. Tot i que el verb en aquest cas
es queda molt curt, és el primer que em ve.

Per acabar, un somni? La pau al món –només possible amb la pau al cor
de cada persona–, que també vol dir aprendre a tenir estats mentals sans i
a fascinar-nos pel bé.

Durant la meva adolescència havia
llegit novel·les de Lobsang Rampa.
Em fascinava aquell país tan llu-
nyà, de neus perpètues i de tants
misteris. I, durant l’època d’estu-
diant a la facultat de Filosofia, vaig
anar –crec que al Col·legi de
Metges o al Casal del Metge– a
conferències apassionants del
doctor Rafael Battestini sobre el
Tibet. Més endavant, vaig co-
mençar a llegir llibres sobre
filosofia budista tibetana, obres
molt profundes sobre els meca-
nismes de la ment que, tot i haver
cursat la llicenciatura de Filosofia,
desconeixia totalment perquè a
la facultat només es parlava de la
filosofia d’Occident, molt interes-
sant també. Em vaig fer sòcia de
La Casa del Tibet de Barcelona per
col·laborar un mínim amb els exi-
liats tibetans, amb la cultura tibe-
tana i contra la causa del genocidi
xinès envers el poble tibetà i
l’intent d’aniquilació de la cultura
tibetana. Aquestes dues raons
–una de filosòfica i l’altra, política–
i haver conegut el lama Thubten
Wangchen em van portar a voler
escriure la vida difícil i fascinant
d’aquest lama, que és el director
de La Casa del Tibet de Barcelona
i parlamentari del Govern tibetà a
l’exili en representació dels tibe-
tans exiliats a Europa.

En quina direcció miren les
seves inquietuds actual-
ment?
Sempre hi ha en mi la voca-
ció d’escriptora, la passió per l’art
d’escriure, pel poder i la bellesa
de les paraules. Hi ha llibres
–novel·les, poesia, llibres de no
ficció– que poden fer descobrir
nous mons, noves realitats i per-
metre viure més intensament,
amb més alegria, amb més belle-
sa, amb més fascinació per la vida,
amb més coratge, amb més se-
renitat, amb més llum, etc. Em
mou el fet d’intentar donar el
millor de mi per aconseguir
alguna cosa de tot això en
cadascun dels meus llibres. Els
llibres són una companyia íntima,
uns “amics per sempre”. En la
majoria dels llibres que he escrit
hi ha la preocupació per l’Ho-
locaust, la més gran tragèdia de
la Humanitat.

Tinc una novel·la a punt d’acabar,
una altra de començada –un parell
d’acabades al calaix de l’escriptori
i per refer– i un llibre força avançat
que té relació amb el mindfulness,

que vol dir "atenció plena",
aconseguir un estat mental més
sa i un benestar perdurable, cosa
que impacta molt en la salut
pròpia i en el benestar dels altres.
Això es pot aconseguir, sobretot,
mitjançant unes tècniques de
meditació. Actualment, hi ha
molts estudis científics sobre
mindfulness i molts científics de
diverses disciplines científiques i
molts mestres de diverses
espiritualitats implicats en
aquestes recerques: neuròlegs,
psiquiatres, psicòlegs, físics,
filòsofs –orientals i occidentals–,
biòlegs, etc.

Ens pots recomanar algun
llibre?
M’és impossible dir un sol llibre.
El convit de Plató; Meditacions de
Marc Aureli; Guerra i Pau de Tolstoi;
Lluny d’Àfrica de Karen Blixen;
Memòries d’Adrià de Marguerite
Yourcenar; El violí d’Auschwitz i
Sandàlies d’escuma de Maria
Àngels Anglada; El fred íntim del
silenci de Montserrat Abelló; Viaje
en el Círculo del Tiempo de Javier
García-Campayo; Cap a la pau
interior de Thich Nhat Hanh; El arte
de la Felicidad del Dalai Lama i el
psiquiatre Howard C. Cutler;
Gracias a la vida de Jane Goodall;
Fidelidad a Grecia d’Emilio Lledó;
Mente, Meditación, Silencio de
Swami Satyananda Saraswati;
Biografía del silencio i Biografía de
la Luz, de Pablo d’Ors; Mindfulness.
Nuevo Manual práctico de Javier
García-Campayo, i Meditar dia a
dia. 25 ll içons per viure en
Mindfulness de Christophe André.
És una llista molt i molt breu.

I ja per acabar, cal mencio-

nar que forma part del Con-
sell Assessor de l’Hospital.
Com s’imagina o quin Hospi-
tal li agradaria que tingués
la ciutat de Granollers en els
pròxims anys?
És un gran honor i un privilegi
formar part del Consell Assessor
de l’Hospital. Cada any un grup de
persones tenim la bona sort de
conèixer els projectes de l’hospital
i la voluntat de trobar diferents
punts de vista per poder millorar
l’excel·lència mèdica i humana del
centre. Cada any m’impacta el
resum de tantes pàgines escrites
sobre el pla estratègic de l’hospital
proposat pels seus experts.

Em sento molt orgullosa del
nostre hospital.  M’agradaria que
els metges i personal d’infermeria
disposessin de més temps i
recursos per poder comunicar-se
bé amb les persones ingressades
o en les consultes externes.
Considero imprescindible que es
potenciïn els aspectes humanís-
tics de la formació dels metges i
personal sanitari. Que tinguin
eines per poder disminuir el propi
estrès i així poder atendre amb
atenció plena els pacients. Que
tinguin algun espai físic per poder
aturar-se i fer uns minuts de
silenci per regenerar-se. M’agrada-
ria que l’hospital anés tenint més
mitjans per poder retribuir bé el
treball del personal sanitari i
pogués comptar amb els mitjans
tecnològics més avançats.
M’agradaria que l’hospital pogués
incorporar cada cop més àrees per
fomentar el benestar de les
persones ingressades i dels seus
familiars. Zones càlides per donar
confort.
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El 25 de novembre al Teatre Audi-
tori de Granollers, l’Hospital va ce-
lebrar "La nit dels agraïments", un
acte en el qual es va retre home-
natge a aquells professionals i
entitats o associacions que han
estat cabdals en els anys d’història
del nostre centre.

Fulls d’Història
En els reconeixements “Fulls
d’Història” es va homenatjar la
Dra. Vicky Yetano (fundadora de
la Unitat d’Endocrinologia i Nu-
trició de l’Hospital i que va morir
l'any passat com a conseqüència
de la covid-19), la Sra. Lada Moret
(l’any 1977 va crear el Servei
d’Informàtica), la Sra. Herminia
Vázquez (promotora de l’alleta-
ment matern a l’hospital), el Dr.
Bosch Banyeras (metge responsa-

Celebrem "La nit dels agraïments"

ble de la jerarquització del Servei
de Pediatria) i la parròquia de Sant
Esteve (en reconeixement per la
venda del retaule per finançar l’e-
dificació de la part central de l’edi-
fici històric de l’hospital).

Premis Talentum
Durant la celebració de l'acte tam-
bé es va fer entrega dels premis
de reconeixement a professionals
Talentum, uns premis que van
voler reconèixer el talent dels
professionals de la institució
escollits per totes i tots els que en
formem part. Els guanyadors van
ser la Dra. Raquel Benavent, cap
clínic del Servei de Geriatria; la
infermera Raquel Carmona;
l’auxiliar d’infermeria Antonio Gay,
i de la part no assistencial, Juan
Carlos Larrea, cap de Gestió de

Clients del nostre centre hospi-
talari.

Marató Científica
L’Hospital organitza la preparació
del centenari per al 2023 amb el
motiu de “Caminant cap al cen-
tenari: 100 anys cuidant de tu” i,
dintre dels actes programats, es
va dur a terme la “IV Marató
Científica 2021” sobre “Impacte
de la covid en pacients i profes-
sionals” amb l’objectiu de pro-
moure la participació científica
dels professionals. Els premis es
van lliurar en aquest mateix acte.
Els projectes guanyadors van ser
els següents:

> Millor comunicació NO ASSIS-
TENCIAL: ¿Cómo debemos imple-
mentar las visitas no presenciales?,

Foto de família dels premiats en "La nit dels agraïments" de l’Hospital

Guanyadors dels Premis Talentum. D’esquerra a dreta: Joan Carles Larrea, Raquel Benavent, Raquel
Carmona, Antonio Gay i Esteve Llargués, metge promotor de la iniciativa

Guanyadors de la IV Marató Científica
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1a autora: M. Carme Ferrer. Aten-
ció a l’Usuari.

> Millor comunicació més INNO-
VADORA: Satisfacción con el pro-
grama de envío de medicación de
uso hospitalario a oficinas de far-
macia durante la pandemia de la
covid-19, 1r autor: Carlos Seguí.
Servei de Farmàcia.

> Millor comunicació sobre PRO-
FESSIONALS: La covid-19 en els
nostres professionals, 1a autora:
Joana Guerrero. Servei de Preven-
ció de Riscos Laborals.

> Millor comunicació sobre PA-
CIENTS: Análisis de la mortalidad
hospitalaria en pacientes fallecidos
de covid-19, 1r autor: José Luis
Jiménez. Medicina intensiva. Co-
missió de Mortalitat.

> Millor comunicació: Atenció a la
malaltia crònica geriàtrica en
la comunitat durant la pandèmia
covid-19: Programa Gericom, 1a
autora: Gemma Pérez. Medicina
interna.

Acte d'agraïment
L’acte va cloure amb un agraïment
a la ciutadania i al teixit empresa-
rial comarcal que va donar suport
al nostre centre durant la pan-
dèmia, “la nostra raó de ser”, en
paraules del Dr. Rafael Lledó,
director general de l’Hospital.
“Durant aquests 21 mesos hem
fet pinya amb els ciutadans als
quals donem servei: els volem
retornar l’expressió de dues emo-
cions ben diferents: el condol a
les persones que hem perdut per
la covid i, d’altra banda, l’agraï-
ment per la vostra complicitat,
solidaritat i suport”. El seu va ser
un parlament que “pretén ser un
homenatge, un record i una abra-
çada per a les persones que han
patit els estralls més dolorosos de
la malaltia”. En representació de
les 1.700 persones que treballen
a l’Hospital, Lledó va donar les
gràcies a tots els ciutadans de la
comarca que han ajudat el centre
en el difícil trànsit de la pandèmia.

Finalment, l’alcalde de Granollers
i president del Patronat de la
Fundació Hospital Asil, Josep Ma-
yoral, va cloure l’acte.

El trio Idíl·lic i el duet format per
Albert Lax i Elle León van ame-
nitzar l’acte amb les seves
actuacions musicals.

Dr. Rafael Lledó, director general de l’Hospital Josep Mayoral, alcalde de Granollers i president del Patronat

Albert Lax i Elle León van amenitzar l'acte. El trio Idíl·lic també van participar en l'acte

Plantada de l'arbre de la solidaritat
El dia 16 del mes de novem-
bre es va dur a terme un acte
simbòlic: es va plantar una
olivera al jardí de l'Hospital en
reconeixement de les perso-
nes, entitats i empreses que
durant la pandèmia de la co-
vid-19 van estar al nostre costat

i ens van donar tot el seu suport
i ajuda.

L'acte es va gravar i va formar
part del vídeo que es va pro-
jectar durant "La nit dels agraï-
ments". El podeu veure al canal
de YouTube de l’Hospital.
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L'Hospital, guardonat per la
qualitat assistencial de l'ictus

Vuit hospitals catalans van ser
guardonats amb els premis inter-
nacionals ESO Angels Awards de
l'European Stroke Organization
(ESO), en un acte organitzat pel
Pla Director de les Malalties Vas-
culars Cerebrals del Departament
de Salut i l'Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS) el mes d’octubre passat.

Els guardons ESO Angels els atorga
l'European Stroke Organization

dins del marc de la iniciativa
ANGELS (Acute Networks Striving
for Excellence in Stroke) als cen-
tres hospitalaris que compleixen
tot un conjunt d’indicadors que
reflecteixen una atenció d’ex-
cel·lència per als pacients amb
ictus.

Així, els premis tenen com a ob-
jectiu el reconeixement de la tasca
dels equips hospitalaris i dels i les
professionals implicats en l'aten-

ció dels pacients amb ictus, i en
la promoció d’una cultura d’aten-
ció de qualitat i millora contínua.

En aquesta edició, els centres
guardonats van ser l'Hospital
General de Granollers, l'Hospital
de Bellvitge, l'Hospital de la Vall
d'Hebron, l'Hospital del Mar, l'Hos-
pital Sant Pau, l'Hospital Clínic,
l'Hospital Germans Trias i Pujol i
l'Hospital Josep Trueta.

L’ESO va reconèixer la tasca d’ex-
cel·lència d’aquests centres grà-
cies a les dades aportades al re-
gistre del Codi Ictus de Catalunya
(registre CICAT) per analitzar múl-
tiples indicadors assistencials i
dels audits hospitalaris d’ictus que
de manera periòdica realitza el Pla
Director de Malalties Vascular
Cerebrals realitza aquestes
auditories que tenen per objectiu
avaluar la qualitat de l’atenció
actual de l’ictus, vetllar per una
atenció equitativa a nivell
territorial i identificar àrees de
millora on focalitzar accions i
f o r m a c i ó  e s p e c í f i c a  a l s
professionals.

Fotografia dels responsables guardonats. Font: Departament de Salut

L’Hospital General de Granollers
va ser guardonat amb el premi a
la ‘Millor política d’RSC i Qualitat’,
juntament amb el Grup Hospitalari
Quirónsalud, en la VII Edició dels
Premis New Medical Economics
que es van lliurar el 15 de novem-
bre a l'aula magna de la Fundació
Jiménez Díaz de Madrid. L'acte va
congregar més d’un centenar de
representants de l'administració
sanitària, organitzacions profes-
sionals i societats científiques, i
alts executius de la indústria
farmacèutica. Un total de divuit
hospitals procedents de comuni-
tats autònomes diferents van
resultar finalistes en diverses
categories.

La publicació digital especialitzada
en el món de la gestió sanitària i
l'experiència del pacient New Me-

El Dr. Rafael Lledó, director general de l'FPHAG, i José M. Martínez García, president executiu de New Medical Economics

Premi a la 'Millor política d'RSC i Qualitat'
en els Premis New Medical Economics

dical Economics lliura aquests
premis anuals per a reconèixer la
tasca de professionals, de l'admi-
nistració i de totes aquelles enti-

tats que hagin contribuït d'una
manera significativa al desen-
volupament de la biomedicina i
les ciències de la salut a l'Estat
espanyol, i mantinguin una ac-
tivitat innovadora, investigadora,
de gestió i d'experiència al pa-
cient.
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Amb motiu de la celebració de la
Setmana Mundial de la Lactància
Materna, la Comissió de Lactàn-
cia de l’Hospital va organitzar
l’onzena edició del concurs de
fotografia obert a tots els pro-

Nova edició del concurs de fotografia
"Promou la lactància materna"

fessionals i usuaris del centre per
promoure  la lactància materna i
sensibilitzar els futurs pares i
mares sobre els beneficis d'a-
questa pràctica. En total es van
presentar 41 fotografies, la qua-

litat de les quals va valorar un jurat
format per les assistents al Curs
de Lactància Materna que va
organitzar l’Hospital. L’entrega de
premis es va dur a terme el 5 de
novembre.

1r premi:
Títol: De mi per a tu
Autora: Meritxell Sánchez

La promoció de la lactància materna, és una
tasca que l’equip de l’àrea Maternoinfantil i
Pediatria de l’Hospital porta a terme des de
l’any 1999, i que ha estat reconeguda amb el
guardó IHAN (Iniciativa per a la Humanització
de l’Assistència al Naixement i la Lactància).

2n premi:
Títol: Enamorada d’en Pau
Autora: Sandra Serrano

3r premi:
Títol: El regal de la meva vida
Autora: Anna Roman

El Consorci de Salut i Social de
Catalunya (CSC) i Benchmarking
Sanitari 3.0 van lliurar el 30 de
novembre els Premis Benchmar-
king CSC/ARQ 2021, en què van
donar a conèixer els centres pre-
miats en aquest àmbit en les
categories d'hospital comarcal,
general i d'alta tecnologia. En
aquesta sisena edició, l’Hospital
General de Granollers va ser
guardonat amb un premi accèssit

Foto de família dels representants dels hospitals guardonats

L'Hospital, guardonat en els Premis
Benchmarking CSC/ARQ 2021

per tenir els millors resultats en
indicadors d'adequació, qualitat i
eficiència en l’any 2020 en la
categoria d’hospital general.

Els centres guanyadors van ser
l’Hospital Dos de Maig, en la
categoria d’hospital comarcal; el
Consorci Sanitari Alt Penedès-
Garraf, en la categoria d’hospital
general, i l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau, en la categoria

d’hospital d’alta tecnologia. A
banda de l’accèssit que va rebre
l’Hospital General de Granollers
en la seva categoria, els altres dos
premis accèssits es van entregar
a l’Hospital de Palamós (hospital
comarcal) i l’Hospital Universitari
de Bellvitge (alta tecnologia).

L’acte de lliurament dels premis
va comptar amb la presència del
Dr. Rafael Lledó, director general
de l’Hospital General de Grano-
llers, que va participar amb els
centres guardonats en la taula de
debat "Nous reptes del sector
salut en un context postpandè-
mia: Què hem après de la pan-
dèmia? Quin paper pot jugar el
benchmarking en aquest con-
text?", moderada per José Augus-
to García Navarro, director general
del CSC. El president del CSC,
Manel Ferré, va ser l’encarregat de
fer l’entrega dels guardons a la
seu de l’entitat.



Disposem de llet materna per
tractar els nadons prematurs

Des del mes de desembre passat,
el Banc de Llet del Banc de Sang i
Teixits del Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya po-

sa a disposició del nostre centre
el tractament de llet materna per
als nadons prematurs o de baix
pes que el puguin necessitar.

La llet materna és el millor aliment
que pot rebre un nadó, ja que és
molt més completa que qualsevol
altra alternativa. Conté proteïnes,
anticossos i greixos que garantei-
xen el creixement i protegeixen
el lactant de les malalties més
freqüents, com ara la diarrea i la
pneumònia. També s’ha demos-
trat beneficiosa per al desenvolu-
pament neurològic i visual i la
prevenció de malalties pròpies de
l’edat adulta.

Hi ha algunes mares que inicial-
ment tenen dificultats per atendre
la necessitat de llet materna dels
seus nadons. Aleshores, la do-
nació de llet materna esdevé una
excel·lent alternativa de cara a
proporcionar una nutrició i un
tractament òptim a aquests
infants, mentre les mares es
recuperen.
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Una infermera prepara el tractament a l’UCI Neonatal La Kira és la primera pacient que ha rebut el tractament

L'Hospital General de Granollers
va posar en funcionament el 19
de gener la nova àrea de crítics,
amb 10 llits. Aquesta nova Unitat
de Cures Intensives (UCI) i l’UCI ja
existent (també amb 10 llits) es
comuniquen per l'interior i com-
parteixen els magatzems.

L’actuació inclou a més una sala
recoberta de plom per fer tècni-
ques de diagnòstic per la imatge
sense necessitat de traslladar el
malalt; així com una planta tècnica
d'instal·lacions, on s'ubicaran els
climatitzadors que alimenten la
nova unitat. La superfície cons-
truïda i reformada és de 855 m2 i
ha estat finançada pel Servei
Català de la Salut.

Amb l'entrada en funcionament
d'aquesta nova UCI, comencen les
obres d'adequació de l'UCI ja
existent, que duraran previsi-
blement entre dos i tres mesos.
Quan acabin aquestes reformes

L'Hospital posa en funcionament
la seva nova àrea de crítics

l'Hospital General de Granollers
comptarà amb 20 llits estructurals
d'UCI (emplaçats ja en la seva
ubicació definitiva), que podrien
créixer fins a 26 en funció de les
necessitats. D’altra banda, en
l’edifici anomenat “compacte”,
actualment en construcció, també
està previst que hi hagi nous llits
de cures intensives, comunicats
amb les altres dues UCI, amb la
qual cosa l’hospital acabarà tenint

una oferta global de 28 llits per a
cures intensives.

L'ampliació de l’UCI de l'Hospital
permetrà atendre aquells pacients
de la comarca amb malalties greus
que són tributaris d'ingrés a
medicina intensiva, així com els
que necessiten reanimació post-
quirúrgica amb criteris d'UCI, evi-
tant, en algun cas, la derivació a
altres hospitals d’alta tecnologia.
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El 4 de febrer, coincidint amb el
Dia Mundial Contra el Càncer, es
va posar la primera pedra d’un
nou edifici satèl·lit de l’Hospital
Clínic de Barcelona a l'Hospital Ge-
neral de Granollers per donar
atenció d’oncologia radioteràpica
als pacients dels hospitals de la
C-17 (Vallès Oriental i Osona). Va
ser un acte presidit pel conseller
de Salut, Josep Maria Argimon,
que va destacar que aquest pro-
jecte representa “un important
pas endavant en la millora de l’a-
tenció oncològica a Granollers, al
Vallès Oriental i a l’eix de la C-17”.

Prèviament a l'acte, el conseller
Argimon es va reunir amb profes-
sionals de l’Hospital, represen-

Visita del conseller de Salut i primera
pedra del nou Centre d'Oncologia
Radioteràpica de la C-17

tants del comitè d'empresa i
l'equip directiu per conèixer quin
és el seu dia a dia, tant en la lluita
contra la covid-19 com en la
recuperació de l’activitat ordinària.
També va poder veure l’evolució
de les obres de l’Edifici Compacte.

En la col·locació de la primera
pedra del nou edifici, van acom-
panyar el conseller de Salut Me-
ritxell Masó, secretària general de
Salut; Meritxell Budó, secretària
d'Atenció Sanitària i Participació,
i Anna Aran, gerent de la Regió
Sanitària Metropolitana Nord del
Servei Català de la Salut. També
van participar en l’acte, Josep
Mayoral, alcalde de Granollers i
president del Patronat de la

Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers; Núria Marín, presiden-
ta de la Diputació de Barcelona;
Josep M. Campistol, director ge-
neral de l’Hospital Clínic de Barce-
lona, i Rafael Lledó, director
general de l’Hospital General de
Granollers.

1.500 m2 de superfície
El nou Centre d’Oncologia Radio-
teràpica comptarà amb una su-
perfície de prop de mil cinc-cents
metres quadrats, que es dedica-
ran a atendre les necessitats de
tractament amb radioteràpia dels
pacients oncològics que ho re-
quereixin, i evitarà desplaçaments
als grans hospitals de la ciutat de
Barcelona.

El conseller es va reunir amb professionals de l'Hospital Argimon va poder veure l'evolució de les obres de l'Edifici Compacte

Argimon i Marín posant un exemplar de diari dins de la primera pedra El Dr. Rafael Lledó, director general de l'Hospital, en la col·locació de la primera pedra



La Dra. Elvira Munteis, vicepresidenta de la Societat Catalana de Neurologia, i la
Dra. Lola Cocho, cap de Neurologia i responsable de la Unitat d'Ictus de l'Hospital,
i coordinadora de la jornada
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El 22 d’octubre va tenir lloc al
paranimf de la Facultat de Medi-
cina de Barcelona, la V Jornada
d’Innovació de l’Aliança Estratè-
gica d’Atenció Especialitzada
C-17. La jornada d’Innovació de
la C-17 és una trobada anual per
compartir els avenços i les propos-
tes del model col·laboratiu que
està desplegant l’aliança integrada
per l’Hospital Universitari de Vic
(Osona); l’Hospital General de Gra-
nollers, l’Hospital de Mollet del Va-
llès i l'Hospital de Sant Celoni
(Vallès Oriental), i l’Hospital Clínic
(Barcelona).

La jornada va ser inaugurada pel
director general de l'Hospital
Clínic, el Dr. Josep M. Campistol,
i la coordinadora de l’Aliança C-17,
la Dra. Cristina Iniesta.

'Sumar pel ciutadà' centra la V Jornada
d'Innovació de l'Aliança Estratègica C-17

Aquesta cinquena jornada es va
centrar en la presentació dels
nous circuits assistencials de la
xarxa C-17 desplegats enguany:
el d’assessorament genètic del
càncer i els circuits de les urgèn-
cies 24 x 7 d’urologia i otorrino-
laringologia, exposats per espe-
cialistes mèdics dels centres de la
C-17. Aquesta taula la va moderar
el Dr. Gabriel Mestre, director
mèdic de l’Hospital de Sant Celoni.

La resposta de l’Aliança a la
pandèmia de la covid-19 es va
tractar a la taula central "Clúster
Covid C-17: Balanç i experiències".
Moderada per Ignasi Bardés,
adjunt a la Direcció Assistencial
CatSalut, va comptar amb els di-
rectors assistencials dels centres
de la C-17, els directors de sector

del Vallès Oriental i Osona, i el
director mèdic del SEM.

En aquesta edició es va voler in-
corporar la veu dels pacients que
van transitar pels diferents hos-
pitals, per conèixer i aprendre de
la seva experiència. Aquesta taula
la va moderar Marta Barahona, cap
de l'Àrea d'Atenció a la Ciutadania
(HCB) i el Dr. Joan Escarrabill,
membre de l’equip d'avaluació de
l'experiència de pacients (HCB).

Seguidament, es van presentar
els quatre projectes que optaven
al premi ROCHE Farma als pro-
jectes d’innovació, per contribuir
a assolir els reptes de l'Aliança
C-17. Rita Casas, directora regio-
nal de Roche Farma, va lliurar el
premi al projecte guanyador:
“Reorganització en el marc de
l’Aliança C-17 del procés dels
pacients amb malaltia valvular”,
liderat per la Dra. Bàrbara Vidal,
cap de secció d’imatge cardíaca
de l’Hospital Clínic.

A la part final de la jornada, la
directora del CatSalut, la Dra.
Gemma Craywinckel, va fer la
cloenda de l'acte juntament amb
els directors generals dels centres
que formen part de l'aliança estra-
tègica C-17.

El Servei de Neurologia de l'Hos-
pital General de Granollers, amb
la col·laboració de la Societat Ca-
talana de Neurologia, va celebrar
el 8 d’octubre la VIII Jornada d'ac-
tualització en Neurologia.

L'objectiu d'aquestes jornades és
actualitzar cada any el maneig i
diagnòstic de les patologies més
prevalents en Neurologia. La co-
vid-19, a banda de la seva reper-
cussió respiratòria, afecta de ma-
nera important el sistema nerviós,
fet que provoca que un de cada
quatre pacients manifesti clínica
neurològica després de la infecció,
i en alguns casos, persisteixi en el
temps. Per aquest motiu, un capí-
tol que no podia faltar en les jor-
nades era l'abordatge diagnòstic

i terapèutic de les
principals complica-
cions de la covid-19
com l'anòsmia (pèr-
dua d'olfacte), la
pèrdua de memòria,
la fatiga i la cefalea
crònica.

La jornada va comp-
tar amb la presència
del Dr. Francesc
Graus, un dels neu-
ròlegs més presti-
giosos del nostre
país i de reconeixe-
ment internacional
en el camp de la
neuroimmunologia,
que va tancar la jornada amb una
classe magistral d'actualització en

VIII Jornada d'actualització en Neurologia

el maneig de les síndromes para-
neoplàstiques.

A la jornada es van presentar els avenços del treball col·laboratiu en xarxa i els beneficis que aporten als pacients



aula
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Metges d'atenció
primària del Vallès
Oriental van partici-
par el 26 de novem-
bre en el curs d'Ac-
tualització en Reu-
matologia, on a ban-
da d'actualitzar els
coneixements teò-
rics en reumatologia,
van poder portar a
terme infiltracions
musculoesquelèti-
ques.

Inauguració i presentació de la jornada a càrrec del Dr. Rafael Lledó, director general, i la Dra. Diana Navarro, cap de
Recerca i Innovació

IX Jornada de Recerca i Innovació
El 18 de novembre es va celebrar
la IX Jornada de Recerca i Innova-
ció amb l’objectiu d’estimular i
potenciar la recerca biomèdica i
translacional i la cultura innova-
dora en el nostre centre, i també
difondre les iniciatives que s’estan
desenvolupant actualment. En-
guany el format de la jornada va
ser híbrid, presencial i en línia, i
van assistir-hi un centenar de per-
sones.

La jornada es va adreçar a tots els
professionals assistencials de
l'hospital. En aquesta novena
edició, la ponència central va
versar sobre la computació d’altes
prestacions i intel·ligència artificial
en el futur de la biomedicina,
presentada pel Dr. Alfonso Va-
lencia, director del Departament
de Ciències de la Vida del centre

de recerca Barcelona Supercom-
puting Center (BSC). Podeu con-

sultar tots els guanyadors al perfil
de Linkedin de l'Hospital.

El 12 de novembre va tenir lloc al
nostre centre la VII Jornada
UDIVOR coordinada des del Servei
de Diagnòstic per la Imatge.

fotonotícies

Inauguració de la VII Jornada UDIVOR a càrrec de la
Dra. Mònica Botta, directora mèdica, i el Dr. Xavier Pruna,

director del Servei de Diagnòstic per la Imatge i
coordinador de la jornada.
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DIMEC pretén desenvolupar una
“plataforma digital d’informació
de medicaments per a la gestió
clínica de la medicació hospitalà-
ria". El seu objectiu és donar una
millor resposta a les necessitats
dels processos farmacoterapèu-
tics de forma proactiva, amb una
gestió de les consultes de medi-
caments àgil i que permeti la seva
priorització i traçabilitat. Ara,
aquest projecte de l’Hospital
General de Granollers, gràcies a la
primera convocatòria del Progra-
ma d’Incubació Node Taulí, serà
una realitat.

El Programa d’Incubació del Node
Taulí –en el marc de la xarxa
nacional d’ITEMAS –, coordinat per
l’Institut d’Investigació i Innovació
Parc Taulí (I3PT) té com a objectiu
donar serveis de valorització a
projectes dels seus sis centres
adherits: l’Hospital General de Gra-
nollers, el Consorci Sanitari Alt Pe-
nedès-Garraf, el Consorci Sanitari
Integral, el Consorci Sanitari de
Terrassa, la Mútua Terrassa i
l’Hospital Universitari Parc Taulí.

Finalitza la primera convocatòria del Programa
d'Incubació Node Taulí, un cas d'èxit amb la
selecció del projecte DIMEC de l'Hospital

Cada un d’aquests sis centres
adherits al Node Taulí han parti-
cipat amb un projecte propi en
aquest programa d’incubació,
basat en la metodologia del CIMIT
de Boston –reconeguda per la
seva agilitat i eficiència–, que
valora els projectes des de quatre
dominis clau: clínica, regulatòria,
tecnologia i mercat i negoci. Els
projectes els van preseleccionar
els mateixos centres, sobre la base
del potencial i l'adequació de cada
proposta a la convocatòria. En el
cas de l’Hospital General de Gra-
nollers, la selecció es va fer a l’àrea
de Recerca i Innovació.

Després de cinc mesos de progra-
ma, ha estat seleccionat DIMEC,
liderat per Núria Rudi, cap del
Servei de Farmàcia de l’Hospital
General de Granollers, com a
projecte guanyador d’aquesta
primera convocatòria per passar
a formar part de la cartera Taulí.
En el projecte també hi participen
els Serveis d’Urgències, Hospi-
talització a Domicili, la Direcció
d’Estratègia Digital i l'àrea de Re-

cerca i Innovació de l’Hospital
General de Granollers.

Des d’aquest moment i durant els
tres propers anys, el projecte gra-
nollerí rebrà el suport de la Unitat
d'Innovació de l’I3PT, i gaudirà
dels serveis que aquesta unitat
ofereix als seus projectes, com
són la cerca de socis tecnològics,
la identificació de convocatòries
competitives i la protecció de la
propietat intel·lectual, entre
d’altres.

D’aquesta manera, durant aquest
període, segons explica Maria Gar-
rido, project manager de l’I3PT,
“aquest projecte assolirà una
maduresa tecnològica més
elevada i això permetrà elevar-lo
a escala nacional i que sigui
avaluat finalment pel comitè
d’innovació d’ITEMAS”.

Des de l’Hospital General de Gra-
nollers, tant el Servei de Farmàcia
com Recerca i Innovació valoren
la participació en el programa
molt positivament.
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projectes d'innovació

Impulsant la recerca i la innovació
amb el treball en xarxa
La recerca i la innovació tenen un
paper clau per a les institucions
sanitàries per generar oportuni-
tats amb impacte econòmic, sa-
nitari i social, alhora que contri-
bueixen al seu posicionament,
diferenciació i visibilitat en el
sector.

En un context i entorn complex i
que canvia cada vegada més ràpid,
és molt important la participació
de les entitats en xarxes de recerca
i innovació.

Generalment, les xarxes de re-
cerca i innovació donen suport a
la investigació, a la innovació i a la
gestió del coneixement de les
entitats. En particular, les xarxes
de recerca contribueixen al fet que
es comparteixin experiències i es
creïn espais d'interacció respecte
a la R+D sanitària, mentre que les
xarxes d’innovació ajuden a millo-
rar i impulsar el procés d'innovació
intern i són part integral de la
cultura d’innovació de les entitats,
i també ajuden a incorporar inno-
vació externa, noves tecnologies
i projectes.

Per a la Fundació Privada Hospital
Asil de Granollers la col·laboració
en xarxes de recerca i innovació
permet generar capacitats futures
que es transformen en nous
processos i serveis, ajuden a
potenciar l’excel·lència en els
serveis oferts, i permeten intro-
duir noves sinèrgies i coopera-
cions internes i externes per a
l’impuls de nous projectes. Amb
aquest objectiu, des de  l’Àrea de
Recerca i Innovació (ARI), col·la-
borem en més de 5 xarxes de
recerca i innovació en diferents
àmbits territorials i graus d’im-
plicació. A  continuació aprofitem
per detallar algunes d’aquestes
xarxes i els respectius projectes
de recerca i innovació en curs.

Vam ser membres fundadors de
la xarxa XISCAT (Xarxa d'Innovació

en Salut de Catalunya), d’àmbit
autonòmic, i de la xarxa REGIC,
d’àmbit estatal. Des d’aquells
inicis el 2009 fins a l’actualitat,
seguim sent-ne  membres desta-
cats, participant en les activitats
que s’organitzen i aprofitant els
nous contactes generats. En el cas
de Regic, la Dra. Diana Navarro,
cap de Recerca i Innovació, exer-
ceix la presidència de l’associació
des de l’any 2020.

Dins del Sistema Nacional de Salut
(SNS), des de fa més de 10 anys
participem en la plataforma
d’innovació i transferència de
tecnologia (ITEMAS), de l’Institut

de Salut Carlos III (ISCIII). Re-
centment, s’ha iniciat una nou
programa de dinamització de la
plataforma mitjançant diferents
nodes o centres de referència,
que ofereixen els seus serveis a
tots els professionals pertanyents
a les organitzacions adherides. En
particular, a l'FPHAG estem adhe-
rits al Node Taulí.

Així doncs, participem activament
en el nou programa d’Incubadora
Node Taulí, iniciat el 2021, amb el
projecte de “Digitalització de la
informació de medicaments per
a la gestió clínica de la medicació
hospitalària (DIMEC)”, liderat pel
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Servei de Farmàcia i que també
compta amb col·laboracions
concretes de professionals dels
Serveis d’Urgències, Hospitalit-
zació a Domicili, la Direcció d’Es-
tratègia Digital i la Direcció
d’Economia i Serveis. La parti-
cipació en el programa ajuda
l’equip impulsor del projecte a
arribar al mercat i a potenciar
l’adopció de la solució seguint la
metodologia del Consortia for
I m p r o v i n g  M e d i c i n e  w i t h
Innovation & Technology (CIMIT)
de Boston. La qual té una dinàmi-
ca de funcionament mitjançant
reunions de seguiment setmanals
i sessions de treball internes amb
l’equip per treballar diferents
aspectes per avançar l’aterratge
de la solució a la necessitat
sistèmica identificada.

D'altra banda, des de 2018 estem
adherits al Centre per a la In-
tegració de la Medicina i les Tec-
nologies Innovadores (CIMTI). El
CIMTI és un centre que té com a
missió impulsar projectes inno-
vadors en l’àmbit de la salut i
social per tal que les innovacions
d’alt impacte arribin al sistema i
la ciutadania se’n pugui beneficiar.

Participem en el programa Repte
CIMTI de 2019 a través del projecte
del Malalt Mèdic i alternatives a la
hospitalització liderat per Direcció
d’ Infermeria, i amb la col·labora-
ció de la Direcció d’Estratègia Di-
gital.

La idea, presentada per la Investi-
gadora Principal, es va valorar
internament i es va presentar un
projecte a la convocatòria com-
petitiva de 2019 CIMTI Repte So-
ciosanitari. Aquest projecte va ser
finalista conjuntament amb altres
projectes d’altres entitats, amb
objectius similars, i que finalment
CIMTI va agrupar-los per impulsar
un únic projecte sistèmic “Model
d'assistència per a la millora de
l'atenció sanitària i social do-
miciliària integrada basat en
l'atenció centrada en la persona”
(PLEBGO).

L’objectiu del projecte és l’adopció
de la plataforma digital de comu-
nicació entre primària i hospitalit-
zació, principalment en l'àmbit

professional, amb 7 entitats cata-
lanes (amb gran abast territorial)
i l'alineament amb el Departament
de Sistemes d'Informació de
CatSalut perquè es pugui desen-
volupar en un futur a tot el ter-
ritori.

En particular, la metodologia del
projecte PLEBGO consisteix en la
realització de proves pilot de la
solució tecnològica desenvolu-
pada, juntament amb una dinàmi-
ca de funcionament consistent
en reunions de treball amb el
consorci i sessions de seguiment
periòdiques amb el Comitè
d’Impuls, format per l’Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitària
(AQUAS), Sistemes d’Informació
CatSalut del Departament de Salut
i la implicació del tercer sector a
través del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Gene-
ralitat de Catalunya. Per tant,
esdevenint PLEBGO un projecte
amb un gran potencial d’impacte
i impulsat a través de l’ARI. La
dedicació per dur a terme accions
d’avançament dels projectes
valorats a l’ARI, ha permès encai-
xar la idea inicial a les oportunitats
ofertes per les xarxes en què es
participa activament.

Per acabar, engeguem una nova
oportunitat de col·laboració a
escala europea lligada al paquet
econòmic Next Generation EU de
la Unió Europea de 1,8243 bilions
d’euros, que servirà com a instru-
ment principal per a l'aplicació del
paquet de recuperació per tal de
fer front a les conseqüències so-
cioeconòmiques de la pandèmia
de la covid-19. Aquests ajuts eco-
nòmics permetran portar a terme
a escala europea el pla de Re-
cuperació, Transformació i Resi-
liència amb dos eixos transversals:

Enllaços:
> https://tauli.cat/institut/innovacio/incubadora-node-tauli
> https://cimti.cat/ca/projectes
> https://europa.eu/next-generation-eu/index_es

digitalització i transició ecològica.
Per tant, aquest programa perme-
trà implementar noves iniciatives
en general, i també de recerca i
innovació en particular, durant el
període de 2021-2027, i princi-
palment durant els tres primers
anys en el sector salut.

En aquest sentit, hem treballat 18
prepropostes de projectes i
iniciatives de l'FPHAG en l'àmbit
institucional, alineades amb les
diferents direccions, juntament
amb la col·laboració i impuls
d’aquestes a través de les
diferents xarxes a les quals l’hos-
pital està adherit.

Les propostes de projectes co-
breixen diferents necessitats
identificades per les direccions,
dins dels àmbits de digitalització
i transició ecològica, i aquestes
han estat inicialment aterrades en
propostes de projectes amb el
lideratge de l’ARI. Així doncs,
durant els propers anys anirem
avançant conjuntament en
aquests projectes NGEU a través
de les diferents oportunitats que
aniran sorgint i sempre amb el
suport i impuls actiu de les
diferents xarxes del nostre sector.

Així doncs, l'Hospital General de
Granollers s’ha incorporat a  di-
ferents xarxes, plataformes i clús-
ters regionals i estatals de recerca
i innovació, cosa que ha permès
fer sostenible el nombre d'activi-
tats i la qualitat dels projectes de
recerca i innovació col·laboratius
tant a escala local com estatal i
europea que involucrin els seus
professionals. Finalment, la con-
cessió i participació en projectes
d’aquest nivell és un reflex de
l’aposta que té l’Hospital General
de Granollers per l’impuls a la re-
cerca i la innovació, convertint-les
en un eix estratègic per a la ins-
titució, no només pel prestigi que
representen sinó també com
avalador de la qualitat científica i
assistencial del centre.



d'arròs a la cassola, un segon plat
de vedella amb bolets i un pastís
de pinya per postres.

El dia de l’elaboració del plat van
poder fer una visita a la cuina
conjuntament amb les germanes
Vedruna. Es va fer un recorregut
per totes les instal·lacions de la
cuina. Els van impressionar  molt
les dimensions de la cuina en
comparació amb les de casa seva.

I va arribar el gran dia! Tots els
residents tenien moltes ganes de
poder degustar el menú triat. Hi

El mes de novembre passat, a la
residència, vam celebrar el dia
“Avui cuines tu”. Aquesta nova
iniciativa proposada per l’empresa
ARCASA, consisteix a fer que els
residents expliquin les seves re-
ceptes tradicionals al cuiner, per
després elaborar-la i poder de-
gustar-la. En aquesta ocasió vam
comptar amb la col·laboració de
les senyores M. Rosa, Bàrbara i
Conxita. Totes elles es van implicar
i van gaudir d’aquesta nova expe-
riència.

El menú triat va ser: un primer plat

"Avui cuines tu", a la residència

havia molta expectació per veure
com serien els plats. Les valora-
cions de tot l'àpat van ser molt
positives: els dos primera plats
van agradar molt a tots els resi-
dents i les postres van tenir un
gran èxit.

Ens agradaria donar les gràcies a
tothom que va fer possible el
desenvolupament d'aquesta
iniciativa i esperem poder repetir-
la al més aviat possible.

Annabel González
Educadora social

residència
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Reprenem les activitats

L’Associació de Treballadors
Jubilats de l’Hospital General de
Granollers (ATJ-HGG) es va fundar
l’any 2016. Des d’aleshores hem

anat fent activitats com ara
sortides culturals, el dinar anual
dels socis, conferències, camina-
des, etc., les quals ens serveixen

per retrobar-nos i passar una es-
tona agradable.

Malauradament, a partir del mes
de març de 2020 i arran de la pan-
dèmia, totes aquestes activitats
s’han hagut d’anul·lar.

La junta directiva es va reunir el
mes d’octubre de 2021 amb la
intenció de reprendre totes les
activitats que teníem previstes,
les quals esperem poder fer du-
rant aquest any 2022.

Des de la junta directiva de l’ATJ-
HGG i en representació de tots els
socis, volem donar suport i agrair
a tots els companys i companyes
que durant la pandèmia han do-
nat el millor de cada un fent un
gran esforç, tant emocional com
professional. Gràcies per estar
aquí cuidant-nos.

ass. treballadors jubilats



Sudoku La vinyeta de...
Jaume Parera

Ingredients (per a 5 persones)
–300 g de maduixes i taronja (en
altres èpoques, es poden escollir
altres fruites de temporada)
–50 g de sucre
–3 fulles de gelatina
–300 ml d’aigua
–100 ml de suc de taronja (en
altres èpoques de l’any, es poden
escollir altres fruites de tempo-
rada)
–½ beina de vainilla
–canyella
–pell de llimona
–pell de taronja
–menta fresca

Preparació
1. Renteu i talleu a trossos les
fruites.
2. Hidrateu les fulles de gelatina
amb aigua freda durant uns mi-
nuts.

Macedònia de
maduixes i taronja
amb gelatina
d'espècies

La recepta
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3. En un cassó, poseu els 300 ml
d’aigua, el sucre, el suc i les espè-
cies. Remeneu i arrenqueu-li el
bull durant uns segons. Reserveu-
ho.
4. Escorreu la gelatina i afegiu-la al
líquid calent. Remeneu-ho tot ple-
gat fins que es dissolgui completa-
ment. Coleu-ho.
5. Aboqueu-ho en un recipient am-
ple i poseu-ho a la nevera unes

hores fins que qualli.
6. Agafeu la gelatina i remeneu-
la perquè quedi com una salsa.
7. Disposeu la fruita tallada en un
plat i cobriu-la amb la gelatina
remenada. Decoreu amb les fulles
de menta fresca i ratlleu una mi-
ca de la pell dels cítrics per sobre.

Font: Agència de Salut Pública de
Catalunya
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