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La pandèmia de la covid-19 ha
suposat una crisi sanitària, social
i econòmica que ha transformat
les nostres vides i el nostre hos-
pital. Un repte sanitari del qual
costa treure’n components po-
sitius, donat que no hi ha res més
important que les vides huma-
nes.

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

l’esforç dels professionals i la
complicitat i solidaritat de la co-
munitat a qui prestem assistèn-
cia.

La posada en marxa de l’Edifici del
Coneixement ha contribuït a
impulsar projectes de recerca,
innovació i docència; hem avançat
en l’ampliació de la unitat de cures
intensives i del bloc quirúrgic a
l’edifici del carrer Girona (hospital
complementari); s’han consolidat
les primeres passes per al nou
edifici de radioteràpia treballant
conjuntament amb l’Hospital
Clínic, l’Ajuntament de Granollers
i la Diputació de Barcelona; així
com la renovació del servei d’ur-
gències, que acompanya l’amplia-
ció de l’hospital.

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

Dr. Rafael Lledó
Director general FPHAG

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

22
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Un any marcat per la pandèmia

En Santi coordina l’equip
de magatzem que pro-
veeix materials per a tot
l’hospital, una artèria clau
–i quasi invisible– perquè
tot funcioni. Quan va
arribar la covid-19 ho va
trasbalsar tot. Es va haver
de modificar tot l’hospital,
els protocols, el sistema
logístic. De sobte tot va
canviar, els primers dies
que tot va esclatar no
arribava material per
entregar: “Els proveïdors
no servien i nosaltres
havíem de dir directament
que no a les persones que
ens demanàvem els
equips de protecció
individual (EPI). I aquesta

L’Hospital ha volgut recollir el testimoni en primera persona dels professionals del centre
sobre com han viscut –i estan vivint– la pandèmia que ha provocat la covid-19. Un recull
perquè no quedin en l’oblit els testimonis directes d’una situació que ho ha trasbalsat tot.

Tots els relats en temps de covid-19 es troben disponibles al nostre blog: blogs.fhag.es.

SANTI ARAUJO, responsable de magatzem
"El meu rol es va difuminar i vaig ser una peça més"

càrrega se l’emportaven els
companys i nosaltres també; va
ser molt dur”.

Si hagués de triar una paraula,
seria orgull: “Ells ho saben: m’he
sentit molt orgullós de com s’ha
portat el meu equip. De com ho
han portat i ho estan portant. De
vegades no es veu reflectit el que
passa aquí en altres àmbits de
l’hospital. Hem rebut un gran
suport de la Direcció Econòmica,
de Compres i del personal assis-
tencial, que ens va assessorar per
saber com calia tractar els materi-
als. També sento orgull de formar
part de tot això, de saber que estic
formant part de la lluita a escala
global; sé que em sentiré realitzat
per tot el que he pogut aportar”.

Fa més de quinze anys
que en Xavi és tècnic
informàtic al  nostre
hospital. Juntament amb
la Ivette Martínez i l’Eric
Cubero, constitueixen el
departament de help-
desk, que ell coordina, una
de les àrees del departa-
ment de Direcció d’Estra-
tègia Digital. Són els
primers a atendre les
necessitats de Sistemes
de qualsevol professional
del nostre centre i també
un dels que s’ha mantin-
gut al peu del canó al llarg
de tot aquest any de
pandèmia. Un servei que
dona servei a la resta “i
igual que els companys de
manteniment, hem hagut
de canviar moltes coses

XAVI TORRUELLA, cap de 'helpdesk' de la Direcció d'Estratègia Digital
"Ningú ha posat un 'però' per fer alguna cosa o donar facilitats als
professionals de la casa perquè poguessin treballar millor"

perquè els professionals pogues-
sin fer el seu dia a dia amb el
trasbals que ha suposat la co-
vid-19”.

Al seu departament tots han
treballat a la seva parcel·la, però
formant part d’un equip. “Ningú
ha posat un però per fer alguna
cosa o donar facil itats als
professionals de la casa perquè
poguessin treballar millor. I no
m’he sorprès per la resposta
dels companys, perquè ja ens
coneixem del dia a dia i sabem
que podem comptar amb els
altres, el que m’ha sorprès és
veure-ho en tot l ’hospital.
Òbviament, sempre hi ha coses
que es poden millorar o es
podrien haver fet d’una altra
manera..., però no haurà estat per
falta de voluntat”.
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L’impacte de la pandèmia al
centre geriàtric Adolfo Montañá
el vam viure “amb molta angoixa,
molta tensió emocional, molta por
a la incertesa del que estava pas-
sant i, per descomptat, un cansa-
ment físic per la quantitat d’hores
de treball”, explica la Glòria.

La Carme intenta buscar la part
més positiva: “Per mi ha estat
dolorosament enriquidor. Sort he
tingut de l’equip de treball i de la
Glòria, de qui he après moltíssim
i amb qui m’he coordinat molt bé.
De la capacitat d’adaptació de
totes nosaltres, amb les situacions
canviants constants. Ens donaven
una informació i al cap de deu
minuts una altra. Les que no ens
vam contagiar de covid-19 sa-
bíem quan entràvem, però no
quan sortiríem... Amb tot, he
tingut sort de l’equip i del treball,
de ser totes una i d’aconseguir
arribar allà on hem d’arribar si

GLÒRIA FLORIACH, responsable higienicosanitària; CARME RUIZ, educadora
social
"Hem de posar en valor els drets dels residents"

anem totes juntes”.

Van intentar cuidar molt les famí-
lies perquè el nivell d’estrès baixés
al màxim i estiguessin més tran-

Treballa a la Unitat de Geriatria
Aguts (UGA) al torn de matí.
Durant la primera onada va estar
a la planta de pacients semicrítics.
Fa molts anys que hi treballa i mai
es va imaginar que passaria pel
que ha passat.

“Crec que el treball que es va fer
va ser brillant, perquè no érem
personal d’UCI ni d’urgències,
érem un equip format per per-
sonal de diferents plantes, però
gent que va facilitar moltíssim la
feina. Arribes a la conclusió que
és igual el que vingui si entre tots
ens ajudem, i he tingut la gran
sort de viure-ho. Hi haurà un
abans i un després com a pro-
fessionals i com a persones. Hem
plorat, hem rigut, ens hem en-
fadat (no entre nosaltres, sinó
amb la situació d’impotència).
però ho hem viscut”, explica la
Merche.

Resiliència és la paraula que re-
sumeix la seva experiència: “Ens

MERCHE FERNÁNDEZ, tècnica en Cures Auxiliars d'Infermeria (TCAI)
"Fas un petit dol per cada pacient que perds; els que es curen els sents com
una victòria"

hem adaptat a les situacions que
han anat donant el millor de nosal-
tres mateixos. Hi ha gent molt bo-
na treballant a l’Hospital. L’impor-

quil·les. Recorden que el moment
més dur va ser quan al juliol de
l’any passat, després de mesos de
contenció, van registrar el primer
resident positiu de covid-19.

tant, a vegades, no és a què t’en-
frontes sinó amb qui t’hi enfron-
tes. I aquí només puc dir 'grà-
cies!'”.
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Esther Medina (tècnica), Joanna
Guerrero (metgessa), Olga Lecina
(cap del Servei) i Dolors Porta
(infermera) formen el Servei de
Prevenció de Riscos Laborals que
ha treballat de valent per garantir
la seguretat dels professionals
durant la pandèmia. Estan al peu
del canó des del primer dia. Al mes
de març es va complir un any del
primer estudi de contactes que
feien a un professional de l’hos-
pital. Recorden viure aquells
primers moments amb incertesa,
era una situació caòtica en què la
informació, les directrius i els
protocols que s’havien d’aplicar
canviaven constantment.

“Els professionals ens han deixat
entrar més en la seva part perso-
nal, és una recompensa després
de les moltes hores de feina; és el
que et queda”, expliquen. “Entre
nosaltres quatre, que som el nucli
més antic –a banda de tota la gent

SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
"Totes hem plorat al costat d'algun professional"

amb qui hem col·laborat i amb qui
hem estat molt bé– s’han establert
vincles que abans no teníem. Pro-
fessionalment i personalment,
perquè hem tingut situacions que

no han estat gens fàcils”, diu la
Dolors, emocionada i agraïda
“perquè els moments de gratitud
també s’han de dir, això es queda
amb tu”.

Treballa des de fa quasi tres
dècades a l’hospital i des de fa
onze anys és coordinadora as-
sistencial a la planta de Medicina
Interna (6a planta), la primera que

OLGA NAVARRO, infermera
"La covid-19 m'ha ensenyat a ser millor professional i millor persona"

va començar a tenir pacients
covid-19. “Els tres primers mesos
de pandèmia van ser caòtics.
M’entristia veure com estava
l’hospital, tot canviat; vam muntar

plantes a Consultes Externes, cada
dia eren protocols diferents, la
sala de parts es va traslladar..., i
recordo que veníem amb por.
L’hospital me l’estimo molt i em
feia molta pena veure’l així”.

“Com a infermera sento que la
covid-19 ha estat gratificant, per-
què m’he sentit realitzada: he
cuidat molt més del que ho feia
abans. La nostra feina és cuidar i
ho he fet molt perquè les perso-
nes necessitaven moltes cures...
Abans de la pandèmia molts
malalts estaven acompanyats, i
les necessitats les suplia la família;
amb la covid-19  el malalt depèn
només de tu, i eren malalts molt
dependents de nosaltres... Era
molta feina i molt dura, però gra-
tificant”.

 “La pandèmia, però, ens ha fet
créixer. Crec que tot el col·lectiu
d’infermeria ha estat donant el
100 %. Nosaltres ja treballem molt
a gust i amb la covid-19 hem tre-
ballat molt durament però fent
molta pinya. Hem estat molt uni-
des”.
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“La covid-19 ha destapat la im-
portància de la salut emocional,
de l’acompanyament, d’una salut
més global, no només física, de la
importància del vincle amb les
famílies i amb els professionals”,
explica la Raquel Cuevas, psicò-
loga i cap de la Unitat, formada
per Marta López (psicòloga Eaps),
Sara Carrillo (psicòloga), Valérie
Buscemi (psicòloga EAPS), Mar
Montagud (psicòloga) i Jordi Ortiz
(psicòleg).

Per donar resposta a les necessi-
tats del moment, la unitat va
prioritzar l’atenció a pacients de
covid-19 i als seus familiars
comptant amb el suport de l’EAPS
Creu Roja, impulsat pel Programa
d’atenció integral a persones amb
malaltia crònica avançada, i els
psicòlegs de Benito Menni.

Malgrat tot el que han viscut, com
a equip “hem vist empoderada la
nostra unitat”. explica el Jordi, i

UNITAT DE PSICOLOGIA
"La covid-19 ha posat de manifest la importància de la salut emocional"

també s’ha fet més visible i ha
guanyat importància el col·lectiu
professional: “Tinc la sensació que
se’ns està valorant més la feina
que fem”. La Raquel s’hi suma:
“Som persones molt dúctils. Els
psicòlegs i les psicòlogues som
unes persones molt resilients, ens

hem adaptat a tot el que ha vin-
gut. És un valor que tenim com a
equip. Tenim molta sort d’exercir
aquesta professió. Crec que tots
ens hem reafirmat en la nostra
tasca, en la nostra identitat com
a professionals de la psicolo-
gia”.

En primera línia de la lluita contra
el coronavirus, el personal assis-
tencial de l’hospital ha jugat un
paper decisiu. Però no només
metges i infermeres, sinó també
el personal administratiu i, sobre-
tot, el de neteja: les netejadores
són les que esborren el rastre del
virus per evitar-ne la propagació.

La Terelu és membre de l’equip
de neteja de l’hospital des de fa
més de vint anys. Estava a la
tercera planta, a Maternitat, i ara
treballa a la sala de parts. “A l’hos-
pital sempre m’he sentit molt
estimada i respectada i això ho he
valorat moltíssim”. No obstant
això, estant dia rere dia al peu del
canó considera que amb la co-
vid-19, la seva tasca “ha guanyat
importància”. Una experiència
que l’ha ajudat a créixer –“hem
desinfectat perquè ningú es
contaminés, ens hem sentit im-
portants”–, però que també ha
estat molt dura: “Marxaves un dia
a la tarda i entraves l’endemà i tota
la planta era de pacients de co-

TERELU RODRÍGUEZ, personal de neteja
"La covid-19 ha visibilitzat la feina de neteja, s'ha vist que fem una tasca
essencial"

vid-19. La meva planta de ma-
ternitat es va transformar en un
espai per a pacients semicrítics...
Va ser molt impactant”.

“La nostra feina s’ha visibilitzat.
Amb la covid-19 la gent ens ha

mirat diferent; s’ha vist que fem
una feina que també és essencial”.
Al final, però, el més important
“és fer les coses, cadascú les se-
ves, però fer-les contenta i feliç.
Em sento una part important de
l’Hospital”.
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La manca d’equipaments per al
personal sanitari que estava
abordant l’emergència per la co-
vid-19 va ser una de les grans
preocupacions els primers dies de
l'esclat de la pandèmia. L’hospital
va rebre donacions de per-sones
i empreses que van voler aportar
el seu gra de sorra davant la
propagació de la malaltia.

En aquest context, l’Hospital va
iniciar un projecte entre els
mateixos treba-lladors per cosir
bates fetes a partir de bosses de
plàstic. La iniciativa la va engegar
la Marta, infer-mera de quiròfan,
afi-cionada a cosir en el seu temps
lliure.

Els primers mesos de pandèmia
va formar part de l’equip d’in-
feccions nosocomials i també va
estar a l’UCI. Aquells primers me-
sos els recorda molt durs: “El dia
a dia era un malson, cada dia me
n’anava a dormir i pensava que

MARTA CHECA, infermera de quiròfan
"Quan no tens mitjans, busques solucions ràpides i econòmiques amb el
material de què disposes"

l’endemà seria igual, i no li veies
un final... Era horrorós. Suposo
que els sanitaris ho portem a din-
tre, perquè al final pensaves que
havies de seguir endavant, seguir
treballant i donant el 100 % i ho

Els fisioterapeutes són professio-
nals sanitaris vitals en el tracta-
ment de persones infectades per
la covid-19. El seu treball als
hospitals està sent clau per a la
recuperació d’aquests pacients.
L’equip del qual forma part el Maxi
compta amb tres professionals
fixos, i amb la covid-19 han rebut
el suport d’un quart professional
–que encara està a l’equip–, que
venia de l’equip de convales-
cència. Els metges demanen la
seva intervenció i sempre donen
resposta en menys de 24 hores.
A banda, tenen companys de
fisioteràpia respiratòria, que tre-
ballen a la planta de Pneumologia,
i amb qui treballen conjuntament
compartint pacients.

“La covid-19 ens ha suposat un
repte davant una cosa que no
coneixíem, una situació nova, a
tots els nivells, tant professional
com de relacions humanes. El fet
de venir aquí a treballar des de fa

MAXI GARCIA, fisioterapeuta de l'equip d'hospitalització d'aguts
"Ens hem enfrontat a un repte i és gratificant veure que l'estem superant
gràcies a l'esforç que hem demostrat tots"

25 anys, en què tot és més
rutinari..., de sobte tot
canvia i t’hi has d’enfron-
tar. Hem vist que la feina
que fem serveix, i que
realment ajudem els ma-
lalts”, explica el Maxi.

Des de la seva part de
fisioteràpia intenten
ajudar sempre en tot el
que poden, perquè els pa-
cients puguin mantenir
autonomia i funcionali-
tat: “En altres èpoques els
pacients es visitaven de
manera més ràpida, la
covid-19 ens ha portat
malalts que hem hagut
d’ajudar durant molt
temps”.

“Em quedo amb la capa-
citat d’adaptació que hem
tingut tots en el terreny
personal, laboral, social..., i l’esforç
que hem demostrat tots, ens hem

feies. En aquella època vam fer
molt equip, vaig treballar amb
gent amb qui no havia treballat
mai i vam estar molt bé. Tothom
va aportar la seva part d’expe-
riència”.

enfrontat a un repte i l’estem
superant. És gratificant!”
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Quan la Dra. Benavent fa memòria
del que ha suposat la covid-19 per
ella s’enfronta a una es-piral
d’emocions i records perquè l’ha
hagut de viure com a metgessa i
comandament intermedi, però
també com a malalta i familiar
d’un malalt de covid-19.

Com a geriatra, recorda la cruesa
i la duresa d’aquells dies que ho
han regirat tot: “Quan entràvem
a les habitacions dels pacients de
covid-19, semblava que estàvem
en una altra dimensió: tot i portar
els EPIs, al principi teníem por de
tocar els malalts... Pobres pa-
cients, sobretot els malalts gerià-
trics: estaven sols, molts d’ells
amb deteriorament cognitiu,
sense poder entendre per què la
seva família no estava amb ells,
dependents... Només infermeria
i el personal de neteja que entrava
a les habitacions els podia donar
una mica de companyia i escalf
humà, tan necessaris”.

Mentre vivia la primera onada
tenia clar que tot el que havia

RAQUEL BENAVENT, metgessa del Servei de Geriatria
"He tingut el privilegi d'experimentar la bondat de les persones en una
situació històrica excepcional"

viscut la canviaria: “Probablement
soc una mica més dura, però tam-
bé sóc conscient que he tingut el
privilegi d’experimentar la bondat

“Silenci”. Aquesta és la primera
paraula que els ve al cap en
recordar els primers dies de la
pandèmia, que ja fa més d'un any
que dura. Laura Almansa (estu-
diant d’infermeria), Mar Busquets
(DUI), Marta Cladellas (DUI), Mont-
se Francàs (TCAI), Ana B. Rodrí-
guez (DUI) i Núria Sala (TCAI) tre-
ballen a la sisena planta d’hospita-
lització de Medicina Interna de
l’Hospital en el torn de nit, la
primera planta destinada als
pacients de covid-19.

“El silenci, però, no era una parau-
la que hagués definit la sisena o
cap altra planta”, recorden, “tim-
bres, familiars, malalts passejant
pels passadissos..., tot allò es va
esborrar en qüestió de pocs dies.
Ja no érem Medicina Interna, érem
planta covid-19, com la resta de
l’hospital i d’altres hospitals arreu
del món”.

"Emociona veure com som de forts els treballadors de l'Hospital"

Amb la perspectiva que dona el
temps no es poden creure tot el
que han viscut i tot el que han
aconseguit: “Emociona veure com

SISENA PLANTA DE MEDICINA INTERNA EN EL TORN DE NIT

som de forts els treballadors del
centre i com són de grans els
professionals que formen part
d’aquest hospital”.

de les persones en una situació
històrica excepcional que espero
cap de nosaltres hagi de tornar a
viure”.
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L’Anna i La Francesca, psicòlogues
de formació, són dues de les
quatre professionals que van
participar en els Telèfons d’Aten-
ció a les Famílies en la primera
onada de la pandèmia, juntament
amb l’Anna Barrado i la Maria José
Rodríguez. Aquests telèfons, que
van ser el nexe entre l’hospital i el
carrer, van tenir la funció de donar
sortida a totes aquelles consultes
que s’acostumen a atendre, d’una
manera personalitzada, a l’Oficina
d’Atenció a l’Usuari i a l’Oficina de
Lliurament de Documentació Clí-
nica, i que requereixen la realit-
zació de gestions internes per tal
de donar-hi resposta.

“L’objectiu dels telèfons va ser fer
un suport, ser un mur de con-
tenció amb les famílies. Era essen-
cial atendre el pacient malalt, pe-
rò no ens podíem oblidar de la
família” diu la Francesca. “Volíem
que tots els pacients tinguessin
un referent i, a banda de facilitar
la informació i ser un nexe, moltes

FRANCESCA PÉREZ i ANNA PADRÓS, Àrea d'Experiència Pacient
"Vam sentir que allò que fèiem ajudava les famílies"

famílies el que volien era ser escol-
tades. Empatitzar amb elles va ser
clau".

"El telèfon d’atenció a les famílies
ens va donar valor afegit a la feina
que ja duem a terme amb l’usuari.
Vam sentir que el que fèiem aju-

Amb l’esclat de la pandèmia, la
feina no assistencial també va
canviar, van començar a arribar
estudis exclusivament centrats en
la covid-19 que calia gestionar.
“Va canviar la dinàmica totalment,
i en la primera onada la feina
anava principalment destinada a
aconseguir respiradors”, recorda
la Diana. “Hi havia molta angoixa
pel col·lapse de les UCI i la manca
de respiradors, així que es va
convertir en una prioritat. Amb
l’equip de l’UCI hi parlàvem sovint
per assegurar-nos que entràvem
als assajos clínics amb diferents
respiradors”. Es van gestionar
nous contractes d’assajos clínics
involucrant-hi diferents serveis i
especialitats mèdiques, es van
habilitar per primera vegada els
comitès d’ètica d’investigació
virtuals, sessions extraordinàries
per agilitzar els tràmits...

“La covid-19  ha suposat un fet
inèdit al qual tots ens hem hagut

ÀREA DE RECERCA I INNOVACIÓ
"Facilitar participar en estudis clínics sobre la covid-19 i respiradors es va
convertir en una prioritat"

d’adaptar. Som resilients”, coin-
cideixen Gemma Armengol (bi-
bliotecària), Marc Jofre (tècnic), i

Mireia Gustà (secretària), que
completen l’equip de l'Àrea de
Recerca i Innovació.

dava les persones, i amb el seu
agraïment vam constatar que va
ser feina una ben feta”, conclou la
Francesca. “Al final, es tracta d’a-
collir la persona perquè se senti
escoltada, que li has donat el
suport que necessita, i que puguis
donar-li resposta”, afegeix l’Anna.
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Les Unitats de Cures Intensives
(UCI) dels hospitals han pres el
pols a la pandèmia. Els professio-
nals que hi treballen han viscut
des de la primera línia la lluita
contra la covid-19 en el seu ves-
sant més dur.

“Al principi es va viure de manera
molt caòtica, mancava el material
i no podíem donar l’assistència a
la qual estàvem acostumades.
Vam viure casos molt durs. També
va suposar un esforç bestial. Al
principi recordo molta por”, ex-
plica la Lluïsa en recordar la
primera onada de la pandèmia.
L’equip va destacar per fer molta
pinya: “Era necessari, si no, no
tiraves endavant. Vam fer un
equip molt bo i per mi és el millor
que he viscut”.

“Tothom associa les UCI amb tot
el que és urgent i és al contrari: la

LLUÏSA BANCÓ, coordinadora d'infermeria UCI; Dra. CRISTINA PEDRÓS,
metgessa especialista en Medicina Intensiva
"Vèiem que anàvem tirant endavant pacients i senties cada pacient com
una victòria"

feina a les UCI és una feina molt
pacient i controlada”, explica la
Cristina. “Nosaltres anàvem veient

que tiràvem endavant els pa-
cients, i senties cadascun com una
victòria”, recorda.

En la primera onada de la pandè-
mia es van registrar 655 pacients
covid-19  al nostre hospital, 120
de crítics, i es va convertir la planta
de Maternoinfantil en una Unitat
de Cures Respiratòries Intermit-
ges (UCRI), amb 16 llits, que pos-
teriorment es va traslladar a la
sisena planta.

A la UCRI ingressaven pacients
amb pneumònia de covid-19,
amb insuficiència respiratòria agu-
da greu, que precisaven sistemes
de suport ventilatori.

“Es va dur a terme un treball
multidisciplinari al costat de
pneumòlegs, infermeres, auxi-
liars...” explica l'Inma, que fa més
de vint anys que treballa a
l’Hospital.

“El paper del fisioterapeuta res-
piratori en aquesta pandèmia ha
estat cabdal. Si no hagués estat
per elles no hauríem pogut assu-
mir tota la feina extra que s’ha

Dra. JÚLIA TÁRREGA, metgessa consultora de la Unitat de Pneumologia;
INMA CASTILLO, fisioterapeuta respiratòria
"El pitjor que li pot passar a un pacient és que es quedi sense fisioterapeuta"

assumit i amb aquest tipus de pacient”, matisa la Júlia.



11

de ab
at

Re
vi

st
a 

de
 l'

H
os

pi
ta

l G
en

er
al

 d
e 

Gr
an

ol
le

rs

el tema

Són administratives de Gestió de
Clients Privats. Durant la primera
onada de la pandèmia van formar
part de l’equip que va organitzar
els donatius, el voluntariat i la
gestió de l’hotel-hospital.

“Vam deixar de fer tot el que
fèiem aquí i vam fer coses noves
que no ens imaginàvem i que vam
aprendre a fer, però que també
ens van omplir. Hem treballat amb
gent que no coneixíem i amb qui
ara mantenim el contacte”, explica
la Carol. “Va ser una feina molt
gratificant veure com va sortir la
part bona de les persones i de les
empreses”, afegeix la Minerva. “Va
ser molta feina”, recorda la Judit,
“i ens ho van agrair; sabíem que
estàvem fent el que s’havia de fer
i et senties bé amb tu mateixa”.

En el seu relat aprofiten per recor-
dar la tasca d’altres companys

JUDIT ALBALAT, CAROLINA ONDOÑO i MINERVA BOGALLO, nous rols dels
administratius sanitaris
"Amb les donacions hem constatat que la gent estima l'Hospital General de
Granollers, que és el seu hospital"

amb qui van col·laborar, com els
dels serveis administratius, de
neteja, del magatzem o d'infra-
estructures, que van tenir també
un paper fonamental en aquest

treball en equip. Dins de l’hospi-
tal, els professionals han desco-
bert capacitats, nous rols i un
potencial d’organització sense
precedents.



Moltes de les imatges seleccionades en aquest apartat han estat realitzades pels professionals de l’Hospital.

Moments per al record
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Moments per al record
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a cel obert

L'Hospital comptarà amb
un nou edifici polivalent

El Departament de Salut, l’Ajun-
tament de Granollers i la Fundació
Privada Hospital Asil de Granollers
van iniciar el desembre de 2020
les actuacions per construir un
nou espai hospitalari polivalent
en un solar que ha cedit el con-
sistori. El projecte té com a objec-
tiu donar resposta a les neces-
sitats sorgides amb la pandèmia
de la covid-19 i ampliar i moder-
nitzar el centre. Amb un cost
aproximat de 25 milions d’euros
aportats pel Departament de
Salut, l’actuació va més enllà del

creixement estructural de llits i la
disponibilitat d’espais per atendre
les persones amb covid-19 amb
les mesures de seguretat òptimes.

"Fem una aposta per un edifici
que pensa en la covid-19, però
també a quedar-se més enllà de
l’epidèmia i dona una resposta ter-
ritorial per a molta població de re-
ferència", va declarar l'aleshores
consellera de Salut, Alba Vergés,
en l’acte de presentació. Segons
la consellera, aquesta actuació
s’emmarca dins les accions per

"reforçar el sistema de salut de
Catalunya, adequant-lo i transfor-
mant-lo el que calgui per satisfer
les necessitats en salut de la ciuta-
dania". A més, també va posar en
valor que la inversió necessària
per al projecte és real i plausible.

Per la seva banda, l'aleshores
director del Servei Català de la
Salut, Adrià Comella, va destacar
els ràpids períodes d'execució, ja
que les obres començaran i
acabaran el mateix any 2021. Tot
plegat amb la garantia d'una

La nova construcció s'emmarca en el projecte d’ampliació i modernització de l’hospital per fer front a la pandèmia i a la postpandèmia de la covid-19

Presentació del nou projecte a l'Edifici del Coneixement La consellera de Salut, Alba Vergés, a la roda de premsa
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El Servei d’Urgències de l’HGG es
va ampliar a finals de l’any passat
per donar resposta a les necessi-
tats de la pandèmia de la co-
vid-19 i anul·lar els passadissos
com a zona assistencial. Així
doncs, es van instal·lar dos nous
mòduls, que ocupen 242 m².

El primer mòdul està adherit al
Servei d’Observació d’Urgències
(SOU) i ha suposat la creació de 14
boxs més i l’ampliació de l’àrea de
medicina amb un ús polivalent
amb nivells de triatge 3. El segon
mòdul, amb 8 butaques i 2 boxs
de consulta, és adjacent i està
comunicat amb la sala d’espera
del Servei d’Urgències. Aquest
espai pretén donar resposta a
l’àrea mèdica per a les patologies
lleus de triatge 4 i 5.

Ampliació del Servei d'Urgències amb dos mòduls de suport
L'edifici polivalent disposarà d’uns 9.000 m² assistencials i uns 6.000 m² d’espais de serveis generals

"construcció feta amb les darreres
tècniques, amb seguretat i de qua-
litat, per a un espai que quedarà
per a molt anys".

Els detalls del projecte
L'ús del nou espai, de prop de
9.000 m², serà l'allotjament del
servei d’urgències en tota la planta
baixa de l’hospital (4.000 m²), amb
90 punts d’atenció. A la primera
planta (2.000 m²) s’hi allotjaran les
àrees de crítics, semicrítics i d’hos-
pitalització convencional, fins a
una capacitat total de 40 llits, 8

dels quals es consoliden com a
llits de crítics estructurals, passant
dels 20 actuals a 28. Aquesta pri-
mera fase estarà disponible a la
tardor del 2021. Els 3.000 m² res-
tants es reserven per a l’ampliació
quirúrgica en una segona fase. A
més, un cop tancat el pla funcio-
nal es determinarà l’ampliació de
la resta d’àrees.

Més enllà de la resposta a la si-
tuació originada per la covid-19,
el nou edifici polivalent també
podrà reconvertir-se fàcilment per

acollir altres usos, que permetran
la transformació global de les
principals àrees de l’hospital.

El projecte es veurà comple-
mentat, a més, amb l’obertura
gradual el 2021 de l’actuació del
centre de salut del carrer Girona,
que incorporarà 4 quiròfans CMA
(cirurgia major ambulatòria), 2
cma (cirurgia menor ambulatòria),
CUAP (centre urgències d'atenció
primària), ASSIR (atenció a la salut
sexual i reproductiva) territorial i
consultes d’especialistes.



La Dra. Mònica Botta, directora
mèdica de l'Hospital General de
Granollers, va ser escollida per
formar part del comitè d'experts
que va treballar per reformar el
sistema sanitari aprovat pel Go-
vern català.

La creació del comitè, format per
professionals de reconegut pres-
tigi dins l'àmbit del sistema sani-
tari, l'economia de la salut i l'admi-
nistració pública, té com a objectiu
reforçar el sistema nacional de sa-
lut i garantir-ne el caràcter univer-
sal i equitatiu, la sostenibilitat i la
capacitat de resposta davant d'e-
mergències.

El comitè va presentar una pro-
posta de 30 mesures per reformar
el sistema sanitari, "30 mesures

a cel obert

Les direccions mèdica i econòmica de l'HGG
han format part dels consells assessors
d'experts creats pel Govern català

per enfortir el sistema púbic de la
salut, 30+", en què es feia èmfasi
en la necessitat urgent de trans-
formació del sistema sanitari i
d’un pacte entre totes les forces
polítiques per fer-ho possible.
Aquestes propostes es van agru-
par en vuit pilars: un millor finan-
çament, potenciar el lideratge
professional, millorar les políti-
ques de salut pública, modernit-
zar la gestió dels centres, assolir
un model assistencial integrat,
treballar competitivament en la
recerca i la innovació, impulsar la
transformació digital i la partici-
pació ciutadana.

D’altra banda, Carme Padullés,
directora econòmica i de serveis,
també va entrar a formar part del
consell assessor derivat de l’apli-16
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cació del DL 12/2020 creat pel
Servei Català de la Salut per tal
d'analitzar l'impacte econòmic
relacionat amb la resposta sani-
tària a la situació d'emergència. El
consell estava format per respon-
sables economicofinancers d’en-
titats del SISCAT i d’organitzacions
representants de les entitats
proveïdores de serveis assis-
tencials i per un representant del
departament de la Vicepresi-
dència i d'Economia i Hisenda.

Aquest organisme va identificar
els conceptes que constitueixen
les variacions principals en des-
peses i ingressos relacionats amb
l’abordatge de l’atenció a la covid-
19 i els elements d’impacte, i as-
sessorarà sobre les qüestions que
li plategi el Servei Català de Salut.

El Dr. Laureano Molins, president
de la seu provincial de Barcelona
de l’Associació Espanyola Contra
el Càncer (AECC), i el Dr. Rafael Lle-
dó, director general de l'FPHAG,
van signar un acord de col·labo-
ració entre ambdues entitats per
oferir atenció psicooncològica.

Gràcies a aquest conveni, tots
aquells pacients oncològics diag-
nosticats o tractats a l’hospital po-
den rebre atenció psicològica de
l’AECC, per millorar la seva qualitat
de vida i la de les seves famílies.

El servei, que s’ofereix en totes

Conveni de col·laboració per donar
suport psicooncològic

les fases de la malaltia, comprèn
funcions com l’orientació, l’asses-
sorament, les eines terapèutiques
per a l’adaptació a la malaltia o la
intervenció psicològica davant
trastorns d’adaptació que presen-
tin els pacients i/o els seus fami-
liars.

Un moment de l'acte en què es va signar l'acord de col·laboració entre l'AECC i l'Hospital General de Granollers



Nova tecnologia intel·ligent per a
l'administració de quimioteràpia

Una aplicació permet monitorar, controlar i arxivar tota la informació del procés de tractament de quimioteràpia

L'Hospital General de Granollers
ha incorporat un sistema intel·li-
gent que augmenta la seguretat
en la preparació i l’administració
dels tractaments de quimiote-
ràpia. L'Hospital de Dia Oncohe-
matològic ha afegit, als mecanis-
mes de seguretat que ja té en la
preparació de fàrmacs oncològics,
una aplicació que funciona amb
tauletes electròniques (PDA) amb
control remot i tecnologia wifi que
monitoren, controlen i arxiven
tota la informació relacionada
amb el procés del tractament de
quimioteràpia, supervisant l’ad-
ministració dels medicaments i
detectant qualsevol error o inci-
dència que es pugui produir.

La resposta conjunta i coordinada
dels Serveis de Farmàcia, Oncolo-
gia i Infermeria amb el suport de
la Direcció Estratègica Digital de
l’hospital, ha permès implemen-
tar aquest sistema, anomenat
OncoSafety Remote Control, que
funciona a l'Hospital de Dia d'On-

cologia des de l’estiu de l’any pas-
sat.

L'Hospital General de Granollers
és el tercer hospital en l'àmbit de

tot Catalunya que disposa d’a-
quest automatisme, al costat
d'hospitals de tercer nivell com
l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau i l’Hospital Mútua de Terrassa.

Cabré Junqueras continua fent
realitat la musicoteràpia a l'Hospital
Serveis Funeraris Cabré Junque-
ras, la Fundació Privada Hospital
Asil de Granollers i l’Associació Art
Solidari, van renovar el conveni
de col·laboració l’any 2020, i tenen
intenció de seguir col·laborant
aquest any, per tal de desenvo-
lupar activitats de musicoteràpia
a les Unitats de Cures Pal·liatives
i de Cures Intensives de l’Hospital
amb la voluntat de millorar la
qualitat assistencial.

Les activitats de musicoteràpia
estan dirigides per musicotera-
peutes professionals d’Art Solidari
i les accions s'adrecen a pacients
i familiars, que són seleccionats
per l’equip i sotmesos a protocols
d’avaluació.

Cabré Junqueras presta els seus
serveis a Granollers i al Vallès Ori-
ental i manté una estreta col·labo-
ració professional amb l’HGG.

A l'Hospital, aquesta activitat té lloc a les Unitats de Cures Pal·liatives i de Cures Intensives

Enguany, Cabré Junqueras conti-
nua finançat l’activitat de la mu-
sicoteràpia dins de l’Hospital, que
va començar l’any 2019. Una acti-
vitat que, a causa de la pandèmia
de la covid-19, s’ha hagut de rein-

ventar per poder arribar als pa-
cients de l’Hospital i als residents
del Centre Geriàtric, en formats
que garanteixen les mesures pre-
ventives i de seguretat per a pa-
cients i músics.

a cel obert
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Al març es van dur a terme els pri-
mers procediments d'ecoendos-
còpia digestiva al nostre hospital
(tècnica també coneguda amb el
nom de "ultrasonografia endoscò-
pica" = USE). Abans de la seva po-
sada en marxa, es va dur a terme
una formació específica per al
personal d'infermeria de l'Àrea de
Tècniques Especials (ATE) amb
l'objectius de conèixer el funcio-
nament dels procediments i el
material fungible emprat. La im-
plementació d'aquesta tècnica
s’emmarca dins dels objectius
del pla assistencial 2019-2022 del
centre, i també forma part de la
projecció i nova etapa de la Unitat
d'Aparell Digestiu de l'Hospital.

Què és l'ecoendoscòpia?
L’ecoendoscòpia és una explora-
ció que combina la visió endos-
còpica amb l’ecogràfica gràcies a
la incorporació a la punta del tub
endoscòpic d’un transductor eco-
gràfic. És una tècnica amb una cor-
ba d'aprenentatge molt lenta (de
2 a 3 anys), perquè requereix l'ad-
quisició de coneixement per part
de l'endoscopista en la pràctica
d'interpretar les imatges ecogrà-
fiques visualitzades, saber orien-
tar i dirigir l'ecoendoscopi, així
com conèixer la utilització del ma-
terial fungible utilitzat.

S’aplica principalment en l’estudi
de tumors digestius (esòfag, estó-
mac i duodè), així com en masses
i nòduls pancreàtics, de via biliar,
alguns segments hepàtics, espai
retroperitoneal, mediastí, tiroides,
glàndula suprarenal, i en recte,

L'HGG incorpora l'ecoendoscòpia digestiva

La introducció de l'ecoendoscòpia a l'Hospital forma part de la projecció i nova etapa de la Unitat d'Aparell Digestiu

entre d'altres. Es fa servir, així ma-
teix, per valorar la resposta del
càncer al tractament, estudiar
adenopaties i sospites de limfo-
ma, i per a la detecció de lesions
vasculars (ús de la tecnologia
Doppler, associada a l'ecografia).

A part de la funció estrictament
exploratòria, també té una part
intervencionista, consistent en la
possibilitat de fer una punció per
extreure mostres dels teixits i òr-

gans explorats (per mitjà d'una
punció-aspiració amb agulla fina).
A més, en l’àmbit de l’aportació
terapèutica també té altres apli-
cacions potencials, com són la rea-
lització de drenatges endoscòpics
de col·leccions abdominals (pe-
ripancreàtiques, postquirúrgi-
ques...), o en vesícula biliar en pa-
cients no tributaris d'intervenció
quirúrgica, i alguns tractaments
contra el dolor per mitjà de neu-
ròlisi del plexe celíac.

cel obert

El 21 de juliol
vam donar la
benvinguda als
nous residents
de l'HGG: 33 fu-
turs especialis-
tes (metges, in-
fermeres, psi-
còlegs i farma-
cèutics)  que
s'han incorpo-
rat al nostre
centre per dur a
terme la seva
formació.

fotonotícia



L’Hospital General de Granollers va tornar a participar en les
olimpíades solidàries BCN Salut Games. Es va aconseguir un
rècord de participació i solidaritat: 22 centres amb un total de
1.425 inscrits i més de 7.000 € recollits, que aniran destinats a
iniciatives solidàries.

El nostre centre va aconseguir tres medalles: dues de bronze,
en running i vòlei platja, i una d'or, en la competició de bowling.
En total, una seixantena de professionals de l'Hospital van
participar en la quarta edició d'aquests jocs, que enguany
destinaven l'aportació solidària al projecte de tauletes per a
l'Hospital de Dia Oncohematològic.

fotonotícia
Salut Games, exemple de solidaritat,
vida saludable i team building

L'Hospital lidera el primer estudi
europeu sobre les reaccions en la pell
de les vacunes contra la covid-19
L'Hospital General de Granollers
va publicar el mes de juliol un
estudi sobre les reaccions en la
pell que es puguin donar després
de l'administració de les diferents
vacunes contra la covid-19.

Aquest estudi ha estat promogut
i coordinat pel Dr. Carlos Muñoz,
del Servei de Dermatologia, que
és al seu torn un dels investiga-
dors principals, al costat de les
doctores Alba Català, de l'Hospital
Clínic de Barcelona, i Cristina Gal-
ván, de l'Hospital de Móstoles
(Madrid). L'estudi és el primer d'a-
questes característiques a escala
europea i va ser publicat en la
revista europea de dermatologia
més prestigiosa, British Journal of
Dermatology. Gràcies a la coordi-
nació a través de qüestionaris en

línia i fotografies, s'han pogut re-
collir i descriure un total de 405
casos procedents de quinze co-
munitats autònomes de l'Estat
espanyol.

Els resultats mostren que les reac-
cions en la pell després d'aquestes
vacunes són més freqüents en les
dones i el tipus de reacció més
observada és l'anomenat "braç
covid", que consisteix en verme-
llor, dolor i calor en la zona d'in-
jecció al braç, i que es produeix
sobretot després de la vacuna de
Moderna. A més, es descriuen al-
tres patrons d'erupcions en la pell
de tipus més extens, normal-
ment amb picor i que poden
consistir en faves (urticària),
granets semblants a picades, ta-
ques vermelles amb descamació,

granellades que recorden a les del
xarampió o lesions purpúries. Ha
cridat l'atenció dels investigadors
que s'han produït també re-
activacions d'herpes (herpes
zòster i simple), especialment
després de la vacuna de Pfizer-
BioNTech. La reacció descrita més
sovint després de la vacuna d'As-
traZeneca ha estat la urticària. La
majoria d'aquestes erupcions han
estat lleus, han requerit tracta-
ment amb antihistamínics i/o cor-
ticoides, i han remès en un termini
mitjà de 12 dies.

Aquest estudi pot ajudar el perso-
nal sanitari a reconèixer millor
aquestes erupcions i poder acon-
sellar i tranquil·litzar la població
durant les campanyes de vacuna-
ció massiva contra la covid-19.

a cel obert
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El juny del 2023 l’Hospital Gene-
ral de Granollers celebrarà 100
anys de la inauguració de l’edi-

fotonotícia

A l'Hospital se li ha atorgat una
subvenció destinada al cofinan-
çament d’inversions en renovació
d'equipament sanitari i aparells

Subvenció per renovar equipament
sanitari i aparells mèdics

mèdics en el marc del Programa
específic de suport a la renovació
tecnològica (PERT), promogut pel
Servei Català de la Salut.

Aquesta subvenció permetrà re-
novar diferents equipaments
de l'hospital per un import de
2,5 M€, amb l’ajuda dels 1,4 M€
de la subvenció. La majoria dels
equipaments subvencionatrs són
del Servei de Diagnòstic per la
Imatge (SDI).

El primer equipament que es
renovarà serà el de ressonància
magnètica (RM), ja que s’instal·larà
un de 3 tesles que donarà una
qualitat molt millor en menys
estona de funcionament, en com-
paració amb l’equip actual, que
és d'1,5 tesles.

Amb motiu de les obres del canvi
d’aquest equipament, a finals de
setembre es va instal·lar un camió
amb una ressonància magnètica
provisional, al costat de l’entrada
de l’edifici d’Atenció Ambulatòria,
per tal de mantenir el servei
durant els dos mesos que s’estarà
treballant per a la posada en mar-
xa de la nova instal·lació.20
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fici històric. A partir de l'estiu del
2022, es desenvoluparan esdeve-
niments i activitats per celebrar

aquest centenari. El 9 de juliol
es va dur a terme la primera
reunió de l'equip de treball.



Ja està disponible la Memòria
del 2020 de la Fundació Privada
Hospital Asil de Granollers, un
any assenyalat per a tot el món,
marcat per la malaltia provocada
per la Covid-19, però també per
la resposta donada per la nostra
gent: cal reiterar, una vegada
més, el reconeixement més sen-
tit als nostres professionals, el
nostre agraïment a la població
de referència que ens ha ajudat
fent l’esforç col·lectiu, i el nostre
acompanyament a les persones
que han patit els estralls més
dolorosos de la malaltia.

D’altra banda, la memòria tam-
bé fa un repàs dels projectes

Memòria institucional

Obre l'Espai Domum Granollers per a una
assistència més humana i propera en el càncer

professionals que, gràcies
a la implicació i compromís
de tots els treballadors i
treballadores, s’han pogut
dur a terme. Aquestes pà-
gines permeten, doncs,
accedir a la base del que
ha estat el 2020 per a
l’Hospital i conèixer què
s’ha fet per continuar
apostant per la millor
cobertura sanitària i el
benestar de les persones
en qualsevol moment del
seu procés vital.

La memòria es pot consul-
tar al web de l’Hospital, a
l'adreça www.fphag.org.

En el marc del Dia Mundial contra
el Càncer de Mama, el 19 d’octu-
bre es va posar en marxa a l’HGG
el Domum Granollers, un espai
pensat, dissenyat i construït per
a les persones en procés onco-
lògic, fruit de l’aliança estratègica
establerta entre l'Hospital i la
Fundació Nous Cims.

L’espai de Granollers és la segona
experiència del programa Do-
mum, creat per l’Àrea de Benestar
Emocional de la Fundació Nous
Cims, després de la posada en
marxa del Domum Mar a l’Hospital
del Mar de Barcelona. El programa
planteja transformar les sales
d’espera dels centres hospitalaris
en “sales d’estar” on les persones
que esperen per als tractaments
de quimioteràpia i radioteràpia
s’hi trobin com a casa. A la vegada,
podran gaudir d’un complet pro-
grama d’activitats destinades a
millorar el seu benestar físic,
emocional i social. Se’n podran
beneficiar pacients del Servei
d’Oncologia que han de passar
llargues estones a l’hospital.

Domum Granollers neix a partir
de la identificació per part de
l’Hospital General de Granollers,
a través del seu projecte d’Ex-
periència Pacient “Més de Tots.
Fem junts l’Hospital de vols”, de
la necessitat de comptar amb

espais més humans al centre. En
aquest sentit, es desenvolupa un
procés participatiu amb pacients
oncològics. És gràcies a la col·la-
boració dels pacients que l’espai
Domum Granollers és una realitat
i que dona resposta a les necessi-
tats detectades pel centre.

S’espera que, després de les expe-

riències de Domum Mar i Domum
Granollers, aquest model d’espai
terapèutic es pugui replicar a al-
tres unitats d’oncologia, tant de
Cata-unya com d’Espanya. Està
previst que més endavant s’avaluï
l’impacte real dels espais Domum
sobre el benestar emocional de
les persones en procés oncològic
que s’hi atenen.

Un moment de la inauguració de l'Espai Domum Granollers

a cel obert
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aromàtica com ara la
lavanda, el romaní, l'al-
fàbrega i la menta. I
també s’han plantat
dues maduixeres amb
moltes ganes de veu-
re'n els fruits.

El 14 de juny, un grup
de persones de la resi-
dència Adolfo Montañá
va tenir el plaer de po-
der visitar el retaule
gòtic de Sant Esteve

exposat al Museu de Grano-
llers.

Era una sortida molt desitja-
da, ja que degut a la pandè-
mia es va haver de canviar la
dinàmica habitual. El fet de
poder sortir, tenir contacte
amb l’exterior i conèixer la
història del retaule els feia
una il·lusió especial.

Al llarg de la visita van poder
observar diverses fotografies
de Granollers a partir de l’any
1900, així com també els

Durant el mes de juny vam
començar a preparar el nostre
hort. Un grup de residents van
decidir de manera conjunta
quines serien les plantes que es
plantarien. I dit i fet! És una de les
activitats que més agrada fer als
residents a l’estiu, ja que els fa
molta il·lusió veure l'evolució de
tot allò que planten. Estan fets uns
grans jardiners!

Aquest any han decidit posar
plantes de colors, alguna planta

Treballem l'hort i visitem el Museu

retaules que hi havia a l’església.
Van poder viatjar a la seva infan-
tesa, i recordar la ciutat tal com
l'havien viscut.

Uns dels retaules que més els van
cridar l’atenció eren els que es
trobaven a l’església, ja que una
gran part estaven fets amb or,
cosa que els donava importància
i prestigi, i era senyal de riquesa.
Esperem poder repetir i conèixer
més indrets de la nostra ciutat.

Annabel González
Educadora social

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

• Augmentar la conscienciació
dels responsables de la presa de
decisions i els professionals de les
TIC dels hospitals i centres assis-
tencials d'Europa.

• Agrupar la informació existent
sobre seguretat cibernètica en
hospitals.

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

• Difondre la informació entre els
diferents professionals sanitaris.

El radar d'innovació de la Comissió
Europea (Innovation Radar) va
premiar els primers resultats del
projecte com a procediment per
identificar de forma proactiva les
necessitats formatives de les pro-
fessions sanitàries relacionades
amb la ciberseguretat. Els socis
premiats van ser l'FPHAG i l'Eras-
mus University Rotterdam.

Ramon Romeu, sotsdirector de la
Direcció d'Estratègia Digital, va
destacar el reconeixement rebut:

"És un gran pas endavant per
fomentar la recerca i la innovació
en el nostre hospital. Valorem
molt positivament haver estat
premiats per l’Innovation Radar
de la Unió Europea amb motiu del
treball fet".

Així mateix, la Dra. Diana Navarro,
cap de Recerca i Innovació de
l'Hospital va afegir: "Donades les
taxes d'èxit dels projectes euro-
peus i els resultats que hem anat
obtenint, estem molt satisfets
amb els quatre projectes euro-
peus en els quals l'Hospital ha
participat en els últims anys".

projectes d'innovació

residència
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Sudoku La vinyeta de...
Jaume Parera

Ingredients (per a 1 persona)

–2-3 rodanxes de moniato
–1 castanya
–1 tall de codonyat
–1 grapat petit de pinyons (una
cullerada de postres)
–2-3 cullerades soperes de
xocolata calenta
–1 fulla de menta

Preparació

1. Presenteu dues o tres
rodanxes de moniato cuit al forn
en un plat de postres.

2. Afegiu-hi una llesca de
codonyat i una castanya bullida
(que estigui toveta) al
damunt.

3. Regueu els tres turons amb
una mica de xocolata desfeta, i
guarniu-los amb quatre o cinc
pinyons i la fulla de menta.

Postres de tardor

La recepta

7
8

4

7 4

1

2 3
2

2

6
8

4

5

8

4
3

6 3 5

7 6
4 2

4

8

Comentari dietètic

La característica principal d'aquest
plat és la utilització de productes
típics de la tardor, així com la
facilitat de preparació i el bon
preu. Com que aquesta proposta
és força energètica, us
l’aconsellem com a cloenda d'un
àpat més aviat lleuger, per
exemple un primer plat

d’amanida d’escarola i magrana
i un segon plat de peix a la
papillota.

Gaudiu d'aquest petit plaer,
però recordeu que no són unes
postres per fer-les gaire sovint.

Font: Receptes saludables (Ca-
nal Salut de la Generalitat de
Catalunya).

3
7 9

2
7

calaix
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