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“L’excel·lència i la vocació 

dels professionals 

de la Fundació s’ha traduït 

en un treball orientat 

a la satisfacció dels usuaris 

dels diferents serveis 

i centres d’atenció.”

Josep Mayoral 

Alcalde de Granollers 

i president de la Fundació Privada

Hospital Asil de Granollers
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C    ada any, a través de la Memòria, fem balanç de 
l’activitat realitzada, posem en valor la feina feta, 

ens destaca els avenços aconseguits i ens mostra 
els àmbits de millora. Enguany, a més, ens permet 
analitzar la trajectòria de l’edifici d’atenció ambula-
tòria en els seus deu anys de funcionament. Aquesta 
infraestructura és un clar exemple de l’atenció sani-
tària i social que la Fundació vol oferir als vallesans. 
Després del temps transcorregut, l’atenció ambula-
tòria ha esdevingut un exponent que ha mantingut 
l’hospital com a centre de referència de la comarca, 
ja que treballa cada dia per donar un servei de qua-
litat, tant en termes de resultats com de satisfacció 
dels usuaris.

Durant l’any que presentem, l’excel·lència i la voca-
ció dels professionals de la Fundació s’ha traduït en 
un treball orientat a la satisfacció dels usuaris dels 
diferents serveis i centres d’atenció. El projecte ini-
ciat d’experiència pacient farà que en els propers 
anys la ciutadania ens ajudi a definir quin és l’hos-
pital que volen i quin ha de ser el futur de la sanitat 
de la Comarca, des de la corresponsabilitat, i la con-
fiança necessària per a la continuïtat d’un sistema 
públic de qualitat i que doni resposta a totes les se-
ves necessitats.

I en aquest camí, sens dubte, l’Administració Pública és 
cabdal perquè ens haurà d’acompanyar per dur a ter-
me totes les millores estructurals i professionals ne-
cessàries perquè l’hospital segueixi sent, en els propers 
anys, un referent del sistema sanitari català. És per això 
que la Fundació ha participat activament en el Pla Es-
tratègic Sanitari del Vallès Oriental que està treballant 
el Servei Català de la Salut per al 2019-2022, ja que té 
un paper clau en aquest full de ruta.

La nostra institució comptarà en breu amb el nou hos-
pital complementari del centre de Granollers i amb una 
ampliació de l’Unitat de Cures Intensives, que duplicarà 
la seva capacitat. Aquests nous equipaments ajudaran 
a millorar l’oferta sanitària del territori. Però hem de 
seguir treballant per assolir altres reptes ja projectats, 
com són la construcció del nou centre de radioteràpia 
i la residencia geriàtrica que comportarà l’augment de 
llits de sociosanitari de l’hospital.

I no ho podem fer sols. Hem de seguir mantenint les 
aliances establertes en els darrers anys i continuar cer-
cant de noves per enfortir-nos, poder créixer i sumar 
pel ciutadà. L’aliança C-17 és un clar exemple d’aques-
tes sinergies i amb la que ja fa més de tres anys que 
treballem. Tots els hospitals que en formem part ens 
orientem a la ciutadania per oferir l’atenció més ade-
quada en el servei més idoni.

Però també comptem amb altres col·laboracions. Aque-
lles que formen part del nostre entorn, d’institucions i 
persones que fan millor la Fundació. En aquest recu-
ll de fets trobareu un gran nombre d’accions que han 
fet possible, entre d’altres, que el servei de Pediatria 
compti amb cotxes elèctrics, perquè els infants puguin 
anar al quiròfan disminuint l’angoixa i la por que els hi 
provoca; que també disposin d’una nova decoració del 
servei d’urgències pediàtriques i s’han pogut posar en 
marxa projectes com el tractament de prehabilitació 
per pacients de càncer i el de la diabetis. Totes aques-
tes i d’altres accions s’han de sumar a les que realitza 
la Fundació cap a la comunitat. La memòria que agrupa 
les activitats de responsabilitat social, ha estat recone-
guda aquest any amb el Premi Fundació Asisa que ator-
ga la Fundació Avedis Donabedian, un premi que honora 
la institució i la bona feina feta.

L’Hospital creix, no només des del punt de vista estruc-
tural, sinó també assistencial i de personal. I aquest 
creixement s’ha pogut fer cada any gràcies a la dedica-
ció i la motivació de tots els professionals de la insti-
tució. Com he fet en altres ocasions, és important re-
conèixer la feina que realitzen, tothom és indispensable 
per aconseguir que la Fundació avanci i sigui referent. 
S’ha fet molta feina i s’ha fet bé.

I per finalitzar, m’agradaria fer esment dels canvis que 
s’han produït durant aquest exercici en la Junta de Pa-
tronat de la Fundació. A mitjans d’any el Sr. Josep Mur 
va deixar el seu càrrec de vocal que, uns mesos més 
tard, va ocupar la Sra. Yolanda Sánchez. En nom de tots 
els membres del Patronat vull expressar el nostre agraï-
ment al Sr. Mur pels anys que ha dedicat a la institució i 
a la Sra. Sánchez per haver acceptat acompanyar-nos i 
oferir-nos el seu coneixement i dedicació que ajudaran 
a la Fundació a assolir els seus objectius.
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“La celebració de l’aniversari 

de l’edifici d’atenció ambulatòria 

ens ha permès posar en valor 

la gran professionalitat 

i dedicació dels equips 

que hi treballen”

Rafael Lledó 

Director general 

de la Fundació Privada

Hospital Asil de Granollers
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L’any 2019 ha estat un exercici important per a la 
FPHAG en el que, per una banda, s’han iniciat grans 

reformes i projectes que marcaran el futur més proper 
de la Fundació i per altra, s’ha pogut commemorar el 
desè aniversari de l’edifici d’atenció ambulatòria, po-
sant de manifest la consolidació d’un projecte que ha 
assenyalat la història més recent de l’hospital.

La celebració de l’aniversari de l’edifici d’atenció am-
bulatòria ens ha permès fer repàs de l’activitat rea-
litzada en aquests deu anys i posar en valor la gran 
professionalitat i dedicació dels equips que hi treba-
llen. Aquest equipament és una representació més de 
la voluntat de la Fundació per treballar sempre en la 
millora de l’atenció sanitària i social dels ciutadans 
de la Comarca, oferint-los els millors serveis i amb la 
màxima accessibilitat, confortabilitat i eficiència. I és 
amb aquesta premissa que, durant el 2019, s’ha posat 
en marxa un projecte d’experiència pacient que forma 
part del Pla Estratègic dels anys vinents. Sota el lema 
“Més de tots: Fem junts l’hospital que vols”, la iniciativa 
té com a objectiu impulsar un canvi dins de la Funda-
ció, tot integrant la veu dels pacients i les seves famí-
lies, així com la dels professionals en tots els proces-
sos assistencials.

A mitjans d’any també hem commemorat els vint anys 
de la posada en marxa de l’Hospital a domicili. Aques-
ta celebració va permetre reunir a professionals i pa-
cients que durant aquests anys han passat pel servei, 
i així poder compartir amb l’equip actual les experièn-
cies viscudes.

Seguint amb els canvis projectats per als propers anys, 
i que ens ajudaran a transformar de l’hospital per se-
guir sent un referent de la sanitat al nostre país, durant 
el 2019 s’ha començat a treballar el nou pla assisten-
cial i s’han iniciat les obres d’ampliació de l’Unitat de 
Cures Intensives. Aquesta reforma ens farà comptar 
amb un equipament de 20 llits per a pacients crítics. 
D’aquesta manera l’hospital s’acostarà a la ràtio ne-
cessària per a l’atenció intensiva de la població de 
referència i evitar, d’aquesta manera, desplaçaments 
dels nostres pacients a altres centres sanitaris per dis-
posar de l’atenció sanitària adequada.

L’altre gran aspecte a treballar en els propers anys, i 
que ja ha tingut un paper rellevant en el passat exer-
cici, és l’avanç tecnològic de la Fundació. S’han iniciat 
projectes que donen una millor informació als nostres 
usuaris i professionals i que, a més, ens permeten ser 
més eficients en els processos. Alguns exemples en 
aquest sentit són l’inici del programa per la traçabilitat 
al bloc quirúrgic i, en l’àmbit de la gestió de recursos 
humans, la posada en marxa de la signatura digital de 

contractes així com noves aplicacions en el portal del 
professional.

L’estratègia digital, com no pot ser d’una altra mane-
ra, va lligada a la recerca i la innovació, una part de la 
gestió del coneixement que segueix sent cabdal per 
a la nostra institució. Aquest fet comporta que amb-
dues avancin conjuntament amb iniciatives que situen 
l’hospital en l’escenari europeu, participant en dos pro-
jectes d’alt nivell com són el CUREX i el SecureHospi-
tals, centrats en la seguretat cibernètica.

Un altre eix estratègic pels anys vinents ésla docència. 
En aquesta àreahem fet una passa important afegint 
una nova unitat docent. Hem rebut l’acreditació com a 
unitat docent multiprofessional de Geriatria amb ca-
pacitat per 3 MIR en geriatria i 3 places de residents 
per l’especialitat d’Infermeria Geriàtrica. Trobareu en 
aquesta memòria les nombroses activitats docents 
que els nostres professionals han realitzat, algunes re-
conegudes i premiades.

No vull deixar de destacar altres projectes estructurals 
que han vist la seva finalització en el decurs de l’any. 
D’una banda, es va ultimar l’obra de l’edifici històric de 
l’antic asil, que gràcies a l’aportació econòmica de la 
Fundació La Caixa s’ha pogut rehabilitar i millorar per 
donar cabuda a les àrees del coneixement de la nostra 
institució. Si bé no s’ha inaugurat fins aquest 2020, a 
finals d’estiu del 2019 ja es va poder posar en marxa.

Per altra banda, també s’ha renovat i modernitzat 
l’aparcament públic. Després de molts anys explotat 
per una empresa concessionària, l’aparcament torna a 
ser gestionat per l’hospital.

Per finalitzar aquest breu repàs dels fets que trobareu 
en el document que teniu entre les mans, vull fer un 
esment al Premi Fundació Asisa, que ens ha atorgat la 
Fundació Avedis Donabedian, per la nostra Memòria 
de Responsabilitat Social. Però el que aporta indiscu-
tiblement valor a aquest document són totes aquelles 
activitats que realitzem per acostar-nos a la comunitat 
i seguir treballant en el compromís per millorar el nos-
tre entorn.

En conclusió, l’any 2019 ha estat marcat pel seguiment 
del full de ruta previst en el Pla Estratègic. Intens i gra-
tificant pels seus resultats, cal remarcar, però, que cap 
de les fites assolides hagués estat possible si darrere 
d’elles no comptéssim amb un gran equip de persones 
orientades al servei, compromeses amb la institució i 
exigents per realitzar amb excel·lència la seva tasca. 
El meu agraïment per totes i tots els que formeu part 
d’aquesta gran família.
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El 21 de novembre l’Hospital General de Granollers va celebrar el desè 
aniversari de la posada en marxa de l’edifci d’atenció ambulatòria. 

A través d’una exposició, que es va poder visitar al llarg d’un mes 
a la planta baixa d’aquest edifci, es va convidar als usuaris a conèixer  

als i les pro�essionals que dia a dia en donen servei, �ent repàs 
a l’activitat duta a terme al llarg d’aquesta dècada. 

Van inaugurar aquesta exposició la Sra. Montse Massó, cap d'àrea 
d'atenció ambulatòria, el Dr. Ra�ael Lledó, director general 
de l’hospital, i el Sr. Josep Mayoral, president del Patronat 

de l'hospital i alcalde de Granollers.
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El 2 de novembre de 2005, en un acte presidit per 

la que era en aquell moment la Consellera de Sa-

lut, Marina Geli, i el president de la Fundació Priva-

da Hospital Asil de Granollers (FPHAG) i alcalde de 

la ciutat, Josep Mayoral, es va col·locar la primera 

pedra del que seria el nou edifci d’atenció ambu-

latòria.

Les obres d’ampliació es van realitzar durant qua-

tre anys i van comportar la construcció de l’edifci 

d’atenció ambulatòria: estem parlant de 13.000 m² 

de nova construcció, 5.000 m² de remodelació de 

soterranis i 1.000 m² de la galeria de serveis i ins-

tal·lacions, constituint un Hospital d’uns 50.000 m² 

de servei als ciutadans. L’edifci va tenir un cost de 

28M€ fnançats pel Departament de Salut.

Dissenyat per PINEARQ, es va concebre com un edi-

fci lineal que uneix totes les edifcacions actuals 

de l’Hospital, respectant i potenciant especialment 

l’edifci històric de corrent modernista de princi-

pis del segle XX, lloc on es troba l’entrada principal 

d’aquest equipament.

Les noves instal·lacions van permetre passar de 32 

consultoris a 76, de 13 gabinets d’exploració a 21 i 

de 19 places d’hospital de dia a 38, més dos quirò-

�ans de cirurgia ambulatòria.  

Finalment, el 20 de novembre de 2009 la consellera 

Geli va inaugurar el nou edifci d’atenció ambula-

tòria de l’Hospital General de Granollers.

El 20 de novembre de 2009 
la consellera Marina Geli va inaugurar 
el nou edifci d’atenció ambulatòria 
de l’Hospital General de Granollers.

76

21

38

2

consultoris

gabinets
d’exploració

places
d’hospital de dia

quirò�ans 
de cirurgia
ambulatòria

FPHAG 9 
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Hospital Servei d’Oncohematologia

de Dia Mèdic

Unitat Servei 

de Cardiologia d’Oftalmologia

8.672 40.384

14.339

18.332 72.212 85.508 254.043

124.231 2.269 73.639 14.282

primeres visites visites 
successives

tractaments

primeres visites visites successives primeres visites visites successives

proves tractaments proves tractaments
diagnòstiques diagnòstiques

11.799 108.664 67.003

18.802 196.163 15.461

10.131

primeres visites visites successives tractaments

primeres visites visites successives tractaments

tractaments

> ONCOLOGIA MÈDICA

> HEMATOLOGIA CLÍNICA

> HOSPITAL DE DIA ONCOHEMATOLÒGIC

> ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA: > ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA: 

 implant i reemplaçament de marcapassos,  cataractes, cirurgia de parpella, estrabisme, 
implant de holters vitrectomia i altres



MEMÒRIA 2019

FPHAG 11 

Unitat Servei de Medicina Interna, Unitat de 

de Dermatologia Diagnòstic Ràpid i Unitat de Nefrologia 

Unitat Servei de Pediatria i Especialitats

de Cirurgia Maxil·lofacial

57.443 42.262

2.689 2.269

14.999 15.817

primeres visites visites successives

proves tractaments
diagnòstiques

primeres visites visites 
successives

> MEDICINA INTERNA

> NEFROLOGIA

> ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA: > UNITAT DE DIAGNÒSTIC RÀPID

> PEDIATRIA

> CIRURGIA PEDIÀTRICA

> ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA: 

> ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA: 

 teràpia �otodinàmica, altres intervencions 
dermatològiques ambulatòries

 biòpsies, extraccions quirúrgiques, 
 gengivoplàsties, excisió de lesió, �renectomia,  herniorrafa, sutura de la pell, circumcisió 

osteotomia maxil·lar pediàtrica i altres

9.493 70.015 2.362

5.096 21.399 576

12.719 13.581

40.626 87.338 20.303 576

8.346 8.184

primeres visites visites successives proves 
diagnòstiques

primeres visites visites successives tractaments

tractaments visites successives

primeres visites proves tractaments
visites successives diagnòstiques

primeres visites visites successives
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Unitat Servei de Cirurgia General

d’Otorinolaringologia

Unitat Unitat 

d’Urologia de Cirurgia Vascular

> CIRURGIA GENERAL

> ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA: 
> ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA:  apendicectomia, esfrentomia, excisió de lesió, 

 hemorroidectomia, laparotomia, tumorectomia i altres

CIRURGIA CUTÀNIA

> LOGOPÈDIA

> ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA: 
 empelt o reparació cutània, correcció cicatriu i altres

> ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA: > ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA: 

 cirurgia de nas, intervencions d’oïda, 
 excèresis tumor pavelló auricular, cirurgia 
 de cornets, �renotomia lingual, traqueotomia

 cistoscòpia, circumsició, vasectomia i altres  reparació de varices

28.346 89.204 1.445
61.642 66.257 44.313

873 3.377

109.645

primeres visites visites successives proves 
primeres visites visites successives proves diagnòstiques

diagnòstiques

primeres visites visites successives

tractaments

> 

primeres visites visites successives primeres visites visites successives

proves proves tractaments
diagnòstiques diagnòstiques

25.145 109.023 12.775 33.123

1.156 21.149 4.679
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Servei de Cirurgia Ortopèdica Unitat 

i Traumatologia d’Al·lergologia

Servei d’Anestesiologia i Reanimació Unitat 

de Neurologia

111.122 375.799 16.135 26.541

15.670 4.511

20.385 69.089

10.566 6.549

primeres visites visites primeres visites visites successives
successives

proves tractaments
diagnòstiques

primeres visites visites successives

proves tractaments
diagnòstiques

> ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA: 

> ANESTESIOLOGIA PERIDURAL

> ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA: 
 infltració peridural

> UNITAT DEL DOLOR

> ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA: 
 injecció intraarticular

 �asciectomia palamar, alliberament túnel 
carpià, excisió de lesió i altres

110.951 39.442 16.931 28

7.887 19.852 8.040

primeres visites proves tractaments
visites successives diagnòstiques

primeres visites visites successives tractaments
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Unitat Unitat 

de Psicologia d’Endocrinologia i Nutrició

Unitat de Medicina Física Unitat 

i Rehabilitació de Reumatologia

10.066 7.713

1.829 4.226 15.092 64.703

4.016 2.366 4.253 7.713

primeres visites visites 
successives

primeres visites visites successives primeres visites visites successives

proves proves tractaments tractaments
diagnòstiques diagnòstiques

24.918 126.885

14.514 734

1.616 6.196

primeres visites visites successives

proves tractaments
diagnòstiques

primeres visites visites successives

> ENDOCRINOLOGIA I NUTRICIÓ

> PODOLOGIA
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> ATENCIÓ QUIRÚRGICA AMBULATÒRIA: 

 histeroscòpia, cirurgia cervical, patologia 
cervix i vulvo-vaginal, cesàries i altres

Servei de Ginecologia Unitat 

i Obstetrícia de Pneumologia

Servei Servei 

de Farmàcia d’Anatomia Patològica

36.017 47.025
11.244 42.726

37.322

31.307 13.620

primeres visites visites successives
primeres visites visites successives

proves 
diagnòstiques

proves tractaments
diagnòstiques

645.356 150.635 18.220 267 164.522 253.138

10 649 4.621 72.842

tractaments medicació pacients autòpsies biòpsies citologies 
revisats preparada atesos realitzades realitzades

especialistes estudiants estudis estudis 
en formació en pràctiques mol·leculars d’immunohistoquímica



FUNDACIÓ PRIVADA 

HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS 2 Desè aniversari de l’edifci d’atenció ambulatòria

16 FPHAG

Servei Unitat 

de Laboratori de Digestologia

Servei d’Infraestructures Unitat de Treball Social 

i Manteniment i Servei de Mediació

13.969 38.287

47.181 2.954

90

primeres visites visites successives

proves tractaments
diagnòstiques

projectes realitzats

Incidències resoltes:

Estalvi energètic

Adequació d'instal·lacions

Consultes Externes (CCEE) de Treball Social i amb 
presencia a hospitals de dia (oncologia, mèdic, gerià-
tric i deteriorament cognitiu), les consultes externes 
de l’Equip Avaluació Integral Ambulatòria de Geriatria 

Manteniment Electromedicina i la residència de gent gran.

d’Aguts i Sociosanitari.

 i els professionals poden interconsultar-los.

114.817 13.228

7.732.424 1.536.458 534.714

134.551 4.608.409

6.631

determinacions determinacions determinacions 
de bioquímica d’hematologia de microbiologia

determinacions determinacions 
del banc al laboratori

de sang d’urgències

pacients atesos a: 

•� Des�del�2009�existeix�CCEE�de�Treball�Social�

•� El�2019�inicien�el�registre�d'atenció�telefònica.
•� El�2019�Mediació�Cultural�registra�la�seva�activitat�
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“Tenir cura de tu,
és la nostra raó de ser”

“Família Vedruna,
oberta a acollir i servir”

Equip Equip 

d’Infermeria Administratiu

Unitat d’Atenció a l’Usuari Servei 

i Lliurament de Documentació Religiós

Clínica

“Un gran equip al servei 
de les persones.

Escoltem, atenem les persones,
ens preocupem del que necessiten

i ens ocupem de la seva gestió”

“Qui som? Els ulls, la veu 
i l’experiència del pacient ! 

Pregunta’ns el que vulguis sobre 
com tractar, informar i conviure 
amb el nostre pacient i família, 
i segur que et podrem ajudar!”



FUNDACIÓ PRIVADA 

HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS 3 Som qualitat

18 FPHAG

Som qualitat



MEMÒRIA 2019

FPHAG 19 

“Fem junts
l’hospital que vols”
Dins el marc de l’experiència del pacient, l’Hospital Ge-
neral de Granollers inicia un projecte que té com a ob-
jectiu impulsar un canvi dins la institució: la integració 
de la veu del pacient i la família, així com la del profes-
sional. D’aquí sorgeix el lema “Més de tots; fem junts 
l’hospital que vols”.

Aquest projecte, que s’inicia l’abril de 2019, implica un 
canvi a l’hora de relacionar-nos amb els usuaris i d’im-
plicar els professionals en el funcionament del centre, 
a través d’accions de cocreació.

Comunicació del projecte

Per tal de donar a conèixer el projecte entre els pro-
fessionals, s’informa, de manera presencial, a través 
de la participació en 50 reunions internes de treba-
lladors.

Pel que fa a la comunicació externa, a part de la cam-
panya en mitjans de comunicació i xarxes socials, s’or-
ganitza una Jornada de Portes Obertes, que impacta en 
més de 2.000 pacients i familiars. Així mateix, l’Hospital 
participa en la Fira de l’Ascensió, que té com a resultat 
332 persones fotografiades a les xarxes socials, amb el 
hashtag “Més de Tots”.

Àrea ambulatòria

El projecte “Més de Tots” s’inicia per l’àrea ambulatòria. 
D’aquesta manera, successivament, s’anirà implemen-
tant per la resta d’àrees de l’Hospital, al llarg dels pro-
pers anys.

> Metodologia

 El projecte Experiència Pacient es va pre-
sentar a l’usuari el 22 de maig amb la cele-
bració de la Jornada de Portes Obertes al 
nostre centre. 

 ACCIONS AMB PROFESSIONALS*

 Entrevistes 
 a professionals

 Accions d’observació 
 (Oncologia i Oftalmologia)
 
 Tallers 
 multidisciplinars 

 ACCIONS AMB PACIENTS I FAMILIARS*

 Tallers amb usuaris 
 d’Oncologia 
 i Oftalmologia

 *Aquestes accions tenen com a resultat un nivell 
de satisfacció Molt Alt/Alt.

 Com a resultat d’aquestes accions es detec-
ten 52 accions de millora (relacionades amb 
processos, persones i espais). D’aquestes 
accions, en sorgiran un nombre determinat 
de projectes concrets, que s’aniran imple-
mentant a l’Hospital, de manera progressi-
va, de la mà dels professionals del centre. 
D’aquesta manera, entre tots, anirem dis-
senyant, any rere any, l’hospital de futur.

Experiència Pacient 
en imatges

31 
entrevistes

2 
jornades

2 
tallers

29 
participants

2 
tallers

20 
participants
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Millora de la traçabilitat 
al Bloc Quirúrgic
Al mes de gener va començar la prova pilot del projec-
te de traçabilitat del quiròfan. El projecte consisteix en 
una informatització del circuit que fa el pacient quirúr-
gic des que arriba a l’Hospital fins que surt de la inter-
venció.

A partir d’aquell moment totes les persones que in-
gressin a l’Hospital porten un braçalet amb un codi de 
barres que ajuda a situar-lo dins del procés quirúrgic. 
En el moment que el pacient sigui cridat des del quirò-
fan, el portalliteres rep un avís a través d’una aplicació 
mòbil per poder-lo anar a buscar. Una vegada es troba 
en el transfer mitjançat un lector de codi de barres o 
de la tauleta situada a l’entrada, es registra al pacient 
dins de l’àrea quirúrgica i així successivament per a ca-
dascun dels procediments.

Aquest projecte permet ajudar als professionals en tot 
el procés de traçabilitat dels pacients dins de l’àrea i 
té com a valor afegit la informació en temps real que 
es dona als familiars i acompanyants dels pacients que 
saben en tot moment en quin punt es troben de la in-
tervenció.

Visita de la consellera
de Salut 
El 18 de juliol la consellera de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, Alba Vergés, va visitar la Fundació Pri-
vada Hospital Asil de Granollers. Durant la visita es 
va reunir amb l’equip directiu i membres del Patronat 
per conèixer de primera mà la situació actual del cen-
tre i els seus reptes de futur. Després de la reunió, la 
consellera va recórrer diferents espais assistencials 
com el Servei d’Urgències, el Servei de Diagnòstic per 
la Imatge i el Centre Geriàtric Adolfo Montañá. També 
va visitar la Unitat de Cures Intensives (UCI) i les seves 
obres d’ampliació. 

La consellera també va poder veure l’espai on s’edifi-
carà el nou centre de radioteràpia que donarà servei a 
les comarques del Vallès Oriental, Osona i municipis de 
l’eix de la C-17. En la construcció i posada en marxa del 
nou equipament intervenen el nostre Hospital, l’Ajun-
tament de Granollers i el Consorci Hospital Clínic de 
Barcelona (HCB).

Comencen les obres de 
la que serà la seva nova 
Àrea de Crítics 
Al març l’Hospital va començar les obres de re-
modelació per la nova àrea de crítics que dotarà 
al centre amb 10 llits més d’UCI dels que compta 
actualment. Es tracta d’una ampliació en planta 
baixa i primera a la façana principal dels edificis 
d’hospitalització.

El nou espai en planta baixa permetrà organitzar 
el vestíbul principal i l’accés, amb un hall més am-
pli i centralitzat, i la planta primera serà la nova 
Unitat de Crítics de l’Hospital.

A la finalització de les obres es disposarà d’un hall 
més ampli, modern, confortable i lluminós, que 
permetrà diferenciar les tres entrades principals 
que tenen tots els hospitals: Hospitalització, Con-
sultes Externes i Urgències. Per a dissenyar-lo i 
fer-lo amigable, s’està comptant amb la participa-
ció de diferents usuaris i professionals.
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L’Hospital a domicili Es posa en marxa el nou 
celebra 20 anys de servei aparcament públic

Al mes de juny l’Hospital a domicili va celebrar 20 anys El 18 de novembre es va inaugurar el renovat aparca-

de servei. L’acte commemoratiu va tenir lloc a l’Aula de ment públic de l’Hospital General de Granollers, una 

Docència en què es va repassar les dues dècades de vegada fnalitzades les obres de remodelació i moder-

�eina, amb testimonis de metges, in�ermeres i un pa- nització de les instal·lacions. L’acte inaugural va comp-

cient. tar amb l’assistència de membres de l’equip directiu i 

pro�essionals del Servei d’In�raestructures i Manteni-

Aquest servei permet a pacients que pateixen un pro- ment de la Fundació Privada Hospital Asil de Grano-

blema puntual de salut evitar l’ingrés i �er l’hospitalit- llers, així com de les empreses promotores de l’obra 

zació al seu domicili amb la visita i seguiment d’equips r uitectes, la constructora DEUMAL (CPVA A q

mèdics i d’in�ermeria. i Estabanell Energia).

Les obres de millora van començar el mes de �ebrer i 

es van dividir en dues �ases, per tal de poder disposar 

d’una zona d’aparcament per als usuaris del centre en 

tot el procés d’obres. Es tracta d’un espai de 10.500 m² 

a l’aire lliure que dona cabuda a 410 vehicles.

més efcaços i menys agres-

sius, reduint el nombre d’altres 

proves complementàries. El 

mamògra� ha estat cofnançat 

pel Departament de Salut i la 

Fundació Amancio Ortega, que 

l’any 2015 va posar en mar-El Servei de Diagnòstic per la 
xa un p gro rama de suport a Imatge de l’Hospital General de  
la renovació de l’equipament Granollers ha incorporat al seu 

equipament un nou mamògra� tecnològic dels hospitals pú-

rmet realitzar diagnòs- blics, especialment en l’àrea  que pe

tics més precisos i proporcio- de diagnòstic i tractament ra-

nar als pacients tractaments dioteràpic del càncer.

L’Hospital 
disposa d’un nou 
mamògra� d’última 
generació
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Nova tècnica quirúrgica 
per al tractament 
de tumoracions de les 
glàndules suprarenals 

Participem en 
la campanya 
Euromelanoma

troperitoneal (l’espai anatòmic en la cavitat abdominal 

darrere del peritoneu,membrana serosa que cobreix la 

super�ície interior del ventre i �orma plecs que envolten 

les vísceres abdominals). S’evita així per complet l’ac-

cés a la cavitat abdominal, sense necessitat de con-

tacte i manipulació de les vísceres abdominals, reduint 

la possibilitat d’a�ectació intestinal, per la qual cosa la   

recuperació postoperatòria �uncional és més ràpida.En la gran majoria dels centres hospitalaris, l’extirpació 

de la glàndula adrenal es realitza amb cirurgia laparos-
Els avantatges d’aquesta tècnica són un menor dolor còpica a través de l’abdomen, amb les di�cultats que 
postoperatori i un menor risc de complicacions ab-això comporta. A l’Hospital General de Granollers s’ha 

introduït la tècnica d’adrenalectomia laparoscòpica dominals; d’aquesta manera el pacient presenta una 

retroperitoneal posterior, que consisteix a extreure la ràpida recuperació amb unes cicatrius molt petites en 

glàndula accedint pel fanc del pacient �ns a l’espai re- la zona lumbar.

té com a objectiu aportar in- lença tenen, sobretot en països 
�ormació sobre la prevenció, el de l’àmbit mediterrani.
diagnòstic precoç i el tracta-
ment del càncer de pell.

La campanya s’emmarca en la 
Setmana Europea de Prevenció 

La Unitat de Dermatologia de 
del Càncer de Pell (11-15 juny), 

l’Hospital General de Grano-
que té com a epicentre el 13 

llers, va col·laborar per quart de juny, dia europeu dedicat a 
any consecutiu amb la cam- conscienciar sobre aquesta im-
panya Euromelanoma. És una portant malaltia. Els càncers de 
iniciativa a escala europea que pell són dels quals més preva-
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Ens sumem 

al Dia Mundial de la 
Higiene de Mans

L’Hospital es va sumar a la celebració del Dia Mundial  

de la Higiene de Mans amb una taula in�ormativa a l’en-

trada d’Hospitalització amb l’objectiu de sensibilitzar 

sobre aquesta pràctica, clau per una atenció sanitària 

segura  i de qualitat cap als pacients. Renta’t les mans, 

salva vides! era el lema de la campanya de conscien-

ciació d’aquest any, que promou l’Organització Mundial 

de la Salut.

> Lliurats els premis 

 del concurs de �otografa

 Al mes de juny es van lliurar els premis 

del concurs de �otografa “Dia Mundial de 

la Higiene de Mans”. El jurat �ormat per 

membres de la Comissió d’In�eccions va 

donar com a fnalistes als següents parti-

cipants:

Salvador Sánchez Ma Lluïsa Martínez 

> 1r premi > 2n premi

Marta Garcia 

> 3r premi

Sara Pardo  

> 4t premi
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Recerca i innovació

L’Hospital participa 
en dos projectes europeus 
de seguretat cibernètica

europeus d’alt nivell: CUREX i SecureHospitals, ambdós 
emmarcats en el programa marc Horitzó 2020 de la Unió 
Europea, que concentra gran part de les activitats de 
recerca i innovació per al període 2014-2020.

Quan s’intercanvien dades de salut entre diferents hos-
pitals o centres sanitaris, les dade ps oden quedar molt 
exposades a tercers. És per això que les organitzacions 
estan adoptant solucions de seguretat cibernètica, una 
problemàtica cada vegada més important en la carrera 
global per a la competitivitat econòmica en què la digi-
talització de les economies s’ha convertit en un factor 
clau.

En aquest context, i mostra de l’aposta que té l’Hospital  
General de Granollers per la recerca i la innovació, se li 
ha concedit la participació, juntament amb altres em-
preses i institucions d’àmbit europeu, en dos projectes  

Amb motiu de la 24a Setmana de la Ciència, una 
iniciativa coordinada per la Fundació Catalana 
per a la Recerca i la Innovació, el 12 de novembre 
els membres de l’Àrea de Recerca i Innovació de 
l’Hospital van organitzar una taula informativa a 
l’entrada de Consultes Externes fent divulgació 
dels projectes en què participa el nostre centre.

Setmana de la Ciència
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VII Jornada de Recerca
i Innovació
El 22 de novembre es va celebrar per setè any consecu-
tiu la Jornada de Recerca i Innovació amb l’objectiu d’es-
timular i potenciar la recerca biomèdica i traslacional i 
la cultura innovadora en el nostre centre, alhora que di-
fondre les iniciatives que s’estan desenvolupant actual-
ment. La jornada es va adreçar a tots els professionals 
assistencials de l’Hospital.

En aquesta setena edició, la ponència central va ver-
sar sobre el disseny de jocs seriosos i gamificacions en 
l’àmbit de la salut, presentada per la Dra. Daniela Tost, 
directora del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdi-
ca (CREB) de la UPC.

Seguidament, es van presentar els articles, les comuni-
cacions orals i projectes seleccionats candidats als pre-
mis Dr. Carles Vallbona als millors projectes de recerca.  

Dos dies abans va tenir lloc la ‘Gimcana de la creativi-
tat’ en què professionals de l’Hospital que haguessin 
assistit als darrers cursos de creativitat i tots els pro-
fessionals interessats van poder aprendre tècniques de 
creativitat i aplicar-les al seu lloc de treball.

‘Gimcana de la creativitat’

Recerca i innovació
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Docència

Formació Sanitària 
Especialitzada
La FPHAG disposa de 13 unitats docents acreditades i 
participa en la formació hospitalària d’especialistes en 
formació de medicina familiar i comunitària de l’àrea 
docent de Gerència Territorial Metropolitana Nord, i 
metges de psiquiatria i psicòlegs de la Unitat docent 
Benito Menni.

L’Àrea de Docència de la Fundació 
gestiona la docència de Pregrau, 
de Grau i de Postgrau i Màster, 
i la Formació Sanitària 
Especialitzada (FSE). 

> Durant el curs 2018-2019 s’ha col·laborat en la
 formació de:

178 
alumnes 
de pregrau

535
alumnes
de grau

57
estudiants 
de màster 
o postgrau

94
residents
de FSE

864
persones

> Durant l’any 2019 s’han format a l’Hospital:

75
metges 6

infermeres

5
farmacèutics

6
psiquiatres

6
psicòlegs

(25 en col·laboració en la 
formació de metges de 

Medicina Familiar i Comunitària 
de la UDM Metropolitana Nord)

Docència d’àmbit 
internacional

L’Hospital col·labora en la formació es-
tudiants de medicina de la Universitat de 
Monterrey de Mèxic (UDEM) que fan esta-
des formatives d’un any al nostre centre, i 
rep estudiants de la Fundació Universitària 
Juan N. Corpas de Colòmbia, que fan esta-
des al nostre hospital de tres mesos. 

Aquest curs 2018-19 l’Hospital ha rebut 2 
estudiants de la UDEM i 2 estudiants de la 
Universitat Juan N. Corpas.

Enquestes de satisfacció

> Pregrau, Grau i Postgrau: 

 nota mitjana 8,63 / 10

> Alumnes de medicina de la UIC: 

> Pràctiques 3r – 5è: 
 nota mitjana 4,12 / 5

> Rotatori 6è: 
 nota mitjana 4,08 / 5

> Residents (FSE): 

 nota mitjana 7,56 / 10
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Portes obertes a nous 
residents
El 8 d’abril va tenir lloc la ‘Jornada de portes obertes 
per a nous residents’. Es van presentar i visitar les 
diferents unitats docents del nostre centre i es va 
compartir la visió dels nostres residents.

Comiat i benvinguda Acreditació de la unitat 
dels nous especialistes docent de Geriatria
en Formació Sanitària 
Especialitzada

Visita d’alumnes xilens

L’Hospital va rebre el 2019 l’acreditació com a unitat 

docent multiprofessional de Geriatria amb capacitat 

per 3 places de residents en geriatria anuals (MIR) i 

també amb 3 places de residents per l’especialitat El 15 de maig es va celebrar l’Acte Acadèmic de l’Àrea 

de Docència per acomiadar els 19 especialistes en d’Infermeria Geriàtrica (EIR). Així doncs l’Hospital ja és 

Formació Sanitària Especialitzada. L’acte va estar un centre acreditat on es portarà a terme l’itinerari for-

presidit pel Dr. Rafael Lledó, director general de l’Hos- matiu d’aquesta infermeria especialitzada en geriatria.

pital, la Dra. Eva Martin, adjunta a la Direcció General, 

i la Dra. Maria José Canto, cap de l’Àrea de Docència. 

La cloenda va anar a càrrec del Sr. Josep Mayoral, pre-

sident del Patronat de la Fundació Privada Hospital 

Asil de Granollers i alcalde de Granollers.

El 30 de maig vam donar la benvinguda als nous resi-

dents de l’Hospital.

En el marc del ‘Curso de capacitación y p erfecciona-

miento en el modelo de atención integral con enfoque 

familiar y comunitario’ vam rebre la visita, el passat 11 

d’octubre, d’una trentena d’alumnes xilens. Aquesta 

iniciativa, promoguda per la UIC, va comptar amb la par-

ticipació del Dr. Lledó, gerent, Carme Padullés, directo-

ra econòmica i de serveis, i Vicky Remedios, cap de co-

municació de l’Hospital. Després de la part teòrica, els 

alumnes van visitar les instal·lacions del centre.

En aquests trenta-cinc anys
de formació especialitzada 
s’han format més de 500 especialistes 
al nostre centre.

Docència
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Jornades

L’Aliança Estratègica C-17, 
que agrupa cinc hospitals 
catalans, celebra la III 
Jornada d’Innovació
El 4 d’octubre es va celebrar a Vic la III Jornada d’Inno-
vació de l’Aliança Estratègica C-17 que va tenir com a 
lema principal “Serveis assistencials en xarxa-sumem 
pel ciutadà”, i és el punt de trobada anual per compar-
tir els avenços i propostes del model col·laboratiu que 
s’està desplegant en cinc hospitals de l‘àmbit territo-
rial que uneix l’autovia C-17 (Barcelonès, Vallès Orien-
tal i Osona): Hospital Clínic (Barcelona); Hospital Ge-
neral de Granollers, Hospital de Sant Celoni i Hospital 
de Mollet (Vallès Oriental); i Hospital de Vic (Osona). La 
xarxa s’orienta a la ciutadania per oferir l’atenció més 
adequada en el servei més idoni. D’aquesta manera se 
sumen coneixement, recursos humans i tecnològics, 
cercant eficiències i aprofitant el potencial de treballar 
plegats.

Premi pel Servei de Farmàcia

En el marc de la Jornada es va lliurar el premi Roche al 
projecte d’innovació “Desenvolupament d’una platafor-
ma web com a suport al projecte de Farmàcia Ambula-
tòria compartida entre Serveis de Farmàcia de la C-17” 
coordinat per Núria Rudi, cap del Servei de Farmàcia 
de l’Hospital General de Granollers, amb la participació 
dels caps de servei de Farmàcia de tots els hospitals de 
l’Aliança. Cal destacar que aquest any es van presentar 
cinc projectes de diferents àmbits assistencials.

L’Hospital acull 
la 2a Jornada participativa 
del Pla Estratègic Sanitari 
del Vallès Oriental 
2019-2022
El passat 15 de gener prop de 80 participants van tre-
ballar en les propostes d’intervencions i les actuacions 
que han de permetre adaptar, en els propers anys, els 
serveis sanitaris a les necessitats de la ciutadania. 

Durant la sessió, professionals i representants d’entitats 
proveïdores de l’àmbit de la salut, ens locals, i ciutadania 
organitzada, van debatre i treballar una primera propos-
ta d’actuacions que ha de permetre adaptar els serveis a 
les necessitats de la població del Vallès Oriental. Més en 
concret, els quatre grups de treball formats van abordar 
113 actuacions, agrupades en 25 objectius i 5 eixos, per 
tal de revisar-les i identificar elements significatius amb 
vista al desplegament del Pla. 

XIV Jornada de la 
Dermatologia Catalana
El divendres 13 de desembre va tenir lloc al Teatre Au-
ditori de Granollers la XIV Jornada de la Dermatologia 
Catalana celebrada a Granollers impulsada per la So-
cietat Catalana de Dermatologia (SCD), de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques de Catalunya, juntament amb la 
Secció Catalana de l’AEDV (Academia Española de Der-
matología y Venereología) i el Servei de Dermatologia de 
l’Hospital General de Granollers. A la Jornada van assis-
tir més de 140 professionals dels principals hospitals 
de Catalunya.
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IV Jornada d’Actualització 
en Reproducció Humana 
del Vallès Oriental

VII Jornada Neurològica 
del Vallès Oriental 

Jornada pràctica en 
reparació artroscòpia de 
Lligament creuat anterior 
(LCA)

Més de 120 pro�essionals van assistir el 15 de novem-

bre a la IV Jornada d’Actualització en Reproducció 

Humana, organitzada pel Servei de Ginecologia i Obs-

tetrícia de l’Hospital General de Granollers i FECUN-

MED-Eugin celebrada a l’Hotel Ciutat de Granollers. El programa, adreçat a metges especialistes en Cirur-

gia Ortopèdica i Traumatologia, combinava l’observació 

Com en anteriors edicions, la idea �onamental era la de 6 cirurgies dins del quirò�an de l’Hospital amb pràc-

�ormació continuada de pro�essionals de la salut en els tiques en espècimen en el Laboratori d’Anatomia Qui-

temes de la reproducció humana, des d’un apropament rúrgica i Funcional de UIC Barcelona, ubicat al Campus 

apte tant per pro�essionals de la reproducció com per Sant Cugat.

ginecòlegs generals o metges de �amília. Així mateix, 

s’aporten totes les novetats que en aquest àmbit han 

aparegut en els darrers anys.

L’11 d’octubre es va dur a terme la VII Jornada Neurolò-

gica del Vallès Oriental. Un centenar de pro�essionals   

de la comarca van apro�undir i compartir coneixe-

ments. L’acte va estar organitzat per la Unitat de Neu-

rologia del nostre hospital.

El 27 i 28 de juny, el Servei de Traumatologia de l’Hos-

pital General de Granollers va organitzar conjuntament 

amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Bar-

celona), una Jornada d’Immersió Clínica en reparació 

artroscòpica de Lligament Creuat Anterior (LCA). Es va 

explicar una nova tècnica quirúrgica de fxació �emoral 

del LCA. Es va convidar alumnes de Castelló, Madrid, 

Múrcia i Reus.

Jornades
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I Jornades d’Esterilització 
del Vallès Oriental

Immunoal·lèrgia 
i Pneumologia

Actualització en Urologia 
per a l’Atenció Primària

El 25 de gener l’Aula de Docència de l’Hospital va acollir 

aquesta jornada, organitzada per la Unitat d’Urologia 

de la nostra entitat i l’auspici de la Societat Catalana 

d’Urologia. Es van repassar diversos temes d’interès: 

screening de càncer de pròstata, hematúria, dolor El 14 de novembre van tenir lloc les I Jornades d’Esteri-
lumbar (litiasis), s pto es del tracte urinari inferior ím mlització del Vallès Oriental.  Les jornades es van dividir 
(HBP), infeccions en el tracte urinari inferior en la dona, en dues taules rodones: la primera taula va tractar les 
incontinència urinària femenina i maneig i tractament noves tecnologies i va estar moderada per Jordi Vera, 
de la patologia escrotal. TCAI de la Central d’Esterilització del nostre hospital; la 

segona taula va tractar les tendències en formació i va 

estar moderada per Eulàlia Guix, tècnica de programes 

de formació de l’Hospital.

Les centrals d’esterilització són àrees desconegudes 

dins dels hospitals però són essencials en els proces-

sos assistencials i en la seguretat dels pacients. El 7 i 8 de març es van celebrar les jornades d’Immu-

noal·lèrgia eumologia Pediàtrica on més de 60 i Pn

professionals van debatre de manera teòrica i pràc-

tica diversos aspectes sobre l’al·lèrgia i patologies 

associades. Organitzades pel Servei de Pediatria de   

l’Hospital.

Jornades
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Jornada d’Actualització en Reunió de treball en 
Patologia Al·lèrgica per a Càncer de Pulmó de 
l’Atenció Primària l’Aliança Estratègica C-17 

Reunió interhospitalària 
sobre cirurgia d’espatlla

Jornades O�talmològiques

El 28 de �ebrer va tenir lloc aquesta jornada per a Prop de 40 pro�essionals de l’Hospital Clínic de Barce-

metges i metgesses de l’Atenció Primària del Vallès lona, la Fundació Sanitària de Mollet, el Consorci Sani-

Oriental. Organitzada per la Unitat d’Al·lergologia tari de Vic i l’Hospital de Sant Celoni van participar el 12 

del nostre Hospital j untament amb l’Acadèmia de de �ebrer al nostre Hospital en la 1a reunió de treball en 

Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Càncer de Pulmó de l’Aliança Estratègica C-17.

Balears.

El 15 de juliol l’Aula de Docència va acollir una reunió 

interhospitalària sobre cirurgia d’espatlla organitzada 

pel nostre Servei de Cirurgia OrtopEl 15 de març es van dur a terme les II Jornades O�- èdica i Traumatolo-

gia. Es van discutir casos clínics i passar enquestes talmològiques per a l’Atenció Primària (AP) del Vallès 
durant la sessió que enguany va versar sobre el “su-Oriental (VO) organitzades pel Servei d’O�talmologia 
rrogate outcome”. Aquest grup de treball està liderat de l’Hospital i el Servei d’AP del VO. Pro�essionals van 

compartir coneixement, dubtes i difcultats per millo- pel Dr. Carles Torrens de l’Hospital del Mar, i el ponent 

principal va ser el Dr. Joan Miquel Noguera, de l’Hos-rar l’atenció al pacient.
pital d’Igualada. El grup català d’espatlla està �ormat 

per tots els cirurgians d’espatlla dels hospitals de Ca-

talunya i té un propòsit científc i metodològic. 

 

Jornades
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Al costat 
de la gent gran 
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Centre Geriàtric i 
Residència Adolfo Montañá
El Centre Geriàtric i Residència Adolfo Montañá dispo-
sa de 31 places concertades i 23 places de prestació 
privades. Treballa per facilitar als residents un entorn 
compensatori a la llar adequat i adaptat a les neces-
sitats d’assistència, amb un alt nivell de confort, afa-
vorint el manteniment o la recuperació del màxim grau 
d’autonomia personal i social.

Durant el 2019, es van produir 4 altes i 23 defuncions. El 
74% de les persones residents són dones i el 26%, ho-
mes. Pel que fa a l’edat, el 13,3% té entre 61 i 80 anys, 
el 52,7% es troba entre 81 i 90 anys, i el 34% entre 91 i 
101 anys.

El nivell de dependència dels residents, tant en la part 
funcional com cognitiva, ha seguit el 2019 en alça. En-
guany s’ha detectat una davallada de la baixa depen-
dència en un 6% (Grau I), una estabilitat de la mitja de-
pendència (Grau II) en un 14% i un increment del 80% 
de l’alta dependència (Grau III).

 Estrena del projecte 
 “Un matí d’orquestra”

 L’Orquestra de Cambra i el Teatre Auditori de 
Granollers, de la mà d’Apropa Cultura, van pre-
sentar el projecte “Un matí d’orquestra”, una ac-
tivitat musical participativa que es realitza els 
matins, entre setmana, conduïda pel musicote-
rapeuta Mateu Aregay.

 Al novembre es va fer una sessió musical amb 
residents del centre geriàtric que incloïa un ta-
ller participatiu que permet al grup fer música 
amb instruments d’orquestra, una trobada amb 
músics i una audició durant l’assaig de l’Orques-
tra de Cambra de Granollers.

 Durant la temporada 2019/2020 participaran 
més de 300 persones, provinents de col·lectius 
de persones amb discapacitat intel·lectual, per-
sones que conviuen amb un trastorn mental, 
persones privades de llibertat o gent gran amb 
Alzheimer, Parkinson i els seus acompanyants.

L’1 d’octubre va ser el Dia Internacional de la Gent 
Gran i per celebrar-ho la Coral de la Gent Gran de 
Granollers va actuar per als avis i àvies de la resi-
dència. 

L’Escola de Cuidadors “La Caixa” va oferir el 
27 de novembre a l’Edifici del Coneixement de 
l’Hospital un taller gratuït per a persones cui-
dadores i voluntàries sota el títol “Persona i 
demència”. Aquests tallers van permetre tractar 
la simptomatologia, causes i procés diagnòs-
tic, donar con-
sells per a la vida 
diària i quines in-
tervencions tera-
pèutiques es po-
den realitzar en 
les demències. 
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Hospital de Dia Sant Jordi
Durant el 2019 s’ha consolidat i millorat la reorganitza-
ció assistencial de l’Hospital de Dia de Sant Jordi, co-
mençada en juny de 2018 per augmentar els perfils de 
pacients atesos i millorar la qualitat assistencial, prin-
cipalment de la intervenció cognitiva.

Això ha permès que vora el 80% de les persones ate-
ses siguin persones amb deteriorament cognitiu per 
processos associats amb l’edat, com era el perfil de 
les persones ateses fins al 2018. Un 20% de les perso-
nes ateses, però, són de perfils que ara no havien atès 
(persones adultes menors de 60 anys amb afectació 
neuropsicològica adquirida, com esclerosi múltiple o 
dèficits cognitius en persones supervivents de càncer).

L’abordatge interdisciplinari ha permès poder treballar 
des de l’àrea social aquelles situacions que requereixen 
de més suport: dificultats familiars derivades dels dèfi-
cits cognitius del pacient,  treballar amb les capacitats 
familiars,  necessitat de tràmits socials amb vinculació 
en el territori... com també complementar l’estimulació 
cognitiva amb activitats de caràcter lúdic que inclouen 
pràctiques dins i fóra de l’equipament.

L’objectiu de l’Hospital de Dia Sant Jordi continua sent 
trobar un equilibri entre una bona qualitat assistencial 
interdisciplinària tant als pacients com a les famílies i 
l’optimització dels recursos de personal i material.

Activitat assistencial

Usuaris atesos 419
Usuaris nous a 31/12/2019 276
Usuaris reingressats 36*
Altes 288

* Es consideren usuaris reingressats aquells que han es-
tat alta i posterior ingrés dins el mateix any, de manera 
que es reflexen les dobles estades d’un mateix usuari.

> Usuaris atesos

201218

dones

homes

Total: 419
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Professionals

Signatura digital 
de contractes i noves 
aplicacions del Portal 
Professional
Durant l’any 2019 s’han engegat una sèrie d’iniciatives 
encaminades a simplificar els tràmits amb la Direcció 
de Persones, avançant en l’ús de les noves tecnologies 
i col·laborant amb el medi ambient reduint el volum de 
paper generat. 

Per començar, es va posar en marxa una nova versió del 
Portal Professional que va permetre fer les peticions 
de gestió del temps de treball (vacances, permisos, 
etc.) de forma digital des de qualsevol ordinador, per 
finalment avançar un pas més incorporant l’accés des 
de qualsevol telèfon mòbil mitjançant un app. 

Un altre canvi significatiu ha estat la implementació de 
la signatura digital de contractes, que ha permès evi-
tar la impressió de molts documents i agilitzar aquest 
procés a l’habilitar la possibilitat de poder signar docu-
ments laborals en qualsevol moment sense necessitat 
de desplaçar-se a l’Hospital. 

Formació 
i Desenvolupament

Projectes de desenvolupament 
i selecció

El 2019 s’han implantat noves eines que faciliten la de-
tecció, el reclutament i la gestió del talent dels profes-
sionals. S’han incorporat plataformes de reclutament 
del talent en xarxa així com l’ús d’eines d’avaluació del 
potencial que permeten un major ajust dels perfils als 
llocs de treball i als equips. D’altra banda, amb l’objec-
tiu de vetllar per al desenvolupament i benestar dels 
professionals, s’han realitzat tallers i formacions que 
han proporcionat eines de benestar i de creixement 
personal.  

Aquest any s’ha realitzat una avaluació de 360° de 
tots els Caps de Servei, Caps d’Àrea d’Infermeria i Di-
rectius. I, seguint amb l’aposta de fomentar el desen-
volupament del talent intern, un 70% de les posicions 
vacants de comandament del 2019 s’han cobert amb la 
promoció interna de professionals de l’Hospital. D’altra 
banda, durant aquest any hi ha hagut un increment de 
noves incorporacions de facultatius.

75,36%

24,64% dones

homes

Total: 1.585 

>  Edat mitjana: 44 anys
>  Antiguitat mitjana: 15 anys
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Posada en marxa de l’Edifici
del Coneixement

El juliol de 2019 es va posar en marxa el nou 
Edifici del Coneixement, on ha estat traslla-
dada l’Àrea de Formació i Desenvolupament 
juntament amb l’Àrea de Recerca i Innova-
ció i l’Àrea de Docència. El nou edifici posa a 
disposició dels professionals nous espais on 
poder realitzar formació, reunions, comitès i 
grups de treball així com sessions per video-
conferència. Són espais habilitats per desen-
volupar la formació amb formats més inno-
vadors, que faciliten la co-creació i amb més 
capacitats tecnològiques.

Metodologies formatives

Durant aquest any el Departament de Forma-
ció ha seguit apostant per introduir metodolo-
gies d’aprenentatge innovadores, en les quals 
els participants agafen un paper actiu en la 
seva formació. S’han realitzat formacions uti-
litzant la gamificació i la simulació docent. 

Programes de formació

Durant el 2019 ha tingut lloc el primer any de 
l’Itinerari dirigit a Tècnics en Cures Auxiliars 
d’Infermeria en el qual s’han dissenyat di-
verses formacions amb l’equip de formadors 
interns.

Indicadors de resultat i 
compliment del pla de formació

Durant l’any 2019, s’han realitzat un total de 5.543 
participacions en el Pla de formació de l’Hospital, 
de les quals 4905 són de formació interna (cursos 
de formació interns, sessions clíniques i sessions 
formatives), 577 són de formació externa (forma-
cions en altres centres i participació en congres-
sos i seminaris) i 61 són alumnes d’altres centres 
o institucions. 

En els últims anys s’ha incrementat de forma sig-
nificativa el volum d’accions formatives organitza-
des internament. Aquest any, han estat 253. Es rea-
litza formació en diferents àmbits: competències 
assistencials, habilitats interpersonals, gestió del 
canvi i innovació, normativa, gestió sanitària. Du-
rant aquest any s’ha donat un impuls a la formació 
en competències digitals així com en eines per al 
benestar personal. 

L’índex de satisfacció dels professionals en relació 
amb les activitats formatives és globalment molt 
positiu, per sobre del 8,60.

Durant aquest any el Departament 
de Formació ha seguit apostant per 
introduir metodologies 
d’aprenentatge innovadores.

>  Nombre d’accions 
 formatives realitzades

2015 2016 2017 2018 2019

135 137

201

258 253
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Projectes d'itineraris 
administratius

riscos laborals

Aquesta és la màxima distinció atorgada internacio-

nalment a aquells centres sanitaris que han demostrat 

importants avenços en les polítiques de control del ta-

bac i que representen un exemple per a la resta d’orga-

nitzacions en la lluita contra el tabaquisme.Després de tres anys de �ormació dirigida als adminis-

tratius de Direcció de Clients, l’any passat es va tan-

car l’itinerari �ormatiu per a administratius de suport 

assistencial amb la presentació dels projectes davant 

d’un tribunal constituït per la Direcció, Unió Consorci 

Formació i Formació de Direcció de Persones. 

L’itinerari es va iniciar el 2016 i �ns al 2018 es van o�e-

rir cursos que van treballar el desenvolupament de les 

competències tècniques, desenvolupament dels valors 

i les capacitats clau. L’Itinerari estava vinculat a UCF i 

la Universitat Central de Catalunya.

El van �nalitzar 36 persones i 33 van presentar un pro-

jecte de �nal d'itinerari amb propostes de gestió i mi-

llora vinculades al seu lloc de treball. En total es van 

presentar 14 projectes. 
Del 27 al 30 de maig, a l’entrada de Consultes Externes 

de l’Hospital, vam comptar amb un estand amb mate-

rials in�ormatius per ajudar a deixar de �umar. També  

vam sortir al carrer per �er visible l’epidèmia del con-

sum tabac i necessitat de �er abordatge global amb 

una taula in�ormativa a la plaça de l’Església de Grano-

llers on vam in�ormar els ciutadans sobre els e�ectes 
Sota el lema “Un cor, el teu cor. Cuida’l”, i en context dels perjudicials de �umar i com deixar-ho, vam valorar la 
exàmens de salut què es van anar realitzant el 2019, seva capacitat pulmonar i els vam obsequiar amb fors.
es va decidir incorporar les dades per a la valoració del 

risc cardiovascular (RCV), relatiu i absolut, estimat amb 

el sistema SCORE en la seva versió per a les regions 

d’Europa de baix risc, així com la parametrització dels 

principals hàbits de salut, entesos com al tabaquisme, 

l’adherència a dieta mediterrània, l’activitat �ísica i el 

consum d’alcohol, entre d’altres. 

L'Hospital General de Granollers i l’Hospital Clínic van 

revalidar el ‘nivell or’ de la Xarxa Internacional d’Hos-

pitals Sense Fum (GNTH, Global Network �or Tobacco 

Free Healthcare Services). L’entrega d’aquest guardó 

es va �er el 29 de maig a Varsòvia en el marc del ‘Gold 

Forum event’, durant la 27a Con�erència Internacional 

de la Xarxa d’Hospitals Promotors de la Salut (HPH). 

La Dra. Joana Guerrero, metgessa de treball del Servei MC Mutual, va reconèixer la tasca realitzada per la  

de prevenció riscos laborals i medi ambient del nostre Fundació Privada Hospital Asil de Granollers en re-

Hospital va recollir el premi en nom del nostre centre. lació amb el seu compromís amb la seguretat i salut 

dels seus pro�essionals. Aquest reconeixement es va 

A més dels dos hospitals catalans, també van rebre la �ormalitzar a través del lliurament d’un Accèssit espe-

màxima distinció un centre alemany, sis taiwanesos, cial en la XVIII edició dels Premis MC MUTUAL “Antonio 

un irlandès, un estonià i dos austríacs. Baró” a la Prevenció de Riscos Laborals.

Prevenció de 

Participem activament 
en la Setmana Sense Fum 

Projecte “Un cor, el teu cor.  Cuida’l”

Revalidem el ‘nivell or’ de la Xarxa 
Internacional d’Hospitals Sense Fum

Lliurament d’un Accèssit especial 
als Premis MC MUTUAL per 
la Prevenció de Riscos Laborals 
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Formem part de les Empreses 
Promotores de Salut

Tallers sobre com actuar davant 
agressions �ísiques masclistes 

 

El 23 d’octubre es va lliurar a la Fundació el diploma 
El 21 de novembre l’Hospital General de Granollers va 

d’adhesió al projecte Empreses Promotores de Salut, 
celebrar la cinquena edició de l’acte institucional Fulls 

amb el nivell de membre, el qual �orma part del Pla In-
d’Història per tal de reconèixer a pro�essionals i enti-

terdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PIN-
tats o associacions cabdals en els anys d’història del 

SAP). Una empresa promotora de salut és aquella que, a 
nostre centre. L’acte va comptar amb l’assistència de 

més de complir amb totes les mesures de seguretat i de 
l’alcalde de Granollers, Sr. Josep Mayoral, i l’actuació 

prevenció de riscos laborals, es preocupa pel benestar 
del grup musical In Crescendo. En aquesta edició es va 

dels seus treballadors, que són el seu principal actiu; 
reconèixer al Dr. Carles Vallbona, a la Sra. Isabel Vallès, 

dóna suport de manera activa a la política de promoció 
al Sr. Lluís Martínez Borrego, al Dr. Juan Jose Arén i a la 

de la salut en l’entorn laboral i està compromesa amb la 
Fundació Montañá Riera.

comunitat a la qual pertany i amb la sostenibilitat.

Un any més amb motiu del Dia Internacional per a l’Eli-

minació de la Violència Envers les Dones (25 de no-

vembre), el Servei de Prevenció de Riscos Laborals va 

organitzar dos tallers per a dones pro�essionals sobre 

com actuar davant agressions �ísiques masclistes im-

partits per agents de la policia de Granollers experts en 

violència de gènere.

L’Hospital General de Granollers va guanyar el 

 (millor puntuació respecte equips 

participants) en la segona edició de l’olimpíada soli-

dària Barcelona Salut Games, que va tenir lloc el mes 

d’abril. Els equips que van representar a la nostra insti-

tució van aconseguir que el centre quedés en cinquena 

posició en la classifcació general, tercers i quarts en la 

gimcana urbana, segons en bowli g,n  tercers en �utbol, i 

tercers i cinquens classifcats en pàdel. La participació 

en els BCN Salut Games tenia una fnalitat solidària. En 

total, a les Olimpíades Solidàries es van recaptar 6.470   

€ que es van destinar a 10 accions socials. 

El 18 de desembre l’Hospital va celebrar a la sala d’ac-

tes del Centre Geriàtric l’acte d’homenatge als pro�es-

sionals del centre que en el decurs de l’any 2019 van �er 

25 i 40 anys que hi treballen i de comiat de les perso-

nes que es van jubilar durant aquest any. Enguany, van 

ser 20 les persones que celebren els seus 25 anys a la 

institució, 14 els pro�essionals que en celebren 40 anys 

i 25 que �an el comiat per la jubilació. A l’acte honorí-

fc van assistir pro�essionals de l’Hospital, �amiliars i 

amics dels homenatjats, l’equip directiu de l’Hospital i 

membres del Patronat de la Fundació.

Reconeixements Fulls 
d’Història 

Barcelona Salut Games: 
guanyem el premi 
a l’efciència esportiva

Festa dels Treballadors 
i Treballadores

Premi a 

l’efciència esportiva
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In�raestructures 
i Manteniment

es van canviar el terra dels prequirò�ans i al llarg del 

mes d’agost es van �er la resta d’actuacions. 

 Al projecte es van instal·lar 497 m² de paviment 

vinílic conductiu, apte per centres zones quirúr-El Servei d’In�raestructures i Manteniment cobreix les 
giques. Amb les obres realitzades a l’URPA, es va necessitats de manteniment i reparació de totes les ins-
poder ampliar el nombre de llits de l’àrea, es va tal·lacions i equips dels centres de la Fundació Privada 
adequar les instal·lació elèctrica i de dades, la il·lu-Hospital Asil de Granollers. També s’encarreguen de la 
minació i es va canviar el mobiliari. construcció de nous espais, integrant el respecte a l’en-

torn, l’ús efcient de recursos i l‘impacte mediambiental 

en les activitats quotidianes i vetllen per la seguretat.

Al llarg de 2019 van gestionar 72 contractes i el man- al gener es van iniciar les 
teniment de diversos equips (il·luminació, electricitat, obres d’ampliació de l’UCI i re�orma del hall d’hos-
etc.) que inclouen 2092 actius, 392 en cessió i 1 equip pitalització. 
en rènting. Van rebre 22.877 peticions.

a la tar-

dor es van començar les obres d’urgències UCE. 

Amb aquesta obra s’ampliarà el Servei d’Urgències 

amb 12 boxes convencionals i un box d’aïllament. 

fnalització de les obres 

de rehabilitació i millora d’aquest edifci històric. 

es continuen els 

treballs de sectorització dels espais, per a garantir 

el compliment normatiu del centre, segons l’actual 

normativa contra incendis.

 El 2019 es van realitzar les obres de canvi del terra 

dels quirò�ans i remodelació integral de la Unitat de 

Recuperació Post-Anestèsica (URPA). Les obres es 

van dividir en dues �ases, a principis de l’any 2019 

Projectes en curs:

Projectes fnalitzats el 2019:

> Ampliació semicrítics:

> Pàrquing de rotació

> Urgències Unitat de Curta Estada (UCE):

> Edifci del Coneixement:

> Adequació llicència ambiental:

> Re�orma BQ1
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247 
comunicats 

a professionals

+ 360
aparicions en premsa

366 
peticions ateses

Comunicació

L’any en 12 notícies

01/Gener

> L’Hospital comença a treballar en les obres de re-
modelació de l’aparcament públic

02/Febrer

> La UEAC renova la cessió d’un cotxe a l’Hospital per 
atendre malalts a domicili

> L’Hospital General de Granollers participa en dos 
projectes europeus de seguretat cibernètica

03/Març

> El Servei de Cirurgia General de l’Hospital intro-
dueix una nova tècnica quirúrgica per al tractament 
de tumoracions de les glàndules suprarenals

04/Abril

> L’Hospital General de Granollers subministrarà als 
seus pacients l’última tecnologia en control continu 
de la diabetis

05/Maig

> L’Hospital inicia el projecte d’Experiència Pacient 
“Fem junts l’hospital que vols”

06/Juny

> L’Hospital General de Granollers organitza una Jor-
nada pràctica en reparació artroscòpia de Lliga-
ment creuat anterior (LCA)

07/Juliol

> Visita de la consellera de Salut a l’Hospital General 
de Granollers

09/Setembre

> Urgències Pediàtriques de l’Hospital General de 
Granollers inaugura la seva nova decoració

10/Octubre

> L’Hospital General de Granollers disposa d’un nou 
mamògraf d’última generació

11/Novembre

> Es posa en marxa el nou aparcament públic de 
l’Hospital General de Granollers

12/Desembre

> L’Hospital posa en funcionament un projecte per 
reduir l’impacte del soroll a la UCI

          La Comunicació en xifres

86
reculls de premsa 

publicats

30 
notes de premsa

18
butlletins 

per als professionals 
del centre

Secretaria Tècnica a 

6 
jornades

Organització de 

24
actes

1.430 
seguidors

1.814 
seguidors

3.925 
seguidors

Twitter Instagram Facebook

25% 54% 3%
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Farmàcia estalvia 
en bosses de plàstic

Taula in�ormativa 
sobre el càncer de còlon

Reducció de residus 
al Laboratori Clínic

L’Hospital General de Granollers va 

estar guardonat amb el Premi Fun-

dació Asisa en el marc dels Premis 

Avedis Donabedian. Un premi que, 

emmarcat en l’àrea d’in�ormació 

social i transparència, distingeix a 

aquelles institucions i/o empreses 

que presentin una millor in�orma-

ció sobre les accions i les estratè-

gies dutes a terme en l’àmbit de la 

responsabilitat social.

L’estalvi en bosses de plàstic que s’ha dut a terme al 

Servei de Farmàcia va ser una proposta del personal 

tècnic/auxiliar. Ells són els responsables de la prepa-

ració diària de comandes de medicaments per als di-

�erents àmbits de l’Hospital i de la dispensació de la 

medicació al pacient extern (MHDA).

En una de les reunions de l’equip van mani�estar la seva 

preocupació per la constant utilització de plàstic des Amb motiu del Dia Mundial del Càncer de Còlon, l’1 
de la Farmàcia i van suggerir la possibilitat d’utilitzar d’abril l’equip de l’Ofcina Tècnica de Cribratge del Va-
contenidors reutilitzables pels estocs i bosses biode- llès Oriental va estar a l’entrada de Consultes Externes 
gradables per entr ge ar als pacients la seva mediació. amb una taula in�ormativa donant hàbits saludables, 

explicant com �unciona el programa de detecció pre-

coç i donant resultats de la seva evolució als usuaris 

del nostre centre.

L’activitat assistencial al Laboratori Clínic genera gran 

quantitat i diversitat de residus. La bona classifcació 

dels residus és indispensable per poder-ne �er una  

eliminació adequada des del punt de vista ambiental, 

econòmic i de seguretat i salut laboral. Al 2019 s’han 

començat a �er revisions mensuals internes sobre 

l’eliminació dels residus del grup III, que són els que 

necessiten mesures de prevenció durant la seva mani-

pulació, recollida, emmagatzematge, transport i elimi-

nació tant dins del laboratori com a �ora del centre. Per 

iniciativa del personal tècnic del Laboratori Clínic, de 

�orma organitzada, s’han �et auditories docents.

Premi a la millor 
Memòria de 
Responsabilitat 
Social Corporativa
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Els Voluntaris presenten Urgències Pediàtriques 
la seva Memòria estrena la seva cara més 

amable

Visita al retaule gòtic 
de Sant Esteve

El 25 de març la Junta 
de l’Associació de Vo-
luntaris de l’Hospital es 
va reunir amb la Direc-

ció General per presentar la seva Memòria del 2018. 
Van destacar que, a fnals del 2018 tenien 44 voluntaris 
amb una dedicació de 2.711 hores, distribuïts per les 
àrees següents, sociosanitari (geriatria, convalescèn-
cia i pal·liatius), unitats d’hospitalització, pediatria i 
SOU. Durant el 2018 també van �er una enquesta als 
voluntaris i al personal de re�erència sanitari sobre 
quines millores es poden introduir.

La zona d’Urgències Pediàtriques ha estrenat nova 

decoració. La sala d’espera i els boxes estan decorats 

amb diversos dibuixos que tenen com a protagonistes 

a les mascotes del Servei de Pediatria de l’Hospital, el 
L’Hospital va organitzar dues visites a l’exposició  ‘Re-

Muc i l’Anna. Alumnes de segon de batxillerat artístic 
torn a Granollers del retaule gòtic de Sant Esteve’ per 

de l’Institut Celestí Bellera de Granollers van treba-
als seus treballadors i treballadores, guiades per la di-

llar en projectes per decorar l’àrea d’Urgències Pedià-   
rectora del Museu de Granollers, Glòria Fusté, els dies 

triques, els box i la sala d’espera i van acompanyar a 
24 i 30 d’abril. És una mostra molt especial perquè es 

l’empresa retolista en la col·locació dels vinils que va 
va vendre per aconseguir �ons per construir el pavelló 

començar a fnals de juny i va fnalitzar a principis de 
central de l’edifci històric de l’Asil Hospital.

setembre.

El Servei de Pediatria del nostre centre va iniciar el pro-

jecte artístic amb l’Institut Celestí Bellera l’any passat 

amb el disseny i creació de la mascota i el logotip del 

Servei. Aquest és el segon projecte que realitzen amb 

l’objectiu de convertir aquest espai en una zona més 

amable per als pacients més petits de l’Hospital, o�e-

rint una millor atenció als in�ants i les seves �amílies, 

en un entorn agradable i còmode que ajudi a disminuir 

l’angoixa que a vegades els suposa la malaltia i els pro-

cediments que s’han de realitzar.

Sant Jordi
La venda de roses solidàries a �avor de la 
nostra residència va tornar a tenir èxit la 
Diada de Sant Jordi. També vam comptar 
amb el Dr. Iñaki Alegria signant seu llibre 
“El último cooperante”.
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Olga Silva, in�ermera de Col·laborem en la jornada 
la Unitat de Digestologia, de salut de Les Franqueses
participa en el primer 
còmic educatiu d’ostomia

Projecte per reduir 
l’impacte del soroll a l’UCI

 

Els dies 26 i 27 d’octubre, Les Franqueses va celebrar 
la 3a Jornada de Salut, Alimentació i Exercici Físic a 
l’Espai Can Prat i l’Hospital va tornar a col·laborar en 
la part científca del programa d’activitats i amb la 

Sis in�ermeres catala-
presència d’alguns pro�essionals del centre com a po-

nes van participar en 
nents. Aquesta jornada pretenia acostar als ciutadans 

el primer còmic educa- 
coneixements útils i pràctics de la mà d’especialistes.

tiu sobre ostomia, en 
el qual es representen 
algunes de les situa-
cions més habituals a 
les quals s’en�ronten 

els pacients ostomitzats, que porten una bossa pega-
da al seu cos per a recollir la seva �emta. És el cas de 
l’Olga Silva, in�ermera de l’àrea d’endoscòpies digesti-
ves del nostre hospital, ha participat en aquest còmic, 
“Humanitzant l’ostomia”, emmarcat dins del projecte 
HumanizACCIÓN.

Amb l’objectiu de reduir l’impacte del soroll i per tal de 
millorar el con�ort dels usuaris a la Unitat de Cures In-
tensives, un equip multidisciplinari de medicina i in�er-
meria d’aquesta Unitat de l’Hospital General de Grano-
llers, ha posat en marxa un projecte de conscienciació 
per a pro�essionals i usuaris. Aquesta iniciativa �orma 
part del projecte “Humanitzant les UCIs”, al que es va 
sumar l’hospital �a dos anys i mig, en plantejar-se un 
canvi de model centrat en el pacient i la �amília.

Després d’un any mesurant els decibels amb un sonòme-
tre (un panell lluminós que emula un semà�or, en �orma 
d’orella), ubicat dins de l’UCI de l’Hospital, van constatar 
que tenim uns nivells de soroll excessivament alts, pel 
que han intentat aplicar di�erents mesures per reduir-lo.

> Concurs de �otografa 
 ‘Promou la lactància 
 materna’

 Coincidint amb la celebració de la Setma-
na Mundial de la Lactància Materna al mes 
d’octubre, la Comissió de Lactància mixte 
de l’Hospital General de Granollers i l’ICS 
Granollers va organitzar la desena edició 
del concurs de �otografa obert a tots els 
pro�essionals i usuaris del nostre centre 
per promoure i sensibilitzar als �uturs pa-
res i mares sobre els benefcis de la lac-
tància materna.

Noelia Peña
> 1r premi

Només tu i j o
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Reunió del Consell 
Assessor del Pla Estratègic

Nadal a l’Hospital

Concurs de decoració
nadalenca 

El  18 de desembre vam celebrar la 8a reunió del Con-

sell Assessor del Pla Estratègic de l’Hospital General de 

Granollers. Enguany ens vam centrar en la Responsabi-

litat Social.

Les dates de nadalenques conviden a recuperar any 

rere any tradicions que volem que perdurin en el temps. 

I com ja ve sent tradició, es van representar Els Pasto-

rets de Josep M. Folch i Torres a la Sala d’Actes del Cen-

tre Geriàtric.

Per tercer any consecutiu es va convocar el 

concurs de decoració nadalenca. Els guanya-Els residents del Centre Geriàtric i els pacients de la 
dors van ser, per votació entre els pro�essio-Planta de Pediatria i de l’Hospital de dia pediàtric tam-
nals del centre, la decoració amb més vots va bé van rebre diverses visites coincidint amb el període 
ser “Somnis de Nadal, Nadal compartit” de la de Nadal: la Mare i el Pare Noel -per cortesia de la Far-
segona planta d’atenció ambulatòria; per vo-màcia Viñamata de Granollers-, j gu adors del Club Ba-
tació popular a la xarxa social Instagram, la lonmano Granollers i del club de �utbol americà Fènix 
decoració amb més “m’agrada” va resultar ”Un van visitar els nens i nenes ingressats a l’Hospital i van 
Nadal de pel·lícula” de la 5a planta B de l’edif-repartir regals i somriures a grans i petits, i membres 
ci d’hospitalització. Els equips guanyadors van de l’Associació de Famílies de l’Escola Ferrer i Guàrdia 
poder gaudir d’un aperitiu exclusiu. de Granollers van �er una donació amb l’objectiu d’in-

centivar la reutilització de joguines. Alumnes de 5è de 
Un any més, serveis i unitats van portar un xic 

primària de l’Escola SEK Catalunya van regalar als nens 
d’il·lusió �ent més acollidors i agradables els 

i nenes ingressats caixes de mocadors que van �abricar 
nostres espais per a tothom que ha de passar 

amb missatges motivacionals, van cantar nadales i �er  
aquestes dates a l’Hospital, pacients, �amiliars 

trucs de matemàgia. També l’empresa de Logística Ro-
i pro�essionals.

dCamp i l’UE Sant Fost CF van �er una donació al Servei 

de Pediatria. I com ja és tradició, els Reis d’Orient van 

passar pel nostre Hospital la nit més màgica de l’any.

Un Nadal de pel·lícula

Somnis de Nadal, 

Nadal compartit
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Conveni amb la Unió Un cotxe teledirigit 
d’Empresaris d’Automoció p per ortar els in�ants 
de Catalunya per la a quirò�an
renovació de la cessió 
d’un cotxe 

Cadira de rodes per 
al Centre Geriàtric

Col·laboració amb 
ActuaVallès per la 
detecció precoç del VIH 

El 4 de març l’Hospital va rebre la donació d’un cotxe 

teledirigit que porta als nens i nenes ingressats fns 

al bloc quirúrgic. Aquesta donació s’emmarca en l’ac-

ció solidària endegada per l’Eric Garcia, un nen, actor i 
Al �ebrer es va renovar per un any més la cessió del co-

model, de tretze anys de l’Ametlla del Vallès que va es-
txe que la Unió d’Empresaris d’Automoció de Catalunya 

tar venent durant el cap de setmana les seves joguines 
(UEAC) va lliurar a l’Hospital General de Granollers l’any 

per aconseguir els diners necessaris per a la compra 
2017. El vehicle s’utilitzarà per �acilitar els desplaça-

del cotxe.
ments dels pro�essionals que realitzen assistència hos-

pitalària als domicilis dels pacients.

L’hospitalització a domicili és un dispositiu que permet 

a pacients que pateixen un problema puntual de salut 

evitar l’ingrés a l’Hospital, i �er la seva hospitalització al 

seu domicili amb la visita i seguiment d’equips especia-

litzats �ormats per pro�essionals mèdics i d’in�ermeria.

L’Ortopèdia Som - Ortopèdica Casa va �er una dona-  

ció d’una cadira de rodes per als usuaris i usuàries del 

Centre Geriàtric Adol�o Montañá.

El 15 de març l’Hospital General de Granollers va signar 

un conveni de col·laboració amb l’entitat sense ànim de  

lucre ActuaVallès per tal de �omentar la detecció precoç 

del VIH per la població del Vallès Oriental. El conveni sig-

nat estableix que ActuaVallès realitzarà proves ràpides 

del VIH a les instal·lacions de l’Hospital tots els dimarts 

de 15 a 19 hores de manera gratuïta i confdencial.

L’execució de 

l’activitat es 

�arà seguint 

els criteris i 

protocols determinats pel Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya en el marc de Pla d’Acció en-

�ront del VIH 2016-2020 pel compliment dels objectius 

90-90-90 fxats per UNAIDS.
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Acord amb La Mitja Marató 
i la consultora Àgora pel 
‘Projecte Diabetis’
Recaptar fons per al tractament de la diabetis tipus 1. 
Aquest és el propòsit que es va marcar La Mitja Mara-
tó de Granollers i la consultora Àgora en col·laboració 
amb l’Hospital General de Granollers per tal que el nos-
tre centre aconsegueixi l’acreditació per posar bombes 
d’insulina a les persones diabètiques tipus 1. 

Per recaptar diners es van posar a la venda mocadors 
tubulars amb el lema de la campanya “Els 21 seran Mitja 
vida”, que es podien trobar per només 3 euros a diferents 
establiments de la ciutat. Els diners recaptats es van 
entregar a l’Hospital per desenvolupar aquest projecte.

Roche ajuda a millorar 
el control de la diabetis
Roche Diabetes Care i l’Hospital General de Grano-
llers van sumar esforços per a millorar el control de 
la diabetis: van signar a l’abril un Acord de Risc Com-
partit per a proveir als pacients amb diabetis d’aquest 
centre de salut amb el mesurador continu de glucosa 
implantable Eversense XL (primer sensor implantable 
que permet mesurar la glucosa de forma continuada 
durant sis mesos).

L’acord, facilitat per HiTT (consultora d’accés a mercat 
centrada en la translació de la innovació als pacients), 
permet que persones amb diabetis tipus 1 puguin usar 
l’última tecnologia per al mesurament de glucosa du-

rant un any. Els pacients podran tenir doncs un millor 
control de la malaltia i augmentar, d’aquesta manera, 
la seva qualitat de vida. Aquest acord és el primer pas 
d’una llarga col·laboració que mantindran la compan-
yia i el centre de salut per a impulsar la innovació.

Aliança amb Creu Roja a 
Granollers en el marc del 
projecte ‘Soledat al final 
de la vida’
Per tal d’alleugerir l’experiència de patiment provocada 
per la soledat en persones que es troben en situació de 
malaltia avançada, l’Hospital i Creu Roja Granollers van 
decidir col·laborar dins del marc del projecte de volun-
tariat “Soledat al final de la vida” a partir del mes d’abril. 

Amb aquesta iniciativa es vol fomentar l’acompanya-
ment de persones voluntàries: la Fundació realitza la 
detecció de beneficiaris del projecte que es troben en 
situació de soledat i final de vida i els deriva a la coordi-
nadora de la xarxa de voluntariat de la Creu Roja.

Exposició fotogràfica 
‘Els Pastorets de l’Hospital 
des de l’objectiu’
El 17 de maig es va inaugurar l’exposició fotogràfica “Els 
Pastorets de l’Hospital des de l’objectiu”. La mostra fo-
togràfica contemplava diferents aspectes de l’obra de 
teatre que els treballadors de l’Hospital representen 
any rere any des de fa més de tres dècades.

Durant els dies que va fer-se la representació el Nadal 
de 2018, la fotògrafa Eva Giménez i els fotògrafs Carles 
Diaz, José Ramos i Jordi Villacrosa, membres de l’Asso-
ciació Fotogràfica i de Caminades de L’Ametlla del Va-
llès (AFiC) van realitzar més de 1.800 fotografies i per 
aquesta exposició se’n van seleccionar 40.
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El Rotary Club Granollers Dos cotxes elèctrics 
entrega la recaptació per als més petits
del seu sopar solidari a 
l’Hospital

Voluntaris del BBVA �an 
campanya per l’Hospital

Sabadell Renting i Movento van donar a l’Hospital Ge-

neral de Granollers dos petits vehicles elèctrics per als 

pacients més joves. Els cotxes serveixen per evocar 

sentiments d’alegria en els nens i nenes i animar-los 

durant la seva estada perquè, en general, se senten in-

timidats en un entorn sanitari. Igualment, poden �er els 

desplaçaments a quirò�an o a �er-se proves conduint 

els vehicles. A través del cotxe, els in�ants redueixen la 

por, l’ansietat i l’estrès, aixecant la seva moral, �omen-

tant la interacció i augmentant la seva tolerància a l’as-

sistència sanitària.

El 17 de juny, el Rotary Club Granollers va lliurar el xec 

de 10.000 euros a l’Hospital General de Granollers. El 

IV sopar solidari de “Somriures a Taula”, organitzat per 

Rotary Club Granollers-Barcelona el 4 d’abril va recap-

tar 10.000 euros. O�ert pel Gremi d’Hostaleria del Vallès 

Oriental de �orma altruista, va comptar amb la partici-

pació de 130 comensals al restaurant Can Biel de Lli-

nars del Vallès.

Els diners aconseguits es van destinar al projecte de 

prehabilitació de l’Hospital, que té com a objectiu opti-

mitzar l’estat �ísic del pacient per �er �ront a una inter-

venció quirúrgica i cerca la millora de la reserva �uncio-

nal del pacient mitjançant un programa d’entrenament 

�ísic personalitzat i la promoció de l’activitat �ísica. 

Aquest programa es complementa amb el suport nutri-

cional i psicològic per �er �ront a l’estrès de l’operació.

En el marc de la Granollers Cup, que es va realit-

zar del 27 al 30 de juny, pro�essionals del BBVA 

de Granollers van organitzar una campanya de re-

captació de �ons venent nassos a la porta del Pa-

velló Olímpic. Els diners recaptats es van destinar 

al fnançament del projecte de Pallapupas que es 

va posar en marxa durant l’estiu del 2018 per �er 

més con�ortable les estades dels in�ants que es 

visiten o ingressen al nostre Hospital. 
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Exposició de �otografes Conveni amb la 
permanent al Servei Fundació Stanpa per 
d’Oncologia o�erir tallers per a 

pacients amb càncer 

La Fundació Oncovallès va donar a l’Hospital l’exposi-
ció �otogràfca ‘Hope: 15 lliçons de vida’ realitzada per 
la �otògra�a Georgia Porredon perquè quedi de manera 
permanent a la sala d’espera del Servei d’Oncologia. 
Aquest testimoni encoratjarà a moltes altres persones. 
L’acte de lliurament i presentació de l’exposició va tenir 
lloc el 25 de setembre.

L’Hospital General de Granollers i la Fundació Stanpa 
van signar un conveni que permet posar en marxa al 
nostre Hospital el programa mundial “Posa’t maca, et 
sentiràs millor”, que ajuda a pacients amb càncer a 
recuperar la seva imatge i la seva autoestima, mo-
difcades pels e�ectes secundaris dels tractaments 
oncològics.

Aquest conveni es va produir gràcies a la implicació 
d’una in�ermera quirúrgica de l’Hospital, Fina Moral, 
que havia exercit prèviament com a esteticista i, du-
rant aquest període, va ser voluntària del programa de 
la Fundació Stanpa. Conscient dels benefcis que apor-
ten per a les pacients aquest tipus de tallers, va incen-
tivar a la direcció del centre al �et que col·laboressin 
amb el projecte.

> Experiència solidària 
 i gastronòmica

 El 26 de setembre, la consultora Àgora i el 
Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental van 
organitzar una experiència solidària i gas-
tronòmica per recaptar �ons per al “Projec-
te Diabetis” del nostre Hospital. Aquesta 
iniciativa ha �et possible l’acreditació de 
l’equip de la UDEN per a poder implantar 
bombes d’insulina.
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Cartera de serveis



MEMÒRIA 2019

FPHAG 53 

Àrea ambulatòria 

ESPECIALITATS MÈDIQUES

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

GINECOLOGIA I OBSTETRÍCIA

Obstetrícia
Ginecologia
Diagnòstic prenatal
Perinatologia
Patologia de la mama

ESPECIALITATS QUIRÚRGIQUES

Cirurgia general i digestiva
Cirurgia pediàtrica
Cirurgia vascular
Cirurgia oral i maxil·lofacial
Cirurgia plàstica i reconstructora
Otorinolaringologia
Oftalmologia
Urologia
Cirurgia ortopèdica i traumatologia

ANESTESIOLOGIA

Preoperatori
Clínica del dolor

PEDIATRIA I ESPECIALITATS PEDIÀTRIQUES

Neonatologia
Medicina pediàtrica
Pneumologia pediàtrica
Cardiologia pediàtrica
Endocrinologia pediàtrica
Gastroenterologia pediàtrica
Neurologia pediàtrica
Nefrologia pediàtrica
Oncohematologia pediàtrica
Al·lergologia pediàtrica

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA

Psicogeriatria
Avaluació integral ambulatòria (geriatria, cures
pal·liatives i trastorns cognitius)

GABINETS D’EXPLORACIÓ

Aparell digestiu
Pneumologia
Cardiologia
Ginecologia i obstetrícia
Reumatologia
Otorinolaringologia
Oftalmologia
Cirurgia vascular
Al·lergologia

Alternatives a l’hospitalització

Hospital de dia medicoquirúrgic
Hospital de dia geriàtric
Hospital de dia psicogeriàtric
Hospital de Dia Sant Jordi
Unitat de diagnòstic ràpid
Hospital de dia oncohematològic
Àrea de tècniques especials
Unitat de cirurgia sense ingrés
Cirurgia menor ambulatòria

Urgències

Urgències mèdiques i geriàtriques
Urgències quirúrgiques

Cartera de serveis
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Urgències traumatològiques
Urgències obstètriques
Urgències psiquiàtriques
Urgències oftalmològiques
Urgències pediàtriques
SEM
Atenció continuada domiciliària

Hospitalització a l’àrea sociosanitària

Convalescència
Cures pal·liatives
Mitjana estada polivalent

Hospitalització d’aguts

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

Serveis centrals

Anestesiologia i reanimació
Diagnòstic per la imatge
Anatomia patològica

Biòpsies
Citologies
Immunohistoquímica
Autòpsies
Biòpsies intraoperatòries
Gangli sentinella

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

Programes especials

Programa de cribratge del càncer de mama
Programa de cribratge del càncer de còlon i recte
Unitat de diabetis, endocrinologia i nutrició del 
Vallès Oriental

Residència social

Residència privada
Centre col·laborador de l’ICASS

Cartera de serveis privats

Unitat Funcional d’Accidents: trànsit, esportius, 
laborals, escolars

Cirurgia ortopèdica i traumatologia
Rehabilitació i fisioteràpia

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

Cirurgia general i especialitats
Cirurgia general i abdominal
Urologia
Otorinolaringologia
Cirurgia vascular

Cirurgia ortopèdica i traumatologia
Medicina estètica i cirurgia plàstica
Oftalmologia
Clínica del dolor
Assessorament medicolegal
Valoració del dany corporal
Especialitats mèdiques

Hospitalització
Neurologia
Endoscòpia digestiva

Teràpies alternatives
Osteopatia
Tallers neuropsicològics
Musicoteràpia



MEMÒRIA 2019

FPHAG 55 

Resum d’activitat



FUNDACIÓ PRIVADA 
HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS 9 Resum d’activitat

56 FPHAG

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital
 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Altes 54 52 53 58 56 57 59 60
Consultes externes 1.009 1.043 1.065 1.132 1.134 1.133 1.125 1.150
Urgències 297 289 290 308 325 326 327 331
Parts 5 5 5 4 4 4 4 3
Intervencions quirúrgiques 60 58 63 68 68 69 68 56

Mitjana dels 365 dies de l’any.

Recursos 2019

Personal -
Llits d’aguts 295
Llits sociosanitaris 40
Lllis de psiquiatria (Benito Menni) 30
Quiròfans 8
Sales de parts 3
Sales de consultes externes 76
Gabinets d’exploració 21
Sala de rehabilitació/fisioteràpia 2
Places d’hospital de dia (tractaments) 34
Places d’hospital de dia giariàtric 30
Places de cirurgia major ambulatòria 10
Places a l’Hospital de Dia Sant Jordi 40
Places de residència per a gent gran 62

Resultats econòmics 2019

Ingressos 124.669
Despeses 123.948
Resultat d’explotació 721
Resultat financer -806
Resultat extraordinari 80
Resultat del període -5

En milers d’euros.

Resum d’inversions 2019

Obres i equipament de nous serveis 1.726
Equipament i aparells assistencials 1.165
Instrumental i utillatge assistencial 0
Maquinària i aparells no assistencials 807
Equipament informàtic 728
Mobiliari en general 183
Total 4.609

En milers d’euros.

ACTIVITAT ASSISTENCIAL DE L’ÀREA D’AGUTS

Hospitalització 
Altes hospitalàries 21.738

Altes convencionals 16.011

Altes CMA  5.727

Estada mitjana (dies) 4,45

Parts 1.270

Consultes externes 
Primeres visites  61.954

Visites successives  197.565

Visites virtuals 18.789

Relació successives/primeres  3,19

Mitjana diària de visites  1.118

Unitat de diagnòstic ràpid 
Primeres visites  635

Visites successives 2.093

Relació successives/primeres 3,30

Hospital de dia 
Tractaments d’oncologia mèdica -

Tractaments d’oncologia i oncohematologia 8.094

Tractaments d’hospital de dia mèdic  6.214

Altres tractaments 9.568

Urgències 
Ateses 120.956

Ingressades 11.224

Traslladades 873

Mitjana diària d’urgències 331

Laboratori 
Peticions 175.690

Mostres 400.407

Determinacions  1.388.308

Mostres per petició 2,28

Determinacions per petició 7,90
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Unitat de cures intensives 
Altes  453

Estada mitjana 7,56

Diagnòstic per la imatge 
Radiologia convencional 100.228

Radiologia convencional contrastada 376

Ecografies 11.479

TAC 14.228

Mamografies 11.098

Radiologia intervencionista 1.159

Ressonància magnètica nuclear 8.663

Anatomia patològica 
Citologies 21.116

Biòpsies 17.866

Tècniques especials -

Necròpsies 27

Farmàcia 
Dispensació en farmàcia interna 889.725

Dispensació en farmàcia externa 21.137

Preparació de citostàtics 12.147

Preparació de nutricions parenterals 4.722

Fórmules elaborades 1.615

Activitat quirúrgica programada
 Convencional C M A Índex de substitució TOTAL
Cardiologia 131 59 31,1% 190

Cirurgia General 702 643 47,8% 1.345

Cirurgia Maxil·lofacial 27 257 90,5% 284

Cirurgia Pediàtrica 24 256 91,4% 280

Cirurgia Vascular 223 50 18,3% 273

Cirurgia Reconstructora 101 16 13,7% 117

Dermatologia  948 100,0% 948

Ginecologia 273 566 33,9% 839

Obstetricia 110  133,9% 110

Oftalmologia 1 1.935 99,9% 1.936

Otorino-laringologia 136 279 67,2% 415

Traumatologia 975 1.084 52,6% 2.059

Urologia 397 48 10,8% 445

Total 3.100 6.141 66,5% 9.241

Activitat quirúrgica urgent 
Cirurgia General 610

Cirurgia Vascular 26

Cirurgia Pediàtrica 

Cirurgia Maxil.lofacial 3

Cirurgia Reconstructora 2

Ginecologia 76

Obstericia 266

Oftalmologia 

Otorinolaringologia 13

Traumatologia 645

Urologia 25

Cardiologia 19

Total 1.685

Cirurgia menor ambulatòria 
Cirurgia General 450

Cirurgia Maxil·lofacial 604

Cirurgia Reconstructora 2

Cirurgia Pediàtrica 

Traumatologia 5

Cardiologia 

Urologia 992

Oftalmologia 126

Otorinolaringologia 27

Ginecologia 95

Endocrinologia 

Dermatologia 1.085

Hematologia 143

Aparell Digestiu

Total 3.529
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Tècniques especial 
Endoscòpies digestives 5.057

Càpsula edoscòpica 61

Colangiografia retrògrada endoscpopica pancreàtica 

Cardiologia (Ecocardiograma Doppler) 6.263

Anestèsia 
Actes anestèsics en cirurgia programada 9.426

Actes anestèsics en cirurgia urgent 1.665

Actes anestèsics en àrea obstètrica 

Altres actes anestèsics 

Activitat clínica del dolor 

 Hospitalització 

 Àrea ambulatòria (visites i tractaments) 3.499

ACTIVITAT PER SERVEIS I ESPECIALITATS

 Altes Altes     
 hospitalització CMA Total Primeres Successives Virtuals I.Reiteració

Medicina interna 2.147  4.073 830 3.243  3,91

Cardiologia  724 57 9.223 1.219 6.809 1.195 5,59

Pneumologia  393  5.649 891 4.350 408 4,88

Endocrinologia 10  14.534 1.223 12.794 517 10,46

Aparell digestiu 5  4.727 1.048 3.165 514 3,02

Oncologia 264  12.818 693 12.125  17,50

Reumatologia   8.622 1.400 6.483 739 4,63

Neurologia 263  8.467 1.524 5.980 963 3,92

Nefrologia 11  7.367 426 6.805 136 15,97

Dermatologia 9 919 13.568 3.125 5.213 5.230 1,67

Al·lergologia   2.416 783 1.553 80 1,98

Hematologia 53  17.350 1.355 15.617 378 11,53

Pediatria i especialitats  967  14.995 3.476 11.009 510 3,17

Geriatria 1.684  21 1 1 19 1,00

Neuropsicologia   1.910 1.027 883  0,86

Cirurgia general 1.832 617 8.917 3.599 5.318  1,48

Cirurgia vascular  269 51 4.963 935 4.028  4,31

Cirurgia pediàtrica  29 250 1.557 752 805  1,07

Cirurgia reconstructora 76 14 708 106 602  5,68

Cirurgia maxil·lofacial  40 90 2.540 1.192 1.348  1,13

Urologia  597 60 11.095 2.131 8.877 87 4,17

Oftalmologia 5 1.890 30.587 6.877 22.812 898 3,32

Otorinolaringologia 125 279 11.019 4.527 6.492  1,43

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 1.806 1.012 42.967 9.945 31.935 1.087 3,21

Ginecologia i obstetrícia 1.855 482 10.302 2.720 7.582  2,79

Subaguts 246       

Anestesiologia   12.103 6.588 885 4.630 0,13

Clinica del dolor  6 2.803 596 998 1.209 

Hospital de dia mèdic i quirúrgic   1.782 637 1.100 45 1,73

Hospitalització domiciliària 268  0    

Atencions d’infermeria i altres 1  9.624 949 8.541 134 0,00

Medicina física i rehabilitació   415 193 212 10 1,10

Rehabilitació i Salut (Privats)   1.186 1.186   

Visites de consultes externes
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ACTIVITAT ASSISTENCIAL DE L’ÀREA SOCIOSANITÀRIA

Convalescència 
Pacients atesos  347

Estades 10.910

UFISS 
Pacients atesos de geriatria 1002

Pacients atesos de cures pal·liatives 226

Cures pal·liatives 
Pacients atesos 260

Estades 3.411

Equips d’avaluació integral                             
ambulatòria (EAIA) 
Processos avaluats 557

Geriatria i cures pal·liatives 472

Trastorns cognitius  85Hospital de dia geriàtric 
Pacients atesos 332

Estades 2.534

ACTIVITAT DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN

Residència 
Places 62

Estades 20.974

Ìndex d’ocupació 92,7%

PRINCIPALS GRUPS RELACIONATS AMB EL DIAGNÒSTIC

GRD d’hospitalització convencional

 GRD Descripció GRD Nombre
 560 Part 954

 194 Insuficiència cardíaca 633

 139 Una altra pneumònia 470

 144 Altres diagnòstics menors, signes i símptomes d’aparell respiratori 365

 463 Infeccions de ronyó i tracte urinari 345

 140 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 337

 540 Cesària 313

 263 Colecistectomia laparoscòpica 305

 302 Substitució articulació genoll 301

 315 Procediments sobre espatlla, colze i avantbraç 258

GRD de cirurgia major ambulatòria

 GRD Descripció GRD Nombre
 73 Procediments sobre ull, excepte òrbita 1.901

 361 Empelt pell per a diagnòstics pell i teixit subcutani 644

 92 Procediments sobre ossos facials excepte proc. majors sobre os cranial/facial 382

 385 Altres malalties de pell, teixit subcutani i mama 320

 532 Altres malalties menstruals i de l’aparell reproductor femení 271

 313 Procediments sobre genoll i part inferior de la cama excepte peu 264

 228 Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical 226

 98 Altres procediments sobre oïda, nas, boca i gola 182

 513 Procediments sobre úter i annexos procés no maligne, excepte leiomioma 154

 316 Procediments sobre mà i canell 153
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ACTIVITAT MUTUAL I PRIVADA

Equipaments 
Habitacions individuals 20 

Quiròfans de cirurgia convencional 4

Quiròfan de cirurgia ambulatòria 1 

Sales de parts 3 

Sala de part natural amb banyera 1 

Llits d’UCI 8 

Àrea ambulatòria 8 consultoris

Rehabilitació funcional 1 sala amb 12 camilles                                                       
d’accidents  

Hospitalització 
Altes d’hospitalització convencional 1.078

Estada mitjana en hospitalització convencional 5,53

Altes CMA 179

Parts 208

Activitat quirúrgica 
Cirurgia major ambulatòria 186

Cirurgia convencional 460

Intervencions quirúrgiques 646

Cirurgia menor ambulatòria 137

Urgències 
Medicina interna 1.006

Pediatria 378

Traumatologia 4.813

Altres 750

Total 6.947

Rehabilitació 
Sessions 28.140

Visites ambulatòries 
Visites   9.700

ATENCIÓ A L’USUARI

Reclamacions 
Consultes 1.634

Reclamacions 1062

 Tracte 77

Hoteleria 
Roba rentada (kgs) 630.530 

Àpats servits a pacients (PC) 121.954

SERVEIS GENERALS 

Recollida de materials 
Residus generals 728,36 Tn

Residus sanitaris i biològics 324,62 Tn

Paper i cartró 324,62 Tn

Residus alimentaris (olis) 1450,00 Lt

 Runa 89,06 Tn

 Jardins 34,14 Tn

 Ferro 34,94 Tn

 Vidre 12,50 Tn

 Envasos lleugers 2,94 Tn

Activitat de compres i magatzem 
Comandes 16.611

Departaments atesos 164

Punts de distribució  205

Linies de consum anuals 153.860

Linies de compres anuals 48.894

Agraïments i tràmits 
Agraïments 139

Suggeriments 58

Segones opinions 43

Voluntats anticipades 4

Documentació clínica sol·licitada 8.590

Informes elaborats 4.623

Usuaris amb accés a l’APP 18.736

Mitjana de connexions per usuari a l’APP 21,43

APP Hospital Granollers 
Usuaris amb accés a l’APP 18.736

Mitjana de connexions per usuari a l’APP 21,43
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PATRONAT

President
Josep Mayoral Antigas
Alcalde de Granollers

Secretari
Francesc Bellavista Arimany 
Representant de la Cambra de Comerç

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

Francesc Estabanell Raventós 
Representant de la Fundació Adolfo Montañá

Germán Cequier Bardají
Designat pel Patronat entre els protectors

Josep Mur i Planas (fins a juny de 2019)
Designat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

Yolanda Sánchez Bueno
Designada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental 
(a partir de desembre de 2019)

Montserrat Roca Roger
Designada pel Patronat entre els protectors

Carme Esplugas Martí
Designada pel Patronat

EQUIP DIRECTIU

Director General
Rafael Lledó Rodríguez

Adjunta a la Direcció General
Eva Martín Sánchez

Directora Mèdica
Mònica Botta Santasuana

Directora d’Infermeria
Carme Tusquellas Oto

Director de Persones
Carles Pla Poveda

Directora d’Economia i Serveis
Carme Padullés García

Director de Qualitat i Planificació
Andreu Aloy Duch

Directora de Clients 
Marina Clarambo Semis

Patronat i equip directiu





Av. Francesc Ribas, sn
08402 Granollers
www.fphag.es

Fem junts l'hospital que vols


