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He tingut l’honor d’escriure les notes d’in-

troducció a la memòria anual en divuit oca-

sions. Aquesta és l’última. Impossible no uti-

litzar aquesta oportunitat per expressar el 

més profund agraïment a totes les persones 

que amb la seva feina, el seu esforç, el seu 

coneixement, la seva professionalitat, el seu 

compromís han fet i fan possible que l’Hospi-

tal General de Granollers sigui una peça clau 

al servei de la salut de la comunitat. 

I en els darrers anys més que mai. 

El 2020 la pandèmia ens va portar al límit. 

A la societat i al sistema sanitari. Per molta 

gent l’única esperança era la capacitat i la 

dedicació dels treballadors i treballadores de 

l’Hospital. I sovint també l’únic consol.

El 2021 ve marcat per la vacunació. La ciu-

tadania volia instal·lar-se en la normalitat. I 

potser vàrem córrer massa. Les dades de la 

memòria són colpidores.

Noves onades de la Covid incideixen en un 

col·lectiu de professionals que encara no s’ha 

pogut recuperar de la duresa de les primeres 

onades. I que alhora, malda per recuperar 

totalment la cartera de serveis per atendre 

a tothom.

Situació difícil. Encara avui. A Granollers i al 

conjunt del sistema sanitari.

Però cal mirar endavant. Amb responsabi-

litat i amb passió. La nostra institució té les 

millors condicions per trobar respostes. Per 

obrir amb fermesa potents escenaris de fu-

tur. Hi ha factors que conreen l’optimisme.

- Comptem amb un nivell de professionals 

d’alta capacitat i amb un fort arrelament. 

Aquest és el nostre principal actiu.

- En els darrers anys la direcció del Servei Ca-

talà de la Salut ha fet passes decisives per 

avançar. Millores en la contractació dels ser-

veis. Impuls estratègic. Aposta inversora.

- Hem fet un salt endavant en les nostres 

aliances. La presència a Granollers de 

l’Hospital Clínic n’és l’exemple més des-

tacat.

- La vinculació amb la ciutat i la comarca con-

tinua essent clau. Incorpora una xarxa de re-

lacions i un ventall de sentiments que enfor-

teixen un dels valors que ens fan especials: la 

proximitat.

Estem en uns moments claus. Un passeig 

pels entorns de l’Hospital permet dimensio-

nar la magnitud del repte.

A tombar del 2023 es posarà en funciona-

ment un nou edifici. Una part de l’ampliació 

que hem somiat durant tants anys. Entre al-

tres moltes coses comporta la imprescindible 

dignificació del servei d’urgències.

Josep Mayoral
Alcalde de Granollers i president del Patronat de la 
Fundació Privada Hospital Asil de Granollers
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En una ubicació més discreta, al carrer Bar-

tomeu Brufalt creix el futur centre de Radio-

teràpia. Un equipament que donarà servei a 

l’eix de la C-17. Reforça la nostra capitalitat, 

ens fa més singulars, incrementa la comple-

xitat del sistema. Encara més quan incorpora 

en el seu edifici l’hemodiàlisi.

Però això no és tot. Des de la nostra institu-

ció es gestionarà també l’edifici del carrer Gi-

rona. En aquell indret disposarem a principis 

de l’any que ve, de sis nous quiròfans.

I recordem que fa uns mesos, de la mà de Be-

nito Menni es va posar en marxa l’ampliació 

de l’espai dedicat a salut mental.

La ciutat, amb el lideratge de l’Hospital Ge-

neral de Granollers, camina decididament 

cap a un Parc Sanitari que sumarà iniciati-

ves de diverses entitats. Sumem. Diversitat 

i energies. 

Bon moment per repensar el futur.

Ara toca consolidar la nostra institució. I do-

tar-la dels mitjans necessaris per gestionar 

amb eficiència els nous reptes. 

Però també imaginar nous formats orga-

nitzatius perquè totes les veus del sistema 

s’involucrin en una nova governança. Amb 

la nostra Fundació com a pal de paller. Una 

Fundació, que cal recordar-ho, està dirigida 

per una Junta de Govern a la que vull agrair 

la seva dedicació i les seves aportacions, fe-

tes sempre des d’una profunda estima a la 

institució i a la ciutat. 

Estic convençut que tenim l’empenta i la ca-

pacitat per escriure pàgines fantàstiques.

L’Hospital que tots plegats -professionals i 

ciutadans- mereixem i que necessitem està 

a tocar.  

Ha estat una experiència meravellosa presi-

dir el meu Hospital de sempre. L’Hospital en 

els que - com tanta gent- he viscut moments 

d’una felicitat immensa també dies d’una 

tristesa infinita. 

Dies en els quals aquella mirada, aquella 

conversa, aquella mà, s’incorpora per sem-

pre a la teva ànima.

Moltes gràcies per tot. 
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Les diferents onades de la Covid-19 han 

marcat el ritme de treball de la Fundació 

durant el 2021. Començàvem l’any amb 

l’esperança que ens obria l’arribada de la 

tan esperada vacuna i la possibilitat que la 

pandèmia ens donés un respir per poder re-

prendre una certa normalitat en les nostres 

vides. Hem hagut d’aprendre a conviure un 

any més amb el coronavirus, amb un equi-

libri, en alguns moments molt difícil, com-

paginant l’activitat Covid amb la que no ho 

és. Així i tot, en els períodes en què les ona-

des ens ho han permès, hem pogut realitzar 

moltes de les activitats que l’any 2020 es 

van haver de suspendre.

Deixant de costat la Covid, si hi ha un fet 

que ha marcat el 2021 i que marcarà el fu-

tur de la Fundació és l’inici, durant el mes 

d’agost, de les obres d’ampliació de l’Hos-

pital. El seu creixement enfortirà la institu-

ció i el compromís cap als nostres usuaris a 

través d’una atenció que millorarà variades 

dimensions de qualitat, l’experiència dels 

nostres pacients i les seves famílies. Dispo-

sarem del Servei d’Urgències que la nostra 

població de referència es mereix, amb unes 

estructures modernes i confortables que 

ajudaran a millorar l’assistència que els hi 

oferim. Aquest nou edifici és només l’inici 

d’un gran projecte en el qual l’hospital con-

tinuarà creixent i reforçant el seu paper en 

el mapa sanitari català, i és fruit del treball 

que s’està realitzant des de fa uns anys amb 

la complicitat de CatSalut, que creu en el 

projecte i en la necessitat de donar una as-

sistència excel·lent als ciutadans del Vallès 

Oriental.

En l’àmbit assistencial hem de destacar en-

tre altres fites: l’inici de les intervencions 

ecoendoscòpiques digestives; la internalit-

zació del Laboratori Clínic, que ens permet 

créixer amb criteris d’eficiència; la reno-

vació de la Ressonància Magnètica (RM), 

gràcies a la inversió feta per la Fundació 

i el finançament aconseguit a través del 

Programa específic de suport a la renova-

ció tecnològica (PERT) del Servei Català de 

la Salut. També hem desplegat enguany el 

nou sistema de gestió de cues i cartelleria 

digital en les àrees ambulatòries, que per-

met una gestió més ràpida a l’hora de fer 

l’acollida dels pacients, garanteix la seva 

confidencialitat, i afavoreix la transmissió 

de continguts d’interès per al benestar i la 

salut dels usuaris.

El treball multidisciplinari que desenvo-

lupen els nostres equips, tot millorant els 

processos assistencials, fa que ens sentim 

orgullosos dels reconeixements que obte-

nen. Com el que ha assolit el Servei de Neu-

rologia, guardonat amb el premi internacio-

nal ESO Angels Awards de l’European Stroke 
Organization per l’atenció excel·lent que es 

1
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Director general de la  Fundació Privada Hospital Asil 
de Granollers



7

fa als pacients amb Ictus, i que va significar 

l’avantsala de reconèixer el nostre hospital 

com un dels 6 centres acreditats a Cata-

lunya com a centre primari d’ictus, per part 

del Pla Director de Malalties Vasculars Ce-

rebrals. També cal fer esment del premi ac-

cèssit dels Premis Benchmarking CSC/ARQ 

2021, atorgat per aconseguir els millors re-

sultats en indicadors d’adequació, qualitat i 

eficiència durant l’any 2020.

Pel que fa a l’àrea del coneixement, des-

taquem l’activitat que s’està fent des de 

l’Àrea de Recerca i Innovació, que manté 

una participació activa en totes les xarxes 

on és present. Enguany s’ha signat un acord 

de participació en el repositori institucional 

Scientia, Dipòsit d’Informació Digital del 

Departament de Salut, i s’ha fet una in-

troducció a la Realitat Virtual. En docència 

continuem avançant i enguany celebrem la 

incorporació del primer resident de derma-

tologia i la primera resident d’infermeria 

geriàtrica.

En les activitats de responsabilitat social, 

hem estat premiats per New Medical Eco-
nomics com a “Millor política d’RSC i Qua-

litat”. Ens sentim molt satisfets de la col·la-

boració del nostre entorn, d’institucions i 

persones que ens ajuden a ser millors. Fruit 

d’aquestes sinergies, els nostres pacients ja 

poden gaudir d’un espai Domum, pensat, 

dissenyat i construït per a les persones en 

procés oncològic que ha estat possible per 

la col·laboració de la Fundació Nous Cims. 

També hem pogut reprendre l’activitat de 

musicoteràpia, gràcies a una donació de 

CaixaBank i de la renovació del conveni 

amb Cabré Junqueras i l’Associació Art So-

lidari.

La Memòria que us presentem és un petit 

resum de tota l’activitat que s’ha desen-

volupat a la Fundació durant un any que 

ha estat complex i intens per a la nostra 

institució i per a la sanitat en general. Vull 

agrair a totes les persones que treballen a 

la Fundació la seva implicació i dedicació, 

especialment en aquests anys tan difícils 

que estem vivint: sense ells no seria possible 

avançar cap al creixement que viurem en els 

pròxims anys. 

Així mateix, vull fer un agraïment a dues 

persones que en el decurs del 2021 i el 2022 

deixen el Patronat de la Fundació. Per una 

banda, en Francesc Estabanell que n’ha for-

mat part com a vocal durant els darrers tres 

anys, li agraïm la seva dedicació i implica-

ció amb la institució durant aquest temps. 

I per l’altra, un reconeixement i agraïment 

molt especial per en Josep Mayoral, ja que 

el 2021 serà el seu darrer any complet com 

a president del Patronat. Una presidència 

llarga, de divuit anys, que sens dubte ha 
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deixat empremta en la nostra institució. 

Durant aquest període, amb ell al capda-

vant del Patronat, s’han assolit molts reptes 

que estan configurant el futur de l’Hospital. 

En tot moment ha recolzat la institució amb 

compromís, dedicació i proximitat, creient 

en la projecció de futur de la Fundació, i de 

la sanitat en el territori del Vallès Oriental, 

més enllà de la ciutat de Granollers. 

Finalment, vull expressar el meu agraïment 

a la ciutadania, pel seu suport i comprensió 

en època Covid, així com per adaptar-se als 

canvis que suposen les nombroses obres 

que hem endegat.

 A les portes del centenari de l’hospital hem 

de continuar treballant per oferir cada dia 

als ciutadans una assistència sanitària pú-

blica a l’alçada de les seves necessitats. 

Hem d’encarar el futur amb embranzida, 

convicció i compromís, per tal de consolidar 

aquells aspectes que ens ajuden a ser un re-

ferent d’alta qualitat en l’activitat assisten-

cial que oferim.
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Oferir serveis sanitaris i socials personalit-

zats i excel·lents, per millorar el benestar de 

les persones en qualsevol moment del seu 

procés vital.

Ser referents i reconeguts en l’àmbit de la 

salut, en un entorn innovador, eficient i sos-

tenible, aportant valor als pacients i als pro-

fessionals.

Els nostres valors són:

• Orientació al pacient: primer les persones.

• Excel·lència professional i treball en equip.

• Millora contínua i innovació.

• Compromís i transparència amb l’entorn.

MISSIÓ, VISIÓ 
I VALORS

Missió

Visió

Valors

2
Orientació, Excel·lència, 
Millora i Compromís
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El mes d’agost de 2021 van començar les 

obres de construcció de l’edifici compacte 

de l’Hospital General de Granollers. Aquest 

nou equipament, en què el Departament 

de Salut invertirà aproximadament 25 mi-

lions d’euros, estarà annexat a l’edifici on, 

actualment, es troba el Servei d’Urgències i 

s’estendrà fins als aparcaments municipals 

gratuïts que ha cedit l’Ajuntament de Gra-

nollers.

La construcció del nou edifici s’emmarca en 

el projecte d’ampliació i modernització del 

centre per afrontar la pandèmia i la post 

pandèmia de la COVID-19 i disposarà d’uns 

9.000 m2 assistencials i uns 6.000 m2 d’es-

pais de serveis generals, instal·lacions i lo-

gística. 

En una primera fase, s’edificarà el nou Ser-

vei d’Urgències, que ocuparà tota la planta 

baixa de 4.000 m2 amb 90 punts d’atenció. 

A més, comptarà amb una planta de 2.000 

m2, on s’ubicaran les àrees de crítics, semi-

crítics i d’hospitalització convencional, fins 

a una capacitat total de 40 llits, 8 dels quals 

esdevenen llits de crítics estructurals, pas-

sant dels 20 actuals a 28. Els 3.000 m2 res-

tants es reserven per a l’ampliació quirúrgi-

ca en una segona fase. A més, un cop tancat 

el pla funcional, es determinarà l’ampliació 

de la resta d’àrees. La previsió de finalitza-

ció de l’obra es contempla en el darrer tri-

mestre del 2022.

El projecte, adjudicat a la Unió Temporal 

d’Empreses (UTE) formada per les empre-

ses ACSA, Sogesa i Bosch i Pascual i per tal 

de guanyar temps, s’està executant amb el 

mètode “Lean Construction”, una metodo-

logia pensada per a facilitar la planificació 

de les obres de construcció, potenciant el 

treball col·laboratiu entre tots els agents 

que hi intervenen.

FETS DESTACATS

3
F P H A G  •  M E M Ò R I A  2 0 2 1  •  3  •  F E T S  D E S T A C A T S

S’inicien les obres de 
construcció de l’edifici 
compacte de l’Hospital 
General de Granollers
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El projecte l’està executant 

la UTE: ACSA, Sogesa 

i Bosch i Pasqual. 

La primera fase de les obres 

comportarà la creació d’un 

nou Servei d’Urgències i una 

planta d’hospitalització per 

a pacients amb COVID-19.

F P H A G  •  M E M Ò R I A  2 0 2 1  •  3  •  F E T S  D E S T A C A T S



14

El 25 de novembre, al Teatre Auditori de 

Granollers, l’Hospital General de Granollers 

va celebrar La nit dels agraïments, un acte 

en què es va retre homenatge a aquells pro-

fessionals i entitats o associacions que han 

estat cabdals en els anys d’història del nostre 

centre.

Fulls d’Història

En els reconeixements “Fulls d’Història” es va 

homenatjar a la Dra. Vicky Yetano (fundado-

ra de la Unitat d’Endocrinologia i Nutrició de 

l’Hospital i que va morir l’any passat com a 

conseqüència de la COVID-19), la Sra. Lada 

Moret (creadora del Servei d’Informàtica 

l’any 1977), la Sra. Herminia Vázquez (pro-

motora de l’alletament matern a l’hospital), 

el Dr. Bosch Banyeras (metge responsable de 

la jerarquització del Servei de Pediatria) i la 

Parròquia de Sant Esteve (en reconeixement 

per la venda del retaule per finançar l’edifi-

cació de la part central de l’edifici històric de 

l’hospital).

Premis Talentum

Durant l’acte, es va fer entrega dels Premis 

de reconeixements a professionals Talen-

tum, uns premis que van voler reconèixer 

el talent dels professionals de la institució 

escollits per totes i tots els que en formem 

part. Els guanyadors van ser la Dra. Raquel 

Benavent, cap clínic del Servei de Geriatria, 

la infermera Raquel Carmona, l’auxiliar d’in-

fermeria Antonio Gay, i de la part no assis-

tencial, Juan Carlos Larrea, cap de Gestió de 

Clients del centre.

3
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Granollers celebra 
La nit dels agraïments
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Marató Científica

Sota el lema “Caminant cap al centenari: 

100 anys cuidant de tu”, l’Hospital organit-

za la preparació del centenari per al 2023 i, 

dintre dels actes programats, es va celebrar 

la “IV Marató Científica 2021” sobre “Impac-

te de la COVID en pacients i professionals” 

amb l’objectiu de promoure la participació 

científica dels professionals. Els premis es 

van entregar en aquest acte i els projectes 

guanyadors van ser:

Millor comunicació NO ASSISTENCIAL: 
¿Cómo debemos implementar las Visitas no Presenciales? 
1a autora: Mª Carme Ferrer. Atenció a l’Usuari.

Millor comunicació sobre PROFESSIONALS: 
La COVID-19 en els nostres professionals 
1a autora: Joana Guerrero. Servei de Prevenció de Riscos Laborals.

Millor comunicació més INNOVADORA: 
Satisfacción con el programa de envío de medicación de uso hospitalario a 
oficinas de farmacia durante la pandemia COVID-19 
1r autor: Carlos Seguí. Servei de Farmàcia.

Millor comunicació sobre PACIENTS: 
Análisis de la mortalidad hospitalaria en pacientes fallecidos de COVID-19 
1r autor: José Luís Jiménez. Medicina Intensiva. Comissió de Mortalitat.

Millor comunicació: 
Atenció a la Malaltia Crònica geriàtrica en la comunitat durant la pandèmia 
COVID-19: Programa Gericom 
1a autora: Gemma Pérez. Medicina Interna.

La nit dels agraïments, 

acte en què es va retre 

homenatge a professionals 

i entitats o associacions 

cabdals al nostre centre.
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Acte d’agraïment

L’acte va cloure amb un agraïment a la ciuta-

dania i al teixit empresarial comarcal que va 

donar suport al nostre centre durant la pan-

dèmia, “la nostra raó de ser” en paraules del 

Dr. Rafael Lledó, director general de l’Hospi-

tal. “Durant aquests 21 mesos hem fet pinya 

amb els ciutadans als quals donem servei; els 

volem retornar l’expressió de dues emocions 

ben diferents: el condol a les persones que 

hem perdut per la COVID-19 i d’altra banda, 

l’agraïment per la vostra complicitat, solida-

ritat i suport”. El seu va ser un parlament que 

“pretén ser un homenatge, un record i una 

abraçada per a les persones que han patit 

els estralls més dolorosos de la malaltia”. En 

representació de les 1.700 persones que tre-

ballen a l’Hospital, Lledó va donar les gràcies 

a tots els ciutadans de la nostra comarca que 

van ajudar al centre en aquest difícil trànsit 

de la pandèmia.

F P H A G  •  M E M Ò R I A  2 0 2 1  •  3  •  F E T S  D E S T A C A T S
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Durant el mes de febrer es van posar en 

marxa dos mòduls de suport al Servei d’Ur-

gències.

Els mòduls, construïts per l’empresa de Bar-

celona Gapteck, tenen una dimensió total 

de 242 m2 i permeten disposar de 14 boxs 

addicionals al Servei d’Observació d’Ur-

gències. Així, s’augmenta l’àrea de medici-

na, que s’utilitza de manera polivalent per 

acollir pacients de gravetat moderada i es 

disposa de 8 butaques i 2 boxs de consultes 

urgents per a l’àrea mèdica de baixa com-

plexitat.

Aquest increment de capacitat del servei 

millora l’atenció mèdica dels pacients amb 

patologies de gravetat moderada a molt 

lleu, alhora que permet disposar de més es-

pais a l’àrea d’urgències per a pacients amb 

COVID-19 o amb sospita, que presenten 

necessitat d’aïllament.

Els mòduls es mantindran operatius fins a 

la finalització de la construcció de l’edifici 

compacte finançat pel Departament de Sa-

lut, que comptarà amb el nou Servei d’Ur-

gències.

SOM QUALITAT

4
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Posem en funcionament 
dos mòduls de suport al 
Servei d’Urgències
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Durant el primer semestre del 2021 es va 

realitzar un estudi d’àmbit estatal per a 

caracteritzar les possibles reaccions cutà-

nies que es poden donar després de l’admi-

nistració de les diferents vacunes contra la 

COVID-19. Aquest estudi va estar promo-

gut i coordinat pel Dr. Carlos Muñoz, del 

Servei de Dermatologia de l’Hospital, qui va 

ser a la vegada un dels investigadors prin-

cipals, juntament amb la Dra. Alba Català, 

de l’Hospital Clínic de Barcelona, i la Dra. 

Cristina Galván, de l’Hospital de Móstoles 

de Madrid.

L’estudi, el primer d’aquestes caracterís-

tiques a nivell europeu, va ser publicat al 

juliol a la més prestigiosa revista europea 

en Dermatologia, el British Journal of Der-

matology. Gràcies a la coordinació a través 

de qüestionaris en línia i fotografies es van 

recollir i descriure un total de 405 casos 

procedents de 15 comunitats autònomes de 

l’estat espanyol.

Els resultats van mostrar que les reaccions 

a la pell, després de les vacunes contra la 

COVID-19, van ser més freqüents en les 

dones, així com que el tipus de reacció pre-

dominant va ser l’anomenat “Braç-Covid”, 

consistent en rojor, dolor i calor en la zona 

d’injecció al braç, present, majoritàriament, 

després de la vacuna de Moderna. A més, 

es van descriure altres patrons d’erupcions 

a la pell de tipus més extens, normalment 

associats amb picor, consistents en faves 

(urticària), granits semblants a picades, 

taques vermelles amb descamació i grane-

llades. Paral·lelament, va cridar l’atenció 

dels investigadors les reactivacions d’her-

pes (herpes zòster i simple), especialment 

després de la vacuna de Pfizer-BioNTech. 

La reacció més prevalent després de la va-

cuna d’AstraZeneca va ser la urticària. La 

majoria d’aquestes erupcions van esdevenir 

estats lleus, requerint tractament amb an-

tihistamínics i/o corticoides i remetent en 

un termini mitjà de 12 dies. Aquest estudi 

pot ajudar al personal sanitari a identificar 

aquestes erupcions i aconsellar i tranquil-

litzar a la població durant les campanyes de 

vacunació massiva contra la COVID-19.

El servei de Dermatologia 
de l’Hospital lidera un 
estudi sobre les reaccions 
en la pell de les vacunes 
contra la COVID-19
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L’hospital va dur a terme els primers proce-

diments d’ecoendoscòpia digestiva, conegu-

da també com ultrasonografia endoscòpica 

(USE). Prèviament al seu inici, es va realit-

zar una formació específica per al personal 

d’infermeria de l’Àrea de Tècniques Especials 

(ATE), per tal de conèixer el funcionament 

dels procediments i el material fungible em-

prat. La implementació d’aquesta tècnica 

s’emmarca dins els objectius del pla assis-

tencial 2019-2022 del centre i forma part de 

la projecció i nova etapa de la Unitat d’Apa-

rell Digestiu de l’Hospital.

L’ecoendoscòpia és una exploració que com-

bina la visió endoscòpica amb l’ecogràfica, 

gràcies a la incorporació d’un transductor 

ecogràfic a la punta del tub endoscòpic. És 

una tècnica de molt lenta corba d’aprenen-

tatge (de 2 a 3 anys), ja que requereix l’ad-

quisició de coneixement, per part de l’en-

doscopista, en la pràctica d’interpretar les 

imatges ecogràfiques visualitzades, saber 

orientar i dirigir l’ecoendoscopi, així com 

conèixer la utilització del material fungible 

emprat.

Aquesta tècnica s’aplica, principalment, en 

l’estudi de tumors digestius (esòfag, estó-

mac i duodè), així com en masses i nòduls 

pancreàtics, de via biliar, alguns segments 

hepàtics, espai retroperitoneal, mediastí, 

tiroides, glàndula suprarenal, i en recte, en-

tre altres. Es fa servir, també, per a valorar la 

resposta del càncer al tractament, estudiar 

adenopaties i sospites de limfoma, i per a la 

detecció de lesions vasculars (ús de la tecno-

logia Doppler, associada a l’ecografia). 

Tot aquest ventall d’utilitats fa que sigui 

una tècnica en creixement i clara expansió, 

i que, cada vegada més pacients, requereixin 

aquest procediment per a un maneig clínic 

òptim i una assistència de qualitat.

Incorporem l’ecoendoscòpia 
digestiva
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L’hospital va invertir 2,5 M d’euros en la 

renovació de diferents equipaments, la 

majoria del Servei de Diagnòstic per a la 

Imatge. Aquesta inversió va comptar amb 

una subvenció d’1,4 M d’euros, destinada 

al cofinançament d’inversions en renovació 

d’equipament sanitari i aparells mèdics, en 

el marc del Programa específic de suport a 

la renovació tecnològica (PERT) promogut 

pel Servei Català de la Salut. 

Entre els equipaments renovats es troba la 

Ressonància Magnètica (RM), amb la ins-

tal·lació d’un equip de 3 tesles que propor-

ciona una qualitat superior i menor durada, 

vers l’equip anterior d’1,5 tesles.

Per a poder fer el canvi d’equipament, du-

rant dos mesos, es va instal·lar un camió 

amb una RM provisional a l’entrada de 

l’edifici d’Atenció Ambulatòria, amb la fina-

litat de garantir el servei fins a la posada en 

marxa de la nova instal·lació.
El 21 de setembre se celebra el Dia Interna-

cional de l’Alzheimer, data instaurada per 

l’Organització Mundial de la Salut (OMS) 

i la Federació Internacional d’Alzheimer 

(ADI). L’objectiu d’aquesta commemoració 

és donar a conèixer la malaltia, les seves 

conseqüències sociosanitàries, i demanar el 

suport i la solidaritat de la població, les ins-

titucions i els organismes oficials.

Per a conscienciar sobre l’Alzheimer, l’Hos-

pital va posar en marxa diverses iniciati-

ves, entre elles, la xerrada “La comunicació 

amb una persona amb Alzheimer millora la 

seva qualitat de vida”, a càrrec de les Sres. 

Ana Sánchez, gestora de casos de l’Equip 

d’Atenció Integral Ambulatòria i Geriatria, i 

Sara Montero, resident d’infermeria Gerià-

trica. Aquesta comunicació es va desenvo-

lupar al CAP Sant Miquel de Granollers i va 

estar dirigida a professionals hospitalaris i 

d’Atenció Primària.

Renovem equipament 
sanitari i aparells mèdics 
gràcies al PERT

Dia Mundial de l’Alzheimer: 
la comunicació amb 
els pacients millora la 
seva qualitat de vida



22

F P H A G  •  M E M Ò R I A  2 0 2 1  •  4  •  S O M  Q U A L I T A T

Vuit hospitals catalans van estar guardonats 

amb els premis internacionals ESO Angels 

Awards de l’European Stroke Organization 

(ESO), en un acte organitzat pel Pla Director 

de les Malalties Vasculars Cerebrals del De-

partament de Salut i l’Agència de Qualitat i 

Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

Els guardons ESO Angels són atorgats, per 

l’European Stroke Organization dins el marc 

de la iniciativa ANGELS (Acute Networks 

Striving for Excellence in Stroke), als centres 

hospitalaris que compleixen tot un conjunt 

d’indicadors que reflecteixen una atenció 

d’excel·lència per als pacients amb ictus. Així, 

els premis tenen per objectiu el reconeixe-

ment de la tasca dels equips hospitalaris i 

professionals implicats en l’atenció dels pa-

cients amb ictus, i en la promoció d’una cul-

tura d’atenció de qualitat i millora contínua.

L’Hospital General de Granollers va estar 

guardonat amb un premi accèssit dels Premis 

Benchmarking CSC/ARQ 2021, promoguts el 

Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) 

i Benchmarking Sanitari 3.0, per obtenir els 

millors resultats en indicadors d’adequació, 

qualitat i eficiència en l’any 2020 a la catego-

ria d’Hospital General.

El projecte CSC / ARQ examina l’anàlisi del 

rendiment i la qualitat, i busca superar la limi-

tació actual de les fonts d’informació, perme-

tent que els centres que en formin part com-

parteixin algun àmbit, més enllà de dades i 

resultats. Higia Benchmarking col·labora en 

aquest projecte del CSC en l’apartat tècnic, 

en la definició i construcció dels indicadors 

d’eficiència, i en l’adequació i qualitat assis-

tencial que s’han utilitzat per identificar els 

hospitals Benchmark. Per a realitzar aquesta 

valoració Benchmark, s’analitzen els resul-

tats, obtinguts a partir de la informació del 

Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) del 

2020 dels hospitals participants, mitjançant 

les anàlisi comparatives ajustades de la pla-

taforma Benchmarking Sanitari 3.0® (BS3).

Guardonats per la qualitat 
assistencial de l’ictus

Rebem un premi accèssit en 
els Premis Benchmarking 
CSC/ARQ 2021
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El mes de març de 2021 es va produir la in-

ternalització del nostre Laboratori Clínic. 

Aquest canvi posiciona favorablement al La-

boratori per a créixer amb criteris d’eficièn-

cia i imita la capacitat assistencial d’altres 

hospitals com el nostre. En aquest projecte, 

dins el marc de la C-17, el nostre laboratori 

de referència passa a ser el Centre de Diag-

nòstic Biomèdic de l’Hospital Clínic (CDB).

Un dels canvis més notables d’aquesta in-

ternalització és que el Laboratori Clínic va 

estrenar un nou sistema d’informació per a 

la gestió de mostres i resultats, l’Infinity de 

Roche. De cara a l’exterior del Laboratori, 

aquest canvi va lligat a una nova platafor-

ma, anomenada ATOM, per a realitzar les 

sol·licituds analítiques. ATOM facilita la 

sol·licitud a través de pantalles més intuïti-

ves, donant informació sobre resultats ante-

riors, temps de lliurament de resultats i preus 

de les determinacions, entre d’altres. També 

permet unificar peticions pendents, aporta 

més facilitats per implementar nous perfils, 

disposa d’un catàleg de proves amb un cer-

cador àgil i permet accedir amb facilitat a la 

documentació pels pacients (consentiments 

informats, dietes, instruccions de recollida 

de mostres, etc.).
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La llet materna és el millor aliment que pot 

rebre un nadó, ja que és més completa que 

qualsevol altra alternativa. La llet mater-

na conté proteïnes, anticossos i greixos que 

garanteixen el creixement i protegeixen el 

lactant de les malalties més freqüents, com 

ara la diarrea i la pneumònia. També, ha de-

mostrat ésser beneficiosa per al desenvolupa-

ment neurològic i visual, així com per a la pre-

venció de malalties pròpies de l’edat adulta.

Això és especialment important per a alguns 

nadons de risc, com els prematurs (nascuts 

abans de les 37 setmanes de gestació), pro-

tegint-los de malalties pròpies de la prema-

turitat. La nutrició amb llet materna és tam-

bé una part crucial en el tractament, en les 

unitats de cures intensives neonatals, dels 

nadons molt prematurs, és a dir, aquells que 

neixen abans de les 32 setmanes o presenten 

un pes inferior a 1.500 g.

Hi ha algunes mares que, inicialment, tenen 

dificultats per atendre la necessitat de llet 

materna dels seus nadons. Aleshores, la do-

nació de llet materna esdevé una excel·lent 

alternativa per a proporcionar una nutrició i 

un tractament òptim a aquests nadons, men-

tre les mares es recuperen. Actualment, el 

Banc de Llet del Banc de Sang i Teixits posa 

a disposició del nostre centre el tractament 

de llet materna per a aquells nens prematurs 

o de baix pes que ho necessitin, gràcies a una 

iniciativa impulsada per la Comissió de Lac-

tància Materna de l’Hospital.

L’Hospital General de 
Granollers disposa de 
llet materna per tractar 
els nens prematurs

Nou sistema d’informació 
al Laboratori Clínic
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Vam signar un conveni de cessió temporal 

a l’Arxiu Municipal, en règim de comodat, 

del nostre fons documental que es remun-

ta al segle XIV. La donació inicial està for-

mada per un conjunt aproximat de 1.500 

fotografies, les més antigues de les quals 

daten dels anys 50 del segle passat, i de 

75 metres lineals de documents, des del 

segle XVII fins al XX (anys 1693- 2000).

Entre la documentació examinada per 

l’equip tècnic de l’Arxiu, en destaca, sobre-

tot, l’alt valor del Llibre d’òbits de l’Hospital 

del període 1693-1841; cal mencionar, tam-

bé, els dos llibres de comptabilitat “Cuentas 

del hospital de esta villa bajo la invocación 

del Cordero de Dios (1852-1877) / (1877-

1892)”, els corresponents als anys 1927-

1935 i la documentació anterior a l’any 

1940. Tot el conjunt documental té un gran 

interès històric, patrimonial i cultural.

A través de la signatura del contracte, l’Ajun-

tament va adquirir l’obligació de conservar 

i custodiar la documentació, i de fer-ne el 

tractament arxivístic per a la correcta classi-

ficació i descripció, per posar-la a disposició 

de la consulta pública.

Signem un contracte 
de cessió temporal del 
nostre fons documental 
amb l’Arxiu Municipal 

El fons documental de 

la FPHAG data del segle 

XIV i en destaca el Llibre 

d’òbits de l’Hospital del 

període 1693 - 1841

4
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Es va implementar un nou sistema de gestió 

de cues i cartelleria digital de l’Àrea Ambula-

tòria. El projecte, iniciat el 2020 amb els ser-

veis de Radiologia i Farmàcia, ja es va posar 

en marxa a tot l’edifici de Consultes Externes.

Aquest sistema va comportar el canvi dels 4 

tòtems d’acollida de visites i el desplegament 

de 41 televisors per les diferents sales d’espera 

on, a banda de la crida de pacients, també es 

va desplegar un sistema de cartelleria digital. 

L’objectiu és oferir als usuaris consells de salut 

que contribueixin a la promoció de la medici-

na preventiva i els hàbits saludables, així com 

continguts corporatius de la institució per a 

reforçar el prestigi i el grau de coneixement 

d’aquesta per part dels usuaris.

Aquest sistema més innovador permet una 

gestió més ràpida a l’hora de fer l’acollida dels 

pacients, garantir la seva confidencialitat i 

poder transmetre continguts d’interès per al 

benestar i la salut.

Desplegament del nou 
sistema de gestió de cues 
i cartelleria digital
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Als darrers anys, s’ha anat incorporant un 

xip identificatiu a tota la roba de llit (llençols, 

bates, tovalloles...) i, durant el 2021, es va 

avançar en aquest propòsit aconseguint que 

la major part de la roba estigui identificada. 

Aquesta acció va permetre que la Bugaderia 

posés en marxa un Sistema de Gestió de la 

Roba de l’Hospital. A través de la informació 

que proporcionen els xips s’identifica la roba 

neta que s’entrega a cada servei, així com la 

roba bruta que es retorna. Finalment, i com a 

part essencial d’aquest sistema, es realitzen 

inventaris setmanals amb un lector.

Aquest nou sistema global dóna molta infor-

mació; d’una banda, sobre la vida útil de cada 

peça, permetent la planificació de la compra 

de roba nova, i d’altra banda, sobre el consum 

de roba de cada servei, permetent l’ajusta-

ment dels estocs a les necessitats reals. L’ob-

jectiu és que cada servei disposi de la quanti-

tat de roba necessària per al seu dia a dia.
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Entren en funcionament els 
inventaris de roba amb lector

4
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Al 2021 es va dur a terme un procés excep-

cional de moviment intern per al personal 

d’infermeria de malalt crític, fet que va per-

metre reordenar els diferents llocs de treball 

d’aquesta àrea, incrementats a causa de 

l’activitat COVID-19, facilitant la seva co-

bertura. 

Tanmateix, a finals d’any, es va arribar a un 

acord amb el Comitè d’Empresa per les ba-

ses del procés general de moviment intern, 

amb la voluntat d’establir uns criteris esta-

bles per a la promoció horitzontal dins de 

l’hospital.

SOM UN EQUIP

5
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Canvis en el sistema de 
lliurament de documents 
d’incapacitat temporal

Moviment intern de places

Continuant amb el procés de digitalització 

i reducció de paper de la Direcció de 

Persones, es va posar en marxa un nou 

sistema per al lliurament dels documents 

d’incapacitat temporal (IT) mitjançant 

l’enviament dels documents a l’adreça de 

correu it@fphag.org. Aquest nou sistema 

millora el lliurament dels documents d’IT 

evitant els desplaçaments de professionals 

i/o familiars a l’hospital.
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El 2021 va ser un any marcat per una forta 

necessitat d’incorporació de professionals, 

principalment d’infermeria i metges, per do-

nar resposta a les necessitats assistencials de 

l’hospital, les quals es van veure incrementa-

des pel context de pandèmia i per la dificultat 

de disposar de professionals en el sector. 

En aquest marc, es van contractar estudiants 

d’últims cursos d’Infermeria, en qualitat d’Au-

xili sanitari, per tal de reforçar els equips d’in-

fermeria i amb el propòsit que, en finalitzar la 

carrera, poguessin incorporar-se a la nostra 

organització. 

Es va realitzar una important tasca de cerca 

proactiva de professionals, així com de fide-

lització i millora de l’experiència dels profes-

sionals.

Desenvolupament de la nova acollida 

corporativa

Durant l’any 2021 es va dissenyar el nou Pla 

d’Acollida corporatiu online, molt visual i 

atractiu, per a tots els nous professionals que 

s’incorporin a la institució. L’objectiu d’im-

plantació del Pla està fixat per a l’any 2022 

i consisteix en un tour virtual per l’Hospital, 

amb fotos 360º, que permet conèixer les dife-

rents àrees de la institució.

D’altra banda, també es va redissenyar la for-

mació online bàsica d’acollida en prevenció 

de riscos laborals, amb l’objectiu d’incorporar 

elements de gamificació i storytelling que fa-

cilitin l’aprenentatge.

Coordinació d’activitats empresarials

Al 2021 va ser necessària la coordinació d’ac-

tivitats empresarials en l’àmbit de riscos la-

borals en obres, vetllant pel compliment de 

la normativa, en col·laboració amb el Servei 

d’Infraestructures i Manteniment, així com 

pel compliment de les mesures de seguretat, 

garantint que cap interferència suposés un 

risc pels professionals de la FPHAG (nova UCI, 

nou Hall, edifici Benito Menni...).

Formació en prevenció de riscos laborals

Al llarg del 2021 es va treballar, conjuntament 

amb l’àrea de Formació i Desenvolupament, 

en l’actualització de diverses accions formati-

ves, sobretot en el nou curs de Riscos Generals 

i Mesures Preventives Bàsiques. A més, es va 

iniciar el nou curs de Prevenció del Risc Biolò-

gic, el qual va tenir una gran acollida (151 par-

ticipants en 9 mesos sumats als 217 que van 

realitzar el d’Agents Biològics i COVID-19). 

Paral·lelament, es va decidir mantenir l’accés 

en obert als cursos amb alta demanda: Pre-

venció en l’ús de pantalles de visualització de 

dades, Protecció i lluita contra incendis, i Si-

tuacions d’Emergència: Pla d’Autoprotecció. 

Amb posterioritat, s’han seguit oferint cursos 

d’alta importància en quant a la prevenció de 

riscos, com el de Mobilització de pacients i el 

de Prevenció de violència ocupacional.

Campanya de la grip 2020-2021

La vacunació de la grip també va tenir un 

paper rellevant, amb l’administració de 744 

dosis a professionals del nostre centre i a 56 

estudiants i altres col·laboradors del nostre 

centre.

Desenvolupament

Prevenció de riscosAl 2021 es van contractar 

estudiants d’últims cursos 

d’Infermeria, en qualitat d’Auxili 

sanitari, per tal de reforçar 

els equips d’infermeria
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La COVID-19 ens va fer centrar esforços i 

prioritzar l’atenció vers la població afectada 

per la pandèmia, sense deixar de vetllar per 

aquells pacients que requerien una atenció 

més urgent i prioritària. Des d’Infermeria de 

l’Hospital, van commemorar aquest fet amb 

el lema ‘CUIDANT MÉS ENLLÀ DE LA CO-

VID’ i, per aquest motiu, es va donar veu a 

una petita representació dels professionals 

sanitaris amb els seus testimonis en forma 

de vídeo.

En el marc de la celebració del Dia de la In-

fermeria, es va organitzar la primera edició 

del torneig Infermeria Pàdel Tour de l’hos-

pital al Club de Tenis Belulla, on van parti-

cipar diferents professionals promocionant 

l’adopció d’hàbits saludables: exercici físic i 

alimentació saludable. La directora d’Infer-

meria, Saray Alen, va destacar que: “Hem de 

seguir cultivant totes aquestes iniciatives i 

promoure la prevenció, perquè la qualitat de 

vida dels nostres ciutadans i professionals si-

gui cada dia millor. Seguim CUIDANT de les 

PERSONES i CUIDANT dels que CUIDEN”.

Posteriorment, durant el mes de juny, les 

infermeres del Vallès Oriental i el Mares-

me van participar a la jornada “Què ens ha 

deixat de positiu la pandèmia?”. En aquest 

esdeveniment, la Sonia de Sande, infermera 

i Cap d’Àrea d’Hospitalització Quirúrgica, va 

parlar de l’adaptabilitat del personal d’infer-

meria des de la gestió. Aquesta jornada va 

servir per a conèixer, analitzar i reflexionar 

sobre com, des del punt de vista d’aquest 

col·lectiu, s’accepten i es desenvolupen els 

canvis que han vingut per a quedar-se, així 

com què ens espera en el futur després de les 

mancances, tan evidents, que ha posat en 

relleu la pandèmia de la COVID-19. 

Un any més, 60 professionals de l’Hospital 

van participar en la IV edició de les olimpía-

des solidàries BCN Salut Games. En aques-

ta edició, l’equip de bowling va guanyar la 

medalla d’or. També es van aconseguir dues 

medalles de bronze, una en l’especialitat de 

running i una altra en vòlei platja. En total, 

a les Olimpíades Solidàries es van recaptar 

més de 7.000 € que es van destinar a 12 ac-

cions solidàries.

Celebrem el dia de la 
Infermeria i de les TCAIs

Salut Games, exemple de 
solidaritat, vida saludable 
i team building
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La direcció de persones: 
dades del 2021 

Sexe Percentatge

Dones 75,65%

Homes 24,35%

Total 100,00%

24,35%  homes

75,65 dones

0 100100 200200 300300

12,53% 14,26%16-25

9,18% 12,98%26-30

9,59% 10,21%31-35

11,30% 10,85%36-40

14,52% 11,70%41-45

13,08% 11,70%46-50

11,85% 8,94%51-55

9,93% 10,43%56-60

8,01% 8,94%>60

Piràmide d’edats a 31 de desembre de 2021

  dones     homes

anys14
Antiguitat mitjana

anys43
Edat mitjana

Un any, 12 notícies

1.   Cabré Junqueras segueix fent realitat el 

projecte de musicoteràpia a l’Hospital 

General de Granollers tot i la pandèmia.

2. Incorporem l’ecoendoscòpia digestiva.
3. L’Hospital General de Granollers reprèn 

l’acompanyament de pacients.
4. Organitzem una Jornada pràctica d’àmbit 

estatal sobre la  reparació artroscòpica 
del Lligament Creuat Anterior (LCA).

5. Es publiquen els resultats del primer es-
tudi europeu sobre les reaccions en la pell 

de les vacunes contra la COVID-19.

6. Rebem una subvenció per renovar equi-

pament sanitari i aparells mèdics.

7. S’inicien les obres de construcció de l’edifi-

ci compacte.

8. Dia Mundial de l’Alzheimer: la comu-

nicació amb els pacients millora la seva 

qualitat de vida.

9. Obre l’Espai Domum Granollers per a 

una assistència més humana i propera en 

el càncer.

10. Guardonats per la qualitat assistencial de 

l’ictus.

11. Rebem el premi a la ‘Millor política d’RSC 

i Qualitat’ en els Premis New Medical Eco-

nomics.

12. Celebrem La nit dels agraïments.

Comunicació 2021
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La Comunicació en xifres

Xarxes Socials 2021

760
aparicions en 

premsa

11
butlletins 

informatius per als 
professionals del 
centre “L’Apunt”

344
peticions 

ateses

21
articles al Blog

79
notes de premsa

300
dissenys

213
comunicats a 
professionals

10
butlletins 

InfoCOVID

240
reculls de 

premsa 
publicats

20
Organització 

d’actes

3.012
seguidors

14%

8.122
seguidors

20%

5.547
seguidors

6%

5.753
seguidors

30%
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La Residència Adolfo Montañá és un centre 

adreçat a persones que necessiten una assis-

tència integral, atenció i supervisió constant 

i que fan de la nostra residència, la seva llar. 

A partir del març del 2020, a causa de la 

situació pandèmica, va caldre realitzar un 

canvi en les dinàmiques establertes amb 

anterioritat. Al llarg del 2021, el grau de 

flexibilitat va estar molt alt degut a les mo-

dificacions freqüents de les mesures de pro-

tecció cap als residents que es dictaven des 

dels diferents departaments: restriccions de 

les visites amb els seus familiars, contacte 

amb altres residents, compartició d’espais 

comuns, etc. Així, es van haver d’adaptar 

les activitats grupals per convertir-les en 

activitats individualitzades, on el que més 

reconfortava als residents era la conversa i 

l’acompanyament en aquest procés tant dur 

i, en ocasions, difícil d’entendre. 

Quan les mesures ho van permetre, es van 

iniciar les activitats grupals activant les sor-

tides a la terrassa del primer pis, de manera 

que els residents podien compartir un espai 

amb alguns companys i, alhora, tenir cura de 

les plantes i flors.

Al mes de juny es va poder realitzar la prime-

ra sortida al museu de Granollers, àmplia-

ment desitjada a causa de la pandèmia. El 

fet de poder sortir, tenir contacte amb l’exte-

rior i veure una exposició era quelcom que va 

il·lusionar molt als residents.

Posteriorment, de forma progressiva i en 

funció de l’estabilitat en el nombre de con-

tagis, es van anar recuperant les activitats 

habituals, com els grups de conversa, les 

sessions de cinema i les celebracions de les 

festes tradicionals del nostre calendari. Un 

exemple, va ser la castanyada, amb elabo-

ració de panellets i entreteniment amb jocs 

de taula, bingo i sessions de musicoteràpia, 

entre d’altres.

A partir del mes d’octubre, alguns residents 

van poder començar a gaudir, durant gran 

part del dia, de l’espai del menjador i de la 

sala d’estar fins després de dinar. A més a 

més, també es va reactivar l’activitat reli-

giosa amb la comunitat vedruna, present en 

moments àlgics, en moments difícils i en es-

deveniments significatius.

Durant el primer semestre de l’any s’han por-

tat a terme millores en l’acondicionament dels 

passadissos i sales d’estar de la residència.

AL COSTAT DE LA 
GENT GRAN
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Introducció
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Les activitats de la Residència canvien en 

funció de les persones que hi viuen, de la seva 

història de vida, dels gustos i de les seves pre-

ferències, fent que cada resident se senti més 

identificat a les activitats establertes.

La participació dels residents a les activi-

tats varia durant l’any, com a conseqüència 

de la pandèmia i en funció de l’estació de 

l’any, procurant realitzar activitats a l’aire 

lliure durant la primavera i l’estiu. Aquesta 

participació també va minvar en els mo-

ments en què es van produir onades de 

COVID-19.

Participació dels residents

El que més reconfortava als 

residents era la conversa 

i l’acompanyament
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La Residència té 52 places. ( 31 de publiques i 

21 de privades).

Les dades del 2021, en referència a la situació 

a 31 de desembre, eren les següents:

Dades del 2021

6
Residents a 31 desembre 2021  49
                            Contracte SAR 28

                            Contracte Privat 21

Altes voluntàries 1

Defuncions 16

14,29%  61 a 80 anys

59,18%  81 a 90 anys

26,53%  91 a 101 anys

65,30%  dones

34,70%  homes

Distribució segons sexe Distribució segons grup d’edat
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El grau de dependència funcional i cognitiva 

va seguir incrementant-se en les persones 

a partir dels 83 anys. Es va evidenciar una 

reducció del 3% en la dependència de grau 

baix, així com un increment considerable de la 

dependència de grau mig i un increment més 

accentuat, del 5%, en l’alta dependència. 

La causa principal de les dades prèvies es 

relaciona amb el fet de què les famílies 

mantenen els seus familiars a domicili 

fins que es veuen incapaços de poder-los 

cuidar de forma adequada. Així, les famílies 

decideixen ingressar els seus familiars a una 

Residència per a garantir-los una atenció 

individualitzada de la mà de professionals 

especialitzats, que donin resposta a les 

necessitats individuals de cada persona.

Grau de dependència 
dels residents
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L’Hospital de Dia Sant Jordi

6

Edat Dona Home Totals

Fins 64 19,55% 10,90% 30,45%

Entre 65 i 74 14,84% 18,16% 33,00%

Més de 74 19,55% 17,00% 36,55%

Total general 53,94% 46,06% 100%

Distribució per Edat i Sexe

Dones Homes

Usuaris atesos 358 194 164

Usuaris nous a 31/12/2021 279

Usuaris reingressats 9*

Altres 198

Activitat Assistencial

*Es van considerar usuaris reingressats aquells que van ser alta i van patir un poste-

rior ingrés dins del mateix any, reflectint les dobles estades d'un mateix usuari.
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Diagnòstic Dona Home Totals

D. Mixta 3,07% 3,91% 6,98%

D. Vascular 3,03% 5,07% 8,10%

DCL 19,56% 15,36% 34,92%

M. Parkinson 5,87% 6,42% 12,29%

DTA 7,54% 5,31% 12,85%

DCA 0,56% 4,19% 4,75%

EM 5,86% 1,68% 7,54%

Epilèpsia 2,51% 1,12% 3,63%

Supervivents Càncer 1,68% 0,56% 2,24%

Altres 3,45% 3,25% 6,70%

Total general 53,13% 46,87% 100%

Distribució per Diagnòstic i Sexe

Nivell Mini Mental Dona Home Totals

Inicial 40,22% 32,68% 72,90%

Lleu 11,17% 9,78% 20,95%

Moderat 2,79% 3,36% 6,15%

Total general 54,18% 45,82% 100%

Distribució per Nivell de Mini Mental i Sexe
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6
Aiguafreda 1,12% Llinars 40,22%

Bigues i Riells 2,23% Montmeló 11,17%

Canovelles 8,10% Montornès 2,79%

Cànoves 1,40% Matarós 2,79%

Cardedeu 6,15% Sant Antoni Vil. 2,79%

Caldes de Montbui 0,28% Sant Celoni 1,68%

Granollers 36,31% St. Feliu de Codines 0,28%

L'Ametlla 1,68% Sta. Eulàlia Ronçana 1,96%

La Garriga 4,19% Santa Mª Palaut. 0,28%

La Roca 40,22% Tagamanent 0,28%

Les Franqueses 11,17% Vallromanes 0,80%

Lliçà Am 2,79% Vilanova del Vallès 1,68%

Lliçà Av 2,79% Total general 100% 

Distribució per Població
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El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Trauma-

tologia (COT) de l’Hospital, conjuntament 

amb la Universitat Internacional de Cata-

lunya (UIC), va organitzar la Jornada d’Im-

mersió Clínica en reparació artroscòpica 

del Lligament Creuat Anterior (LCA). En el 

marc de la Jornada, es va explicar una nova 

tècnica quirúrgica de fixació femoral del 

LCA i s’hi va comptar amb la participació de 

traumatòlegs convidats de Ciudad Real, Gi-

rona, Jaén, Múrcia i Tarragona.

El programa, adreçat a metges especialis-

tes en Cirurgia artroscòpica de genoll, va 

combinar l’observació de 6 cirurgies dins 

del quiròfan de l’Hospital amb pràctiques 

en espècimen al Centre d’Anatomia i Dis-

secció de la UIC.

L’objectiu del curs era conèixer i millorar les 

tècniques d’artroscòpia de genoll per a la 

reconstrucció del LCA utilitzant tendons is-

quiotibials. La pràctica en espècimen va in-

cloure tècniques de reparació de lligament 

creuat anterior i posterior, i reparacions me-

niscals.

El Servei de COT de l’Hospital realitza una 

mitjana de més de 200 artroscòpies de ge-

noll cada any, de les quals un 25% són repa-

radores del LCA. Els resultats a llarg termini 

són d’absoluta reincorporació a les activi-

tats prèvies a la lesió en un 97% dels casos. 

Aquestes dades d’excel·lència en el tracta-

ment de les lesions del LCA han fet que la 

Unitat de Cirurgia Artroscòpica del nostre 

Servei de COT sigui reconeguda com a Cen-

tre Estatal de Referència en aquest l’àmbit.

GESTIÓ DEL 
CONEIXEMENT
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L’Hospital organitza una 
Jornada pràctica d’àmbit 
estatal sobre la  reparació 
artroscòpica del Lligament 
Creuat Anterior (LCA)
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El 8 d’octubre, el Servei de Neurologia de 

l’Hospital General de Granollers, juntament 

amb la col·laboració de la Societat Catala-

na de Neurologia, va celebrar la VIII Jornada 

d’actualització en Neurologia.

L’objectiu d’aquestes jornades anuals és ac-

tualitzar el maneig i diagnòstic de les pato-

logies més prevalents en Neurologia. A les 

jornades del 2021 es va fer un abordatge 

diagnòstic i terapèutic de les principals com-

plicacions de la COVID-19 i es van presentar 

els resultats preliminars de l’estudi BEST (Be-

nefit Holter SRA in TIA patients), per avaluar 

la fibril·lació auricular en pacients amb ictus 

transitoris de causa desconeguda. Entre d’al-

tres novetats, també es va abordar l’actualit-

zació en el tractament de la disfàgia orofa-

ríngia, es va tractar la controvertida retirada 

de la medicació en pacients amb epilèpsia ge-

neralitzada i es van presentar els resultats de 

dos models d’atenció integral en Neurologia 

(la incorporació d’una infermera de pràctica 

avançada en Consultes Externes i un Hospital 

de Dia per a la rehabilitació cognitiva en totes 

les patologies neurològiques). D’altra banda, 

la Dra. Nuncia Boltes, neuròloga del Servei de 

l’Hospital General de Granollers, va presen-

tar els resultats preliminars de l’estudi VARI-

FALDI, un estudi prometedor dirigit a frenar 

l’avanç de la deterioració cognitiva mitjançant 

el control estricte dels factors de risc vascular.

La Jornada va comptar amb la presència del 

Dr. Francesc Graus, un dels neuròlegs més 

prestigiosos del nostre país i de reconeixe-

ment internacional en el camp de la neuroim-

munologia, qui va tancar la jornada amb una 

extraordinària classe magistral d’actualitza-

ció en el maneig de les síndromes paraneo-

plàsics.

VIII Jornada d’actualització 
en Neurologia del Vallès 
Oriental. Tractament i 
diagnòstic de les malalties 
neurològiques més prevalents

El Servei de Traumatologia de 

l’Hospital realitza una mitjana 

de més de 200 artroscòpies 

de genoll cada any



44

F P H A G  •  M E M Ò R I A  2 0 2 1  •  7  •  G E S T I Ó  D E L  C O N E I X E M E N T

Durant l’any 2021, l’Àrea de Recerca i Inno-

vació, ha tingut una participació activa en les 

xarxes on participen, com el Comitè de Re-

cerca de la Coordinadora Catalana de Fun-

dacions, des d’on s’han organitzat diferents 

activitats. Segueix formant part de la Junta 

Directiva de la Red de Entidades Gestoras 

de Investigación Clínica (REGIC), de la qual 

ostenta la Presidència. A més, participa en la 

xarxa Healthcare Living Lab Catalonia i en el 

Centre per a la Integració de la Medicina i les 

Tecnologies Innovadores (CIMTI), col·labo-

rant en el projecte de comunicació entre ni-

vells assistencials liderat per la Dra. Gemma 

Pérez de la Direcció d’Infermeria, i també en la 

xarxa estatal ITEMAS de l’Instituto de Salud 

Carlos III (SCIII), col·laborant en el programa 

d’Incubació del Node Taulí, on es va seleccio-

nar el projecte liderat per la Dra. Núria Rudi, 

cap del Servei de Farmàcia de l’Hospital Ge-

neral de Granollers, com a projecte guanya-

dor d’aquesta primera convocatòria per pas-

sar a formar part de la cartera Taulí. En aquest 

projecte també hi participen els Serveis d’Ur-

gències, Hospitalització a Domicili i la Direc-

ció d’Estratègia Digital del nostre Hospital.

Scientia

L’Hospital va signar un acord de participació 

en el repositori institucional Scientia, que és el 

Dipòsit d’Informació Digital del Departament 

de Salut per a la gestió de la producció cien-

tífica en ciències de la salut a Catalunya. És 

una plataforma digital, d’accés obert a la lite-

ratura científica produïda pels professionals, 

personal investigador i docents que presten 

serveis en les entitats i centres que confor-

men el sistema sanitari públic de Catalunya.

Scientia s’adreça tant al personal que du a 

terme funcions assistencials, docents, d’in-

vestigació i gestió i administració pública dins 

el sistema sanitari català com als estudiants i 

ciutadania en general que tenen dret a l’accés 

lliure dels continguts públics. De manera pro-

gressiva, l’hospital anirà incorporant les pu-

blicacions científiques dels seus professionals, 

sempre que aquestes compleixin amb els re-

quisits establerts i les polítiques de copyright. 

Realitat virtual

Al llarg del mes de juny i englobat dins del Pla 

Innovem, es van dur a terme una sèrie de ses-

sions d’Introducció a la Realitat Virtual (RV) 

gràcies a la col·laboració amb la Mútua de 

Terrassa. Les aplicacions de RV disponibles 

van ser: Orcid (immersió), CovidCos (apre-

nentatge) i CovidCor (relaxació). Es van rea-

litzar 81 sessions, de 20-30 minuts per parti-

cipant, amb l’ús d’ulleres virtuals.

IX Jornada de Recerca

El 18 de novembre, es va celebrar la IX Jor-

nada de Recerca i Innovació amb l’objectiu 

d’estimular i potenciar la recerca biomè-

dica i translacional i la cultura innovadora 

al nostre centre, alhora que difondre les 

iniciatives que s’estan desenvolupant ac-

tualment. Enguany el format de la jornada 

va ser híbrid, presencial i online, i van assis-

Recerca i Innovació

7
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tir-hi un centenar de persones. La jornada 

es va adreçar a tots els professionals assis-

tencials de l’Hospital. En aquesta novena 

edició, la ponència central va versar sobre 

la computació d’altes prestacions i la Inte-

l·ligència artificial en el futur de la biomedi-

cina, presentada pel Dr. Alfonso Valencia, 

director del Departament de Ciències de la 

Vida del centre de recerca Barcelona Super-

computing Center (BSC).

Seguidament, es van presentar els articles, 

les comunicacions orals i els projectes selec-

cionats d’aquesta edició per a la seva pun-

tuació final. Finalment, es van entregar els 

Premis de Recerca Dr. Carles Vallbona. Els 

professionals assistencials premiats van ser:

Premi al millor article: 
The role of teledermatology and teledermoscopy in the diagnosis of actinic keratosis and 
field cancerization. 
Dr. Joaquim Sola Ortigosa, Dr. Carlos Muñoz Santos, Dra. Teresa Masat Ticó, Dr. Joan Isidro Orteg i Dr. 
Antonio Guilabert Vidal.  Hospital General de Granollers i Atenció Primària SAP Vallès Oriental

1r Premi de Projecte de Recerca: 
Estudi de factors pronòstics i validació de l’índex Oakland en el maneig de pacients amb 
hemorràgia digestiva baixa a l’Hospital General de Granollers. 
Dr. Antonio Sureda Sintes, Dra. Maria Batlle Figueras, Dra. Laura Vásquez Candela, Dra. Nares Arroyo 
García, Dra. Mireia Amillo Zaragüeta, Dr. Orlando Aurazo Ramos, Dra. Aurora Aldeano Martín i Dra. 
Míriam Flores Yélamos

2n Premi de Projecte de Recerca: 
Estudi de recurrència en hèrnia hiatal paraesofàgica intervinguda a l’Hospital General de 
Granollers. Relació amb l’ús de malla diafragmàtica. 
Dra. Aurora Aldeano Martín, Dra. Arantxa Rada Palomino, Dr. Nico Garriga, Dra. Maria Batlle Figueras, 
Dra. Míriam Flores Yélamos, Dr. Antoni Sureda Sintes, Dra. Patricia Ruiz de León i Dr. Enric Ponsi Ripollés

3r Premi de Projecte de Recerca: 
Validació d’un algoritme d’indicació terapèutica amb pacients amb fractura intracapsular 
del fèmur. 
Dr. Sergi Benavente Enriquez, Dr. Enric Cruz Olivé, Dr. Luis Gerardo Natera Cisneros, Dra. Eva Cases 
Rodríguez i Dra. Maria Victoria Farré

Premi a la millor Comunicació: 
El ruido ambiental en la UCI, un problema de fondo. 
Sr. Ignacio Salcedo Lambea, Dra. Pamela Sáenz Andapia, Sr. Carlos Polanco Durán, Sra. Rocío Yanguas 
Quesada, Sra. Verónica Villodres Vidal, Dra. Judith Xirgu Cortacans, Dr. Pau Garro Martínez i Sr. Josep 
Rodríguez Sadurní. Direcció d’Infermeria i Servei de Medicina Intensiva
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Activitats de la Xarxa d’Innovació en Salut 

(XISCAT)

Com a membres del XISCAT, l’Àrea de Re-

cerca i Innovació va coordinar i organitzar 

diverses activitats. D’entre elles, cal desta-

car el II Cafè d’Innovació de XISCAT del 24 

d’abril 2021, enfocat en les “Aplicacions de 

la realitat virtual en Salut” i que va comp-

tar amb l’empresa convidada Psious, i el “I 

Vermut de la Innovació”, celebrat el 17 de 

juny 2021, amb la participació de més de 

90 assistents de diferents àmbits del sector 

sanitari. La temàtica de la sessió es va cen-

trar en la impressió 3D en salut, i va estar 

dirigida, principalment, a professionals hos-

pitalaris.

A la sessió del Vermut, per part del nostre 

centre, hi va participar el Dr. Enric Cruz - 

Cap del Servei de Cirurgia Ortopèdica i 

Traumatologia, amb la ponència sobre “Ex-

periències d’impressió 3D en els hospitals”. 

L’Àrea de Docència de la FPHAG gestiona 

diversos estrats de formació: docència de 

Pregrau, de Grau, de Postgrau i la Formació 

Sanitària Especialitzada (FSE).

El curs 2020-2021 vam col·laborar en la for-

mació de 773 persones (151 alumnes de Pre-

grau, 479 alumnes de Grau, 33 estudiants de 

Màster o Postgrau i 110 residents de FSE).

Formació de Pregrau

Aquesta formació engloba els estudis de tí-

tols superiors abans del Grau, així com els 

estudis de ciències, arts i humanitats. Dins 

d’aquesta àrea, durant el curs 2020-2021, 

es van formar a la FPHAG un total de 151 es-

tudiants, xifra lleugerament superior al curs 

anterior (124 estudiants al curs 2019-2020).

• Àrea de ciències de la salut: 130 alumnes.

• Àrea tècnica: 7 alumnes.

• Àrea administrativa: 14 alumnes.

Formació de Grau

Durant l’any acadèmic 2020-2021 vam as-

sumir la formació d’un total de 479 alum-

nes, la major part estudiants d’Infermeria, 

Medicina i Farmàcia hospitalària.

• Medicina: 190 alumnes.

• Infermeria: 212 alumnes.

• Farmàcia: 64 alumnes.

• Nutrició i dietètica: 4 alumnes.

• Fisioteràpia: 6 alumnes.

• Logopèdia: 1 alumne.

• Teràpia Ocupacional: 1 alumne.

• Relacions laborals: 1 alumne. 

Pel que fa als alumnes del Grau de Medicina 

de la UIC, vam rebre a 186 alumnes. 

La FPHAG col·labora en la formació d’es-

tudiants de Medicina de la Universidad de 

Monterrey des del 2011 i amb la Fundación 

Universitaria Juan N. Corpas (Colòmbia) 

des del 2018.
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Formació de Postgrau

Els estudis de Postgrau i Màster perme-

ten una formació avançada; aquesta, està 

orientada a l’especialització acadèmica o 

professional i a la iniciació en tasques in-

vestigadores.

L’evolució del nombre d’estudiants de Post-

grau i Màster és variable en el temps. Du-

rant el curs acadèmic 2020-2021 vam par-

ticipar en la formació de 33 persones que, 

majoritàriament, eren alumnes d’universi-

tats de l’àmbit de Catalunya.

Formació Sanitària Especialitzada

Actualment, la FPHAG té 14 unitats do-

cents acreditades pel Ministeri de Sanitat 

(dues d’elles són Unitats Docents Multipro-

fessionals: la d’Obstetrícia i Ginecologia, 

que forma metges d’obstetrícia i ginecolo-

gia i infermeres matrones, i la de Geriatria, 

que forma metges residents i infermeres). A 

l’any 2021, es va incorporar el primer resi-

dent de Dermatologia, així com la primera 

resident d’Infermeria Geriàtrica. A més, el 

nostre centre va participar en la formació 

hospitalària de metges i metgesses espe-

cialistes en formació de Medicina Familiar i 

Comunitària i de Psiquiatria, en combinació 

amb l’àrea docent de Gerència Territorial 

Metropolitana Nord i la Unitat docent Be-

nito Menni. 

En total, durant l’any 2021, al nostre Centre 

es van formar 110 residents, concretament 

94 especialistes mèdics, 7 d’infermeria, 5 en 

farmàcia hospitalària i 4 en psicologia.

Satisfacció dels diferents professionals en 

formació amb el nostre Hospital

Podem afirmar que les persones que reben 

formació al nostre centre estan satisfetes 

amb la formació rebuda, fet que queda re-

flectit en els resultats de les enquestes de 

satisfacció. 

• Enquestes de satisfacció de Pregrau, Grau 

i Postgrau: Nota mitjana 8,75 / 10.

• Enquestes de satisfacció de residents 

(FSE): Nota mitjana 7,47 / 10.

El 2021 es va incorporar el 

primer resident de Dermatologia 

i la primera resident 

d’Infermeria Geriàtrica
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Durant l’any 2021, hi van haver 3.279 par-

ticipacions al Pla de formació de l’HGG, de 

les quals 2.782 van ser de formació interna 

(cursos de formació interns i sessions for-

matives), 342 van ser de formació externa 

(formacions en altres centres i participa-

ció en congressos i seminaris) i 155 van ser 

d’alumnes d’altres centres o institucions. 

Tot i que es va reprendre la major part de 

l’activitat formativa que va quedar atura-

da per les restriccions de la pandèmia de la 

COVID-19, encara no s’han assolit el nivells 

de 2019.

Indicadors de resultat i compliment del pla 

de formació

 L’índex de satisfacció dels professionals en 

relació a les activitats formatives va ser glo-

balment molt positiu, situant-se en un 8,73 

al 2021.

Finalització de l’Itinerari formatiu de profes-

sionals TCAI

A finals de 2021 finalitzaren les accions 

formatives de la primera edició de l’Itine-

rari formatiu de TCAIs (2018-2021), el qual 

pretenia empoderar i incrementar el rol 

d’aquest perfil assistencial dins l’organitza-

ció. Al llarg de tot el programa, els partici-

pants van poder posar en pràctica habilitats 

tècniques i personals decisives pel lloc de 

treball. L’Itinerari va finalitzat amb la pre-

sentació dels Treballs finals d’Itinerari, que 

van posar de relleu el rol avançat que, cada 

vegada més, està agafant el TCAI i la diver-

sitat d’àmbits on es desenvolupa.

S’impulsa el Grup de Simulació per potenciar 

aquesta metodologia docent

L’any 2021 es va crear un grup de simula-

ció, format per professionals de diferents 

àrees, per tal d’impulsar aquesta metodo-

logia formativa. D’altra banda, es va iniciar 

l’habilitació d’una aula de simulació docent 

per a realitzar simulacions pràctiques de si-

tuacions reals que els professionals han de 

manejar al seu lloc de treball.
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Nombre d’accions formatives realitzades
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L’Hospital General de Granollers guardo-

nat amb el premi a la ‘Millor política d’RSC 

i Qualitat’ en els Premis New Medical Eco-

nomics

La VII Edició dels premis va congregar més 
d’un centenar de professionals del sector 
sanitari. L’Hospital General de Granollers 

va estar guardonat amb el premi a la ‘Millor 

política d’RSC i Qualitat’ a la VII Edició dels 

Premis New Medical Economics.

La publicació digital especialitzada en el 

món de la gestió sanitària i l’experiència 

del pacient New Medical Economics lliura 

aquests premis anuals reconeixent la tas-

ca de professionals, Administració i totes 

aquelles entitats que hagin contribuït, de 

manera significativa, al desenvolupament 

de la Biomedicina i les Ciències de la Salut a 

Espanya, i mantinguin una activitat innova-

dora, investigadora, de gestió i d’experièn-

cia al pacient.

Hospitals de Catalunya donen l’excedent 

de fàrmacs no usats en el tractament de la 

COVID-19

Nou hospitals de tot Catalunya, d’entre els 

quals es troba el nostre centre, es van ad-

herir a la donació de l’excedent de fàrmacs 

per a la COVID-19 que va iniciar la Funda-

ció Hospital Sant Joan de Déu de Martorell 

(FHSJDM). Els centres van donar 53.915 

fàrmacs antiretrovirals i antimalàrics.

Entrega de premis del concurs de fotografia 

‘Promou la lactància materna’

Amb motiu de la celebració de la Setmana 

Mundial de la Lactància Materna, la Comis-

sió de Lactància de l’Hospital va organitzar 

l’onzena edició del concurs de fotografia, 

obert a tots els professionals i usuaris del 

centre, per a promoure i sensibilitzar als fu-

turs pares i mares sobre els beneficis de la 

lactància materna. En total, es van presen-

tar 41 fotografies, que varen ser valorades 

per un jurat constituït per les assistents al 

Curs de Lactància Materna organitzat per 

l’Hospital. 

LA NOSTRA 
RESPONSABILITAT 
SOCIAL
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Compromesos amb l’entorn
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La promoció de la lactància materna és una 

tasca de l’equip de l’àrea Materno-infantil i 

Pediatria de l’Hospital, iniciada l’any 1999, 

i que ha estat reconeguda amb el guardó 

IHAN (Iniciativa per a la Humanització de 

l’Assistència al Naixement i la Lactància).

Col·laboració en els premis

Un any més, l’empresa de referència al sector 

de la puericultura PLAY S.A., reafirmant el 

seu compromís amb la seguretat dels infants, 

va donar suport a aquesta iniciativa amb el 

lliurament del primer premi, que va consistir 

en una cadireta per al cotxe. D’altra banda, 

l’empresa Suavinex, dedicada a productes 

relacionats amb l’embaràs, la futura mamà, 

la lactància materna i els nadons, va oferir el 

segon premi, un extractor de llet elèctric i una 

cistella amb productes de la marca.

FOTOGRAFIES PREMIADES:

1r premi:

Títol: De mi per a tu

Autora: Meritxell Sánchez

2n premi:

Títol: Enamorada d’en Pau

Autora: Sandra Serrano

3r premi:

Títol: El regal de la meva vida

Autora: Anna Roman

1

2

3
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Avancem en la recollida de residus

Durant el 2021 es van crear i millorar els cir-

cuits de gestió de diferents residus.

D’una banda, al Bloc quirúrgic es generen 

RAEES (Residus d’aparells elèctrics i elec-

trònics: bisturís elèctrics, dissectors...) de-

rivats de les activitats que es duen a terme 

en aquesta àrea., Aquests residus són ges-

tionats com a Residus Sanitaris Especials, 

pel seu origen i per la seva consideració de 

bioperillosos. Després de sotmetre’ls a un 

procés d’esterilització perden la seva con-

dició de perillositat i poden ser reciclats i/o 

reutilitzats en un 80%, ja que gran part de 

les fraccions en les que són separats es rein-

trodueixen al mercat com a matèria primera. 

Aquesta millora, a més de fomentar el reci-

clatge, disminueix la petjada de carboni.

D’altra banda, també a l’Àrea Quirúrgica, es 

generen marcapassos que, un cop recollits 

en uns contenidors específics, són sotmesos 

a una esterilització per autoclau de vapor, 

eliminant la seva condició de bioperillositat. 

Posteriorment, són manipulats pel desmun-

tatge de la bateria i d’altres components 

electrònics, permetent el seu tractament i 

reciclatge.

Finalment, es va millorar la recollida del vidre 

de medicació que es genera, principalment, 

a les unitats d’hospitalització. Primer, el vidre 

se sotmet a un tractament on s’eliminen les 

restes de medicació i, posteriorment, se se-

paren els materials que contaminen el vidre, 

com peces de metall o de plàstic, deixant el 

vidre net i preparat per a la seva reutilització.
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Obre l’Espai Domum Granollers per a una as-

sistència més humana i propera en el càncer

En el marc del Dia Mundial contra el Càn-

cer de Mama, l’Hospital va posar en mar-

xa el Domum Granollers, un espai pensat, 

dissenyat i construït per a les persones en 

procés oncològic, fruit de l’aliança estratè-

gica establerta entre el centre hospitalari i 

la Fundació Nous Cims. 

L’espai de Granollers és la segona experièn-

cia del programa Domum, creat per l’Àrea 

de Benestar Emocional de la Fundació Nous 

Cims, després de l’establiment del Domum 

Mar a l’Hospital del Mar de Barcelona. El 

programa planteja transformar les sales 

d’espera dels centres hospitalaris en “sales 

d’estar”, on les persones que esperen trac-

taments de quimioteràpia i radioteràpia s’hi 

trobin com a casa. A la vegada, aquests pa-

cients podran gaudir d’un complet progra-

ma d’activitats destinades a millorar el seu 

benestar físic, emocional i social. D’aquest 

programa se’n podran beneficiar pacients 

del servei d’Oncologia que hagin de passar 

llargues estones a l’Hospital.

Domum Granollers va néixer de la identifi-

cació per part de l’Hospital, a través del seu 

projecte d’Experiència Pacient “Més de Tots. 

Fem junts l’Hospital que vols”, de la neces-

sitat de comptar amb espais més humans 

al centre. En aquest sentit, es va iniciar un 

procés participatiu amb pacients oncològics 

i, gràcies a la col·laboració d’aquests, l’espai 

Domum Granollers és una realitat que dóna 

resposta a les necessitats detectades.

Seguim fent realitat el projecte de musicote-

ràpia a l’Hospital General de Granollers tot i 

la pandèmia

Gràcies a la donació de Caixabank i de la 

renovació del conveni de col·laboració amb 

Serveis Funeraris Cabré Junqueras i l’Asso-

ciació Art Solidari, l’Hospital va mantenir les 

activitats de musicoteràpia a les Unitats de 

Cures Pal·liatives i de Cures Intensives, així 

com a la residència, amb la voluntat de mi-

llorar la qualitat assistencial i el benestar 

dels pacients..

Les activitats de musicoteràpia estan diri-

gides per musicoterapeutes professionals 

d’Art Solidari i les accions estan adreçades a 

pacients i familiars, que són seleccionats per 

l’equip i sotmesos a protocols d’avaluació.

El projecte de Musicoteràpia finalista dels 
Premis ArtsagainstCovid

Cal destacar que el projecte de Musicoterà-

pia, iniciat a l’Hospital l’any 2018, va estar un 

dels finalistes seleccionats als Premis Artsa-

gainstCovid, promocionats per Arts in Heal-

th International Foundation (AiHIF). El jurat 

va considerar que la candidatura demostra-

va els esforços destacats que havia fet la ins-

titució com a resposta a les afectacions en la 

salut ocasionades per la COVID-19.
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Les entitats culturals de Granollers fan una 

donació a l’Hospital

Diverses entitats culturals de Granollers 

-Blancs, Blaus, Diables, Xics, Amics dels 

Gegants i Capgrossos, Passaltpas i l’Esbart- 

van fer una donació de 3.046,79 euros a 

l’Hospital per a col·laborar en la lluita con-

tra la COVID-19. Aquest és l’import que van 

acumular els darrers mesos de la venda de 

mocadors de la Festa Major de Granollers.

Agraïm la proposta de les entitats culturals 

de la ciutat i també la participació de tothom 

qui va contribuir a fer realitat la donació.

Inici de l’activitat Arteràpia

Gràcies a la col·laboració de la Fundació Pri-

vada Nou Cims, entitat sense ànim de lucre 

que desenvolupa projectes socials, l’Hospital 

ofereix sessions gratuïtes d’arteràpia per als 

pacients d’oncologia. Aquesta acció dóna 

resposta a la petició dels pacients oncològics 

que, a través del projecte Experiència Pacient, 

van demanar poder participar en sessions 

grupals dins l’Hospital, per tal de tenir eines i 

suport per a fer front a la seva malaltia.

 Aquestes sessions, a causa de la COVID-19, 

es van dur a terme de manera virtual. Tot i 

això, tan aviat com la situació epidemiolò-

gica ho permeti, passaran a un format pre-

sencial, dins de l’Hospital.

 

Per tal de donar a conèixer l’activitat, Nou 

Cims va organitzar una sessió per a l’equip 

assistencial d’Oncologia, ja que aquests pro-

fessionals són una peça clau per al bon des-

envolupament de les sessions d’arteràpia.

Donació de rajoles de xocolata

L’empresa Xocolates Granollers ens va fer 

donació de 1.100 rajoles de xocolata, com a 

reconeixement a la tasca que van realitzar 

els nostres professionals durant aquest pe-

ríode de pandèmia. 

Després de fer-nos una donació de rajoles 

de xocolata en la primera onada de la pan-

dèmia, en Joan Bonet, propietari de l’empre-

sa, tornava a l’Hospital amb un altre carre-

gament de xocolates i es va mostrar agraït 

pel tracte que ell mateix també va rebre.
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Una idea, un moment o una 

aportació, poden canviar la 

vida de moltíssimes persones 

Donacions de quadres des del Casino de Gra-

nollers

El Casino de Granollers-Club de Ritme ens 

va donar 11 quadres pintats pels alumnes 

del seu taller de pintura. Les obres de mo-

tius COVID-19 expressaven els sentiments 

dels artistes davant la pandèmia i pretenien 

deixar constància dels moments viscuts.

Posem en marxa un projecte d’animació per 

a petits i grans

Gràcies a la donació de l’empresa vallesana 

La Perla, a finals d’any es van engegar un 

seguit d’accions d’animació i artístiques, 

adreçades als pacients de les àrees de pe-

diatria, convalescència i als usuaris de la 

Residència. Els més menuts, a la zona de 

pediatria, disposen d’activitats de pallas-

sos, màgia, titelles i contacontes. Per la seva 

banda, els pacients de convalescència gau-

deixen de tallers artístics. Pel que fa a la Re-

sidència, s’ofereixen activitats d’animació i 

musicals. Totes les accions van a càrrec de la 

companyia de teatre local, MilNotes.

Instal·lació d’una caseta de fusta per als gats

En el mes d’octubre, es va instal·lar al nos-

tre jardí una caseta de fusta per a la colònia 

de gats que viuen a l’entorn de l’Hospital. 

La iniciativa, en col·laboració amb l’Ajunta-

ment de Granollers, permet que els gats tin-

guin un refugi durant les estacions de més 

fred i que els voluntaris, que normalment els 

alimenten, puguin concentrar-hi el menjar 

en aquest espai.

Avui cuines tu

Al mes de novembre, es va celebrar a la re-

sidència el dia “Avui cuines tu”. Aquesta ini-

ciativa, proposada per l’empresa de càtering 

Arcasa, va consistir en fer que els residents 

expliquessin les seves receptes tradicionals 

al cuiner per, després, elaborar-les i degus-

tar-les. En aquesta ocasió vam comptar amb 

la col·laboració de les senyores M. Rosa, Bàr-

bara i Conxita, les quals es van implicar i van 

poder gaudir d’aquesta nova experiència.

El menú triat va ser: un primer plat “Arròs a 

la cassola”, un segon “Vedella amb bolets” i 

el postre “Pastís de pinya”.

El dia de l’elaboració del plat van poder fer 

una visita a la cuina, conjuntament amb les 

germanes Vedruna. Es va fer un recorregut 

per totes les instal·lacions de la cuina, les 

dimensions de la qual van causar una gran 

impressió.
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Tots els residents van mostrar una elevada 

expectació per veure el resultat dels plats es-

collits i per poder tastar-los; les valoracions 

envers l’activitat van ser molt positives. 

Nadal a l’Hospital

Amb motiu de les festes de Nadal, diversos 

col·lectius van col·laborar amb l’Hospital per 

a fer més acollidora l’estada dels pacients 

ingressats. Així, una representació d’alum-

nes de 4t d’ESO de l’Escola Cervetó ens van 
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visitar per decorar l’exterior de l’Hospital 

amb motius nadalencs. També, un any més, 

el CF Martorelles va organitzar el torneig 

de futbol femení solidari, amb l’objectiu de 

recollir joguines per a ajudar a SS MM els 

Reis d’Orient a repartir presents entre els in-

fants que van passar els Nadals a l’Hospital.
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Al llarg de l’any 2021 es varen viure 4 ona-

des més de la COVID-19 implicant que, no-

vament, fos un any intens a nivell assisten-

cial.

Científicament, es van elaborar i mantenir 

32 guies assistencials, entre protocols, pro-

cediments, circuits, normatives i plans, per 

a assessorar i donar suport metodològic 

als professionals. A partir d’aquests docu-

ments es van redactar més de 250 versions 

i actualitzacions.

Pel que fa al treball en equip, es van man-

tenir les reunions interdisciplinàries, tals 

com les directives contra la COVID-19, les 

de l’Equip de Control d’Infeccions, les de la 

Comissió d’Infeccions, i les del Comitè de 

Seguretat i Salut. Això, va permetre man-

tenir els registres emesos a les distintes ins-

titucions sobre la malaltia durant tot l’any.

També, l’acompanyament dels pacients 

pels familiars i persones cuidadores va ser 

ambivalent durant tot l’any, amb obertures 

i tancaments alternatius del centre, asso-

ciats amb les diferents onades.

Les dades més destacables de la pandèmia 

durant l’any 2021 van ser:

BALANÇ DEL SEGON 
ANY DE PANDÈMIA
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41%  dones

59%  homes

Total casos  COVID-19

(Confirmat +  clínica)

43%  dones

57%  homes

Total èxitus COVID-19

(Confirmat + clínica)
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Incidència 2021 per edat i sexe dels casos COVID-19 a la FPHAG (confirmats + probables)
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Cal destacar, doncs, que la COVID-19 al 

2021 va afectar intensament als pacients, 

amb un augment de casos molt greus a 

principis del 2021 i de menor gravetat cap al 

finals de l’any, dificultant l’atenció a les pa-

tologies no COVID-19. L’acompanyament de 

les famílies i de les persones cuidadores als 

pacients ingressats també es va veure molt 

afectat, a causa de la dificultat de donar su-

port emocional als pacients. L’esforç científic 

va ser elevat, mantenint l’actualització i in-

corporant nous canvis en el diagnòstic i trac-

tament de la COVID-19. Alhora, la necessi-

tat de recuperar l’activitat en els pacients 

no COVID-19, alternant la seva assistència 

amb els pacients COVID-19, va suposar un 

sobreesforç per a tots els equips assisten-

cials.

Vacunació del personal

Màquines dispensadores 
de mascaretes

L’any 2021 va començar amb l’administra-

ció de les tan desitjades vacunes de la CO-

VID-19. Al llarg de l’any, es van administrar 

1.818 primeres dosis, 1.803 segones i 1.486 

terceres entre els/les nostres professionals. 

Cal destacar que el nombre total de profes-

sionals contagiats per la COVID-19 al llarg 

del 2021 es va quantificar en 222 persones.

També es van administrar vacunes a pro-

fessionals sanitaris de la comarca amb un 

total de 987 primeres i 869 segones dosis, 

així com a persones convivents dels profes-

sionals de l’hospital, amb 79 primeres i 71 

segones dosis.

Durant el 2021 es van posar en funciona-

ment quatre màquines dispensadores de 

mascaretes d’FPP2, amb l’objectiu de garan-

tir l’estoc per a tots els professionals i dur a 

terme una correcta traçabilitat del material.

Les màquines es van posar en els punts més 

accessibles per als professionals; el seu fun-

cionament va enllaçar amb la targeta del 

professional i l’enllaç codi treballador amb 

el programari de la casa comercial que les 

subministrava. Els permisos d’extracció es 

marcaven en funció del serveis segons les 

necessitats concretes, garantint una dispen-

sació que proporcionava seguretat a tots els 

professionals.

La primera mascareta es va emetre a tall 

de prova el 18 de gener de 2021, implemen-

tant-se definitivament el sistema de dispen-

sació durant el mes de març de 2021.

Durant el primer any, es van dispensar 

73.670 mascaretes a un total de 2.001 per-

sones, tenint en compte que se subministra-

ven a treballadors de l’hospital i a estudiants.

La mitjana de consum mensual a ple rendi-

ment va arribar a 6.000 mascaretes men-

suals.
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Relats en temps de
COVID-19

Agraïments

Amb l’objectiu de recollir el testimoni i l’ex-

periència dels professionals que van treba-

llar en primera línia fent front a la COVID-19, 

va néixer la iniciativa “Relats en temps de 

COVID”.

Aquests escrits ens permetran, amb el pas 

dels anys, no perdre la memòria i recordar 

les vivències de testimonis directes de la 

situació que va generar el coronavirus a 

l’Hospital.

La iniciativa, liderada des del Gabinet de Co-

municació, va permetre disposar de testimo-

nis de 36 professionals de diferents serveis, 

recopilats en 17 relats que es van anar publi-

cant al llarg de tot l’any.

El 2021 també va ser un any per als reco-

neixements i els agraïments a totes aque-

lles persones i entitats que, des del primer 

moment de la pandèmia, es van bolcar amb 

l’Hospital amb gestos de solidaritat i d’apro-

pament.

En aquest sentit, es van organitzar diferents 

homenatges a la ciutadania i al teixit empre-

sarial comarcal. El 26 de març, als jardins de 

l’Hospital i de manera simbòlica, els profes-

sionals del centre es van reunir per tornar 

part dels aplaudiments que se’ls hi van ofe-

rir durant la primera onada. També, durant 

el mes de novembre, es va fer la plantada 

de l’arbre de la solidaritat davant de l’edifi-

ci d’hospitalització i un acte d’homenatge 

emmarcat dins dels esdeveniments de la Nit 

dels Agraïments.
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La pandèmia en xifres

1.133

altes hospitalització

328
pacients a les àrees de crítics

120
èxitus

222
professionals positius

49.368

PCR
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Evolució de l’activitat diària de l’Hospital

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Altes 53 58 56 57 59 60 53 57
Altes Covid 5 3
Consultes externes 1.065 1.132 1.134 1.133 1.125 1.150 1.108 1.076
Urgències 290 308 325 326 327 331 215 237
Parts 5 4 4 4 4 3 3 3
Intervencions quirúrgiques 63 68 68 69 68 56 44 47
Mitjana dels 365 dies de l’any

Resum d’inversions 

Obres i 
equipament de nous serveis 

1.816

Equipament i aparells assistencials 5.936
Maquinària i aparells no assistencials 1
Equipament informàtic 568
Mobiliari en general 66
Total 8.387
En milers d’euros

Resultats econòmics

Ingressos 155.479
Despeses 150.674
Resultat d’explotació 4.805
Resultat financer -375
Resultat extraordinari 24
Resultat del període 4.454
En milers d’euros

Recursos

Personal 1.671
Llits d'aguts 295
Llits sociosanitaris 50
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 geriàtric 30
Places de cirurgia major ambulatòria 10
Places a l'Hospital de Dia Sant Jordi 40
Places de residència per a gent gran 52

10
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Activitat assistencial de l’àrea d’aguts

Hospitalització

Altes hospitalàries 20.936
Altes convencionals 13.134
Altes COVID-19 1.140
Altes CMA 6.662
Estada mitjana (dies) 4,12
Parts 1.102

Diagnòstic per la imatge

Radiologia convencional 91.411
Radiologia convencional 
contrastada

403

Ecografies 13.689
TAC 15.473
Mamografies 13.952
Radiologia intervencionista 2.098
Ressonància magnètica nuclear 9.822

Farmàcia

Dispensació en farmàcia interna 843.644
Dispensació en farmàcia externa 21.970
Preparació de citostàtics 14.380
Preparació de nutricions paren-
terals

5.960

Fórmules elaborades 1.142
Visites d’atenció farmacèutica 2.978
Intervencions farmacèutiques 15.641

Consultes externes 

Primeres visites 97.238
Visites successives 96.927
Visites virtuals 77.946
Relació successives/primeres 1,00
Mitjana diària de visites 1.076

Hospital de dia  

Tractaments d’oncologia i 
oncohematologia

9.650

Tractaments d’hospital de dia 
mèdic

10.840

Altres tractaments 5.032

 Unitat de cures intensives

Altes 686
Estada mitjana 9,64

Unitat de diagnòstic ràpid

Primeres visites 796
Visites successives 2.230
Visites virtuals 58
Successiva visita no presencial 261
Relació successives/primeres 2,81

Urgències  

Ateses 86.510
Ingressades 10.688
Traslladades 941
Mitjana diària d’urgències 237

 Laboratori  

Peticions 210.533
Mostres 330.127
Determinacions 1.544.914 
Mostres per petició 1,57
Determinacions per petició 7,34

 Anatomia patològica  

Citologies 4.633
Biòpsies 11.690
Necròpsies 17
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Activitat quirúrgica programada

Convencional CMA Índex de 
substitució

TOTAL

Cardiologia 149 84 36,1% 233
Cirurgia general 597 747 55,6% 1.344
Cirurgia maxil·lofacial 44 968 95,7% 1.012
Cirurgia pediàtrica 32 235 88,0% 267
Cirurgia vascular 185 216 53,9% 401
Cirurgia reconstructora 109 34 23,8% 143
Dermatologia 0 663 100,0% 663
Ginecologia 355 566 33,9% 921
Oftalmologia 2 2.425 99,9% 2.427
Otorrinolaringologia 91 267 74,6% 358
Traumatologia 916 1.251 57,7% 2.167
Urologia 444 46 9,4% 490
Total 2.924 7.502 72,0% 10.426

Activitat quirúrgica urgent

Cirurgia General 534
Cirurgia Vascular 24
Ginecologia 290
Oftalmologia 2
Otorinolaringologia 13
Traumatologia 613
Urologia 31
Cardiologia 29
Total 1.536

Cirurgia menor ambulatòria

 Cirurgia General 61
 Cirurgia Maxil·lofacial 98
 Cirurgia Vascular 21
 Cirurgia Pediàtrica 3
 Endocrinologia 1471
 Traumatologia 6
 Cardiologia 7
 Reumatologia 19
 Urologia 9
 Oftalmologia 1.076
 Otorinolaringologia 49
 Ginecologia 106
 Bloc Quirúrgic 1.534
 Unitat del Dolor 8
 Dermatologia 672
 Hematologia 45
Total 5.185

Tècniques especials

Endoscòpies digestives 4.555
Cromoendoscòpies 32
Càpsules endoscòpiques 45
Dilatacions endoscòpiques 22
Pròtesis endoscòpiques 17
Colangiopancreatografies 
retrògrades endoscòpiques (CPRE)

216

Ecoendoscòpies (USE) 172
Cardiologia (ecocardiograma 
Doppler)

6.170

Anestèsia  

Actes anestèsics en cirurgia  
programada

10.218

 Actes anestèsics en cirurgia urgent 1.624
 Activitat clínica del dolor:
        Hospitalització
        Àrea ambulatòria 
      (visites i tractaments)

4
21.118

10
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Activitat per serveis i especialitats

Activitat d’atenció ambulatòria

Altes 
hospitalit-

zació

Altes 
CMA

Primeres 
visites

Successives
visites

1a 
visita no 

presencial

Successiva 
visita no 

presencial

Visites 
virtuals

Total visites L. 
Reiteració

Medicina interna 1.367 2.345 2.197 161 2.245 58 7.006 0,94

Altes COVID-19 1.140  

Cardiologia 775 64 3.644 2.689 32 892 1.658 8.915 0,74

Pneumologia 307 1.002 538 429 1.992 179 4.140 0,54

Endocrinologia 19 5.053 6.670 401 7.121 1.595 20.840 1,32

Aparell digestiu 79 1 864 1.181 339 2.864 868 6.116 1,37

Oncologia 206 2.472 6.357 4.429 13.258 2,57

Reumatologia 2 3 2.962 3.113 8 3.159 737 9.979 1,05

Neurologia 299 2.818 2.441 175 1.885 1.439 8.758 0,87

Nefrologia 8 493 170 7 1.073 399 2.142 0,34

Dermatologia 2 649 3.363 2.218 5.951 1.094 12.626 0,66

Al·lergologia 856 336 271 1.204 706 3.373 0,39

Hematologia 26 148 1.742 7.701 440 4.522 711 15.116 4,42

Pediatria i especialitats 1.003 5.912 4.130 222 4.444 357 15.065 0,70

Geriatria 1.281 955 156 65 297 276 1.749 0,16

Cirurgia General 1.461 725 4.955 3.617 70 869 9.511 0,73

Cirurgia Vascular 184 144 1.784 1.023 10 927 3.744 0,57

Cirurgia Pediàtrica 43 185 961 627 1 1.589 0,65

Cirurgia Reconstructora 90 27 246 438 684 1,78

Cirurgia Maxil·lofacial 39 672 1.639 1.206 5 2.850 0,74

Urologia 639 127 3.852 1.670 12 5.796 252 11.582 0,43

Oftalmologia 1 2.080 10.792 10.632 1 2.166 61 23.652 0,99

Otorrinolaringologia 89 238 5.488 3.858 186 1.040 10.572 0,70

Cirurgia Ortopèdica i 
Traumatologia

1.484 1.170 15.067 23.217 47 1.131 1.098 40.560 1,54

Ginecologia i Obstetrícia 1.541 415 4.034 5.387 17 527 9.965 1,34

Subaguts 226  

Anestesiologia 7.342 1.751 9.908 19.001 0,24

Clínica del dolor 7 421 52 569 1.286 2.328 0,12

Hospital de Dia Mèdic i 
Quirúrgic

4 1 4 9

Hospitalització Domiciliària 512  

Atencions d’Infermeria i 
altres

1.269 4.550 6 592 54 6.471 3,59

Medicina Física i 
Rehabilitació

186 35 1 222 0,19

Treball Social 19 26 45  

Rehabilitació i Salut (privats) 8 8
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Principals grups relacionats amb el diagnòstic

GRD Descripció GRD Nombre % casos

137 Infeccions i inflamaciones pulmonars 1.024 7,1%

560 Part 818 5,7%

194 Insuficiència Cardiaca 623 4,3%

640 Nounat, Pes en néixer >2499 g Nounat Normal o Nounat amb altre problema 356 2,5%

302 Substitució articulació genoll 287 2,0%

463 Infeccions de ronyó i tracte urinari 285 2,0%

540 Cesària 276 1,9%

140 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 245 1,7%

263 Colecistectomia laparoscòpica 243 1,7%

301 Substitució articulació maluc 235 1,6%

GRD Descripció GRD Nombre % casos

73 Procediment sobre ull, excepte òrbita 2.079 30,5%

92 Procediments sobre ossos facials excepte proc. Majors sobre os craneal/facial 536 7,9%

361 Empelt pell per a diagnòstics pell i teixit subcutani 484 7,1%

385 Altres malalties de pell, teixit subcutani i mama 363 5,3%

313 Procediments sobre genoll i part inferior de la cama excepte peu 321 4,7%

98 Altres procediments sobre oide, nas, boca i gola 255 3,7%

228 Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical 251 3,7%

850
Procediment amb diag. de rehab., cures posteriors o altre contacte amb serveis 
sanitaris

173 2,5%

532 Altres malalties menstruals i de l’aparell reproductor femení 170 2,5%

481 Procediment sobre el penis 165 2,4%

GRD d’hospitalització convencional

GRD de cirurgia major ambulatòria
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Activitat assistencial de 
l’àrea sociosanitària

Activitat mutual i privada

Convalescència  

Pacients atesos 348
Estades 9.829

Cures pal·liatives 

Pacients atesos 253
Estades 3.176

Activitat de la residència 
per a gent gran

Residència 

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

Equips d’avaluació integral 
ambulatòria (EAIA)  

Processos avaluats 626
Geriatria i cures pal·liatives 582
Trastorns cognitius 44

Hospitalització

Altes d’hospitalització 
convencional

490

Estada mitjana en hospitalització 
convencional

3,31

Altes CMA 192
Parts 79

Activitat quirúrgica

Cirurgia major ambulatòria 230
Cirurgia convencional 300
Intervencions quirúrgiques 530
Cirurgia menor ambulatòria 11

Urgències 

Medicina interna 419
Pediatria 274
Traumatologia 3.629
Altres 368
Total 4.690

Rehabilitació 

Sessions                          21.278

Visites ambulatòries

Visites                          6.832
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Serveis generals

Hoteleria  

Roba rentada (kg) 348
Àpats servits a pacients
(pensions completes)

9.829

Bates de Covid (kg) 138.256

Activitat diària de compres i magatzem

Departaments atesos 170
Punts de distribució 215
Comandes 20.719
Línies de consum anual 208.800
Línies de compres anuals 55.617
Proveïdors 420

Recollida de materials    

Residus generals 740,88 t
Residus sanitaris i biològics 301,492 t
Paper i cartró 66,46 t
Residus alimentaris (olis) 220,8 l
Runa 105,54 t
Jardins 10,50 t
Ferro 12,82 t
Vidre 12,28 t
Envasos lleugers 3,98 t
Aparells elèctrics 1,08 t
Piles (kg) 250

10
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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 St. Esteve de Granollers

Francesc Estabanell Raventós 
Representant de la Fundació Adolfo Montañá

Germán Cequier Bardají
Designat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

Yolanda Sánchez Bueno
Designada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

Montserrat Roca Roger
Designada pel Patronat entre els protectors

Carme Esplugas Martí
Designada pel Patronat

EQUIP DIRECTIU

Director general

Rafael Lledó Rodríguez

Director general adjunt

Andreu Aloy Duch

Directora de Gestió, adjunta a la direcció
general
(a partir del desembre de 2021)

Anna Ferrés Soler

Directora mèdica

Mònica Botta Santasuana

Directora d’Infermeria

Saray Alen 

Director de Persones

Carles Pla Poveda

Directora d’Economia i Serveis
(fins l’octubre del 2021)

Carme Padullés García

Directora de Clients 

Marina Clarambo Semis

Director d’Estratègia Digital  

Carles Rubies Feijoo
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