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La participació contínua de tots
al Pla Estratègic, clau per a la
transformació de l'hospital
El Pla Estratègic 2018-2022 de la
Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers recull què i com volem
que sigui l'hospital d'aquí a cinc
anys i com pretenem aconseguir-
ho. En el pla s'estableixen els 8
objectius estratègics que hem de
treballar i els plans d'acció concrets
per apropar-nos al que volem.

L'elaboració del Pla Estratègic (PE)
ha estat un treball que ha exigit un
e s f o r ç  i m p o r t a n t ,  p e r ò
imprescindible, per posar-nos
d'acord molts dels professionals
que treballem a l'Hospital, i
proposar com podem contribuir als
anys vinents a millorar, dia a dia,
l'atenció als nostres usuaris i
pacients.

Després de cinc anys d'aplicació del
Pla Estratègic 2013-2017, ha arribat
el moment de renovar-lo i "trans-
formar l'hospital", introduint aquells
elements tant interns com externs
que han anat succeint i han afectat
l'Hospital, i reflexionar sobre què
incidirà, condicionarà o afavorirà la
nostra activitat en els propers anys.
Amb un entorn cada vegada més
canviant, l'esforç que hem de fer és
més complicat, ja que imaginar
escenaris futurs resulta cada vegada
més difícil.

Durant l'any 2017 van participar, en
la proposta d'idees per a l'elaboració
del PE, per una part, més de 200
professionals del centre: el patronat
de la Fundació, l'equip directiu
ampliat,  els  comandaments
intermedis com directors i caps de
serveis, caps d'àrea i caps d'unitat,
e l  c o m i t è  d ' e m p r e s a ,  e l s
professionals que voluntàriament
van voler ser-hi, i els coordinadors
i membres dels Grups i Equips
Assessors de Treball  (GEAT)
(comissions, comitès, grups de
treball i grups de millora).

I, per altra part, s'organitzaren
diferents fòrums de debat amb
usuaris i ciutadans de la comarca

central del Vallès Oriental, als quals
es va convidar les persones que
formen part del Consell Assessor
de l'Hospital General de Granollers,
i representants significatius de la
ciutadania de Granollers a través del
Consell de Ciutadans amb el suport
de l'Ajuntament de la ciutat.

Aquestes discussions, propostes i
idees es van concretar en distints
esborranys de Pla Estratègic que
finalitzà en l'actual pla, com a eina
d'ajuda per conduir als canvis que
es volen aconseguir, a manera de
mapa de coordenades que marca
el rumb de l'organització en aquest
viatge de transformació.

El Pla Estratègic inclou 4 grans
projectes en què la participació, la
col·laboració i el suport de tots,
professionals, pacients i usuaris,
serà clau: en primer lloc, el projecte
" E x p e r i è n c i a  Pa c i e n t "  p e r
aconseguir incorporar plenament
l'opinió dels usuaris i pacients en
tots els plans que l'hospital
desenvolupi; en segon lloc, el “Pla
Assistencial" per orientar la cartera
de serveis i  tot el que fa referència
a la qualitat assistencial i a la
satisfacció de les persones; en
tercer lloc, la millora i creixement
en "Espais i dispositius assistencials"
que permeti  augmentar  la
complexitat i la influència del centre
a la comarca; i en quart lloc,
l'assoliment de la "Sostenibilitat i
eficiència", peça primordial per
assolir amb èxit els objectius
estratègics del Pla.

El Pla Estratègic ens crida, ens
interpel·la i ens convida a tots a fer
pinya, a ser-ne els protagonistes i a
participar-hi, per aconseguir els
objectius proposats i complir la
missió de l'Hospital amb el màxim
grau d'excel·lència. Tots hi som
cridats: transformem l'hospital!

Dr. Andreu Aloy
Director de Qualitat i Planificació
de l’Hospital General de Granollers
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l'entrevista

Aviat farà dos anys que va
assumir el càrrec de director
executiu del Sector Sanitari del
Vallès Oriental-CatSalut. Quina
valoració fa d’aquest període?
Realment ha estat un període ric i
estimulant. Després d'estar més de
12 anys com a director del sector
sanitari del Vallès Occidental vaig
assumir amb il·lusió el repte de
treballar en un nou territori.
La veritat és que m’he sentit molt
ben acollit pels proveïdors, els
professionals i el món local. Hem
continuat aquells projectes que
amb criteri i esforç estaven en
marxa i n’hem engegat de nous.
Estic especialment content del
darrer any, en què hem treballat a
fons el Pla Estratègic Sanitari del
Vallès Oriental (amb entitats,
professionals, món local i ciuta-
dania) i hem engegat diversos
comitès operatius amb profes-
sionals de les diverses entitats del
territori.

Què el va incentivar a fer el pas
de dedicar-se de l’assistència a la
gestió?
M’agradava molt l’assistència, i vaig
gaudir fent de metge de poble,
d’urgències i de cures intensives,
però  vaig començar a treballar en
el món de les emergències i vaig
descobrir que molts dels problemes
que teníem eren d’organització i
planificació, i vaig començar a
estudiar planificació i gestió.
Després m’he dedicat a la gestió en
urgències, a la planificació i
contractació de serveis, a la
docència i a la direcció de sectors
sanitaris.

Quina importància té l’aliança
estratègica C-17, de la qual forma
part el nostre Hospital?
L’Aliança C17 és un projecte que
promou el Servei Català de la Salut,
en la qual s’impliquen les entitats
hospitalàries del Vallès Oriental,
Osona i el Clínic de Barcelona i,
sobretot, els professionals, amb
l’objectiu de donar la millor atenció
especialitzada als ciutadans dels
territoris de referència. El treball en
els darrers 4 anys ha permès teixir
confiança entre els diferents actors,
establir convenis de col·laboració
en els àmbits assistencials de
docència i recerca i pactar vies
clíniques i estratègies col·labo-
ratives, especialment en oncohe-
matologia, però també en altres

especialitats i serveis. Més enllà de
les aliances estratègiques entre els
proveïdors del Vallès Oriental, que
han estat un èxit i que cal seguir
prioritzant, aquesta aliança C17
brinda una nova oportunitat per
col·laborar amb un centre terciari,
l’Hospital Clínic, promoure les
millors pràctiques en tots els
centres, àmbits de treball pro-
fessional cada cop més atractius,
major resolució en el territori i la
progressiva concentració de les
derivacions terciàries.

Granollers tindrà properament un
centre de radioteràpia que
donarà servei a les comarques del
Vallès Oriental, Osona i municipis
de l'eix de la C-17. Què suposa la
construcció d’aquest equipa-
ment?
Per als  pacients de càncer
d’aquestes comarques i que
necessiten aquests tractaments, els
acostarem uns
serveis de qua-
litat i reduirem
desplaçaments i
temps. Els pro-
fessionals sani-
taris podran tenir
una coordinació
assistencial més
e s t r e t a  a m b
l'oncologia ra-
dioteràpica.  I
l ’ H o s p i t a l  d e
Granollers tindrà unes instal·lacions
modernes que augmentaran la
cartera de serveis,

Com veu l’Hospital de Granollers
en els propers 3 anys?
El capital més important de
l’Hospital de Granollers és el de la
qualitat i el compromís dels
professionals que hi treballen i la
confiança i  satisfacció dels
ciutadans als qui dona servei. Cal
mantenir i fer créixer aquest capital
que segur que donarà els millors
resultats. L’hospital ha patit, com la
resta de centres, aquests darrers
anys de crisi. Això ha afectat molt
la institució i, sobretot, els pro-
fessionals. En aquests moments hi
ha una progressiva recuperació.
Els propers anys de l’Hospital de
Granollers han de servir per
consolidar un projecte assistencial
i de gestió, compromès en el Pla
Estratègic de l’Hospital 2018-2022
(en els eixos de pacients i usuaris,
assistència, professionals i sos-

tenibilitat i recursos). El Pla
Estratègic del Vallès Oriental ha de
ser el full de ruta territorial per als
propers anys. Hi ha mancances
territorials que cal cobrir (per
exemple, en l’àmbit sociosanitari) i
també hi ha especialitats en les
quals es podria incrementar el nivell
de resolució i d’accessibilitat.
Aquestes i altres actuacions re-
presenten oportunitats per a
l’hospital de Granollers que caldrà
treballar en xarxa i per a les quals
haurem d’assegurar un finança-
ment. Els projectes d'ampliació de
l'UCI, de l'obertura del nou dis-
positiu del carrer de Girona i de la
construcció de l'equipament de
radioteràpia seran una realitat en
aquest període, però cal també
abordar  de  manera  ràpida
l'ampliació i modernització del
servei d’urgències, entre d'altres.

Quins canvis hem d’assumir com
a professionals
d e  l a  s a n i t a t
davant els reptes
que tenim de
present?
Treballar en xarxa,
encara més! En els
propers anys hau-
rem de treballar
c o n j u n t a m e n t
amb professionals
d’altres entitats
del territori, amb

d’altres nivells assistencials (pri-
mària i terciaris), pensant en els
pacients i amb visió territorial. Hem
de donar un bon servei en totes les
dimensions (qualitat tècnica,
eficiència, bons resultats, bona
experiència del pacient…). Cal
treballar en equip interdisciplinari
compromès i revisar contínuament
per potenciar allò que aporta valor
afegit i eliminar el que genera
càrregues innecessàries. I, molt
important, hem de fer front al relleu
generacional de la professió mèdica
en els propers anys: caldrà con-
solidar nous equips i atraure i
fidelitzar talent creant espais de
treball atractius, considerant  l’as-
sistència, la formació, la docència i
la recerca.

Perquè els serveis territorials són
una prioritat per CatSalut?
Evidentment, després de treballar
tant de temps al territori, ho veig
molt prioritari. Ja des de l’inici del
CatSalut, l'estructura territorial, de

Entrevista a Joan Parellada, director del Sector Sanitari del Vallès Oriental del CatSalut

“Els professionals hem de continuar
treballant en xarxa, encara més!”

«La qual itat  i  e l
compromís de totes
les persones que hi
treballen és el capital
més important de
l'Hospital General de
Granollers»
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Transformem l'hospital
L'hospital encara el futur per als
pròxims cinc anys a través d'un
nou Pla Estratègic. Un full de ruta
que ha de ser clau i imprescindible
per orientar-nos i guiar-nos en el
que anomenem la Transformació
de l'Hospital.

Aquest repte ens encara cap al
2022 amb una cultura participa-
tiva on la veu del pacient i el talent
dels nostres professionals siguin
els eixos vertebradors del canvi.
El camí el farem amb la garantia
d'una atenció integral amb
qualitat i seguretat, des de la
sostenibilitat i el creixement
estructural necessari per dotar del
millor servei a la ciutadania. Com
en tots  els  processos de
transformació no podem fer el
trajecte de manera aïllada, per la
qual cosa ens caldrà enfortir les
nostres aliances i treballar en
projectes compartits que ens
facin més eficients.

El Pla està estructurat en 8
objectius estratègics que donaran
resposta a les línies d'actuació que
considerem prioritàries al llarg
d'aquests anys. Pel que fa als
pacients i usuaris de l'hospital
tenim la premissa d'adaptar-nos
a les seves necessitats.

Des de la formació buscarem la
corresponsabi l i tzació dels
ciutadans amb la seva malaltia i

incorporarem la seva veu per tal
que la seva experiència en la
nostra institució sigui òptima i
satisfactòria. L'assistència, la
nostra raó de ser, sempre estarà
enfocada de manera integral i
transversal amb la resta dels
objectius globals de la institució.

Millorarem la gestió i resultats a
totes les nostres àrees assis-
tencials, desenvolupant, canviant
i millorant els rols dels pro-
fessionals, i  ens marcarem
l'elaboració d'un nou Pla As-
sistencial per als cinc anys vinents.
Una tercera línia d'actuació estarà
adreçada a l'equip humà que
forma aquesta institució. Ens
marquem implicar, incentivar,
retenir i atreure el talent dels
nostres professionals amb el
desenvolupament de les seves
competències.

No podem concebre aquest Pla
Estratègic sense tenir en compte
els avanços tecnològics que estan
presents en el nostre dia a dia.
Amb aquest objectiu seguirem
incorporant la cultura digital en
els nostres processos per tal de
potenciar  la  traçabi l i tat  i
l'automatisme de les aplicacions,
amb l'objectiu d'evolucionar cap
a eines accessibles i excel·lents
per al suport en la presa de
decisions. Ens adaptarem a les
noves formes de comunicar per

LA CONTRA: preguntes curtes, respostes breus
Plat preferit? Els pèsols, de qualsevol manera.

Platja o muntanya? Mar i muntanya.

Primavera, estiu, tardor o hivern? Primavera.

Una afició? La música i el ball.

Un esport? La vela i caminar.

Un llibre? Ensenya'm la llengua, de l'amic i metge de família Antoni Beltran.

Una cançó? Vestida de nit, de la Sílvia Pérez Cruz.

Què detesta? La manca de compromís.

Per acabar, un somni...? Un sistema sanitari millor en un país lliure.

satisfer les necessitats dels ciu-
tadans i promourem la respon-
sabilitat social corporativa per
augmentar el nostre compromís
amb l'entorn.

Un dels pilars de la institució és el
coneixement, per això no podem
planificar cap camí que no
contempli la docència, la recerca
i la innovació. En els anys vinents
es reorientarà i impulsarà la
formació continuada, consolidant
la docència, reforçant la xarxa
universitària i augmentant l'oferta
formativa. La recerca i la innovació
s'establirà creant línies de col·la-
boració amb diferents entitats,
institucions i empreses.

Tenim cinc anys al davant per
treballar grans projectes que ens
faran créixer i augmentar l'oferta
assistencial i el treball en xarxa, i
estructurar, enfortir i progressar
en el nostre mapa d'aliances. I tot
això ho farem optimitzant la
gestió dels nostres recursos per
consolidar la sostenibilitat de
l'organització.

Amb el nou Pla estratègic mirem
endavant per fer front col·lecti-
vament als nous reptes de l'Hos-
pital, per donar resposta a les
necessitats que ens planteja la
ciutadania. Ho farem des de la
proximitat i amb la clara vocació
de servei que ens caracteritza.

el tema

les regions sanitàries i els sectors
ha estat un element clau perquè al
territori és on els projectes, els
plans, els programes  es fan realitat.
És allà on passen les coses, on els
canvis generen els resultats. On cal
teixir les complicitats entre les
xarxes de proveïdors, entre els
professionals de diferents entitats,
i cal ser-hi a la vora i tenir-hi
contacte freqüent (les comissions
de proveïdors i els diferents comitès
operatius ens ajuden molt).
L’equip territorial del CatSalut al
Vallès Oriental vetllem, també, per
l’equitat pel que fa als serveis i a
l’accessibilitat amb els instruments
de la planificació, la contractació i
l’avaluació.
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Pallapupas omple de somriures
el Servei de Pediatria de l'Hospital
Pallapupas va iniciar al mes de
juliol la seva activitat a l'Hospital
General de Granollers. Després
d'un breu període de prova, els
infants i familiars de totes les
àrees pediàtriques poden
gaudir tots els dimecres de 12 a
16 h, capitanejats per la Infermera
Oxígena, d'una estada més ami-
gable i distesa, que els ajuda a
afrontar la  por o angoixa
derivades del seu pas per
l'hospital.

Aquest servei, que continua
vigent, ha estat possible gràcies
a la donació solidària de
l'associació de comerciants i
empreses de serveis Gran
Centre Granollers i l'Obra Social
"la Caixa", que han destinat part
de la recaptació de les compres
nadalenques del 2017 a millorar
l'atenció del Servei de Pediatria de

l'Hospital. El finançament actual
cobrirà la presència dels Palla-

pupas a l'Hospital de Granollers
fins al proper estiu.

Els Pallapupas ajuden els infants a afrontar la por o angoixa que provoca el seu pas per un centre hospitalari

Granollers tindrà properament un
centre de radioteràpia que
donarà servei a les comarques
del Vallès Oriental, Osona i
municipis de l'eix de la C17. Fins
ara els pacients de càncer d'a-
questes comarques es veien
obligats a anar a Bar-
celona per  rebre
aquest tractament.
S’estima que el nou
centre entrarà en fun-
cionament previsi-
blement durant l'any
2021.

La construcció d'a-
quest equipament és
un dels projectes que
impulsa l'associació
Xarxa C17, que pre-
sideix l’alcalde de
Granollers, Josep Ma-
yoral, que, entre d'al-
tres coses, s'havia
proposat millorar els
serveis sanitaris i

Granollers tindrà un centre de radioteràpia que
aproparà el tractament als pacients de càncer
del Vallès Oriental, Osona i eix de la C17

apropar-los als ciutadans de
l’àmbit de la C17.

En la construcció i posada en
marxa del nou equipament hi
intervindran la Fundació Privada
Hospital Asil de Granollers,

l'Ajuntament de Granollers i el
Consorci Hospital Clínic de
Barcelona (HCB), tot i que totes
les parts treballaran de forma
conjunta per implicar altres actors
que facin viable econòmicament
el projecte.

Un moment de l'acte de signatura de l'acord que farà possible la construcció i posada en marxa d'un centre de radioteràpia a Granollers
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Cloenda de l'exposició "Hope: 15 lliçons de vida"
en col·laboració amb la Fundació Oncovallès
Al llarg de dues setmanes del mes
de novembre els passadissos de
l’Hospital van comptar amb una
emotiva i impactant exposició:
Hope: 15 lliçons de vida, obra de la
fotògrafa granollerina Georgina
Porredón. Aquesta mostra itine-

rant es va iniciar el 2017 amb
motiu del 15è aniversari de la
Fundació Oncovallès.

Porredón va fer 15 fotografies a
malalts de càncer que havien
atès a la Fundació Oncovallès

durant 15 anys, amb un recull de
les seves vivències. L’exposició va
estar allotjada al passadís que
connecta Consultes Externes amb
l’edifici d’Hospitalització. A la
cloenda hi van assistir per part
d’Oncovallès Georgina Porredón,
fotògrafa, Pere Cladellas, presi-
dent d'Oncovallès, i Carme Grau,
la gerent i coordinadora; per part
de l’Hospital van ser-hi presents
la Dra. Eva Martin, adjunta a la
direcció general de l’Hospital, i la
Dra. Marina Clarambo, directora
de clients.

L'acte de cloenda va ser molt
emotiu, ja que va comptar amb la
presència de moltes i molts dels
protagonistes de les fotografies,
que van poder expressar tot allò
que els havia representat
l’organització de l’exposició i la
seva vivència enfront de la ma-
laltia.Representants d'Oncovallès i algunes de les persones protagonistes de l'exposició

El 29 de novembre l’Hospital va
celebrar la quarta edició de l’acte
institucional Fulls d’Història per
reconèixer professionals i entitats
o associacions cabdals en els anys
d’història del nostre centre.

Els Reconeixements Fulls d’His-
tòria d’aquest any per a cada
categoria van ser els següents:

> En la distinció Les Pedres de
l’Hospital, reconeixement pòs-
tum a tres persones cabdals en
els inicis de l’Hospital modern, es
va homenatjar els Drs. Manel
Plana i Plana i Pere Plana i Martí
perquè van ser els primers res-
ponsables mèdics de la institució,
i el Dr. Enric Ribas Isern per haver
estat el primer cirurgià amb qui
va comptar l’Hospital i responsa-
ble mèdic de la institució.

> En la distinció Les Medalles
d’or, reconeixement a dues per-
sones que han creat estructura en
l’Hospital modern, s’homenatjà el
Dr. Lluís Triquell Sabaté, metge

responsable de la jerarquització
del Servei de Farmàcia i promotor
de la implantació de la unidosi a
l'Estat, i la Sra. Marina Molins i
Viaplana, la primera supervisora
de Consultes Externes, que va
treballar conjuntament amb el Dr.
Queralt en les obres del nou edifici
de Consultes Externes.

Celebrem la quarta edició dels
reconeixements Fulls d'Història

> En la distinció Les Mans de
l’Hospital, reconeixement a en-
titats o associacions que han
ajudat i donat suport a l’Hospital,
es va homenatjar els Pares Fran-
ciscans Conventuals de Grano-
llers pel suport incondicional a la
institució i a les persones ingres-
sades.

Foto de grup de les persones homenatjades amb les seves famílies



desplaçaments a les
persones diabètiques.
A més a més, augmen-
tarà la prestació de les
diverses atencions al
voltant de la diabetis
que es porten a terme
a l’Hospital per millorar
la qualitat assistencial.

És amb aquest objectiu
que es posa en marxa
la col·laboració entre
l’Hospital,  la Mitja

Marató i l’empresa Àgora
de Granollers, per poder fer
extensiu aquest projecte i fer-
ne partícips els ciutadans i les
empreses que hi vulguin
col·laborar. Al cap i a la fi la ma-
laltia de la diabetis ens afecta a
tots, tant de forma directa com
indirectament a través de
familiars o amics, i quan abans
puguem aplicar-hi mesures,
més la combatrem.8
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Serveis Funeraris Cabré Junque-
ras, la Fundació Privada Hospital
Asil de Granollers i l’Associació Art
Solidari van signar a finals de
novembre un conveni de col·la-
boració per tal de desenvolupar

La musicoteràpia també s'ha implantat a la Unitat de Cures Intensives

Cabré Junqueras, Art Solidari i l'Hospital
implanten un projecte de musicoteràpia

El 12 de desembre es va pre-
sentar la campanya solidària “Els
21 seran Mitja vida” a través de
la qual la Mitja Marató de Gra-
nollers i l’empresa Àgora dona-
ran suport a un projecte de
l’Hospital per al tractament de
la diabetis mellitus tipus I.

La realització del projecte
ajudarà l’Hospital a aconseguir
l’acreditació d’un programa

La Mitja Marató de Granollers i
l'empresa Àgora patrocinen un
projecte de l'Hospital sobre la diabetis

Un moment de la presentació de la campanya "Els 21 seran Mitja vida", amb els respresentants de tots els agents implicats

estructurat en el funcionament
amb bombes d’insulina. Aquest
programa el duu a terme l’em-
presa Medtronic, fabricant dels
aparells, que és qui certifica la
satisfactòria consecució de la
formació.

L'execució d’aquest projecte no
només ajudarà a implantar un nou
programa a l’Hospital de Gra-
nollers, sinó que evitarà temps i

activitats de musicoteràpia a les
Unitats de Cures Pal·liatives i de
Cures Intensives de l’Hospital de
Granollers amb la voluntat de
millorar la qualitat assistencial.
Mitjançant el conveni, Cabré Jun-
queras es compromet a patroci-
nar les activitats de musicote-
ràpia fins a final del 2019.

A l’acte de signatura del conveni
van assistir-hi el Dr. Rafael Lledó,
director general de la Fundació
Privada Hospital Asil de Granollers;
Josep Maria Mons, gerent de
Cabré Junqueras, i Mateu Aregay,
president d’Art Solidari.

Les activitats de musicoteràpia,
que es podrien implantar també
en altres àrees del centre
hospitalari, estan dirigides per
musicoterapeutes professionals
d’Art Solidari. Les accions estan

adreçades a pacients i familiars,
que seran seleccionats per l’equip,
i seran sotmeses a protocols
d’avaluació.

El projecte de musicoteràpia es va
iniciar a l’Hospital en la Unitat de
Cures Pal·liatives, on es duien a
terme sessions adreçades a pa-
cients i familiars, impartides per
un musicoterapeuta professional,
amb objectius terapèutics con-
sensuats i coordinats amb l’equip
assistencial interdisciplinari, orien-
tades a la millora del benestar físic,
psíquic, i a la preparació al dol.

Posteriorment s’ha implantat a la
Unitat de Cures Intensives amb
l’objectiu principal de reduir
l’estrès, procurant un entorn més
favorable i familiar, una visió
positiva i una connexió del pacient
amb la seva realitat sonora.
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Els Premis a l'Excel·lència Professional del
Col·legi de Metges de Barcelona reconeixen
tres treballadors del nostre hospital

Totes les persones guardonades amb els Premis a l'Excel·lència Professional que atorga el Col·legi de Metges de Barcelona, en una gran fotografia de grup

Les doctores Judith Xirgu
Cortacans i Raquel Benavent
Boladeras i el doctor Miquel
Rodríguez Acon, professionals
que treballen al nostre hospital,
han estat guardonats aquest any
amb un dels Premis a l’Excel·lèn-
cia Professional que atorga el
Col·legi de Metges de Barcelona
(CoMB) en reconeixement de
trajectòries professionals basades
en el compromís, l’honestedat,
l’altruisme, la integritat i l’ex-
cel·lència.

A l’acte de lliurament es va pre-
miar un total de 51 metges i qua-
tre equips assistencials de les
comarques de Barcelona.

Els Premis a l’Excel·lència Profes-
sional es concedeixen anualment
des de 2004 a criteri de jurats
constituïts per metges i met-
gesses de reconegut prestigi, i són
el reconeixement de la professió
mèdica als professionals i equips
assistencials que han destacat per
una trajectòria exemplar d’exercici
de màxima qualitat i per l’enal-
timent dels valors que configuren
el professionalisme mèdic.

Els premis del CoMB distingeixen
trajectòries basades en l’ho-
nestedat, el compromís, l’al-
truisme, la integritat, la feina ben
feta i l’excel·lència.

La doctora Raquel Benavent, amb la resta de premiats en l'àmbit de la recerca mèdica

Judith Xirgu va ser guardonada juntament amb altres professionals en atenció hospitalària

Miquel Rodríguez va ser premiat en altres àmbits assistencials
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Celebrem la Festa dels Treballadors
i Treballadores de l'Hospital

L’Hospital General de Granollers
va celebrar el 19 de desembre a la
sala d’actes del Centre Geriàtric
Adolf Montañá l’acte d’home-
natge als professionals de la
institució que en el decurs de
l’any 2018 han fet 25 i 40 anys o
més que treballen al centre, i de
comiat de les persones que
s’han jubilat durant l’any 2018.

Aquest és un acte que se celebra
cada any a l’Hospital, coincidint
amb l’inici de les festes de Nadal.
Aquesta vegada van ser 28 les
persones que celebraven els seus
25 anys a la institució, 22 els
professionals que en celebraven
40 o més, i 23 els que van fer el
comiat per la jubilació.

A l’acte honorífic van assistir
professionals de l’Hospital,
familiars i amics dels homenatjats,
l’equip directiu de l’Hospital i
membres del Patronat de la
Fundació.

Fotografia de grup de tots els treballadors i treballadores homenatjats a la festa de 2018

Els professionals que durant el 2018 van celebrar els seus primers 25 anys com a treballadors i treballadores de la institució van ser 28

Una part dels 23 professionals de l'Hospital que es van jubilar el 2018

Un total de 22 persones van ser homenatjades per haver fet 40 anys o més que treballen al centre



es contribueix a la
millora de la gestió
assistencial hospita-
lària, ja que pot alliberar
llits a l’hospital per a
altres pacients; millora
la satisfacció i huma-
nització de l’assis-
tència, la participació i
implicació del pacient i
de la seva família en les
cures mèdiques i en
l’evolució de la malaltia;
i fa disminuir els casos
de dependència de
l ’hospita l  (e l  que
anomenem com a
hospitalisme), les in-
feccions hospitalàries i
la freqüència de les
visites a urgències.

En aquests moments, en plena
epidèmia de grip, l’Hospital a

Quan s'intercanvien dades de
salut entre diferents hospitals
o centres sanitaris, les dades
poden quedar molt exposades
a tercers. És per això que les
organitzacions estan adoptant
solucions de seguretat ciber-
nètica, una problemàtica cada
vegada més important en la
carrera global per la compe-
titivitat econòmica en què la
digitalització de les economies
s'ha convertit en un factor clau.
En aquest context, i mostra de

Participem en dos projectes europeus de seguretat cibernètica
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La UEAC renova la cessió d'un cotxe a
l'Hospital per atendre malalts a domicili

Aquest vehicle s'utilitza en el servei d'assistència hospitalària als domicilis

La Unió d’Empresaris d’Automoció
de Catalunya (UEAC) ha renovat
per un any més la cessió del cotxe
que es va lliurar a l’Hospital
General de Granollers l’any 2017.
El vehicle s’utilitzarà per facilitar
els desplaçaments dels pro-
fessionals que duen a terme
assistència hospitalària als
domicilis dels pacients.

L’Hospitalització a domicili és un
dispositiu que permet a pacients
que pateixen un problema
puntual de salut evitar l’ingrés a
l’Hospital, i fer l'hospitalització al
seu domicili amb la visita i
seguiment d’equips especialitzats
formats per professionals mèdics
i d’infermeria. Aquests es des-
placen als domicilis dels pacients
per donar la mateixa atenció que
tindrien si estiguessin ingressats
a l’Hospital. Amb aquest dispositiu

l’aposta que té l’Hospital de
Granollers per la recerca i la
innovació, se li ha concedit la
participació, juntament amb altres
empreses i institucions d’àmbit
europeu, en dos projectes
europeus d’alt nivell: CUREX i
SecureHospita ls ,  tots  dos
emmarcats en el programa marc
Horitzó 2020 de la Unió Europea,
que concentra gran part de les
activitats de recerca i innovació
per al  període 2014-2020.
“És un pas més per fomentar la

recerca i la innovació en el
nostre hospital. Valorem molt
p o s i t i v a m e n t  l a  n o s t r a
participació en el programa
marc de recerca de la Unió
Europea H2020, i donades les
taxes d’èxit,  estem molt
satisfets amb els quatre
projectes europeus en els quals
l’Hospital ha participat en els
últims anys”, explica la Dra.
Diana Navarro, cap de Recerca
i Innovació de l’Hospital General
de Granollers.

domicili atén 30 pacients de la
comarca.

Comencem a treballar en les obres de
remodelació de l'aparcament públic
El 28 de gener passat l'empresa
PROURSA, encarregada de la
gestió de l'aparcament públic de
l’Hospital General de Granollers,
va abandonar les instal·lacions per
requeriment judicial. A partir
d’aquest moment l’espai que
ocupava l’aparcament va passar a
ser d’utilització lliure i està previst
que es mantingui així fins a la
finalització de les obres de millora
que té contemplades l’Hospital i

que duraran aproximadament sis
mesos a partir de la data d’inici.

A finals de febrer es van començar
les tasques de delimitació de
l’espai per poder iniciar les obres
al  més aviat  possible.  La
remodelació es portarà a terme
en dues fases, per tal de garantir
que estigui una part lliure com
actualment, i que tinguin poc im-
pacte sobre els usuaris.

En el moment que finalitzi l'es-
mentada obra, l'Hospital de
Granollers gestionarà directament
l'aparcament públic de forma
automàtica amb doble accés
d'entrada i doble de sortida. El
projecte també contempla la
incorporació de places per a
discapacitats i deu punts de
càrrega per a cotxes elèctrics, tot
amb un disseny amigable amb
l'entorn.



article mèdic

"El projecte Moyo significa
'vida', perquè volem donar a
aquests nens l'oportunitat de
tenir una qualitat de vida
millor perquè puguin aconse-
guir un futur millor"

El Projecte Moyo al Congo
El Projecte Moyo és una associació
sense ànim de lucre que va néixer
el 2015 amb l’objectiu de facilitar
condicions culturals, socials i
sanitàries per a nens i nenes
desfavorits de la República
Democràtica del Congo. Es vol
ajudar aquests infants amb la
construcció d'una escola, un
orfenat i un centre de salut. Al
principi van començar pagant les
matrícules d'uns quants nens
sense recursos que trobaven al
carrer –i que es dedicaven a
netejar sabates per poder pagar-
se els estudis, tot i que no els
arribaven els diners–, però en
veure que hi havia molts més nens
al carrer sense poder tenir la
possibilitat d'estudiar, va sorgir la
idea d'organitzar-se en una
associació amb actors socials
locals per poder fer alguna cosa
per ells.

El 2016 es va organitzar l’escola
Complex escolar Dr. André Kazadi
CSDAK – FODAK, on inicialment es
van matricular 1.400 nens, però
al final només van poder iniciar el
curs la meitat. El preu de la
matrícula estava fixat en un dòlar
al mes per poder pagar el lloguer,
les taxes de l'estat i el salari dels
professors, i anava a càrrec del
fundador. Van acabar el curs
escolar 250 nens, ja que alguns
van abandonar perquè havien de
treballar per poder ajudar la

família a subsistir i altres es van
veure forçats a deixar-ho perquè
la família no els podia portar al
col·legi cada dia. En l'actualitat
estan hi escolaritzats 600 nens.

“El projecte Moyo significa ‘vida’,
perquè volem donar a aquests
nens l'oportunitat de tenir una
qualitat de vida millor perquè
puguin aconseguir un futur
millor”, explica el Dr. André Kazadi
Mukendi, metge del Servei d’Ur-
gències de l’Hospital i impulsor
d’aquesta iniciativa.

L'organització Moyo també
subministra roba, medicaments i
equips mèdics als hospitals
perquè no tenen suport suficient

degut a la deficiència de les
infraestructures i moltes famílies
queden excloses de l’atenció
hospitalària per falta de diners.
També participen en l'orga-
nització de tallers de fusteria i de
costura i d’un d'alfabetització
especialment dirigit a les dones.
D’altra banda, estan planificant
posar un centre de salut on els
nens i nenes puguin ser atesos i
les dones puguin donar a llum
amb assistència gratuïta. 

Es troben, però, amb dificultats
oposades: incapacitat per pagar
els sous dels mestres i el personal
administratiu, absència d'edificis
nets, insuficient material didàctic
i biblioteca, falta de mitjans
sanitaris per atendre els nens
malalts...  Però també amb
perspectives per al futur: “En
l'actualitat l'organització se centra
a buscar fons per pagar els
professors, pagar el lloguer de les
aules i  comprar materials
didàctics. D'aquí la idea d'apa-
drinar un professor que estem
divulgant”, explica Kazadi.També
tenen presents altres projectes:
obrir un orfenat, crear un centre
d'informàtica, un centre de salut
per a l'atenció primària gratuïta
d'aquests nens, crear una granja
i camps agrícoles per respondre
a les necessitats alimentàries...

“Agraïm als joves de l'Església
Evangèlica de Cerdanyola del
Vallès i altres esglésies de
Barcelona que van visitar aquests
infants l'agost de 2017 a Mbuji-
Mayi i que van contribuir amb la
seva força i ganes d’ajudar a12
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El 5 d’octubre va tenir lloc a
Granollers la II Jornada d’innovació
de l’Aliança Estratègica C17 sota
el lema Serveis assistencials en
xarxa - sumem pel ciutadà. Es
van presentar els avenços en el
desplegament del model col·labo-
ratiu en xarxa que lideren els pro-
fessionals de 6 centres hospitala-
ris catalans de territoris diferents
(Hospital Clínic, Hospital de Grano-
llers, Hospital de Mollet, Hospital
de Sant Celoni, Hospital de Vic i
Hospital de Campdevànol); aquest
model en construcció suma
coneixement, ofereix recursos
amb l’objectiu d’afavorir l’equitat,
facilita l’atenció més adequada
amb el servei més idoni, i tot amb
un model organitzatiu, resolutiu
i satisfactori, que l’aproxima a la
ciutadania.

En la Jornada es va posar en comú
els projectes que ja estan en
funcionament i els compromisos
per atendre la ciutadania en un
model integral. Actualment, pel
seu impacte, s’han prioritzat els
projectes centrats en l’atenció
dels pacients cardiovasculars,
oncohematològics, i de neuro-
ciències. També es van presentar

Es presenten els serveis en xarxa
entre sis hospitals de Barcelona ciutat,
Osona, el Ripollès i el Vallès Oriental

els resultats dels grups focals de
pacients d’Osona i del Vallès
Oriental per incorporar la pers-
pectiva ciutadana.

En el marc de la jornada es van
lliurar els premis Roche als
projectes d’ innovació que
contribuiran a assolir els reptes
plantejats. Es van presentar cinc
projectes, dels quals es van

premiar  dos:  un sobre la
Implantació de la xarxa d’atenció
domiciliària per a pacients
hematològics i un altre sobre
coordinació,  excel· lència i
recursos per al maneig integral
del pacient amb tumor cerebral.
Els altres tres projectes es van
incloure en el treball de l’Aliança
Estratègica C-17 per als propers
anys.

Durant la jornada es van lliurar els premis Roche als projectes d'innovació que contribuiran a assolir els reptes plantejats

organitzar les aules, aportant
també ajuda amb medicaments i
productes nutricionals als nens
amb malnutrició. I agraïm a
l'Hospital General de Granollers la
mostra d’atenció particular a la
nostra preocupació i a totes les
persones de bona voluntat que
poden mostrar la seva sensibilitat
davant la situació d'aquests nens”,
conclou Kazadi.

Per a més informació, visiteu el
web: www.proyectomoyo.org.

André Kazadi
Metge del Servei d’Urgències de
l’Hospital General de Granollers

aula
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A finals de gener va tenir lloc a
l'Aula de Docència de l'Hospital
aquesta jornada, organitzada
per la Unitat d'Urologia de
l’Hospital. Al llarg de tot el matí
es van repassar diversos temes
d'interès: screening de càncer
de pròstata, hematúria, dolor
lumbar (litiasis), símptomes del
tracte urinari inferior (HBP),
infeccions en el tracte urinari
inferior en la dona, inconti-
nència urinària femenina i
maneig i tractament de la
patologia escrotal. La jornada es
va fer sota els auspicis de la
Societat Catalana d'Urologia.

Actualització en urologia per a l'Atenció Primària

El 28 de febrer va tenir lloc la
Jornada d’actualització en
patologia al·lèrgica per a
l'Atenció Primària del Vallès
Oriental. La va organitzar la
Unitat d’Al· lergologia de
l’Hospital General de Granollers
i l'Acadèmia de Ciències Mè-
diques i de la Salut de Catalunya
i les Balears.

Jornada d'actualització en patologia al·lèrgica
per a l'Atenció Primària del Vallès Oriental

Els dies 7 i 8 de març van tenir
lloc les jornades d'Immuno-
al·lèrgia i Pneumologia Pedià-
trica, organitzades pel Servei de
Pediatria de l'Hospital, en què
més de 60 professionals van
debatre de manera teòrica i
pràctica diversos aspectes sobre
l'al·lèrgia i les patologies asso-
ciades.

Jornades sobre immunoal·lèrgia pediàtrica



15

de ab
at

Re
vi

st
a 

de
 l'

H
os

pi
ta

l G
en

er
al

 d
e 

Gr
an

ol
le

rs

aula

La X Jornada neurològica en
patologia cerebral del Vallès
Oriental es va celebrar el mes
d’octubre passat, amb l'infart
cerebral en situacions especials
com a tema central de la jornada.

L'ictus és una greu malaltia
vascular cerebral que afecta una
de cada sis persones, un 40% de
les quals romandrà amb una greu

discapacitat i un 30% morirà.
Actualment aquesta malaltia
suposa la primera causa de
discapacitat al món, i la primera
causa de mort entre les dones de
més de 65 anys en el nostre medi,
la qual cosa comporta una enorme
repercussió social i econòmica.

L'objectiu de la Jornada Neu-
rològica es va centrar a abordar

L'Hospital celebra la X Jornada Neurològica
les situacions especials de
pacients amb infart cerebral,
contemplant nous tractaments
emergents com el tancament de
l'orelleta del cor (com a alternativa
a l'anticoagulació) en pacients
amb fibril·lació auricular, el paper
dels anticoagulants orals d'acció
directa en pacients amb càncer o
la utilitat de la musicoteràpia en
la rehabilitació neurològica.

El 23 de novembre l’Hospital va
celebrar per sisè any consecutiu
la Jornada de Recerca i Innovació
amb l’objectiu d’estimular i poten-
ciar la recerca biomèdica i transla-
cional i la cultura innovadora en
el nostre centre, alhora que
difondre les iniciatives que s’estan
desenvolupant actualment.

En aquesta sisena edició la
ponència central portava per títol
"Immunoteràpia antitumoral: CAR
T Cells ens 'condueixen' cap al
futur", i va anar a càrrec del Dr.
Manel Juan, cap de la Plataforma
d'Immunoteràpia de l’Hospital de
Sant Joan de Déu i l’Hospital Clínic
i professor de la facultat de
Medicina de la Universitat de
Barcelona.

Seguidament,  es van presentar
els articles, les comunicacions
orals i els projectes seleccionats
d’aquesta edició, candidats als
premis Dr. Carles Vallbona als

millors projectes de recerca. S’ha
valorat l’originalitat del projecte,
el seu impacte en la pràctica

VI Jornada de Recerca i Innovació
assistencial, en la prevenció o la
millora de la salut de la població
així com la seva viabilitat.

Els autors dels articles, comunicacions i projectes seleccionats com a candidats als premis Dr. Carles Vallbona

Un  moment de la jornada que va tenir lloc el mes d'octubre passat
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Coincidint amb la celebració del
Dia Mundial de la Lactància
Materna, la Comissió de Lactància
de l’Hospital General de Granollers
va organitzar la novena edició del
concurs de fotografia obert a tots
els professionals i usuaris del
nostre centre per promoure i
sensibilitzar els futurs pares i
mares sobre els beneficis de la
lactància materna. L’entrega de
premis va tenir lloc a la cloenda

Jornada d'actualització en lactància materna i
lliurament de premis del concurs de fotografia

de la II Jornada d'actualització en
lactància materna del Vallès Orien-
tal, que també organitzava la Co-
missió. Durant tot el matí es van
exposar a la Jornada les 68 foto-
grafies que s’havien presentat.

La promoció de la lactància
materna és una tasca que l’equip
de l’àrea maternoinfantil  i
pediàtrica de l’Hospital porta a
terme des de l’any 1999, i que ha

estat reconeguda amb el guardó
IHAN (Iniciativa per a la Huma-
nització de l’Assistència al Naixe-
ment i la Lactància).

Els guanyadors van ser:
> 1r premi: Lluitant per la vida, de
Rosa Masllorens.
> 2n premi: Abraçant la felicitat,
de Carolina Alfonso.
> Premi per votació popular: 3
dies, de Carolina Roman.

Imatge de totes les premiades en el concurs de fotografia sobre lactància materna que es fa cada any a l'Hospital

1r premi 2n premi Premi per votació popular
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Les festes nadalenques són un
període en què la residència està
més viva i dinàmica, per les
diferents activitats que s’hi duen
a terme. Prenen un caire diferent,
més lúdic, des de l’ornamentació
de les plantes, així com la sala
d’estar, sense oblidar el gran
pessebre que presideix l’entrada
principal, una gran obra feta pel
Sr. Francesc.

El dia de la inauguració vam
comptar amb la participació del
Sr. Mateo i el Sr. Esteve (musicote-
rapeutes), que van fer participar
residents, famílies i treballadors
amb un ampli repertori de nadales
tradicionals. Les cares de les
p e r s o n e s  q u e  h i  v a n
participar, reflectien l’alegria
i emoció en recordar-les.

Una de les visites sorpresa
va ser la del Pare Noel, ja que
no venia sol sinó acom-
panyat de la Mare Noel! Tots
dos, molt simpàtics i eixerits,
van dedicar un ball als
residents i els van donar un
petit detall a cadascun.
Tampoc podia faltar una de
les activitats més tradicionals
a la residència com és fer
cagar el tió i qui ho va voler
va poder participar en la gran
picada de bastons. Final-
ment, els Reis Mags d’Orient
van fer la seva típica visita

Nadal a la residència una de les més desitjades, ja que
tot i ser persones grans, els espe-
ren amb molta il·lusió!

Per portar a terme totes aquestes
activitats vam tenir el suport dels
professionals que treballen a la
residència. Moltes gràcies a tots!

Annabel González
Educadora social

A Europa un 50% de les morts es
deuen a les malalties cardio-
vasculars (MCV). Gairebé un 30%
de totes aquestes morts esde-
venen abans dels 65 anys. Tot i
que, tradicionalment, en la
majoria  dels països mediterranis
les taxes de mortalitat estan-
darditzades per edat secundàries
a les MVC són més baixes que les
comparades amb les dels països
del nord i centre europeu,
actualment al nostre territori les
dades ens indiquen que tres de
cada deu morts es deuen a
aquest grup de patologies.

En aquest sentit, les mateixes
societats científiques consideren
que “un 80% de les malalties del
cor i fins a un 90% dels infarts
podrien prevenir-se amb un estil
de vida més saludable, portant a
terme més exercici físic i vigilant
la dieta”.  Tenint en compte
aquests aspectes, les dades
recollides de Vigilància de la Salut

als reconeixements mèdics l’any
2018 indiquen que un 41,3% dels
professionals tenen sobrepès o
obesitat i un 39,5% són sedentaris
o fan una activitat física mínima.

Alhora, les persones adultes es
passen més de la meitat de la vida
“desperta” a l’entorn de treball.
L’Organització Mundial de la Salut
ho descriu com un entorn clau
per dur a terme totes aquelles
estratègies de prevenció i de
promoció de la salut.

Per aquests motius, i sota el lema
“Un cor, el teu cor. Cuida’l”, des
del Servei de prevenció de
l'Hospital General de Granollers, i
en el context dels exàmens de
salut que es porten a terme
periòdicament, es determinarà el
risc cardiovascular (RCV), relatiu
i absolut, estimat amb el sistema
SCORE en la seva versió per a les
regions d’Europa de baix risc, així
com el càlcul de l’edat vascular.

"Un cor, el teu cor. Cuida'l"

Es tindran en compte els valors
tensionals, el perfil lipídic, l’índex
de massa corporal i perímetre
abdominal, la glucèmia, el
tabaquisme, l’adherència a dieta
mediterrània, l’activitat física i el
consum d’alcohol, entre altres
paràmetres. Aquests indicadors
permetran analitzar els principals
factors de risc cardiovasculars i
estils de vida individualment amb
l’objectiu d’establir pautes de
millora per fomentar uns hàbits
de vida més saludables, o valorar
altres opcions terapèutiques si
escauen.

Joana Guerrero
Metgessa de Treball

residència

El Pare i la Mare Noel van fer una visita al centre

seguretat i salut laboral

A la residència no hi va faltar la tradicional cantada de nadales
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Una de les activitats habituals
que fa l'ATJ és una visita
cultural anual. El 21 de març
de 2018 es va convocar els
associats per visitar el recinte
modernista de l'Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau de
Barcelona. Van assistir-hi 60
persones, que van haver de
dividir-se en dos grups,
acompanyats cadascun per
guies que explicaven detalls
de la història de l'hospital a
mesura que avançaven els
dos grups de visitants pels
passadissos subterranis del
recinte.

Explicaven detalls de la
història i arquitectura de
l'edifici, com la forma i color
de les rajoles de les parets, els
sostres i la distribució del
mobiliari dels diferents
espais.

Una bonica maqueta repre-
sentava amb detall l'edifici
original on es podia observar
la magnífica arquitectura
modernista de l'època dels
diferents pavellons que van
poder contemplar poste-
riorment en persona. També
van poder apreciar a través de
fotografies antigues escenes
d'aquells anys. Finalment, a
la gran sala superior de
l'edifici de l'entrada van
observar les sales revestides
per bonics mosaics d'aquella
meravella del període del
Modernisme.

Visita
cultural

Dinar de germanor

El 15 de juny de 2018 l'ATJ va
celebrar un altre dinar de
germanor abans del període
estiuenc, com ja ha esdevingut
una tradició. 84 persones es van
trobar al restaurant El Trull del
Casino de Granollers, com l'any
anterior. Es va escollir aquest lloc
per la seva localització cèntrica i
major accessibilitat perquè la
majoria dels associats són de
Granollers i comarca.

La trobada amb antics companys
va ser grata i es van formar petits

grups de conversa en què es van
intercanviar experiències del
període de jubilat i anècdotes
passades durant la vida laboral. El
company Eugenio, del servei de
manteniment, va fer sonar can-
çons d'èpoques passades i durant
el dinar un seguit de fotografies
d'activitats de l'Associació es van
projectar a la pantalla del local. Va
ser una jornada emotiva amb el
retrobament de companys que
durant molts anys van compartir
la seva activitat laboral al nostre
Hospital.

Fotografia de grup de les persones que van assistir al tradicional dinar de germanor de l'associació

L’any 2018 es va convocar el 1r
Concurs de fotografia per als socis
de l’ATJ-HGG. El Jurat del concurs
estava compost per la fotògrafa
Dolors Porredón, la instagramera
Carme de Tena, i Pepita Pellicé,
secretària de l’Associació. Es van
presentar 23 fotografies les quals
varen estar exposades al vestíbul

Concurs de fotografia
de l’edifici d’atenció ambulatòria
durant els mesos de novembre i
desembre 2018. El premi es va
lliurar durant l’assemblea de
l’associació el 29 de novembre
passat. La fotografia guanyadora
d’aquest concurs va ser la titulada
Miralls d’aigua, obra de Blanca
Otero.

Xerrada sobre l'envelliment i la creativitat
Com cada any la junta
directiva de l ’ATJ va
programar el  dia  24
d’octubre de 2018 una
conferència oberta a
t o t h o m .  L a  x e r r a d a
Envelliment i creativitat va
anar a càrrec de Mariano
Fernández, filòsof, mem-
bre del Comitè d’Ètica
Assistencial del nostre
Hospital i director de la
Universitat Popular de
Granollers.
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as. treballadors jubilats

Jornada a l'Hospital Sant Joan de Déu
El 14 de novembre de 2018 van
convidar l’ATJ a formar part de la
taula rodona de la I Jornada sobre
associacionisme sènior en les
institucions a Catalunya, que va
tenir lloc a l’Hospital de Sant Joan
de Déu de Barcelona. La ben-
vinguda i obertura de la Jornada
va anar a càrrec de Quim Erra,
germà superior d’aquest hospital.

La conferència inaugural porta per
títol La tercera joventut i va anar a
càrrec de Josep de Martí, llicenciat
en Dret, màster en Gerontologia
Social i  director del portal
Inforesidencias.com. A la taula
rodona titulada Experiències i
bones pràctiques de l’associa-
cionisme sènior a Catalunya hi van
participar el Dr. Manel Sans i
Segarra, president de la secció de
metges sèniors del Col·legi de
Metges de Barcelona; Jordi Gorriz,
secretari de l’Associació de
Jubilats/des de Nestlé (AJUNE);
Montserrat Ventura, presidenta
de l’Associació de Jubilats, Pen-
sionistes i Exempleats del Grup La
Caixa, i Consol Fusté, presidenta

de l’Associació de Treballadors
Jubilats del nostre Hospital.

La conferència que va cloure la
jornada va ser El futur de les

associacions sèniors”, a càrrec del
Dr. Vicente Varea, president de
l’Associació de Treballadors
Jubilats de l’Hospital Sant Joan de
Déu.

Un moment de la Jornada sobre associacionisme sènior en les institucions a Catalunya, en què va participar l'ATJ



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

Telèfons d'interèsi
Si teniu interès a formar part del col·lectiu de voluntaris
del nostre Hospital, només heu d'enviar un correu
electrònic a l'adreça voluntaris@fhag.es o bé trucar al
telèfon 657 57 56 59, on us informarem i donarem
resposta a les preguntes o dubtes que tingueu. Els
voluntaris per l'Hospital som un grup de persones amb
un bon tarannà, il·lusió i entusiasme.


