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PER DESÈ ANY CONSECUTIU em plau tornar a presentar-vos la
Memòria de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers.
En el decurs d’aquest temps s’ha mantingut l’esperit de
compromís i dedicació de tot l’equip humà que forma
aquesta gran família, sempre en pro de la millora contínua
del benestar de les persones. Durant aquests anys l’Hospital
ha experimentat un creixement substancial, no només des
del punt de vista estructural, sinó també assistencial i de
personal, i ha viscut la consolidació de grans projectes com
la posada en marxa del nou edifici d’atenció ambulatòria, la
integració dels professionals i l’activitat de la Policlínica del
Vallès i la sostenibilitat econòmica del centre, tot i els temps
marcats per la crisi.

Ara ha arribat el moment d’encarar els propers cinc anys
omplint el nostre camí de projectes i il·lusions, amb estratè-
gies de futur que ens han de mantenir en la primera línia del
full de ruta del mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública
de Catalunya.

Amb el nou Pla estratègic mirem endavant per fer front
col·lectivament als nous reptes de la institució i donar res-
posta a les necessitats que ens planteja la ciutadania. Farem
aquesta tasca des de la proximitat, factor essencial de quali-
tat, i amb la clara vocació de servei que caracteritza i dóna
identitat a la Fundació.

Aquest 2013, l’Hospital ha estat reconegut novament per
diferents entitats com un centre de gran qualitat i excel·lèn-
cia, amb serveis assistencials de primer nivell on els profes-
sionals són el millor actiu. La seva vocació docent i la gran
tasca que desenvolupen traspassa el nostre territori i pro-
jecta el nom de Granollers a escala nacional i internacional.
Aquest any hem rebut novament professionals d’arreu del
món que s’han acostat a l’Hospital per conèixer diferents
metodologies de treball que ens fan ser capdavanters en
tècniques i processos assistencials.

La Fundació segueix impulsant iniciatives que contribueixen
a fer que la ciutadania se senti més propera i més responsa-
ble en temes de salut. Sota la premissa d’aquest compromís
continuem fent xarxa amb diferents institucions i entitats
de dins i fora de la comarca que aporten un valor afegit a la
tasca assistencial amb la finalitat d’atendre les necessitats
dels pacients i les seves famílies. A més, l’Observatori de
Salut Dr. Carles Vallbona continua mantenint aquest esperit
des de l’Aula de la Salut i amb projectes a bastament reco-
neguts, com el Projecte Avall, sobre alimentació i hàbits
saludables en l’edat infantil, que ha estat premiat nova-
ment, en aquesta ocasió per l’Agència Espanyola de Segure-
tat Alimentària i Nutrició del Ministeri de Sanitat.

Així mateix, la Fundació sempre ha mantingut un fort arrela-
ment amb la seva ciutat. Granollers és una ciutat viva, parti-
cipativa, solidària i compromesa amb la salut i el benestar de
les persones que hi conviuen. És per això que l’Hospital no
pot deixar de col·laborar en alguns dels esdeveniments que
anualment congreguen milers de persones com la Mitja
Marató o la Granollers Cup, en l’àmbit esportiu. Professio-
nals i voluntaris participen activament en aquestes celebra-
cions vetllant per la salut dels participants. 

Finalment, cal destacar que el 2013 també ha comportat la
remodelació dels accessos a l’Hospital amb la creació de
dues noves rotondes i la reurbanització de part del carrer
Francesc Ribas, fet que ha permès millorar la mobilitat i l’ac-
cessibilitat al centre sanitari.

Hem de mirar endavant. Iniciem una nova etapa que ens
permet encarar el futur amb il·lusió i generar noves oportu-
nitats, tot i els reptes i les dificultats que es plantegen cada
dia. Hem de continuar treballant conjuntament amb
empenta i perseverança per posar a l’abast de totes les per-
sones del Vallès Oriental el nostre coneixement, experiència
i compromís per millorar la seva qualitat de vida.

Josep Mayoral
Alcalde de Granollers i president 
de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers

Presentacions
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L’ANY 2013 marca per a la Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers (FPHAG) l’inici del Pla estratègic aprovat per al
període 2013-2017. Un pla que encamina la Fundació vers
nous reptes sense perdre les nostres arrels i reforçant la
tasca al servei dels ciutadans. 

El valor afegit d’aquest Pla ha estat la participació de dife-
rents col·lectius que amb les seves aportacions ens ajuda-
ran a encarar els propers anys. Un treball en equip que ens
permetrà continuar treballant amb actituds i eines de ges-
tió que donin resposta a les necessitats sorgides de l’actual
entorn demogràfic, econòmic i social i reforçar els valors de
la Fundació.

Però, per poder encarar el futur cal fer balanç del present. A
través de la memòria que us presentem fem un recull de les
fites més destacades que hem assolit al llarg de l’any 2013.

Primerament, allò que és consubstancial a la nostra raó de
ser: la prestació de serveis assistencials i socials. Hem pogut
fer l’activitat necessària per assolir els indicadors derivats
de la planificació i compra sanitària, l’accessibilitat observa-
da a través de les llistes d’espera i els indicadors de qualitat
relacionats. Això ha estat possible gràcies a l’esforç i la
implicació dels tots els professionals de la FPHAG.

L’activitat s’ha dut a terme de manera adequada. Entre
altres aspectes, cal destacar el reconeixement a la tasca que
porten a terme els professionals des del compromís  amb la
qualitat de vida dels pacients. Ens congratula disposar de
serveis com la Unitat de Neurologia, premiada amb el TOP
20 en l’especialitat del Sistema Nerviós; amb la Unitat de
Cardiologia, reconeguda amb un premi d’innovació en ges-
tió assistencial per la Unió Catalana d’Hospitals o amb els
serveis de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia i Medicina
Interna, amb programes certificats per l’Agència de Qualitat
i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Són alguns exemples
del treball multidisciplinari que es desenvolupa des de la
millora continuada de la qualitat en els processos assisten-
cials. 

Aquest 2013 també hem celebrat el 35è aniversari del Ser-
vei d’Anestesiologia i Reanimació, que va ser pioner en la
creació de la Clínica del Dolor l’any 1980 i en l’obtenció de
l’acreditació per a la formació d’especialistes de postgrau
entre els hospitals comarcals. Un altre fet destacable ha
estat el 10è aniversari de l’Hospital de Dia Sant Jordi, que
ofereix atenció a persones amb diagnòstic de deteriora-
ment cognitiu o demència i que viuen a casa seva.

Així mateix, ha estat un any d’esforços per preparar l’ava-
luació de l’acreditació de centres d’atenció especialitzada
de Catalunya, que es va fer a començament d’any. Els resul-
tats assolits, un 95% dels estàndards, demostren una vega-
da més la qualitat i l’excel·lència amb què treballen els nos-
tres professionals.

En l’àmbit del coneixement, un dels pilars de la nostra orga-
nització, s’ha consolidat l’aliança amb la Universitat Interna-
cional de Catalunya, que l’any 2013 va acompanyar per pri-
mer cop l’últim curs dels metges en formació. Així mateix,
hem celebrat la I Jornada de Recerca i Innovació, que té
com a objectiu estimular i potenciar la recerca biomèdica i
translacional del nostre Hospital. Aquesta primera Jornada,
en la qual s’ha mostrat l’alt interès dels professionals en el
desenvolupament de projectes en recerca, ha de ser la base
per a properes edicions.

Tot plegat mentre comptem amb la col·laboració del nostre
entorn, amb institucions i persones que ens fan millors.
Com el Dr. Carles Vallbona, que durant el 2013 ha estat
reconegut pel Baylor College of Medicine de Houston per la
seva excel·lència professional i pel Harris Health System del
Comtat de Harris, Texas, que l’ha homenatjat donant el seu
nom a l’Hospital Central de la ciutat.

És el moment de desenvolupar nous projectes, de cons-
truir, de col·laborar, de crear noves sinergies per continuar
millorant l’atenció a les persones del nostre entorn. Tenim
tots els elements necessaris per encarar l’avenir des de l’op-
timisme que dóna disposar d’un equip humà i professional
altament capacitat i fermament compromès amb la institu-
ció on treballa.

Rafael Lledó
Director general
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Pla estratègic assistencial 2013-2017,
orientat a l’usuari i basat en la gestió 
de qualitat total

EL NOU PLA ESTRATÈGIC 2013-2017 de la Fundació Privada Hospital Asil de Gra-
nollers ens ha d’ajudar a planificar cada pas del nostre camí en els propers qua-
tre anys. Durant la seva elaboració hem adquirit una comprensió més profun-
da del que necessitem per seguir treballant, des de l’excel·lència, per als ciuta-
dans del nostre territori.

El Pla estratègic recull les aportacions de nombrosos participants i ha significat
un procés de reflexió col·lectiva sobre el present de la nostra activitat, els con-
dicionants que l’envolten i els recursos disponibles. Així mateix s’han analitzat
els objectius que guiaran la nostra gestió per tal de donar resposta a les neces-
sitats i expectatives dels diferents col·lectius, tant interns com externs.

Si bé el Pla estratègic s’adreça al futur, manté l’esperit que ens ha conduït
durant més de 90 anys: oferir serveis sanitaris i socials personalitzats per
millorar el benestar de les persones del Vallès Oriental en qualsevol moment
del seu procés vital. Aquest Pla ens ajudarà a navegar per un entorn sanitari
que canvia ràpidament i a mantenir aquesta missió, la nostra visió de referèn-
cia assistencial i els valors d’orientació al pacient, compromís dels professio-
nals i professionalitat.

6 Fundació Privada Hospital Asil de Granollers · Memòria 2013

Objectius

• Que les necessitats i demandes
dels pacients i de les seves famí-
lies siguin el centre a l’hora d’o-
rientar les activitats de l’Hospital.

• Que els professionals estiguin
capacitats i satisfets amb la seva
feina, amb un alt grau d’autoestima
i coresponsabilitat professional. 

• Augmentar l’orgull de pertinença
a la institució.

• Una assistència amb el màxim des-
envolupament cientificotècnic i el
mínim de variabilitat en els pro-
cessos.

• Augmentar la seguretat dels usua-
ris i professionals.

• Assolir l’eficiència i sostenibilitat
dels recursos de la Fundació.

Dibuixant el futur
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Eixos estratègics

L’impuls fonamental al Pla estratègic el donen les persones que conformen el

capital humà, un equip coresponsable, emprenedor, competent i innovador.

El Pla considera els professionals com el valor primordial en una organització

de serveis sanitaris. Per tant, el Pla estratègic busca gestionar, desenvolupar i

fer que aflori tot el potencial dels professionals, tant en el vessant individual

com dels serveis, i de l’organització com a conjunt. I, tot això, orientant-nos

cap als pacients amb una assistència eficient, segura i de qualitat, que assolei-

xi la satisfacció dels usuaris tot mantenint la sostenibilitat de la institució. El Pla

comporta una transformació econòmica, social, ambiental i també en l’àmbit

de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 

Objectius estratègics

Participació

Hem elaborat el Pla amb la participa-
ció de diferents grups d’interès vin-
culats a la institució que ens han
traslladat les seves reflexions sobre
les necessitats i expectatives detec-
tades pels professionals. Aquest
col·lectiu inclou els òrgans de
govern de la institució (Patronat,
equip directiu i comandaments),
equips interdisciplinaris, diferents
comissions, comitès i grups de tre-
ball, el Comitè d’Empresa, profes-
sionals de tots els serveis i unitats, i
diferents ciutadans de Granollers i
de la comarca del Vallès Oriental.

Professionals

Assistència
“Garantir una assistència integral

amb qualitat i eficiència”
Coneixement

“Avançar en la formació, docència,
recerca i innovació, incorporant-hi

l’empresa i la universitat”

Responsabilitat social
“Augmentar la implicació 

en la societat, sent responsables
socialment”

Professionals
“Disposar dels millors professionals, des

d’un punt de vista tècnic, relacional i
humà, augmentant la seva

coresponsabilització i satisfacció”

Sistemes d’informació
“Millorar i innovar en els sistemes

d’informació sanitaris”

Privats
“Augmentar el volum i el benefici

de l’activitat sanitària privada”

Comunicació
“Millorar la comunicació en tots els

àmbits de l’organització”

Reordenació comarcal
i aliances

“Assolir la reordenació comarcal,
augmentar les aliances existents i el

treball en xarxa per convertir-nos 
en un centre d’excel·lència”Usuaris

“Millorar la detecció de necessitats,
l’accessibilitat, la informació i la

satisfacció dels usuaris”

Sostenibilitat
“Assegurar la sostenibilitat de

l’organització en recursos,
equipaments i estructures”

Sostenibilitat

Assistència

Usuaris
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La qualitat 
com a premissa

La Fundació, TOP 20 2013 en l’especialitat 
de Sistema Nerviós

EN LA CATORZENA EDICIÓ de l’estudi Hospitales TOP 20, impulsat per IASIST,
l’Hospital General de Granollers ha estat valorat com un dels millors en l’espe-
cialitat de Sistema Nerviós, conjuntament amb el Consorci Hospitalari de Vic,
l’Hospital Universitari Mútua de Terrassa i l’Hospital Universitari i Politècnic La
Fe de València.

En aquesta edició s’han avaluat un total de 162 hospitals, 127 dels quals per-
tanyen al Sistema Nacional de Salut i 35 són de caràcter privat. Aquest és l’on-
zè premi TOP 20 que rep la Fundació des de l’any 2000, sis com un dels millors
hospitals de l’Estat en la categoria de grans hospitals generals i la resta en les
especialitats de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Ginecologia i Obstetrícia,
Cardiologia i Pneumologia.

L’avaluació dels TOP en l’àrea clínica de Sistema Nerviós es basa en l’ictus, ter-
cera causa de mort a Occident i primera causa de discapacitat física en adults.
Els hospitals que han assolit el reconeixement tenen els millors resultats de qua-
litat amb el temps d’ingrés més baix dels pacients amb patologies del sistema
nerviós i una taxa més reduïda de mortalitat i complicacions durant l’ingrés. 

Millorem els
accessos a l’Hospital

EL 16 DE FEBRER es van inaugurar les
dues noves rotondes i la reurbanit-
zació de part del carrer de Francesc
Ribas, actuació que ha comportat la
millora de la mobilitat i l’accessibili-
tat a l’Hospital ja que ha permès
suprimir les cruïlles amb semàfors i
fer més segura i fluïda la circulació al
voltant de l’Hospital.

L’obra ha comportat també la remo-
delació de voreres i zones enjardi-
nades de l’entorn hospitalari per
millorar-ne la fisonomia i donar més
visibilitat a l’edifici modernista de
principi del segle XX. Cal destacar, a
més, la instal·lació d’un ascensor
per accedir al Servei d’Urgències des
de l’aparcament, fet que suposa una
millora important per als pacients
amb mobilitat reduïda.
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Participem en un projecte de gestió 
de pacients a través de les TIC de l’Institut
Català de la Salut

L’HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS ha estat escollit per formar part del pro-
jecte pilot de la Plataforma d’Interoperabilitat de Processos Assistencials
(PIPA) que duu a terme l’Institut Català de la Salut (ICS) i que consisteix a con-
nectar les TIC dels sistemes assistencials de les àrees bàsiques de salut amb
els centres d’atenció especialitzada per fer més eficient la derivació de
pacients.

Actualment, quan un metge de l’atenció primària ha de derivar un pacient a
un especialista ha de generar una sol·licitud en paper i un formulari clínic que
s’envien als centres d’atenció especialitzada. Amb la plataforma PIPA, la
sol·licitud s’envia directament i queda enregistrada en el sistema informàtic
del centre especialitzat. A més, el metge especialista que rep la sol·licitud pot
accedir a la història clínica del pacient i veure totes les proves complementà-
ries que se li han practicat. La introducció d’aquesta tecnologia també permet
eliminar el temps de demora en la gestió interna de les sol·licituds que actual-
ment fan els administratius, un estalvi en tasques redundants d’introducció
de dades i possibles errors manuals i la reducció del consum de paper.

L’eficàcia de la Plataforma PIPA resulta reforçada per la resta de millores intro-
duïdes en l’àmbit de les TIC, com la història clínica compartida de Catalunya i
el repositori central d’imatges de Catalunya. El projecte, d’abast per a tot el
territori català, ha iniciat la prova pilot a les àrees bàsiques de salut del Vallès
Oriental i a l’Hospital General de Granollers, concretament per al procés de
lumbàlgia. La disposició de tots els requisits tecnològics necessaris i la capaci-
tació resolutiva en la gestió de processos de l’Hospital han permès aquesta
col·laboració amb l’ICS.

La consulta d’atenció única de Cardiologia 

L’HOSPITAL HA IMPLANTAT la consulta d’atenció única (CAU) al Servei de Car-
diologia. La CAU consisteix a concentrar en un únic acte la visita i les proves
complementàries que es fan a l’Hospital (ecocardiografia, holter i prova d’es-
forç), cosa que permet arribar abans a un diagnòstic i assolir, per tant, una
màxima agilitat diagnosticoterapèutica. 

Des de l’inici de la CAU, l’1 de febrer, s’han valorat 296 pacients, derivats bàsi-
cament pel metge de família (64%) i urgències (27%). El motiu de consulta
més freqüent ha estat el dolor toràcic (41%), seguit per les arítmies-palpita-
cions (31%). S’han practicat ecocardiografies al 83% dels pacients, proves
d’esforç al 24%, holter al 23% i s’han sol·licitat altres proves a un 20%. La majo-
ria de pacients (74% del total) han pogut ser donats d’alta de consultes exter-
nes després del seu pas per la CAU. Els diagnòstics més prevalents han estat
el dolor toràcic inespecífic (32%) i la fibril·lació auricular (19%). La implantació
de la CAU ha permès reduir vuit setmanes la llista d’espera per a primera visi-
ta, quatre setmanes la llista d’espera per a la realització d’ecocardiografies,
tres la llista d’espera de proves d’esforç i dues la llista d’espera de holter.
També s’eviten desplaçaments als pacients ja que les proves es fan el mateix
dia de la visita. 

La consulta única de Cardiologia ha estat reconeguda amb el 2n Premi Inno-
vació en Gestió 2013, en la modalitat Innovació en Gestió Assistencial, de la
Unió Catalana d’Hospitals.

Activitat privada

L’ATENCIÓ SANITÀRIA PRIVADA de la
Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers ja és el 2013 una línia
d’activitat consolidada i en creixe-
ment continuat que segueix treba-
llant per ser un referent en l’àmbit
de la sanitat privada del nostre terri-
tori. A partir de l’expertesa dels nos-
tres professionals oferim als clients
una assistència de proximitat, àgil,
personalitzada, integral i amb la
màxima qualitat i confort. L’activitat
privada, fonamentada en el compli-
ment del marc eticojurídic, comple-
ta l’oferta assistencial de la Fundació
i reverteix el benefici econòmic en
millores estructurals de tot l’Hospi-
tal.

Durant l’any 2013 s’han incorporat
un 26% més de professionals, tant
interns com externs, i s’han obert
noves línies en la cartera de serveis
com l’atenció al part natural, la cirur-
gia vascular, la cirurgia oftalmològi-
ca, la cirurgia pediàtrica, les endos-
còpies digestives, la proctologia
amb làser, la neurologia, la neuro -
psicologia, la podologia, els tallers
d’estimulació cognitiva i la musico-
teràpia. Tot això comporta que l’ac-
tivitat d’hospitalització hagi crescut
un 58,5% respecte a 2012, amb un
total de 1.114 altes hospitalàries, i
que l’atenció al part s’hagi incre-
mentat un 106% respecte a 2012,
amb un total de 181 parts.
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La Fundació rep dos certificats de qualitat
de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries
de Catalunya

EN EL MARC DE LA II JORNADA de l’Observatori d’Innovació en Gestió de la Sani-
tat a Catalunya, celebrada a Barcelona, dos projectes de la Fundació han rebut,
com a millors experiències, el certificat de qualitat del procés d’avaluació.

El nou model d’atenció integral de la lumbàlgia al Vallès Oriental permet una
millora en la indicació de les proves diagnòstiques, el temps d’espera i la dura-
da de la invalidesa temporal dels pacients afectats per lumbàlgia, gràcies a un
model d’atenció multidisciplinari basat en el consens de professionals de l’a-
tenció primària (metges, professionals d’infermeria i de rehabilitació) i de l’a-
tenció especialitzada (cirurgia orto-
pèdica i traumatologia, reumatolo-
gia i clínica del dolor), que han pro-
tocol·litzat el procés i han creat una
“finestra única” per evitar que el
pacient passi per diferents especia-
litats generant visites inadequades.

El Programa d’atenció al pacient
pluripatològic en medicina interna
es basa en la gestió dels casos de malalties cròniques i en l’educació sanitària
per tal de donar resposta a les necessitats individuals d’aquests pacients. Els
malalts crònics són instruïts per conèixer les seves malalties i fer detecció pre-
coç de símptomes. Davant un inici de descompensació poden anar a l’Hospi-
tal de Dia de forma preferent, on els atén un professional referent del progra-
ma. Això fa que s’evitin un gran nombre de visites a urgències i es redueixin
ingressos i estades hospitalàries.

Aquestes dues experiències són un reflex del treball multidisciplinari i en
xarxa que desenvolupen, des de fa anys, els professionals de l’Hospital con-
juntament amb l’atenció primària per a la millora de la qualitat dels processos
assistencials, l’eficiència i l’optimització dels recursos.

L’Hospital, primer centre europeu 
amb bombes de perfusió de la marca 
japonesa Terumo

L’HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS ha renovat les bombes de perfusió volu-
mètriques de totes les unitats assistencials i les ha substituït per les de la
marca comercial Terumo, amb seu
al Japó, i es converteix així en el pri-
mer hospital europeu a mantenir
relació comercial amb l’empresa,
que treballa principalment per als
mercats asiàtic i americà. Les bom-
bes de perfusió volumètriques
permeten administrar qualsevol
tipus de líquid, medicació o ali-
mentació parenteral pautada mecànicament en temps o volum. La nova
bomba de perfusió de Terumo Medical Corporation aporta una millor visualit-
zació de la pantalla, un pes i una mida més reduïts, una manipulació més fàcil
i intuïtiva, així com un suport de racks per a la Unitat de Cures Intensives, ja
que poden tenir connectades alhora més de dues bombes per pacient. 

Acreditació de 
la Unitat de Mama 

LA SOCIETAT ESPANYOLA de Sinologia
i Patologia Mamària ha acreditat la
Unitat de Mama del nostre Hospital.
La Unitat data dels anys vuitanta,
quan un grup de professionals de
l’Hospital van crear el Comitè de
Mama per discutir casos i consen-
suar estratègies diagnòstiques i tera-
pèutiques en patologia mamària.
L’any 1998 es va formalitzar el grup
de treball amb el reconeixement ins-
titucional, com a Unitat Funcional de
Patologia Mamària (UPM). A partir
d’aleshores s’han elaborat protocols
d’actuació consensuats, memòries
d’activitat, etc. i la nostra activitat
assistencial és avaluada mitjançant
els indicadors de qualitat que mar-
quen les autoritats sanitàries. 

Teledermatologia

L’HOSPITAL HA IMPLANTAT un progra-
ma de teledermatologia (TD) que
consisteix a avaluar a distància les
lesions cutànies a través de la imatge
digital i la descripció clínica, fet que
permet millorar la qualitat assisten-
cial i reduir les visites presencials al
metge especialista i el temps d’espe-
ra dels usuaris. La TD més habitual és
la diferida: el metge d’atenció primà-
ria detecta una lesió, la fotografia i
l’adjunta a un informe clínic de deri-
vació a través d’una plataforma infor-
màtica que després l’especialista en
dermatologia de l’Hospital pot con-
sultar per proposar actuacions. Amb
el programa de TD implantat a l’Hos-
pital, el metge d’atenció primària pot
veure la resposta de l’especialista i
comunicar la decisió al malalt, deri-
var-lo al metge especialista o citar-lo
directament al quiròfan en cas que
hagi de ser intervingut. Durant la
prova pilot (agost-octubre 2013) es
van completar 106 teleconsultes i en
un 46% dels casos es va evitar la deri-
vació a l’Hospital.
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La comunicació sobre el Fòrum 2012 obté 
el primer premi en el Congrés de la Societat
Espanyola de Qualitat Assistencial

EN EL MARC DEL CONGRÉS que es va celebrar l’octubre passat a València, la
Fundació va obtenir el primer premi a la Millor Experiència Identificada d’Es-
pecial Reconeixement del Congrés amb la comunicació: “Como motivar, en
tiempos de crisis, a profesionales y ciudadanos: Foro 2012 sobre Seguridad
y Calidad”.

El Fòrum 2012 sobre Seguretat i Qualitat per a Professionals i Usuaris, que es
va dur a terme durant el mes de novembre de 2012, tenia com a objectiu pro-
moure la participació dels professionals en diferents activitats científiques i
socioculturals, com també la dels usuaris i ciutadans de Granollers, per donar-
los a conèixer l’Hospital i convidar-los a intercanviar experiències.

El balanç del Fòrum va ser satisfactori ja que hi van participar més de 1.000
professionals al llarg de totes les activitats que es van programar, tant en les
de caràcter científic com les socioculturals. Es van presentar més de 100
comunicacions orals i va significar, per a tots els que hi van col·laborar, la
constatació que la qualitat i la seguretat són bons motius per encoratjar els
professionals i donar-los l’oportunitat de fer que la ciutadania i els usuaris
siguin partícips de les activitats que es desenvolupen a l’entorn de l’Hospital.

Aquest premi és un reconeixement als 1.600 professionals de la FPHAG que
en gran part van participar en la realització del Fòrum.

Acreditació de centres d’atenció
hospitalària aguda a Catalunya

CINC ANYS DESPRÉS de la primera acreditació amb els nous estàndards, la Fun-
dació Privada Hospital Asil de Granollers s’ha sotmès a una nova avaluació per
part de l’empresa d’auditors externs del Departament de Salut de la Generali-
tat de Catalunya, que ha auditat tota la institució i ha avaluat els 696 indica-
dors de què consta l’acreditació. 

Els estàndards s’han assolit en un 95%, un resultat que ha estat possible grà-
cies a la dedicació i el treball de tots els professionals i que ens permet pre-
parar-nos per a les properes edicions, tant de l’acreditació com de la certifi-
cació.

El Servei
d’Anestesiologia
i Reanimació celebra
el 35è aniversari

L’ANY 1978 es va posar en funciona-
ment el Servei d’Anestesiologia i
Reanimació de l’Hospital General de
Granollers, que va ser el primer ser-
vei jerarquitzat de l’Hospital i un
dels pioners a subministrar analgè-
sia obstètrica universal i sistemàtica
a les dones que havien de donar a
llum. També va posar en marxa les
revisions preoperatòries, un model
organitzatiu que va despertar un
gran interès en l’àmbit sanitari cata-
là de l’època i que moltes institu-
cions i entitats sanitàries, com el
Col·legi de Metges de Barcelona,
l’Hospital de Sant Pau o l’Hospital
Vall d’Hebron, van voler conèixer de
primera mà.

Dues fites que cal destacar de la his-
tòria d’aquest servei són la creació
de la Clínica del Dolor, l’any 1980, i
l’obtenció de l’acreditació per a la
formació d’especialistes de post -
grau (MIR), el 1985. En ambdós
casos, l’Hospital General de Grano-
llers va ser el primer centre, a part
dels grans hospitals de Barcelona, a
iniciar aquestes activitats. 

0

20

40

60

80

100

%

95,7
100,0 100,0 98,1

94,2
100,0 100,0 100,0

82,8

Lid
era

tg
e

Estr
atè

gia

Perso
nes

Alia
nces

i r
ecurso

s

Pro
cess

os

Resu
lta

ts 
per

als 
clie

nts

Resu
lta

ts 
per

a le
s p

erso
nes

Resu
lta

ts 
per

a la
 so

cieta
t

Resu
lta

ts

clau

Total avaluació: 94,8%
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Apostem pel coneixement

L’estudi AVALL, guardonat per l’Agència
Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició

L’AGÈNCIA ESPANYOLA de Seguretat Alimentària i Nutrició del Ministeri de Sani-
tat ha concedit el Premi Estratègia NAOS en l’àmbit sanitari a l’estudi AVALL.
L’Hospital General de Granollers coordina aquest estudi, que es duu a terme
conjuntament amb l’atenció primària de l’ICS i el Servei de Salut Pública de l’A-
juntament de Granollers, amb el suport de l’Agència de Salut Pública del
Departament de Salut.

L’estudi AVALL, iniciat l’any 2006, és un projecte d’intervenció que promou els
hàbits alimentaris saludables i l’activitat física en nens i nenes mitjançant la
pedagogia educativa IVAC (investigació, visió, acció i canvi) de la Danish School
of Education durant dos cursos escolars consecutius. En aquesta metodologia,
els infants són protagonistes de les seves decisions segons el seu concepte de
salut, decisió de prioritats i factibilitat del canvi. Durant aquest període el pro-
fessorat, després de cursar una formació específica, es converteix en moderador
del diàleg de l’alumnat i l’ajuda a desenvolupar habilitats i competències per tal
que puguin millorar els seus hàbits.

Reconeixement al
Dr. Carles Vallbona
del Baylor College of
Medicine de Houston 

EL BAYLOR COLLEGE of Medicine de
Houston ha acordat la creació del
Premi al Professionalisme Carlos
Vallbona per a nous residents.
Aquest premi reconeix el resident
que, durant la residència, hagi
demostrat la seva excel·lència tant
professional com moral.

Vallbona 
Health Center

EL DIA 8 D’AGOST el Harris Health
System (Sistema Sanitari del Comtat
de Harris, Texas) va retre homenat-
ge al Dr. Carles Vallbona per la dedi-
cació i professionalitat desenvolu-
pades a llarg dels anys a Houston. En
el decurs de la cerimònia es va pre-
sentar el canvi oficial de nom del
People’s Health Center que ara s’a-
nomena Vallbona Health Center.
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Presentació de
l’XI edició del cicle de
xerrades de l’Aula de
la Salut

EL MES D’OCTUBRE es va presentar
l’XI edició del cicle de conferències
de l’Aula de la Salut, un programa
que té l’objectiu d’acostar els ser-
veis sanitaris i els seus professionals
als ciutadans de Granollers per
donar resposta a les seves deman-
des en aspectes relacionats amb la
promoció de la salut i el coneixe-
ment dels serveis sanitaris de la
comarca del Vallès Oriental.

L’Aula de la Salut és una col·labora-
ció de l’Hospital General de Grano-
llers, la xarxa de centres d’atenció
primària (ICS) i el Servei de Salut
Pública de l’Ajuntament de Grano-
llers, amb la participació de la xarxa
de centres cívics de la ciutat.

Fundació Privada Hospital Asil de Granollers · Memòria 2013 13

Més de 700 infants nascuts l’any 2000 i escolaritzats a Granollers han partici-
pat en l’estudi. Els resultats han posat de manifest que aquesta intervenció
educativa que promociona l’alimentació saludable i l’activitat física redueix
l’increment de l’índex de massa corporal. Aquest efecte perdura en el temps i
ajuda a reduir l’augment de l’obesitat infantil i a millorar la salut dels futurs
joves i adults.

L’estudi AVALL, reconegut i premiat en nombroses ocasions, ha estat publicat
recentment com a referència dins el manual de bones pràctiques, en una de
les publicacions de l’OMS i ha estat inclòs en la revisió sistemàtica Cochrane
review into the WHO Health Promoting School Framework, que es publicarà
properament.

La Fundació comparteix coneixement 
amb logopedes del Japó

EL PASSAT DIA 21 D’OCTUBRE la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers va
rebre la visita de dues professionals logopedes del Japó que treballen amb
pacients a qui s’ha practicat una laringectomia.

Les dues logopedes estan fent una estada en diferents hospitals de Catalu nya
amb l’objectiu de conèixer noves tècniques i formes d’abordatge d’aquest
tipus de pacients, veure el funcionament i organització dels serveis de reha-
bilitació logopèdica de l’Hospital i resoldre dubtes relatius a la rehabilitació de
pacients laringectomitzats.

Visita de professionals sociosanitaris 
de Mèxic

EL PASSAT 10 DE JUNY l’Hospital va rebre la visita del director mèdic, la directo-
ra administrativa i la cap d’infermeria de l’Asil Luis Elizondo, de Mèxic, per tal
de conèixer de prop la tasca assistencial del Centre Geriàtric i de l’Hospital de
Dia Sant Jordi.

Durant l’estada van conèixer l’organització de les diferents unitats assisten-
cials i es van introduir en el camp de les activitats ludicoterapèutiques, que
permeten potenciar la socialització de la persona gran mitjançant la participa-
ció en diferents activitats de forma individual i/o de grup, segons la història
de vida i les preferències de cada usuari. Finalment, van poder conèixer dife-
rents tipus d’activitats educatives i terapèutiques i participar activament en
tallers de manualitats, musicoteràpia, activitats amb gossos i activitat física
que es fan al Centre Geriàtric.
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Jornades

L’atenció al malalt amb patologia
crònica, a debat

UN ANY MÉS s’ha celebrat la Jornada de Salut, que en la novena edició s’ha cen-
trat en les malalties cròniques. L’augment de l’esperança de vida a Catalunya
dels darrers anys ha anat en paral·lel amb un
augment de la morbiditat i de la patologia
crònica, que es manifesta en un 74% de la
població adulta. És per això que les malalties
cròniques com l’artrosi, el mal d’esquena, la
hipertensió, el colesterol elevat, les migran-
yes o l’ansietat constitueixen un dels proble-
mes prioritaris en matèria de salut. Les malal-
ties cròniques requereixen una coordinació
entre els nivells assistencials, tant pel que fa a
la prevenció com al tractament personalitzat
i l’orientació dels pacients que les pateixen.

La malaltia del Parkinson 
i la importància de l’autocura

PER COMMEMORAR EL DIA MUNDIAL DEL PARKINSON, el mes d’abril la Fundació
Privada Hospital Asil de Granollers, juntament amb l’Associació Catalana per al
Parkinson, van organitzar la Jornada “Malaltia del Parkinson: la importància de
l’autocura” amb l’objectiu de
donar a conèixer tota la infor-
mació relativa a aquesta
malaltia, la segona patologia
neurodegenerativa en fre-
qüència després de l’Alzhei-
mer i que pot afectar perso-
nes molt més joves. 

A la Jornada es va destacar la
importància de les accions
que promouen l’autocura
(activitat física, alimentació,
teràpies físiques...) –i especialment adquisició d’eines per millorar l’afronta-
ment personal davant el diagnòstic d’un trastorn crònic– per mantenir el benes-
tar, l’autonomia i la qualitat de vida dels pacients. En tot aquest procés és essen-
cial una bona simbiosi entre el pacient, el seu entorn familiar i social, la tasca de
les associacions i la informació facilitada pels metges.

I Jornada de Recerca i Innovació

L’HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS ha organitzat la I Jornada de Recerca i
Innovació amb l’objectiu d’estimular i potenciar la recerca biomèdica i trans-
lacional al centre i difondre alhora la recerca que s’està desenvolupant actual-
ment.

Durant la Jornada, celebrada el 29 de novembre, es van concedir premis al
millor projecte de recerca i a les millors comunicacions orals. 

II Jornada
Neurològica del
Vallès Oriental

EL DIA 4 D’OCTUBRE, la Unitat de Neu-
rologia de l’Hospital va organitzar la
Jornada Neurològica del Vallès
Oriental amb l’objectiu de crear un
punt de trobada per a professionals
sanitaris de l’àmbit hospitalari i de
l’atenció primària on debatre temes
relacionats amb la neurologia hospi-
talària i poder compartir experièn-
cies i coneixements. Han col·laborat
en aquesta edició l’Hospital de Sant
Celoni i els neuròlegs de l’Hospital
de Mollet

Durant la Jornada es van tractar tots
els temes neurològics que han estat
motiu de consulta amb més fre-
qüència, especialment a través de la
consultoria virtual realitzada junta-
ment amb l’atenció primària. També
es van tractar els problemes diag-
nòstics i de maneig de l’activitat dià-
ria i es van discutir casos pràctics
per resoldre’ls de forma conjunta. 
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Docència

Formació sanitària especialitzada

LA DOCÈNCIA A LA FUNDACIÓ està estructurada en quatre grans àrees: docència
de pregrau, docència de grau, docència de postgrau i formació sanitària espe-
cialitzada.

Formació de pregrau

Aquesta formació engloba els estudis de títols superiors abans del grau, així
com els estudis de ciències, arts i humanitats. Dins d’aquesta àrea s’han for-
mat a l’Hospital General de Granollers durant el curs 2012-2013 un total de
104 estudiants.

Alumnes de pregrau

Àrea de Ciències de la Salut 64 estudiants

Àrea tècnica 5 estudiants

Àrea administrativa 35 estudiants

Formació de grau

El gran impuls ha estat el tancament del cicle complet d’estudiants de Medici-
na de la Universitat Internacional de Catalunya, amb estudiants de tots els cur-
sos, de primer a sisè. En total hem assumit la formació de 236 alumnes de
Medicina d’aquesta universitat. També hem participat en la formació de molts
altres estudis de grau, incloent-hi universitats estrangeres com la Universitat
de Monterrey, de Mèxic, amb la qual tenim un acord de col·laboració per a la
formació dels seus estudiants de Medicina.

Així doncs, en total hem format 488 estudiants de grau, la major part d’ells de
Medicina i Infermeria, però també d’altres estudis com Farmàcia, Logopèdia,
Fisioteràpia, Psicologia i Treball Social.

Formació de postgrau

Dins la formació de postgrau hem col·laborat amb postgraus propis, màsters
oficials i estudiants de doctorat, així com especialistes que han volgut fer una
estada formativa al nostre centre. Durant el curs acadèmic 2012-2013 hem
participat en sis màsters i un postgrau i hem acollit dos professionals que han
fet una estada de perfeccionament al nostre centre. En total s’han format en
diverses disciplines 48 persones.

Formació sanitària especialitzada

L’Hospital General de Granollers disposa de 12 unitats docents pròpies:

A més, hi ha tres unitats docents associades: Psiquiatria del centre Benito
Menni, Medicina Familiar i Comunitària Metropolitana Nord de l’ICS i Cirurgia
Pediàtrica de l’Hospital Parc Taulí.

Durant l’any 2013, en aquestes 15 unitats docents s’han format un total de 95
residents: 84 metges, vuit infermeres i tres farmacèutics.

Col·laborem amb 
la xarxa d’innovació
ITEMAS

L’HOSPITAL HA ESDEVINGUT entitat
col·laboradora de la Xarxa d’Innova-
ció en Tecnologies Mèdiques i Sanità-
ries, una de les plataformes de
suport a la recerca en ciències i tec-
nologies de la salut promoguda per
l’Institut de Salut Carles III (ISCIII), que
pretén fomentar la innovació en tec-
nologia sanitària com a eina fona-
mental per fer més sostenible el Sis-
tema Nacional de Salut. El nucli de la
plataforma ITEMAS està format
actualment per les unitats d’innova-
ció de 29 grans hospitals del Sistema
Nacional de Salut i el Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, jun-
tament amb d’altres institucions
rellevants en l’àmbit de la innovació
en tecnologies mèdiques públiques i
privades adherides a la xarxa com a
col·laboradores.

L’ingrés de la Fundació com a mem-
bre col·laborador és una fita impor-
tant, ja que significa que s’han assolit
uns requisits i objectius mínims que
acrediten l’activitat en innovació i
tecnologies mèdiques que es desen-
volupa al centre. Això representa un
suport a la política d’innovació ende-
gada el 2009 i a l’activitat innovadora
en l’àmbit mèdic i de transferència
tecnològica que duu a terme la Unitat
de Recerca i Innovació, juntament
amb els professionals assistencials
del nostre centre.

• Anestesiologia i reanimació
• Cirurgia general i aparell digestiu
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia
• Farmàcia hospitalària
• Geriatria
• Infermeria obstetricoginecològica

• Medicina intensiva
• Medicina interna
• Obstetrícia i ginecologia
• Oftalmologia
• Pediatria i àrees específiques
• Radiodiagnòstic
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Hospital de Dia Sant Jordi 

L’Hospital de Dia Sant Jordi celebra 
el desè aniversari 

L’ANY 2003 es va posar en marxa l’Hospital de Dia Sant Jordi, un centre socio-
sanitari promogut per Catalunya Caixa i gestionat per la Fundació Bertran de
Seva que ofereix atenció diürna a persones amb diagnòstic de deteriorament
cognitiu o demència que viuen al seu domicili. El  centre ofereix al pacient i la
seva família una atenció integral des d’un abordatge interdisciplinari que per-
met millorar la qualitat de vida del malalt i oferir suport a la família i als cuida-
dors. Els seus objectius són l’estimulació cognitiva, el suport psicosocial, l’es-
timulació de les activitats diàries, el manteniment de l’activitat motriu i suport
i formació a les famílies.

Durant aquests anys, l’Hospital de Dia Sant Jordi ha atès persones provinents
de la comarca del Vallès Oriental. L’any 2013 s’han potenciat totes les activi-
tats d’estimulació sensorial amb l’objectiu de millorar el confort del pacient, la
seva identitat, la capacitat d’ocupar-se en activitats i la inclusió i vinculació
amb l’entorn. Així mateix, l’equip assistencial ha dut a terme un programa
d’activitats i tallers on destaquen els de musicoteràpia, psicomotricitat i coor-
dinació, horticultura i artteràpia, activitat en la qual s’emmarca l’exposició
“Artemència”.

‘Artemència’ 

PER CELEBRAR EL DESÈ ANIVERSARI, el
dia 16 de desembre es va inaugurar
a la Sala d’Arqueologia de la Parrò-
quia de Sant Esteve una exposició
de pintura d’obres realitzades per
pacients del centre.

“Artemència” és una exposició on es
presenten els resultats dels proces-
sos a través de la pintura de perso-
nes amb malaltia d’Alzheimer en
fase inicial i altres demències. El
resultat de l’experiència, en la qual
han participat persones amb demèn-
cia, porta a reflexionar com l’art pot
contribuir a fer més efectius els trac-
taments clínics, els sistemes de cura
i, sobretot, les potencialitats de les
persones que pateixen aquestes
malalties. A més, ha permès consta-
tar que la pintura és una important
eina terapèutica de comunicació i
d’enfortiment de la dignitat per a les
persones que hi han participat.

Al costat 
de la gent gran
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Activitat assistencial
Malalts atesos 202

Malalts nous el 31/12/2013 116

Malalts reingressats 24

Altes 116

Distribució per edat i sexe
Edat Dona Home Total

Fins a 64 4,46% 1,98% 6,44%

Entre 65 i 74 13,37% 17,82% 31,19%

Més de 74 36,63% 25,74% 62,37%

Total 54,46% 45,54% 100,00%

Distribució per diagnòstic i sexe 
Dona Home Total

Alzheimer 34,15% 18,31% 52,46%

Cossos de Lewy 0,99% 0,00% 0,99%

Demència frontal 0,50% 1,00% 1,50%

Demència mixta 6,44% 5,45% 11,89%

Demència vascular 2,48% 8,92% 11,40%

Deteriorament cognitiu 9,90% 11,36% 21,26%

No filiat 0,00% 0,50% 0,50%

Total 54,46% 45,54% 100,00%

Centre Geriàtric i Residència 
Adolfo Montañá

LA FUNDACIÓ SEMPRE HA DESTACAT per incorporar, com a pràctica habitual,
voluntariat de joves de Granollers i comarca. Des de l’any 2003, el voluntariat
ha tingut un paper destacat a la Residència i ha permès acostar els nois i noies
a la realitat social i humana, que sovint desconeixen. Els objectius d’aquest
treball intergeneracional de cara als joves són:

• Obrir-se a realitats socials dife-
rents a la seva.

• Contribuir a la formació de nois
i noies més sensibles a la reali-
tat social actual.

• Potenciar la crítica a un model
de societat.

• Ajudar-los a trobar “recompen-
ses” en la gratuïtat del treball
voluntari.

• Dedicar, fora de les hores lecti-
ves escolars, temps als altres.

Les activitats que fan amb les persones grans són de caràcter lúdic i permeten
compartir habilitats, coneixements, transmissió de valors i experiències. Els
alumnes que fan aquest voluntariat assíduament durant tot el curs escolar
provenen de l’Escola Pia de Granollers. Des de fa dos anys, i de forma esporà-
dica, han participat en aquesta intervenció alumnes de les Escoles Ginebró i
Granularius.

Jornades culturals 
de la gent gran

LA FUNDACIÓ HA PARTICIPAT en la
30a edició de les Jornades Culturals
de la Gent Gran, celebrades a Grano-
llers durant el mes de juny. Una acti-
vitat destacada va ser l’exposició de
treballs manuals a la Sala Tarafa, que
va incloure obres de 22 residents, a
més de manualitats de sis usuaris de
l’Hospital de Dia Geriàtric i pintures
de sis usuaris de l’Hospital de Dia
Sant Jordi. Per la seva part, el Centre
Geriàtric Adolfo Montañá va acollir
un espectacle de monòlegs a càrrec
del grup de teatre Gregori, una acti-
vitat oberta a tothom que va tenir el
suport dels voluntaris de l’Hospital i
que s’adreçava especialment al
col·lectiu de persones grans que
presenten diferents dèficits cogni-
tius, sensorials o funcionals. 

Dia Internacional 
de la Gent Gran

PER COMMEMORAR el Dia Internacio-
nal de la Gent Gran, la Residència va
organitzar una sessió de cinema per
als residents amb la projecció de la
pel·lícula El Baró de Trenta Passes,
realitzada per Josep Rovira i Gallemí
i en la qual participen Maria Torrents
(resident) i diferents professionals
de la Fundació.
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Distribució de la plantilla per grups professionals
Personal llicenciat assistencial, residents i professionals de guàrdia 327

Personal diplomat assistencial 514

Personal tècnic auxiliar assistencial 337

Personal tècnic especialitzat assistencial 65

Personal llicenciat paraassistencial 1

Personal diplomat paraassistencial 11

Personal administratiu 156

Manuals i oficis 18

Personal sense titulació 151

Personal directiu 9

Total 1.589

Distribució per sexe
Dones 76,28%

Homes 23,72%

Nou marc normatiu

DAVANT LA FINALITZACIÓ DE LA VIGÈNCIA del VII Conveni col·lectiu de la XHUP i
dels centres d’atenció primària, el 24 de juliol de 2013 la Direcció i el Comitè
d’Empresa van arribar a un acord que ha de regular les condicions de treball
durant els anys 2013 i 2014. En aquest marc, el mes de novembre van decidir
implementar l’increment horari pactat a l’acord del 24 de juliol de 2013 per al
personal dels grups professionals 2 a 7 en torn diürn.

Som un equip Canvis en la gestió 
de les contingències
comunes

EL MES DE DESEMBRE passat es va
sol·licitar la col·laboració de la
mútua d’accidents de treball per a la
gestió de les contingències comu-
nes. Amb aquesta col·laboració, la
mútua posa a l’abast dels treballa-
dors i treballadores els mitjans tèc-
nics i humans perquè puguin acce-
dir a proves diagnòstiques, rehabili-
tació, intervencions quirúrgiques o
qualsevol altra actuació sanitària
necessària per a la reincorporació de
la persona treballadora en condi-
cions òptimes al seu lloc de treball.

Pla de formació

DURANT L’ANY 2013, més de 2.500
professionals han participat en el Pla
de formació de l’Hospital. Del total,
1.867 han estat accions formatives
internes, 523 externes, 15 per a per-
misos individuals de formació (PIF) i
117 per a alumnat extern.
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Prevenció de riscos laborals

Participació en el grup de treball de la Salut del Resident

L’any 2013 s’ha iniciat la participació en el grup tècnic de treball de la Salut del
Resident, constituït per la Fundació Galatea en col·laboració amb la Societat
Catalana de Salut Laboral. L’objectiu del grup és dur a terme un estudi sobre
salut, estils de vida i condicions de treball dels metges i metgesses residents
de Catalunya amb la finalitat de conèixer millor aquest col·lectiu i dissenyar
intervencions orientades a l’adquisició d’hàbits saludables.

Els principals objectius de l’estudi són:

• Estimar la prevalença de malestar psicològic i estrès laboral, i estudiar les
conductes relacionades amb la salut.

• Estudiar l’associació entre el malestar psíquic i les fonts d’estrès laboral con-
trolant altres variables externes a la formació com a especialista.

• Determinar mitjançant un estudi longitudinal els factors de risc i protectors
de l’esgotament i els trastorns emocionals.

Un cop iniciada la primera fase de l’estudi longitudinal, que avaluarà tres cicles
o moments diferents del període de residència, durant l’any 2013 els metges
i metgesses que s’han incorporat a la residència a l’Hospital aquest any han
participat en la definició i valoració del qüestionari basal.

Procés d’acreditació Hospital Lliure de Fum

L’Hospital ha iniciat un nou procés d’acreditació en relació amb el projecte
Hospital Lliure de Fum de la Xarxa Catalana d’Hospitals sense fum i el Depar-
tament de Salut. L’any 2011
va aconseguir el nivell Argent
- menció Or, d’acord amb els
criteris de qualitat de l’ENSH-
Network for Tobacco Free
Health Care Service, amb
vigència fins a 2013. El mes de
juny va ser escollit per la
XCHsF per participar al procés
de Gold Forum amb la finalitat
d’assolir el nivell acreditatiu
següent, l’or. Aquesta és la
màxima distinció atorgada internacionalment als centres sanitaris que han
demostrat avenços importants en les polítiques de control del tabaquisme i
que representen un exemple per a la resta d’organitzacions en la lluita contra
el tabac.

Durant aquest any s’han emprès les accions següents:

• Actualització dels programes d’ajuda per a la cessació tabàquica de pacients
ingressats i professionals de l’Hospital

• Resultats de l’enquesta de prevalença de l’hàbit tabàquic en professionals

• Formació per a la intervenció breu en tabaquisme als diferents col·lectius
professionals de la salut

• Campanya de sensibilització per a les persones usuàries 

• Nova senyalització del recinte hospitalari i instal·lació de nous cendrers, en
coordinació amb l’Ajuntament

Atenció espiritual
i religiosa

LA DIMENSIÓ ESPIRITUAL és consti-
tutiva de l’ésser humà i, considera-
da en el context holístic de la per-
sona, fa referència al sentit de la
vida, els valors i les creences filosò-
fiques i religioses. El Servei d’Aten-
ció Espiritual i Religiosa, format per
quatre persones, pretén atendre
aquestes necessitats posant en
pràctica uns valors com donar
suport, acollir i acompanyar les
persones hospitalitzades i els seus
familiars i duent a terme un pla
d’acció avaluat periòdicament a les
reunions del Servei.

El Servei atén persones d’altres con-
fessions, especialment musulma-
nes i testimonis de Jehovà i facilita
l’atenció i acompanyament tant del
seu ministre com de la seva congre-
gació.

Festa dels
treballadors

UN ANY MÉS, coincidint amb l’inici de
les festes de Nadal, l’Hospital General
de Granollers ha celebrat l’acte d’ho-
menatge als professionals de l’Hospi-
tal que han complert 25 anys de tre-
ball al centre i de comiat de les per-
sones que s’han jubilat. Durant l’any
2013, 51 persones han fet 25 anys a
la institució i 15 s’han jubilat. L’acte,
celebrat a la sala d’actes del Centre
Geriàtric Adolfo Montañá, va aplegar
professionals de l’Hospital, familiars i
amics dels homenatjats, l’equip
directiu de l’Hospital i els membres
del Patronat de la Fundació.
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Commemorem la Diada de la Lactància
Materna amb un concurs de fotografia

LA COMISSIÓ DE LACTÀNCIA de l’Hospital General de Granollers, amb la col·labo-
ració de l’empresa de puericultura PLAY, SA, ha volgut commemorar la Diada
de la Lactància Materna exposant les 36 fotografies que han participat en la
quarta edició del concurs fotogràfic dedicat a la lactància. Aquesta iniciativa,
oberta a usuaris i professionals, té com a objectiu promoure la lactància
materna i sensibilitzar els futurs pares i mares sobre els beneficis que com-
porta per a la salut dels nadons.

La promoció de la lactància materna és una tasca que l’equip de l’àrea mater-
noinfantil i pediatria de l’Hospital porta a terme des de l’any 1999 i que ha
estat reconeguda amb el guardó IHAN (Iniciativa per a la Humanització de l’As-
sistència al Naixement i la Lactància).

Els guanyadors han estat els següents:

1r premi
Gracias totales, de César Alcocer

2n premi
Sempre a punt. Sempre al punt, 
d’Anna Viura

3r premi
La vida és meravellosa, de Teo Gil

Diada de Sant Jordi

L’HOSPITAL HA RECUPERAT el tradi-
cional llibre de poemes elaborat per
professionals de la institució per
commemorar la Diada de Sant Jordi.
L’obra es va donar a conèixer en el
recital poeticomusical que es va
celebrar a la capella i que va anar
acompanyat de l’actuació del grup
musical Sunemus. Com a novetat,
els participants van poder deixar
una petjada artística incorporant
il·lustracions a les lectures i partici-
pant en el concurs per ser la imatge
del punt de llibre institucional.

Paral·lelament a aquestes activitats,
el Banc de Sang va fer una marató de
donació de sang entre els professio-
nals de l’Hospital, que van rebre un
llibre i una rosa cortesia de Vivers
Ernest. 
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L’Hospital General de Granollers
amb l’esport

UN ANY MÉS, l’Hospital ha donat suport assistencial a tres competicions espor-
tives importants celebrades a la nostra comarca com el Mundial d’Handbol
2013, la Mitja Marató de Granollers i la Mitja Marató de Montornès del Vallès.

El Palau d’Esports de Granollers va ser la seu de la 1a fase del Campionat del Món
d’Handbol que es va celebrar el mes de gener. La Federació Espanyola va dema-
nar a l’Hospital col·laboració
per donar suport assistencial
als esportistes en cas de
necessitat.

D’altra banda, professionals
de la institució van col·labo-
rar en la Mitja Marató de Gra-
nollers i en la Mitja Marató
de Montornès. Un equip de
més de 40 professionals,
format per 13 metges i met-
gesses, vuit diplomats i
diplomades en infermeria i
diferents voluntaris (perso-
nal mèdic, d’infermeria, tècnic, administratiu, etc.) van atendre les urgències
i emergències mèdiques dels participants. Aquests professionals van disposar
de dos hospitals de campanya on es podien atendre tant les lesions lleus com
greus, ambulàncies de suport vital bàsic (SVB) i ambulàncies de suport vital
avançat (SVA). 

A més, per sisè any consecutiu, la Mitja de Montornès va organitzar la Mini-
marató Solidària. Aquesta cursa, per a nens d’entre 3 i 13 anys, va destinar els
1.500 euros de la recaptació íntegrament al Servei de Pediatria del nostre Hos-
pital per a l’adquisició de material no mèdic que ajudi a fer més confortable
l’estada dels acompanyants dels menors i nounats ingressats al centre.

Pastorets 2013

COM JA ÉS TRADICIÓ, els profes-
sionals de l’Hospital van fer la
representació dels Pastorets de
Josep M. Folch i Torres a la sala
d’actes del Centre Geriàtric
Adolfo Montañá. 

8è aniversari de Voluntaris per l’Hospital

EL 8 DE MAIG es va celebrar el 8è aniversari de l’Associació Voluntaris per l’Hos-
pital. Durant l’acte de celebració, el musicoterapeuta Mateu Aregay va pre-
sentar i interpretar una cançó, fruit de les sessions de treball que ha portat a
terme conjuntament amb els voluntaris. La cançó, titulada Junts, vol expres-
sar la mirada i els sentiments dels malalts envers els voluntaris.
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El Fraikin BM
Granollers visita 
els infants ingressats
a l’Hospital 

AMB MOTIU DE LES FESTES nadalen-
ques, i per segon any consecutiu, els
jugadors del primer equip d’handbol
del Fraikin BM Granollers van visitar
els nens i nenes ingressats a la planta
de Pediatria de l’Hospital. Els juga-
dors Raúl Campos, Juan del Arco,
David Resina i Matías Schutlz, de la
Divisió d’Honor del BM Granollers,
l’entrenador Toni Garcia Guerrero i
membres de la Junta Directiva van
repartir regals i atencions als infants.

Col·laborem amb la
Fundació Oncovallès 

EL DIA 3 D’ABRIL, la Fundació Onco-
vallès va oferir una xerrada al Museu
de Granollers sobre el càncer colo-
rectal i les accions preventives i de
millora d’aquesta malaltia.

Sota el lema “La prevenció va primer”,
i en el marc de les activitats promo-
gudes en el Dia Mundial del Càncer
Colorectal per la Fundació Oncova-
llès, el Museu va acollir una sessió
divulgativa amb la intervenció de
professionals de l’Hospital que van
tractar temes com les cures a les per-
sones portadores d’una ostomia o les
possibles problemàtiques i disfun-
cions que poden aparèixer en aques-
ta malaltia.
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Àrea ambulatòria

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

Ginecologia i obstetrícia
• Obstetrícia
• Ginecologia
• Diagnòstic prenatal
• Perinatologia
• Patologia de la mama

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

Anestesiologia
• Preoperatori
• Clínica del dolor

Pediatria i especialitats
pediàtriques
• Neonatologia
• Medicina pediàtrica
• Pneumologia pediàtrica
• Cardiologia pediàtrica
• Endocrinologia pediàtrica
• Gastroenterologia pediàtrica
• Neurologia pediàtrica
• Nefrologia pediàtrica
• Oncohematologia pediàtrica
• Al·lergologia pediàtrica

Atenció sociosanitària
• Psicogeriatria
• Avaluació integral ambulatòria (geriatria,

cures pal·liatives i trastorns cognitius)

Gabinets d’exploració 
• Aparell digestiu
• Pneumologia 
• Cardiologia
• Ginecologia i obstetrícia
• Reumatologia
• Otorinolaringologia
• Oftalmologia
• Cirurgia vascular
• Al·lergologia

Alternatives
a l’hospitalització
• Hospital de dia medicoquirúrgic
• Hospital de dia geriàtric
• Hospital de dia psicogeriàtric 

(Hospital de Dia Sant Jordi)
• Unitat de diagnòstic ràpid
• Hospital de dia oncohematològic
• Àrea de tècniques especials
• Unitat de cirurgia sense ingrés
• Cirurgia menor ambulatòria

Urgències
• Urgències mèdiques i geriàtriques
• Urgències quirúrgiques
• Urgències traumatològiques
• Urgències obstètriques
• Urgències psiquiàtriques
• Urgències oftalmològiques
• Urgències pediàtriques
• SEM
• Atenció continuada domiciliària

Hospitalització a
l’àrea sociosanitària
• Convalescència
• Cures pal·liatives
• Mitjana estada polivalent

Hospitalització
d’aguts
• Cirurgia general i especialitats

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

Cartera de serveis
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Serveis centrals
• Anestesiologia i reanimació
• Diagnòstic per la imatge
• Anatomia patològica

· Biòpsies
· Citologies
· Immunohistoquímica
· Autòpsies
· Biòpsies intraoperatòries
· Gangli sentinella

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

Programes
especials
• Programa de cribratge del càncer de

mama del Vallès Oriental
• Unitat de diabetis, endocrinologia i

nutrició del Vallès Oriental

Residència social
• Residència privada
• Centre col·laborador de l’ICASS

Cartera de serveis
privats
• Unitat Funcional d’Accidents: 

trànsit, esportius, escolars
· Cirurgia ortopèdica i traumatologia
· Rehabilitació i fisioteràpia

• Atenció a la dona i a l’infant
· Atenció al part
· Ginecologia

• Cirurgia general i especialitats
· Cirurgia general i abdominal
· Urologia
· Cirurgia pediàtrica
· Otorinolaringologia
· Cirurgia vascular

• Cirurgia ortopèdica i traumatologia
• Medicina estètica i cirurgia plàstica
• Oftalmologia
• Clínica del dolor
• Assessorament medicolegal

· Valoració del dany corporal
· Assessorament d’informació

medicolegal
• Especialitats mèdiques

· Hospitalització
· Neurologia
· Endoscòpia digestiva
· Atenció a la punxada accidental

• Cures d’infermeria
• Hospitalització a l’àrea sociosanitària
• Teràpies alternatives

· Osteopatia
· Tallers neuropsicològics
· Acupuntura

Memòria 2013:Hospital de Granollers  21/07/14  21:00  Página 23



24 Fundació Privada Hospital Asil de Granollers · Memòria 2013

Recursos
Personal 1.589

Llits d’aguts 295

Llits sociosanitaris 40

Llits de psiquiatria (Benito Menni) 30

Quiròfans 6

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

Resultats econòmics
Ingressos 101.829

Despeses 98.808

Resultat d’explotació 3.022

Resultat financer -1.001

Resultat extraordinari -27

Resultat del període 1.994

En milers d’euros.

Resum d’inversions
2011 2012 2013

Obres i equipament de nous serveis 335 84 406

Equipament i aparells assistencials 74 158 248

Instrumental i utillatge assistencial 114 15 0

Maquinària i aparells no assistencials 7 36 0

Equipament informàtic 285 206 106

Mobiliari en general 30 57 55

Total 845 556 815

En milers d’euros.

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Altes 59 59 60 55 54 52

Consultes externes 938 870 968 1.016 1.009 1.043

Urgències 357 360 329 315 297 289

Parts 6 6 6 5 5 5

Intervencions quirúrgiques 62 57 56 53 60 58

Mitjana dels 365 dies de l’any.

Resum d’activitat
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Activitat assistencial de l’àrea d’aguts

Hospitalització
Altes 18.831

Altes convencionals 15.258

Altes CMA 3.573

Estada mitjana (dies) 4,60

Parts 1.751

Activitat quirúrgica programada
Convencional CMA Índex de substitució Total

Cardiologia 83 44 34,6% 127

Cirurgia general 806 673 45,5% 1.479

Cirurgia maxil·lofacial 48 17 26,2% 65

Cirurgia pediàtrica 18 169 90,4% 187

Cirurgia vascular 133 130 49,4% 263

Clínica del dolor 1 53 98,1% 54

Ginecologia 373 203 33,9% 576

Oftalmologia 5 1.145 99,6% 1.150

Otorinolaringologia 168 269 61,6% 437

Traumatologia 878 793 47,5% 1.671

Urologia 322 77 19,3% 399 

Total 2.835 3.573 55,8% 6.408

Activitat quirúrgica urgent
Cirurgia general 626

Cirurgia vascular 19

Ginecologia 82

Obstetrícia 343

Oftalmologia 8

Otorinolaringologia 7

Traumatologia 731

Urologia 11

Clínica del dolor 3

Cardiologia 54

Total 1.884

Tècniques especials
Endoscòpies digestives 3.796

Colangiografia retrògrada endoscòpica pancreàtica 128

Cardiologia (ecocardiograma Doppler) 6.273

Cirurgia menor ambulatòria
Cirurgia general 1.461

Cirurgia maxil·lofacial 940

Cirurgia pediàtrica 100

Traumatologia 17

Urologia 865

Oftalmologia 88

Otorinolaringologia 22

Ginecologia 114

Endocrinologia 1.517

Dermatologia 1.465

Hematologia 108

Clínica del dolor 51

Total 6.748

Anestèsia
Actes anestèsics en cirurgia programada 6.408

Actes anestèsics en cirurgia urgent 1.884

Activitat clínica del dolor 

Hospitalització 54

Àrea ambulatòria (visites i tractaments) 2.945
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Consultes externes
Primeres visites 111.679

Visites successives 148.057

Relació successives/primeres 1,33

Mitjana diària de visites 1.043

Unitat de diagnòstic ràpid
Primeres visites 1.455

Visites successives 1.237

Relació successives/primeres 0,85

Hospital de dia
Tractaments d’oncologia mèdica 5.952

Tractaments d’oncohematologia 1.991

Tractaments d’hospital de dia mèdic 5.230

Altres tractaments 6.338

Urgències
Ateses 105.386

Ingressades 11.682

Traslladades 629

Mitjana diària d’urgències 289

Unitat de cures intensives
Altes 516

Estada mitjana 5,65

Diagnòstic per la imatge
Radiologia convencional 102.402

Radiologia convencional contrastada 789

Ecografies 13.564

TAC 11.344

Mamografies 12.741

Radiologia intervencionista 751

Ressonància magnètica nuclear 3.956

Laboratori
Determinacions d’hematologia 137.979

Determinacions de bioquímica 651.349

Determinacions de microbiologia 30.044

Determinacions d’urgències 383.354

Banc de sang 10.321

Anatomia patològica
Citologies 26.421

Biòpsies 15.643

Tècniques especials 7.284

Necròpsies 24

Banc de sang
Concentrats d’hematies 4.087

Pool de plaquetes 173

Unitats de plasma fresc 307

Pacients transfosos 1.274

Farmàcia
Dispensació en farmàcia interna 954.531

Dispensació en farmàcia externa 18.493

Preparació de citostàtics 9.519

Preparació de nutricions parenterals 3.362

Fórmules elaborades 2.865

Indicadors assistencials de qualitat
Observada Ajustada

Mortalitat ajustada 7,6 0,9

Readmissions als 30 dies 9,3 0,9

Hospitalitzacions evitables 880 1

Parts (poc complicats) per cesària 19,8 1,1
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Activitat per serveis i especialitats
Visites de consultes externes

Altes Altes Successives/
d’hospitalització CMA Total Primeres Successives primeres

Medicina interna 1.759 – 9.834 3.695 6.139 1,66

Cardiologia 695 44 8.662 3.860 4.802 1,24

Pneumologia 362 – 4.050 1.677 2.373 1,42

Endocrinologia 13 – 11.821 3.489 8.332 2,39

Aparell digestiu 2 – 5.814 2.427 3.387 1,40

Oncologia 152 – 9.528 2.070 7.458 3,60

Reumatologia 2 – 6.779 2.484 4.295 1,73

Neurologia 254 – 6.395 2.939 3.456 1,18

Nefrologia – – 2.449 1.107 1.342 1,21

Dermatologia – – 11.373 7.515 3.858 0,51

Al·lergologia – – 2.755 1.779 976 0,55

Hematologia – – 17.722 2.989 14.733 4,93

Pediatria i especialitats 1.122 – 11.099 5.559 5.540 1,00

Geriatria 1.312 – 155 123 32 0,26

Cirurgia general 1.693 673 11.289 5.875 5.414 0,92

Cirurgia vascular 192 130 3.671 1.984 1.687 0,85

Cirurgia pediàtrica – 90 1.194 828 366 0,44

Cirurgia maxil·lofacial 42 17 2.940 1.712 1.228 0,72

Urologia 471 77 13.215 6.158 7.057 1,15

Oftalmologia 4 1.145 30.532 15.069 15.463 1,03

Otorinolaringologia 142 269 11.453 6.156 5.297 0,86

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 1.783 793 49.429 17.026 32.403 1,90

Ginecologia i obstetrícia 2.420 203 9.799 4.473 5.326 1,19

Anestesiologia – – 9.007 7.769 1.238 0,16

Clínica del dolor – 9 2.355 1.214 1.141 0,94

Atencions d’infermeria – – 4.968 727 4.241 2,82

Medicina física i rehabilitació – – 641 456 185 0,41
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Principals grups relacionats amb el diagnòstic

GRD d’hospitalització convencional

GRD Diagnòstic Nombre 

373 Part vaginal sense diagnòstic complicat 961

541 Pneumònia simple i altres trastorns respiratoris excepte bronquitis, asma amb cc majors 683

544 Insuficiència cardíaca crònica i arítmia amb complicacions majors 546

372 Part vaginal amb diagnòstic complicat 359

127 Parada cardíaca i xoc 288

371 Cesària sense cc 235

494 Colecistectomia laparoscòpica sense exploració de ducte comú sense cc 228

629 Nounat normal > 2,5 kg, sense intervencions significatives 224

209 Intervenció d'articulació major o reimplantament d'extremitat inferior excepte maluc 214

569 Trastorns de ronyó i tracte urinari excepte insuficiència renal amb cc 194  

GRD de cirurgia major ambulatòria

GRD Diagnòstic Nombre 

039 Intervencions sobre el cristal·lí, amb o sense vitrectomia 899

867 Excisió local i retirada de fixació interna excepte maluc/fèmur sense cc 274

162 Intervencions per hèrnia inguinal i femoral, edat > = 18 sense cc 247

006 Alliberament del túnel carpià 138

225 Intervencions del peu 132

119 Lligadura i extracció venosa 129

229 Intervencions canell i mà excepte articulacions majors, sense cc 101

267 Intervencions perianals i pilonidals 94

359 Intervencions d’úter i annexos, per carcinoma in situ i malalties no malignes, sense cc 93

042 Intervencions intraoculars, excepte retina, iris i cristal·lí 90
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Convalescència
Pacients atesos 611

Estades 12.265

Cures pal·liatives
Pacients atesos 299

Estades 4.229 

Hospital de dia geriàtric
Pacients atesos 183

Estades 6.573

UFISS
Pacients atesos de geriatria 634

Pacients atesos de cures pal·liatives 171

Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)
Processos avaluats 396

Geriatria i cures pal·liatives 337

Trastorns cognitius 59

Activitat assistencial de l’àrea sociosanitària

Activitat de la residència per a gent gran

Places 52

Estades 18.807

Índex d’ocupació 99,1%
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Equipaments
Habitacions individuals 22

Quiròfans de cirurgia convencional 2

Quiròfans de cirurgia ambulatòria 1

Sales de parts 3

Sala de part natural amb banyera 1

Hospitalització
Altes d’hospitalització convencional 1.016

Estada mitjana a hospitalització convencional 5,45

Altes CMA 98

Parts 181

Activitat quirúrgica
Cirurgia menor ambulatòria 35

Cirurgia major ambulatòria 98

Cirurgia convencional 401

Urgències
Medicina interna 1.027

Pediatria 455

Traumatologia 4.426

Altres 741

Rehabilitació
Sessions 6.649

Visites ambulatòries
Visites 11.271

Enquesta de satisfacció 
Fidelització (*) 99,23%

Satisfacció global (*) 9,04

(*) Resultats sobre 140 enquestes escrites a l’alta del pacient. 

Activitat mutual i privada
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Activitat de compres i magatzem
Comandes a proveïdors 13.116

Departaments atesos 125

Paquets servits 91.010

Caixes rebudes 30.966

Punts de distribució 125

Línies de consum diari 134.829

Recollida de materials
Residus generals 600,15 t

Residus sanitaris i biològics 267,05 t

Paper i cartró 58,47 t

Residus alimentaris (olis) 2.550 l

Altres residus 93,70 t

Runa 77,41 t

Ferralla 6,99 t

Jardins 9,30 t

Hoteleria
Roba rentada 759,84 t

Àpats servits a pacients (pensions completes) 147.031

Serveis generals
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President
Josep Mayoral Antigas
Alcalde de Granollers

Vicepresident
Jaume Sala Maltas
Designat per la parròquia de Sant Esteve de Granollers

Vocals
Mn. Lluís Pou Illa
Rector de la parròquia de Sant Esteve de Granollers

Carles Font Ausió
Representant de la Fundació Adolfo Montañá

Francesc Bellavista Arimany
Representant de la Cambra de Comerç

Carles Vallbona Calbó
Designat per l’Ajuntament de Granollers

Montserrat Roca Roger
Designada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

Carme Esplugas Martí
Designada pel Patronat

Director general
Rafael Lledó Rodríguez

Adjunta a la Direcció General
Eva Martín Sánchez

Directora mèdica
Pilar Saura Agel

Directora d’Infermeria
Carme Tusquellas Oto

Director de Persones
Carles Pla Poveda

Directora d’Economia i Serveis
Carme Padullés García

Director de Qualitat i Planificació
Andreu Aloy Duch

Directora d’Organització i Sistemes d’Informació
Anna Benavent Navarro

Directora de Gestió de Clients i Atenció a l’Usuari
Marina Clarambo Semis

Patronat Equip directiu

Memòria 2013:Hospital de Granollers  21/07/14  21:00  Página 30



Memòria 2013:Hospital de Granollers  21/07/14  21:00  Página 31



Av. Francesc Ribas, s/n · 08402 Granollers 
Tel. 93 842 50 00 · Fax 93 842 50 17
www.fphag.org
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