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GRANOLLERS, COM TOTES LES CIUTATS, té diversos símbols i
elements que la identifiquen i la fan singular. I un d’aquests
símbols és, sens dubte, l’Hospital General de Granollers,
que enguany –i mirant al futur proper– ha iniciat el camí
cap a la celebració del que serà el seu centenari el 2023.

I en aquest esdeveniment s’han aplegat tots els elements
que fan possible que una institució gairebé centenària
segueixi viva i amb la mateixa intensitat que quan es va
crear. D’una banda, els professionals que hi treballen
incansablement per oferir el millor servei i, de l’altra, els
ciutadans que un dia van creure possible tenir un hospital a
la ciutat que donés resposta a les seves necessitats. El camí
ha estat llarg i treballat dia a dia. L’Hospital ha anat creixent
tant en estructura com en equipament i serveis. El 2015
també ha estat l’any en què hem pogut celebrar els trenta
anys del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, que
va començar l’any 1985 amb el Dr. Alejandro Yunta, i els
vint anys de la Unitat de Cures Intensives, que va iniciar el
seu camí el 1995 amb el Dr. Salvador Armengol i la Sra.
Manoli Macarro al capdavant. 

L’Hospital, en el vessant educador, du a terme una intensa
activitat científica i de formació que també inclou jornades
de caràcter divulgatiu i educatiu per a la ciutadania. N’és un
exemple el projecte Educa’m, unes jornades adreçades als
cuidadors de pacients amb l’objectiu de millorar l’evolució
d’aquests una vegada es troben al seu domicili. Entre les
jornades i els congressos científics cal destacar la tercera
edició de la Jornada de Recerca i Innovació, que enguany
ha inaugurat els seus premis de Recerca amb el nom del
Dr. Carles Vallbona.

I aquests premis són un dels homenatges que al llarg de
l’any hem dedicat al nostre estimat Dr. Vallbona, que ens va
deixar durant l’estiu de 2015. Una persona que exercia la
proximitat des de milers de quilòmetres de distància.
Portava Granollers al cap, al cor i als peus. Durant la seva
trajectòria professional va insistir en la necessitat
d’impulsar polítiques sanitàries més enfocades al foment
de la salut que al tractament de malalties, un plantejament
que va servir d’inspiració al Pla de salut de la Generalitat de
Catalunya. Consells de salut que predicava amb l’exemple.
Les seves 10.000 passes diàries han marcat un estil de vida
a la ciutat. En Carles Vallbona ha deixat empremta al país, a
la ciutat i, sobretot, a l’Hospital. Va formar part del seu
Patronat prop de vint anys i va ser l’impulsor de
l’Observatori de la Salut Carles Vallbona (OSVA). 

L’OSVA, continuant amb el seu compromís de promoció
d’actuacions en l’àmbit de l’educació sanitària, ha celebrat
enguany la tretzena edició de l’Aula de Salut, conjuntament
amb l’Ajuntament de Granollers i l’Institut Català de la
Salut, i la cloenda del projecte “We Love Eating”, que tenia
com a objectiu el foment d’hàbits saludables entre els
infants, les dones embarassades i la gent gran. Projectes
com aquests ens refermen en la voluntat de treball de
l’Hospital més enllà de l’àmbit assistencial. 

Aquesta voluntat d’acostament també es reflecteix en
iniciatives portades a terme per la ciutadania en benefici de
l’Hospital, els seus pacients i els seus familiars. Hem viscut
el naixement del Projecte Musicànim, impulsat per
l’Orquestra de Cambra i el Teatre Auditori de Granollers,
amb l’objectiu d’aconseguir dur la música a diferents
espais del centre hospitalari i ampliar així les seves
funcions socials, educatives i terapèutiques.

Per assolir totes les fites que trobareu ressenyades en
aquesta Memòria, la institució disposa d’un gran equip de
professionals amb valors i compromís que treballa
incansablement per dur a terme la millor de les assistències
a la població. Però aquesta tasca també va acompanyada
de persones que aporten coneixement i voluntat de servei
des dels òrgans de govern com el Patronat. 

Durant el 2015 ens va deixar, també, un home bo, mossèn
Lluís Pou, que ens va acompanyar durant set anys a la
Junta del Patronat. Hi aportava el seu especial compromís
amb la comunitat i la dilatada experiència d’una persona
sempre disposada a escoltar.

D’altra banda, Jaume Sala ha tancat la seva llarga trajectòria
de 21 anys de singular intensitat a la J unta del Patronat. Ha
estat una peça tan discreta com essencial en moments
molt difícils per a la institució. És l’hora d’expressar el
nostre profund agraïment pel seu compromís, dedicació i
fidelitat a la Fundació.

Encarem el futur amb el seu llegat, amb perseverança i
amb la convicció que necessitem treballar en equip per
poder aconseguir la millor qualitat de vida i el màxim
benestar per a la ciutadania.

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

Presentacions
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AGRAÏM EL VOSTRE INTERÈS per llegir la memòria de l’any
2015 de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers.
Recollir i sintetitzar el que ha passat en un any és un
exercici estimulant ja que permet constatar el compromís
dels professionals amb la feina i amb l’atenció prestada als
ciutadans.

Hem iniciat el 2015 pensant en l’any 2023, data en què la
institució compta celebrar els 100 anys de l’Hospital
impulsat pel Sr. Francesc Ribas. Hem volgut començar a
assaborir l’efemèride, a caminar cap al centenari com a
justificació que ens permetrà reconèixer els treballadors
que han passat pel centre fent-lo créixer i augmentant
l’orgull de pertinença. I ho hem volgut fer també amb la
ciutadania, per a qui treballem.

Pel que fa l’exercici 2015 que ara resumim, presenta un
equilibri en els resultats econòmics, mentre que la
renovació en els equipaments ha estat intensa. Després
d’uns anys de necessari ajust, s’han pogut dur a terme
diferents reformes estructurals que adeqüen les nostres
instal·lacions a l’hospital modern que volem. D’altra banda,
ha estat una prioritat per a la Fundació la millora de
l’accessibilitat al sistema, és a dir, reduir les llistes d’espera.
És per aquest motiu que hem encarat importants millores
en l’àmbit quirúrgic destinades a fer front als reptes
relacionats amb aquesta dimensió de qualitat. Per atendre
la notable demanda que caracteritza el territori, les
intervencions quirúrgiques han crescut un 19,2% respecte
de l’any 2014, en bona part gràcies a la feina que han fet els
professionals i a l’adequació de dos quiròfans. L’aposta per
les alternatives a l’hospitalització –potenciant l’hospital a
domicili, l’hospital de dia, l’atenció al pacient crònic i la
gestió de llits– ha afavorit així mateix aquest creixement
d’activitat. I tot, objectivant uns alts nivells de qualitat atès
que a les ISO de Farmàcia, Laboratori i Anatomia Patològica
s’han afegit els serveis de Diagnòstic per la Imatge i la
Direcció de Persones, mentre continuem amb notes altes
en l’avaluació per a l’acreditació del Departament de Salut,
a banda d’altres reconeixements sectorials.

El mes de novembre hem endegat, en col·laboració amb
els principals agents de la comarca, el Programa de
cribratge de càncer de còlon i recte, d’àmbit poblacional i
que pot detectar precoçment, i en conseqüència vèncer,
una neoplàsia prevalent al nostre món. La posada en marxa
del programa revertirà sens dubte en el benestar de la
nostra població.

En un altre eix estratègic per a la institució, segueix sent
cabdal l’aposta per la gestió del coneixement. La
consolidació de la relació amb la Universitat Internacional
de Catalunya (UIC), reforçada pels bons resultats dels
estudiants i la compromesa participació dels nostres
professionals, avala aquesta línia de treball i
desenvolupament. D’altra banda, diversos projectes de
recerca, alguns dels quals finançats per programes
europeus, impulsen conjuntament amb la docència una
aposta que ha de revertir en l’estímul i el creixement
professional.

Enguany també hem viscut l’enfortiment de les xarxes
socials de l’Hospital. Després d’una app que ha tingut una
gran acceptació, la via 2.0 a través de Facebook, Twitter,
etc. ens adapta als mètodes de comunicació actuals. La
canalització d’aquests missatges i la resposta de l’usuari
confirmen la bona línia encetada.

En aquesta presentació volem reconèixer el paper de tots
els treballadors i dels seus representants, que ens han
permès afrontar les circumstàncies que impacten en les
relacions laborals sense que afectin la qualitat assistencial
que oferim als nostres pacients. 

Finalment, però no per això menys important, els darrers
anys hem observat sensibles millores en diferents
indicadors de satisfacció, probablement degudes a una
millor accessibilitat i a uns nous i millors canals
d’informació, com ara la visita preoperatòria telefònica
impulsada pel Servei d’Anestesiologia. Aquest fet ens
reforça en l’ànim de seguir treballant apassionadament per
la millora de l’atenció, tot mantenint un clima laboral
favorable que ajudi els nostres professionals a portar a
terme la tasca que fan dia a dia.

Per acabar, vull expressar el més sentit condol per la
pèrdua de dos patrons que han imprès caràcter al nostre
hospital: el professor Carles Vallbona i mossèn Lluís Pou. A
aquestes baixes se suma la renúncia del Sr. Jaume Sala, que
durant molts anys ha contribuït notòriament a l’avenç del
nostre estimat centre.

Rafael Lledó
Director general
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L’Hospital ha dut a terme el projecte “Caminant cap al centenari: més de 90
anys cuidant de tu”, una iniciativa que té com a objectiu reforçar l’arrelament
del centre amb el seu entorn. Com a cloenda, el dia 11 de juny es va organit-
zar una diada festiva amb diferents activitats lúdiques, culturals i científiques.

La Marató científica

Durant la II Marató científica de satisfacció de professionals i usuaris es van
presentar més de 50 comunicacions. El treball “Valoració del grau de satisfac-
ció de familiars del pacient ingressat a una Unitat de Cures Intensives (UCI)” va
ser reconeguda amb el premi a la millor comunicació.

D’altra banda, es va organitzar una xerrada moderada per Margarita Jordà,
infermera referent del Programa Pacient Expert de Catalunya del SAP Vallès
Oriental-ICS, i que va comptar amb la participació de diferents pacients
experts.

6 Fundació Privada Hospital Asil de Granollers · Memòria 2015

Caminant cap al centenari
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Activitats per a la ciutadania i promoció
dels hàbits saludables 

Al jardí de l’edifici històric es van instal·lar diversos estands per presentar a la
ciutadania algunes de les activitats que es fan a l’Hospital, des de la promoció
de la salut i els hàbits saludables –com el projecte We Love Eating i la prevenció
del tabaquisme– fins a la cooperació internacional, passant per la promoció de
la lactància materna i de la higiene de mans. Els visitants van poder veure
també la mostra de manualitats que realitzen els usuaris de l’Hospital de Dia
Sant Jordi i els de la Residència del Centre Geriàtric Adolfo Montañá, i van poder
participar en una activitat física conduïda per l’Espai Wellness.

Fulls d’història

Un altre dels actes institucionals de la diada va ser l’homenatge a persones
que han estat importants per a l’Hospital al llarg de la seva història. En aques-
ta ocasió es va reconèixer la tasca del Dr. Josep M. Reixach, fundador del Ser-
vei de Ginecologia i Obstetrícia; el Sr. Daniel Pérez, el primer infermer que va
tenir l’Hospital; el Dr. Josep M. Campos, fundador del Servei de Cirurgia Gene-
ral tal i com es coneix avui dia; el Sr. Agustí Trullà, com a primer gerent que va
realitzar la tasca de jerarquitzar els serveis de l’Hospital i de professionalitzar
tot el personal, i la Comunitat Vedruna, per la seva tasca de voluntariat, de ser-
vei assistencial i d’acompanyament espiritual de les persones malaltes i de les
capes socials més desafavorides, i per la cabdal aportació en la configuració i
en el progrés de l’Hospital.

També es va presentar el llibre Vivències, obra de 26 professionals de la insti-
tució que han explicat les experiències personals que han viscut a l’Hospital.
L’acte va estar amenitzat per diferents actuacions a càrrec de professionals
del centre: el Dr. Tono Guilabert va cantar dues cançons dels Beatles acom-
panyat a la guitarra pel Sr. Mateu Aregay, la Dra. Esther Nvé va versionar la
cançó Summertime de George Gershwin i el Dr. Josep Montero va oferir un truc
de màgia amb l’ajut del públic. 

Per finalitzar es va presentar el vídeo Les Persones de l’Hospital on han partici-
pat activament professionals del centre i alumnes de 5è de primària de l’Es-
cola Pia de Granollers.

Exposicions

En el marc de les celebracions insti-
tucionals, es van inaugurar dues
exposicions: la de fotografies fetes
per professionals de la institució per
al concurs Fent Feina i una mostra
de 384 dibuixos de nens i nenes de
Granollers que van participar en el
concurs El meu Hospital.

També es va exposar un mosaic de
l’Hospital format per més de 2.000
imatges de professionals. Aquest
quadre ha quedat instal·lat de forma
permanent a l’entrada de Consultes
Externes. 
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La qualitat 
com a premissa

L’Hospital incrementa l’activitat quirúrgica
per reduir les llistes d’espera

L’Hospital General de Granollers ha desenvolupat durant el 2015 un pla d’ac-
ció per reduir les llistes d’espera, amb la implicació i participació de tots els
professionals de la institució. 

D’una banda, a final 2014 es van inaugurar dos quiròfans nous a l’Àrea de Tèc-
niques Especials (ATE) per a intervencions de cirurgia major ambulatòria
(CMA). Tota l’activitat quirúrgica d’oftalmologia s’ha traslladat a aquesta àrea,
fet que ha permès alleugerir la pressió del bloc quirúrgic central, augmentar
la capacitat dels quiròfans i millorar el repartiment de les intervencions al cen-
tre. D’altra banda, s’ha dut a terme un pla de xoc durant els mesos de maig i
juny de 2015 obrint més quiròfans a la tarda. Així mateix s’ha fet un seguiment
dels pacients en llista d’espera i s’han reordenat els circuits assistencials per
donar una millor resposta a la programació quirúrgica.

Aquestes mesures han permès augmentar l’activitat quirúrgica en un 19,2%
respecte de l’any 2014, 1.461 pacients més, i disminuir la llista d’espera un
10%. En total són 9.037 intervencions de cirurgia major, que superen àmplia-
ment les millors dades registrades (l’any 2008, amb 7.823 intervencions).
Aquest augment d’activitat també ha permès deixar tots els nostres pacients
dels processos garantits a menys de sis mesos per intervenció, així com els
pacients amb patologia oncològica amb una espera inferior a 45 dies, excep-
te les neoplàsies de bufeta i pròstata que es troben per sota dels 60 dies. 
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L’atenció especialitzada ambulatòria treu
bona nota

Els resultats del Pla d’enquestes de satisfacció (PLAENSA) del Servei Català de
la Salut, publicats al març de 2015, mostren l’elevat grau de satisfacció dels
usuaris per l’atenció especialitzada ambulatòria de l’Hospital General de Gra-
nollers, que ha obtingut una puntuació de 7,98 (sobre 10), per sobre de la mit-
jana del conjunt de Catalunya (7,81).

Mitjançant enquestes telefòniques als usuaris del sistema sanitari català, el
PLAENSA quantifica la qualitat percebuda i el grau de satisfacció dels enques-
tats respecte a diversos punts com les instal·lacions del centre, l’atenció o el
tracte dels professionals, entre d’altres. Cal destacar sobretot el nivell de fide-
lització dels usuaris –els que tornarien al centre per ser atesos–, que obté
valors d’excel·lència (94,9%), molt superiors a la mitjana catalana (82,9%).
Altres aspectes, com el tracte personal de les infermeres i dels metges, el res-
pecte a la intimitat o la informació sobre les proves, obtenen puntuacions
superiors al 95%.

Registre de tumor hospitalari del Vallès
Oriental

L’any 2015 s’ha consolidat el projecte del Registre de tumor hospitalari del
Vallès Oriental (RTHVO), en el qual l’Hospital treballa des del 2013, amb la
coordinació dels serveis de documentació clínica de l’Hospital de Sant Celoni
i l’Hospital de Mollet. El registre de tumors homogeni amb les dades bàsiques
mínimes permet conèixer la freqüència relativa del càncer segons diferents
grups d’edat, sexe, localització tumoral i tipus histològic, i la seva mortalitat.

Al Vallès Oriental l’atenció al malalt oncològic es porta des d’un únic equip
assistencial vinculat als tres hospitals del territori i el RTHVO té com a objectiu
bàsic conèixer la magnitud del càncer que s’atén al Vallès Oriental. 

Proposta innovadora per millorar
l’adherència als tractaments anticoagulants

El Dr. Òscar Duems, metge del Servei de Geriatria de l’Hospital General de Gra-
nollers, ha obtingut el primer premi Idea, de Bayer, en la categoria de projec-
tes individuals d’entre més de 200 propostes rebudes. 

La seva proposta, Arriva, és una solució multidisciplinària dissenyada per
informar, motivar i incentivar professionals sanitaris i pacients en el tracta-
ment tromboprofilàctic amb nous anticoagulants. Entre altres eines, el pro-
grama Arriva proposa la introducció d’un blíster intel·ligent que permet com-
provar si el pacient està seguint el tractament correctament, o un dispositiu

dispensador de monodosis amb
alarma que avisa del moment de
la presa, dispensa la pastilla en
l’horari prèviament definit segons
prescripció farmacològica i es blo-
queja automàticament fins a la
propera dosi.

Hospitalització a
domicili

L’Hospital General de Granollers ha
desplegat un equip d’hospitalització
a domicili per a pacients de l’Hospi-
tal que pateixen un problema pun-
tual de salut. Aquest dispositiu per-
met evitar l’ingrés i, per tant, contri-
bueix a la millora de la gestió hospi-
talària i del Servei d’Urgències. 

L’equip assistencial està format per
un metge de Medicina Interna i tres
professionals d’Infermeria. Els requi-
sits per acollir-se a l’hospitalització a
domicili són estar estable en la seva
malaltia, tenir una persona a casa
que tingui cura del malalt, disposar
d’un telèfon per poder contactar i
viure en l’àrea d’influència de l’Hos-
pital, com a màxim al voltant de 10 a
15 km de Granollers.

L’hospitalització a domicili permet
alliberar llits a l’hospital per a d’al-
tres pacients; millora la satisfacció i
humanització de l’assistència, la
participació i implicació del pacient i
de la seva família en les cures mèdi-
ques i en l’evolució de la malaltia;
disminueix els casos de dependèn-
cia de l’hospital i redueix també les
infeccions hospitalàries i la freqüèn-
cia de les visites a urgències.
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Consulta virtual de preoperatori

L’Hospital General de Granollers ha posat en marxa un nou projecte de visita
preoperatòria telefònica d’anestèsia, per tal d’establir un circuit més ràpid i
àgil per atendre pacients que s’han de sotmetre a una intervenció quirúrgica
de baixa complexitat en règim ambulatori (sense ingrés) o a proves endoscò-
piques digestives. 

La visita consisteix en una valoració del pacient a través d’un qüestionari de
salut, a més de l’anàlisi de la informació de la Història Clínica Compartida, cosa
que permet valorar proves complementàries recents com analítiques, radio-
grafies, electrocardiogrames i altres. Amb la visita virtual s’optimitza el circuit
de valoració preoperatòria dels pacients, disminuint els desplaçaments al
centre hospitalari i mantenint uns criteris de rigor i seguretat màxims.

Impuls a les xarxes socials de l’Hospital

L’any 2015 s’ha renovat la pàgina de Facebook de l’Hospital, que ha incorpo-
rat uns personatges il·lustratius que donen consells de salut, informació dels
serveis i també de les diferents activitats que s’organitzen al centre. Així
mateix s’han impulsat les xarxes socials de la institució, que manté comptes
de Twitter i YouTube.

20 anys d’UCI

La Unitat de Cures Intensives va ini-
ciar el seu camí l’any 1995, amb sis
llits, de la mà del Dr. Salvador Armen-
gol i la Sra. Manoli Macarro. La posada
en marxa de l’UCI va permetre que
l’Hospital assumís de forma progres-
siva pacients greus que fins alesho-
res es traslladaven a altres hospitals.
Actualment ingressa més de 500
pacients l’any. 

30 anys de COT

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia es va constituir l’any
1985 de la mà del Dr. Alejandro
Yunta. Durant aquests 30 anys el Ser-
vei ha anat creixent de forma conti-
nuada, incrementant el volum d’acti-
vitat i la complexitat dels procedi-
ments per situar-lo en primera línia
entre altres centres de les mateixes
característiques.
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Apostem pel
coneixement

OSVA

Cloenda del programa We Love Eating

El passat 5 de juny es va celebrar a Granollers la jornada de cloenda del pro-
jecte We Love Eating (“Ens agrada menjar”), de promoció d’estils de vida
més saludables. Aquest projecte s’ha desenvolupat de forma conjunta amb
sis ciutats europees més: Banská Bystrica (Eslovàquia), Bradford (Angla -
terra), Cluj-Napoca (Romania), Deventer (Holanda), Pozna  (Polònia) i
Roncq (França).

Des que es va posar en marxa el projecte, el setembre de 2014, a Granollers
s’han fet més de 130 activitats de participació i de divulgació en diferents
àmbits: la dona embarassada, els infants i la gent gran.

L’acte de cloenda va tenir lloc al
Museu de Granollers i després
es va fer una festa a la Porxada
on es va oferir un berenar, es
van poder visitar taules amb
informació i material del projec-
te i es van organitzar activitats
físiques suaus amenitzades
amb música.

Presentació del cicle
de xerrades de l’Aula
de la Salut 2015-2016

Per tretzè any consecutiu es presenta
el cicle de xerrades de l’Aula de la
Salut, un programa que va néixer amb
la voluntat d’apropar els serveis sani-
taris i els seus professionals a la ciuta-
dania de Granollers, i de respondre a
les seves demandes sobre diversos
temes relacionats amb la promoció de
la salut i el coneixement dels serveis
sanitaris de la comarca. 

L’Aula de la Salut és una col·laboració
del Servei de Salut Pública de l’Ajunta-
ment de Granollers, l’Hospital General
de Granollers i la Xarxa de Centres
d’Atenció Primària (ICS), amb la parti-
cipació de la xarxa de centres cívics de
la ciutat.
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Jornades

El model d’atenció oncològica a la comarca

La Jornada de Salut és un punt de
trobada que té com a objectiu reu-
nir professionals de la salut per
fomentar el debat sobre aspectes
rellevants en l’àmbit sanitari. L’on-
zena edició d’aquesta jornada,
celebrada al mes de maig, va tenir
com a tema central l’atenció al
malalt oncològic i va comptar amb

la participació d’experts com el director del Pla director d’oncologia de l’Insti-
tut Català d’Oncologia i la coordinadora de la Fundació Oncovallès, entre d’al-
tres.

La importància en temes d’incidència i mortalitat de la malaltia oncològica exi-
geixen un maneig pluridisciplinari; per això és fonamental un treball en xarxa
que abasti des de l’atenció primària fins a l’hospitalització de tercer nivell. 

II Jornada de l’UDIVOR 

El dia 16 d’octubre es va celebrar la II Jornada UDIVOR que, en aquesta edició, va
tractar sobre els avenços en la RM de pròstata i body-RM, les noves tècniques de
diagnòstic per la imatge en la patologia de mama i l’experiència de xarxa de
Diagnòstic per la Imatge a Osona. A la jornada, hi van participar professionals de
la UDIAT de la Corporació Sanitària del Parc Taulí, de SISO, del Consorci Hospita-
lari de Vic i de la Clínica de Girona. 

IV Jornada en Patologia Vascular Cerebral 

La Unitat de Neurologia de l’Hospital ha organitzat la IV Jornada en Patologia
Vascular Cerebral, amb l’objectiu de tractar diferents aspectes epidemiològics,
pronòstics i terapèutics de l’hemorràgia cerebral, així com les perspectives futu-
res de tractament quirúrgic. Malgrat els grans avenços en el tractament de la
isquèmia cerebral en l’última dècada, l’hemorràgia cerebral continua sense un
tractament eficaç.

Durant la jornada, celebrada al mes d’octubre, professionals amb una àmplia
experiència tant del camp de la investigació com del maneig medicoquirúrgic
de l’hemorràgia cerebral van tractar l’abordatge assistencial preventiu, agut i
crònic de l’ictus. Un dels temes que cal destacar és el nou protocol específic
en l’hemorràgia cerebral que han elaborat de forma multidisciplinària els ser-

veis de Medicina Intensiva, Urgèn-
cies, Diag nòstic per la Imatge i
Neu rologia de l’Hospital General
de Granollers per abordar l’atenció
urgent d’aquests pacients.

Primera Jornada
de Lactància 

El 3 de juny la Comissió de Lactància
de l’Hospital va organitzar la I Jorna-
da d’Actualització en Lactància
Materna del Vallès Oriental. Aquesta
jornada va aplegar més de 100 pro-
fessionals de l’àmbit de la salut
maternoinfantil, tant de l’àrea hospi-
talària com de l’atenció primària,
amb l’objectiu d’actualitzar i ampliar
els seus coneixements amb els nous
descobriments en el camp de l’alleta-
ment matern, així com trobar un
espai d’intercanvi i de debat entre els
professionals per tal de millorar el
seguiment de la lactància materna a
la nostra comarca.

III Jornada de
Recerca i Innovació

L’Hospital General de Granollers ha
celebrat per tercer any consecutiu la
Jornada de Recerca i Innovació amb
l’objectiu d’estimular i potenciar la
recerca biomèdica i translacional del
centre, a més de fer partícips els pro-
fessionals assistencials de l’Hospital
de totes les novetats en aquest
camp.

Durant la jornada, celebrada al mes
de novembre, es van atorgar els pre-
mis Dr. Carles Vallbona als millors
projectes de recerca.
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Trobada informativa per a pacients de
psoriasi 

Acció Psoriasi i l’Hospital General de Granollers van organitzar el dia 9 d’abril una
jornada informativa per a pacients de psoriasi i artritis psoriàsica, familiars i per-
sonal sanitari per tal de facilitar-los informació i respondre els dubtes sobre
aquesta malaltia, que afecta més de 9.000 persones al Vallès Oriental.

Durant la jornada informativa es va parlar de la importància del diagnòstic pre-
coç de la psoriasi, i en concret de l’artritis psoriàsica, com també del funciona-
ment de la nova unitat conjunta de psoriasi - artritis psoriàsica de l’Hospital. La
jornada va finalitzar amb el taller “Com enfrontar-me a la meva malaltia?”, en
què es va aprofundir sobre el procés d’acceptació de la patologia. 

Recerca i innovació

Concedit un projecte europeu sobre robots
intel·ligents a l’Hospital General de Granollers 

L’Hospital General de Granollers és un dels socis del projecte europeu RADIO
(Robots in Assisted Living Environments: Unobtrusive, efficient, reliable and
modular solutions for independent aging), que ha estat concedit en la darrera
convocatòria de projectes de recerca de l’àmbit de la salut del programa Horit-
zó 2020. L’Hospital participa com a centre pilot on es portaran a terme els estu-
dis clínics amb pacients del centre i les
solucions tecnològiques proposades i des-
envolupades durant els tres anys que duri
el projecte. 

El projecte RADIO ofereix solucions
domòtiques per a gent gran a través d’un
robot intel·ligent que actua com a assis-
tent domèstic. Pot executar una rutina
programada de tasques com passar l’aspi-
rador; buscar les ulleres o les claus de la
persona per la casa, si aquesta ho demana
(mitjançant la veu o a través d’una interfície intuïtiva i visual), o portar la medi-
cació seguint la prescripció del metge, ja que també disposa d’un dispensador
de pastilles. Aquestes accions les pot programar la pròpia persona, un familiar
o el metge. També funciona com a sistema de monitorització de salut no
intrusiu, recollint i analitzant dades psicològiques i de comportament, aju-
dant d’aquesta manera el metge a diagnosticar símptomes i posar-hi remei de
manera ràpida. 

Docència

Formació de pregrau

Aquesta formació engloba els estudis de títols superiors abans del grau, així
com els estudis de ciències, arts i humanitats. Durant el curs 2014-2015 l’Hos-
pital ha format 111 estudiants.

Nit Europea 
de la Recerca 

L’Hospital General de Granollers ha
estat present a la desena edició de la
Nit Europea de la Recerca a Barcelo-
na, un projecte organitzat per BiOco-
muniCA’T en col·laboració amb el
CCCB i en el qual participen més de
300 ciutats europees. Coincidint
amb l’Any de la Llum, científics que
utilitzen tecnologies basades en
aquesta en diversos àmbits com la
biomedicina, la biotecnologia o la
robòtica, han compartit experiències
amb tots els assistents que s’hi han
apropat i els han convidat a participar
en experiments i tertúlies entre d’al-
tres activitats.

La Unitat de Recerca i Innovació de la
Fundació Privada Hospital Asil de
Granollers ha exposat diversos mate-
rials didàctics i interactius on s’expli-
cava la relació que té la llum amb la
medicina i els seus dispositius, a més
d’una taula de microexperiments i un
miniconcurs en el qual hi podia parti-
cipar tothom.
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Formació de grau

La Fundació ha assumit durant el curs 2014-2015 la formació de 547 alumnes
de grau: 294 de Medicina; 171 d’Infermeria; 57 de Farmàcia; 11 de Fisioterà-
pia, i 14 alumnes d’altres graus. La formació de grau s’ha incrementat en un
6,6% respecte al curs anterior.

Formació de postgrau

La formació de postgrau comprèn els postgraus propis, màsters oficials i estu-
diants de doctorat, així com les estades formatives d’especialistes que han
triat el nostre centre. Durant el curs acadèmic 2014-2015 la Fundació ha par-
ticipat en la formació de 53 persones, fet que suposa un increment del 51%. 

Formació sanitària especialitzada

La Fundació disposa de deu unitats docents i una unitat docent multiprofes-
sional pròpies:

• Anestesiologia i reanimació • Medicina intensiva
• Cirurgia general i aparell digestiu • Medicina interna
• Cirurgia ortopèdica i traumatologia • Oftalmologia
• Farmàcia hospitalària • Pediatria i àrees específiques
• Geriatria • Radiodiagnòstic

• Unitat docent multiprofessional d’obstetrícia i ginecologia, on es formen met-
ges i metgesses d’obstetrícia i ginecologia, així com infermeres obstetricogi-
necològiques.

També col·labora en la formació de metges especialistes de medicina familiar
i comunitària de l’Àrea Docent de Gerència Territorial Metropolitana Nord de
l’ICS i de metges especialistes en psiquiatria de la Unitat Docent Benito Menni.

Píndoles informatives d’infermeria 

EDUCA’m

EDUCA’m és un projecte de formació per
als cuidadors principals (CP) dels pacients
de les unitats de geriatria d’aguts i de mit-
jana estada, durant l’ingrés hospitalari. Té
com a objectiu millorar la qualitat de les
cures que fan els CP quan els pacients ja
són a casa i valorar-ne la satisfacció. 

Termodesinfecció

A les plantes d’hospitalització s’han acabat d’instal·lar les màquines de ter-
modesinfecció per unificar la neteja i desinfecció dels estris per a la higiene i
eliminació (cunya, ampolla, palanganes).

L’evidència científica demostra que les mesures horitzontals com ara la higie-
ne de mans, neteja de superfícies i neteja de material sanitari són molt efecti-
ves per reduir les infeccions relacionades amb el sistema de salut (IRAS), que
afecten entre el 8%-12% dels pacients ingressats en un centre sanitari. 

Comiat i
benvinguda dels
nous especialistes en
formació sanitària
especialitzada

Un any més s’ha celebrat l’acte aca-
dèmic de comiat i benvinguda dels
metges, infermeres obstetricogine-
cològiques i farmacèutics especialis-
tes en formació. Durant l’acte, cele-
brat al maig, es van lliurar els diplo-
mes als 23 residents que s’han for-
mat a la Fundació.

Conveni de
pràctiques amb el
Centre d’Educació
Especial Montserrat
Montero  

L’Hospital General de Granollers ha
signat un conveni de col·laboració
per acollir en pràctiques els profes-
sionals sanitaris del Centre d’Educa-
ció Especial Montserrat Montero,
una escola especialitzada en alum-
nes amb discapacitat intel·lectual.
Aquest centre té un grup d’alumnes
amb pluridiscapacitat que presen-
ten greus problemes de salut i són
atesos per dos professionals espe-
cialistes en Infermeria i Fisioteràpia. 

El conveni preveu que aquests pro-
fessionals puguin fer estades de reci-
clatge formatiu i d’ampliació de com-
petències al Servei d’Urgències de
Pediatria.
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Centre Geriàtric i Residència 
Adolfo Montañá

El Centre Geriàtric i Residència Adolfo Montañá ofereix 61 places per a gent
gran, 31 d’elles concertades amb el Departament de Benestar i Família –mit-
jançant el Programa de Suport a l’Acolliment Residencial (SAR)–, a més de 30
places de prestació privades. 

Més del 70% dels residents són persones dependents amb limitacions severes
d’ordre físic i/o mental que requereixen l’ajuda de professionals per dur a
terme les activitats bàsiques de la vida diària. 

Un 64% de les persones ateses són dones. Pel que fa a l’edat, el 54% estan
entre els 81 i 90 anys, seguit d’un 28% que oscil·len entre els 91 i 100 anys i
només un 18% que estan entre els 60 i 80 anys. 

Activitat assistencial 
Residents prevalents el 31 de desembre de 2015 61 Altes voluntàries 5

Contracte SAR 31 Defuncions 14

Contracte privat 30

Tallers de memòria 

L’any 2015 s’han posat en marxa els
tallers de memòria mitjançant el
programa PREVINEC (Guttmann,
NeuroPersonalTrainer), un sistema
de telemedicina orientat a potenciar
les funcions cognitives. Aquest pro-
jecte ha comportat la coordinació
dels equips d’informàtics de l’Insti-
tut Guttmann i de l’Hospital General
de Granollers, i la formació de l’equip
assistencial per conèixer les novetats
del programa cognitiu. Les sessions
estan supervisades pel neuropsicò-
leg i l’educadora social, que planifi-
quen de manera personalitzada el
programa. Per la seva part, els volun-
taris del centre Benito Menni acom-
panyen els usuaris candidats en el
maneig, dubtes i execució dels exer-
cicis ja programats.

Al costat 
de la gent gran
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Dia de la Gent Gran 

L’1 d’octubre la Residència va celebrar el Dia de la Gent Gran. Durant la cele-
bració els assistents van poder gaudir de la lectura d’un fragment del conte
Les mil i una nits, a càrrec de Núria Sala i Ventura, membre de l’Associació
Harmonia, i d’un repertori de cançons interpretades per Mateu, Ester i
Mercè Aregay. 

Hospital de Dia Sant Jordi 

L’Hospital de Dia Sant Jordi és un centre d’atenció diürna per a persones amb
diagnòstic de deteriorament cognitiu o demència que viuen al seu domicili. 

Les activitats que es programen engloben l’estimulació cognitiva, la potencia-
ció i manteniment de les activitats bàsiques i instrumentals de la vida diària i
la socialització en un entorn de lleure. També es treballa amb les famílies pro-
porcionant la informació i seguiment en l’evolució de la malaltia, pautes i
maneig del dia a dia, grups de suport emocional i la gestió dels recursos
socials a l’abast.

Activitat assistencial
Usuaris atesos 197

Usuaris nous el 31/12/2015 121

Usuaris reingressats 10

Altes 131

Distribució per edat i sexe
Edat Dona Home Total

Fins a 64 anys 2,03% 5,08% 7,11%

Entre 65 i 74 anys 20,81% 19,80% 40,61%

Més de 74 anys 30,96% 21,32% 52,28%

Total 53,80% 46,20% 100,00%

Distribució per diagnòstic i sexe 
Dona Home Total

Alzheimer 29,44% 12,69% 42,13%

Cossos de Lewy 1,02% 2,03% 3,05%

Demència frontal 0,51% 2,54% 3,05%

Demència mixta 10,15% 10,15% 20,30%

Demència vascular 5,58% 7,61% 13,19%

Deteriorament cognitiu 7,11% 11,17% 18,28%

Total 53,81% 46,19% 100,00%

Nous tallers 

L’any 2015 s’ha posat en marxa un taller de jocs d’enginy, per tal d’estimular
l’agilitat mental, i un taller d’expressió corporal, per facilitar l’expressió de les
emocions internes. També s’ha inclòs al programa d’activitats una sortida al
Museu de Granollers per visitar l’exposició de roba interior antiga.
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Distribució de la plantilla per sexe
Dones 1.166 75,54%

Homes 378 24,46%

Total 1.544 100,00%

Convocatòria extraordinària de places

Després de sis anys sense convocar places, aquest 2015 s’ha pogut realitzar
una convocatòria extraordinària, procés que es preveu finalitzar al darrer tri-
mestre del 2016 i que permetrà reordenar la plantilla dels grups 2 al 7. Durant
el mes de setembre es van fer sessions informatives a la plantilla, així com
entrevistes individuals per informar de les característiques específiques d’a-
questa convocatòria i donar resposta als possibles dubtes.  

Contra la violència de gènere

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, que es comme-
mora el dia 8 de març, el grup de treball d’Igualtat va organitzar una xerrada
sobre el Protocol d’actuació sobre violència de gènere. L’acte, que va tenir lloc
el dia 5 de març de 2015, va ser possible gràcies a la col·laboració dels profes-
sionals del Servei d’Urgències i del Servei de Ginecologia i Obstetrícia, que van
intervenir  com a ponents, juntament amb dos membres del cos de Mossos
d’Esquadra.

Som un equip

Festa dels
treballadors

Un any més s’ha celebrat la festa dels
treballadors i s’ha fet un homenatge
a les 37 persones que celebren els
seus 25 anys a la institució i a les 19
que es jubilen aquest any.
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Formació

Durant l’any 2015 un total de 4.895 professionals han participat en el Pla de
formació de l’Hospital, dels quals 4.216 són de formació interna (accions for-
matives, sessions clíniques i sessions formatives), 628 són de formació exter-
na i 51 són alumnes externs. 

Pel que fa a la valoració global, l’índex de satisfacció de l’alumnat de totes les
accions formatives és de 8,65 sobre una puntuació de 10. 

Una novetat d’aquest any ha estat la posada en marxa de la formació en obert
–cursos de curta durada, sense data d’inici ni de finalització i autogestiona-
bles– per a tots el professionals de l’Hospital.

A més, l’Hospital de Granollers ha participat amb Unió Consorci Formació en
l’elaboració de formació on-line per al sector. 

Oferta formativa a altres institucions
Curs Hores

Curs espatlla-eco primària 15

Actualització en farmacoterapèutica per a pediatres 10

Formació per a infermeria pediàtrica d’atenció primària 6

Homenatge al Dr. Carles Vallbona

El dia 23 d’octubre l’Hospital i l’Ajuntament de Granollers van homenatjar el
doctor Carles Vallbona i Calbó en un acte emotiu que va omplir la Sala Fran-
cesc Tarafa de Granollers i on van assistir més de 200 persones. L’acte, conduit
per la periodista Clara Armengol, el va presidir el conseller Boi Ruiz, i va comp-
tar amb les intervencions de l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i del Dr.
Rafael Lledó, director general l’Hospital. Tots ells van coincidir a destacar la
saviesa i el compromís del Dr. Vallbona. 

Durant l’acte també es va projectar un vídeo on amics i entitats vinculades a
la trajectòria del Dr. Vallbona van testimoniar la seva influència personal i pro-
fessional. El retrat més íntim va anar a càrrec de la família del Dr. Vallbona.

Per finalitzar es va fer esment en la petjada que ha deixat el Dr. Carles Vallbo-
na en el seu entorn, tot recordant el seu consell de fer 10.000 passos al dia per
fomentar els hàbits saludables.

Prevenció de riscos
laborals

En col·laboració amb una empresa
externa, s’ha iniciat una avaluació
exhaustiva de riscos laborals de tots
els llocs de treball de l’Hospital.
Durant el segon trimestre de 2016
es preveu finalitzar l’informe dels
riscos recollits i les mesures correc-
tores proposades.

Pel que fa a l’avaluació del risc psico-
social, durant la primavera del 2015
es va passar una enquesta anònima
a tot el personal de la Fundació, que
va respondre el 32% de la plantilla
(488 professionals). Per analitzar les
dades i fer propostes de millora, es
va constituir un grup de treball for-
mat per representants de diferents
direccions de l’empresa, els repre-
sentants dels treballadors i el Servei
de Prevenció de Riscos Laborals.

D’altra banda, el Servei de Prevenció
ha col·laborat en un registre de
vacunació de la grip de personal
sanitari a Catalunya en el qual parti-
cipen uns 50 centres sanitaris. L’ín-
dex mitjà de vacunació obtingut ha
estat d’un 19,38%, inferior a l’índex
de l’Hospital General de Granollers,
que és d’un 22,8%.
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Junts fem xarxa

L’Hospital i l’esport

Com cada any, l’Hospital ha estat present a la Mitja Marató de Granollers amb
un equip de més de 40 professionals i voluntaris (personal facultatiu, d’infer-
meria, tècnic i administratiu) que el dia de la cursa va atendre les urgències i
emergències mèdiques que van sorgir, amb el suport de dos hospitals de
campanya i amb ambulàncies de suport vital bàsic i suport vital avançat.

D’altra banda, i per segon any consecutiu, la cursa de muntanya Camí dels
Ibers 2015 ha donat a l’Hospital més de 1.300 euros dels beneficis recaptats,
que en aquesta ocasió es destinaran al Servei de Pediatria.

Nadal a l’Hospital

Com cada 5 de gener els Reis d’Orient van visitar la Fundació Hospital Asil de
Granollers. A més de recollir les cartes de nens i nenes, i participar en la xoco-
latada popular, van anar al Centre Geriàtric per lliurar els regals a la gent gran
de la Residència i a visitar els malalts ingressats a l’Hospital.

Tal com ja van fer l’any anterior, alumnes de l’Escola Cervetó han decorat la
planta de Pediatria i Maternoinfantil de l’Hospital, per tal que els nens i nenes
que es troben a l’Hospital visquin un ambient més nadalenc.

Els equips de divisió d’honor de handbol del Fraikin BM Granollers van portar
regals als nens i nenes ingressats a la planta de Pediatria. A aquesta visita, s’hi
van afegir els equips sènior i cadet d’handbol del BM La Roca del Vallès.

Tampoc han faltat a la cita els Pastorets de Josep M. Folch i Torres, que es
representen a l’Hospital des de l’any 1984. En tot el procés de preparació i
representació de l’obra hi participen al voltant de 100 persones, entre actors,
tècnics, decoradors, cantants de la coral, etc. 

Presentació del
projecte Musicànim

S’ha posat en marxa el projecte
Musicànim, una iniciativa impulsada
per l’Orquestra de Cambra, el Teatre
Auditori de Granollers i la Fundació
Privada Hospital Asil de Granollers,
que té l’objectiu d’aconseguir un
apropament i obertura de la música
a diferents col·lectius i en diferents
àmbits, ampliant les seves funcions
socials, educatives i terapèutiques.

Gràcies als músics participants –de
l’Orquestra de Cambra i d’altres for-
macions, com també de l’Hospital–
els pacients poden gaudir en directe
del so de violins, violoncels, guitar -
res, contrabaixos, trompetes, i de la
veu de solistes en diferents espais
de l’edifici de consultes externes.
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Responsabilitat social corporativa 

Conveni per la inclusió laboral de persones
amb discapacitat intel·lectual

L’Hospital General de Granollers
ha signat un acord amb la Funda-
ció Viver Bell-lloc, que farà les tas-
ques de manteniment dels espais
verds de tot el recinte hospitalari.
La Fundació Viver Bell-lloc és una
entitat sense ànim de lucre que té
com a objectiu promoure el crei-

xement personal i la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat
intel·lectual o amb trastorn mental sever de la comarca del Vallès Oriental.

Prevenció de les malalties cardiovasculars

Coincidint amb el Dia Mundial del Cor, el 29 de setembre, la Unitat de Cardio-
logia de l’Hospital va organitzar una campanya de conscienciació sobre la

importància de la prevenció en les
malalties cardiovasculars, infor-
mant professionals i usuaris sobre
com prevenir el risc de patir una
malaltia cardiovascular i mesurant
el risc de patir-ne una en els pro-
pers cinc anys a les persones que
ho demanaven.

Les malalties cardiovasculars (ictus, infart, hipertensió i esclerosi arterial, etc.)
són la primera causa de mort en les dones i la segona en els homes a Catalu -
nya, i la primera causa d’hospitalització, fet que representa un 11,9% del total.

Donacions solidàries a l’Hospital

El dia 30 de setembre, a la sala d’actes del Centre Geriàtric Adolfo Montañá
Riera, es va presentar el llibre Primer regalo de vida, de M.ª Ángeles Paredes
Alcalá. Tots els beneficis de la venda del llibre es destinaran a la Sala de Parts
de l’Hospital General de Granollers.
L’autora és osteòpata especialitzada
en obstetrícia i pediatria, i amb aques-
ta obra vol donar a conèixer els bene-
ficis de la teràpia craneosacral abans,
durant i després del naixement. 

Per la seva part, el grup de teatre Acte
Quatre destinarà els beneficis d’un
calendari solidari a la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital. El calendari és
un homenatge a la iniciativa d’un grup de dones madures d’un poblet d’An-
glaterra, que l’any 1998 van posar nues en un calendari per recaptar fons per
a l’Hospital de Ripon. El calendari benèfic del grup Acte Quatre té la mateixa
particularitat, el nu artístic.
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Col·laboració amb
SOS Nepal ETR

En l’àmbit de la cooperació interna-
cional, l’Hospital ha participat en l’ac-
ció solidària SOS Nepal ETR fent una
donació de material sanitari, que l’ex-
pedició de la 5a Everest Trail Race va
transportar a Kathmandu per lliurar
directament als centres hospitalaris
per on va transcórrer la cursa.

El material sanitari bàsic enviat pre-
tén ajudar a cobrir les necessitats d’a-
quests centres que van quedar molt
afectats tant a nivell estructural com
de recursos després dels terratrè-
mols que van sacsejar el país.

Sant Jordi a
l’Hospital

Entre les activitats culturals de Sant
Jordi destaquen la tradicional lectu-
ra de poemes a càrrec dels profes-
sionals de l’Hospital, que des de fa
tres anys es recullen en un llibre
digital; la venda de roses a benefici
de la residència, i un punt de venda
del llibre solidari Alegría con Gambo,
la mirada etíope que alimentó mi
vida, del Dr. Iñaki Alegría. La nota
musical la posat el grup Get Back,
banda tribut dels Beatles, que oferi-
rà el concert Beatles Unpluged.
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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, laborals, escolars
· Cirurgia ortopèdica i traumatologia
· Rehabilitació i fisioteràpia

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

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

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

· Valoració del dany corporal
• Especialitats mèdiques

· Hospitalització
· Neurologia
· Endoscòpia digestiva

• Teràpies alternatives
· Osteopatia
· Tallers neuropsicològics
· Musicoteràpia 
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Recursos
Personal 1.544

Llits d’aguts 295

Llits sociosanitaris 40

Llits de psiquiatria (Benito Menni) 30

Quiròfans 8

Sales de parts 3

Sales de consultes externes 76

Gabinets d’exploració 21

Sales 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 62

Resultats econòmics
Ingressos 109.875

Despeses 110.811

Resultat d’explotació -936

Resultat financer -614

Resultat extraordinari 1.876

Resultat del període 326

En milers d’euros.

Resum d’inversions
2012 2013 2014 2015

Obres i equipament de nous serveis 84 406 467 844

Equipament i aparells assistencials 158 248 278 1.198

Instrumental i utillatge assistencial 15 0 12 10

Maquinària i aparells no assistencials 36 0 16 217

Equipament informàtic 206 106 28 315

Mobiliari en general 57 55 130 292

Total 556 815 931 2.876

En milers d’euros.

Evolució de l’activitat diària de l’Hospital
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Altes 59 60 55 54 52 53 58

Consultes externes 870 968 1.016 1.009 1.043 1.065 1.132

Urgències 360 329 315 297 289 290 308

Parts 6 6 5 5 5 5 4

Intervencions quirúrgiques 57 56 53 60 58 63 69

Mitjana dels 365 dies de l’any.

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

Hospitalització
Altes 21.071

Altes convencionals 15.240

Altes CMA 5.831

Estada mitjana (dies) 4,18

Parts 1.635

Activitat quirúrgica programada
Convencional CMA Índex de substitució Total

Cardiologia 123 58 32,0% 181

Cirurgia general 862 983 53,3% 1.845

Cirurgia maxil·lofacial 34 35 50,7% 69

Cirurgia pediàtrica 38 282 88,1% 320

Cirurgia vascular 211 149 41,4% 360

Clínica del dolor 0 1 100,0% 1

Dermatologia 0 292 100,0% 292

Ginecologia 438 299 33,9% 737

Oftalmologia 7 2.447 99,7% 2.454

Otorinolaringologia 186 252 57,5% 438

Traumatologia 1.004 1.154 53,5% 2.158

Urologia 433 63 12,7% 496 

Total 3.336 6.015 64,3% 9.351

Activitat quirúrgica urgent
Cirurgia general 601

Cirurgia vascular 26

Ginecologia 79

Obstetrícia 368

Oftalmologia 9

Otorinolaringologia 2

Traumatologia 673

Urologia 31

Clínica del dolor 1

Cardiologia 21

Total 1.811

Tècniques especials
Endoscòpies digestives 4.584

Colangiografia retrògrada endoscòpica pancreàtica 126

Cardiologia (ecocardiograma Doppler) 7.160

Cirurgia menor ambulatòria
Cirurgia general 749

Cirurgia maxil·lofacial 1.138

Cirurgia pediàtrica 6

Traumatologia 13

Urologia 1.071

Oftalmologia 47

Otorinolaringologia 8

Ginecologia 134

Endocrinologia 1.838

Dermatologia 1.556

Hematologia 123

Total 6.683

Anestèsia
Actes anestèsics en cirurgia programada 9.351

Actes anestèsics en cirurgia urgent 1.811

Activitat clínica del dolor 

Hospitalització 1

Àrea ambulatòria (visites i tractaments) 3.487
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Consultes externes
Primeres visites 78.290

Visites successives 203.519

Relació successives/primeres 2,60

Mitjana diària de visites 1.132

Unitat de diagnòstic ràpid
Primeres visites 1.419

Visites successives 1.315

Relació successives/primeres 0,93

Hospital de dia
Tractaments d’oncologia i oncohematologia 8.352

Tractaments d’hospital de dia mèdic 7.601

Altres tractaments 6.061

Urgències
Ateses 112.315

Ingressades 11.819

Traslladades 423

Mitjana diària d’urgències 308

Unitat de cures intensives
Altes 408

Estada mitjana 7,73

Diagnòstic per la imatge
Radiologia convencional 108.669

Radiologia convencional contrastada 622

Ecografies 13.085

TC 12.804

Mamografies 13.012

Radiologia intervencionista 786

Ressonància magnètica nuclear 7.115

Laboratori
Peticions 173.381

Mostres 395.744

Determinacions 1.380.566

Mostres per petició 2,28

Determinacions per petició 7,96

Anatomia patològica
Citologies 23.807

Biòpsies 16.076

Tècniques especials 9.571

Necròpsies 25

Banc de sang
Concentrats d’hematies 4.545

Pool de plaquetes 264

Unitats de plasma fresc 472

Farmàcia
Dispensació en farmàcia interna 1.043.242

Dispensació en farmàcia externa 23.051

Preparació de citostàtics 9.706

Preparació de nutricions parenterals 5.553

Fórmules elaborades 1.822
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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 1.834 – 7.468 895 6.573 7,34

Cardiologia 724 46 7.685 1.219 6.466 5,30

Pneumologia 361 – 4.515 879 3.636 4,14

Endocrinologia 14 – 13.180 2.507 10.673 4,26

Aparell digestiu 2 – 6.123 1.310 4.813 3,67

Oncologia 156 – 11.496 1.257 10.239 8,15

Reumatologia 5 – 7.873 1.564 6.309 4,03

Neurologia 292 – 7.734 1.619 6.115 3,78

Nefrologia – – 2.414 378 2.036 5,39

Dermatologia – 296 11.379 6.487 4.892 0,75

Al·lergologia – – 3.087 1.075 2.012 1,87

Hematologia 31 – 18.892 1.138 17.754 15,60

Pediatria i especialitats 972 – 12.839 3.776 9.063 2,40

Geriatria 1.375 – 1.419 31 1.388 44,77

Neuropsicologia – – 1.408 785 623 0,79

Cirurgia general 1.819 905 10.194 3.966 6.228 1,57

Cirurgia vascular 246 148 4.292 960 3.332 3,47

Cirurgia pediàtrica 46 265 1.624 755 869 1,15

Cirurgia maxil·lofacial 30 37 3.069 1.471 1.598 1,09

Urologia 577 62 12.345 1.987 10.358 5,21

Oftalmologia 6 2.448 34.838 8.561 26.277 3,07

Otorinolaringologia 189 233 11.966 5.837 6.129 1,05

Cirurgia ortopèdica i traumatologia 1.794 1.110 49.509 11.139 38.370 3,44

Ginecologia i obstetrícia 2.279 280 10.984 3.492 7.492 2,15

Anestesiologia – – 12.704 12.300 404 0,03

Clínica del dolor 3 1 2.847 812 2.035 2,51

Hospital de dia mèdic i quirúrgic – – 2.397 843 1.554 1,84

Hospitalització domiciliària 244 – – – – –

Atencions d’infermeria i altres – – 7.044 982 6.062 0,00

Medicina física i rehabilitació – – 484 265 219 0,83
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Principals grups relacionats amb el diagnòstic

GRD d’hospitalització convencional

GRD: APR 32 Diagnòstic Nombre 

560 Part 1.227

194 Insuficiència cardíaca 698

139 Altres pneumònies 592

144 Altres diagnòstics menors, signes i símptomes d’aparell respiratori 412

540 Cesària 395

463 Infeccions de ronyó i tracte urinari 393

140 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 318

302 Substitució d’articulació de genoll 297

137 Infeccions i inflamacions pulmonars 285

313 Procediments sobre genoll i part inferior de la cama, excepte peu 279

GRD de cirurgia major ambulatòria

GRD: APR 32 Diagnòstic Nombre 

73 Procediments sobre cristal·lí, excepte òrbita 2.469

228 Procediments sobre hèrnia inguinal, femoral i umbilical 458

361 Empelt de pell per diagnòstics de pell i teixit subcutani 345

320 Altres procediments del sistema musculoesquelètic i teixit connectiu 226

313 Procediments sobre genoll i part inferior de la cama, excepte peu 188

314 Procediments sobre peu i dits del peu 187

26 Altres procediments del sistema nerviós i relacionats 159

98 Altres procediments sobre orella, nas, boca i gola 149

363 Procediments sobre mama, excepte mastectomia 146

316 Procediments sobre mà i canell 138

Convalescència
Pacients atesos 482

Estades 11.094

Cures pal·liatives
Pacients atesos 223

Estades 3.309 

Hospital de dia geriàtric
Pacients atesos 204

Estades 6.370

UFISS
Pacients atesos de geriatria 787

Pacients atesos de cures pal·liatives 163

Equips d’avaluació integral ambulatòria (EAIA)
Processos avaluats 608

Geriatria i cures pal·liatives 541

Trastorns cognitius 67

Activitat assistencial de l’àrea sociosanitària

Activitat de la residència per a gent gran

Places 62

Estades 21.765

Índex d’ocupació 96,2%
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Equipaments
Habitacions individuals 28

Quiròfans de cirurgia convencional 2

Quiròfans de cirurgia ambulatòria 1

Sales de parts 3

Sala de part natural amb banyera 1

Llits d’UCI 8

Hospitalització
Altes d’hospitalització convencional 1.139

Estada mitjana a hospitalització convencionals 5,86

Altes CMA 202

Parts 212

Activitat quirúrgica
Cirurgia menor ambulatòria 80

Cirurgia major ambulatòria 212

Cirurgia convencional 491

Urgències
Medicina interna 1.031

Pediatria 599

Traumatologia 4.734

Altres 1.048

Rehabilitació
Sessions 21.547

Visites ambulatòries
Visites 9.082

Enquesta de satisfacció 
Fidelització* 100%

Satisfacció global* 9,06

(*) Resultats sobre 176 enquestes complimentades a l’alta del pacient. 

Activitat mutual i privada

28 Fundació Privada Hospital Asil de Granollers · Memòria 2015

Activitat de compres i magatzem
Comandes 14.401

Departaments atesos 178

Paquets servits 136.571

Caixes rebudes 32.921

Punts de distribució 195

Línies de consum anual 148.666

Línies de compres anual 56.517

Hoteleria
Roba rentada (tones) 647,371

Àpats servits a pacients (pensions completes) 118.953

Recollida de materials
Residus generals 687,74 t

Residus sanitaris i biològics 244,57 t

Paper i cartró 65,74 t

Residus alimentaris (olis) 1950,00 l

Runa 72,69 t

Ferralla 3,93 t

Jardins 9,70 t

Altres residus 0,55 t

Activitat del servei d’infraestructures 
i manteniment
Contractes gestionats 81

Parc d’equips gestionats 1.935

Peticions per categoria

Electricitat 2.933

Fusteria 1.821

Mecànic 1.483

Altres treballs de manteniment 1.292

Electromedicina 1.239

Rutes 1.211

Fontaneria 1.160

Climatització 678

Obra de paleta 558

Gasos medicinals 135

Contraincendis 114

Xarxa IP 78

Pintura 69

Vehicles 4

Total peticions 12.775

Serveis generals
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President
Josep Mayoral Antigas
Alcalde de Granollers

Vicepresident
Jaume Sala Maltas (fins al setembre de 2015)
Designat per la parròquia de Sant Esteve de Granollers

Vocals
Mn. Lluís Pou Illa (fins al febrer de 2015)
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 (fins a l’agost de 2015)
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
Mònica Botta Santasuana

Directora d’Infermeria
Carme Tusquellas Oto

Director de Persones
Carles Pla Poveda

Directora d’Economia i Serveis
Carme Padullés García

Director de Qualitat i Planificació
Andreu Aloy Duch

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

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

Enguany ens han deixat Mn. Lluís Pou i el Dr. Carles Vallbona. D’altra banda, Jaume Sala tanca la seva etapa a la Junta del Patronat
al mes de setembre. El Patronat perd, doncs, tres persones que han contribuït remarcablement a fer avançar l’Hospital els
darrers anys. L’empremta humanística, la sensibilitat i la força del seu servei ens han fet millors. El nostre sentit record per a
aquests prohoms de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. Entraran a cobrir els càrrecs vacants Mn. Josep Monfort,
Germà Cequier i Josep Mur. A tots ells, des de la Junta de Patronat –en nom de tots els que servim l’Hospital– els desitgem una
etapa satisfactòria que s’acompanyi d’un sòlid avenç en el servei a la ciutadania i en el posicionament de la nostra institució en
l’entorn sanitari i social.

Patronat Equip directiu
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