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[editorial]
Molts de vosaltres heu assistit, les darreres setmanes, a alguna de les
sessions de presentació del Pla dEmpresa Corporatiu 2003-2006,
que ha rebut el suport de CatSalut i laprovació del Consell de Govern
daquesta institució. La seva aplicació dibuixa un marc destabilitat
per al Parc Taulí al llarg dels propers quatre anys, la qual ens permetrà
continuar desenvolupant-nos com a institució i podrem recuperar
lautonomia desitjada.
Les accions que implica laplicació daquest Pla poden presentar
incomoditats en alguns àmbits. Però magradaria transmetre un
missatge de tranquilitat en el sentit de recordar que aquestes accions
ja shan estat aplicant des fa prop dun any. I això no ha impedit la
contractació de nous professionals a la nostra institució o iniciar
noves activitats. És a dir, millorar la gestió de la despesa no representa
impedir el desenvolupament de la Corporació i els seus centres.
Tancarem lany amb la previsió pressupostària que ens havíem marcat.
I demanarem per al proper any poder continuar complint amb les
nostres fites, per fer possible la nostra sostenibilitat i el nostre
desenvolupament. Els millors desitjos perquè, en aquests dies festius
que sapropen, gaudiu tant com us sigui possible.

Helena Ris
Directora General
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[notíciesdela corporació]
El Parc Taulí ofereix un sopar
d’homenatge a l’exdirector general, Pere Monràs
El Consell de Govern del Parc Taulí va oferir, el passat dimecres 19 de
novembre, un sopar homenatge a l’exdirector de la institució, Pere

Lluís Donoso, va recordar la capacitat engrescadora del Pere i
la seva gran capacitat per afrontar reptes. I la tercera tinenta

M onràs.Lhomenatge,

dalcalde de làrea de Serveis Centrals i Promoció Econòmica de
lAjuntament de Sabadell, Montserrat Capdevila, va llegir una

que va tenir lloc a la sala dactes de la pròpia

Corporació, va reunir una cinquantena de persones, entre membres dels
consells de governs, patronats, consells dadministració i directius i
professionals que havien mantingut una estreta relació amb ell.

carta de lalcalde de la ciutat, Manuel Bustos, que no va poder
assistir a lacte, però que va voler transmetre el seu missatge de
reconeixement a Monràs.

Pere Monràs ha estat estretament vinculat al Parc Taulí al llarg de 18 anys i
fins el darrer mes de juny. Monràs va entrar a formar part de la institució
el 1986 com a director mèdic i va ocupar aquest càrrec durant 5 anys. El seu
període més destacat a la institució, però, són els 10 anys en què va exercir
com a director general, des del 1991 fins el 2001, quan va ser rellevat per
lactual directora general, Helena Ris.
Amb Monràs com a director general, el Parc Taulí va experimentar una
profunda transformació i es va situar en una posició capdavantera en el
marc sanitari català. El projecte de fusió de diverses clíniques de Sabadell, la
configuració dun hospital de referència i el desplegament de la Corporació,
amb les quatre empreses que la configuren actualment, juntament amb
lInstitut Universitari fundació Parc Taulí són, a grans trets, les fites més
rellevants que es van portar a terme sota la seva direcció.
Els assistents al sopar homenatge li van dedicar unes paraules dagraïment
i reconeixement per les brillants aportacions que han deixat tanta
empremta en la història daquesta institució, segons lexpressió de lactual
President del Parc Taulí, Pere Fonolleda, que va fer un repàs pels moments
més destacats daquesta trajectòria. El director executiu de la UDIAT,

Des del seu relleu a la direcció general i fins loctubre de 2002
Pere Monràs va ser adjunt a la presidència de la CSPT i president
dels consells dadministració de les tres societats anònimes de
la institució: la UDIAT Centre Diagnòstic, Sabadell Gent Gran
Centre de Serveis i Serveis dAtenció Primària Parc Taulí. El
2002 també va ser nomenat patró delegat de la Fundació Parc
Taulí (FPT) per al projecte Parc de Salut i membre de la
Comissió Mixta de lInstitut Universitari FPT (IU-FPT), adscrit
a la UAB, càrrecs que va ocupar fins el juny de 2003.
Com a record de tots aquests anys de relació i dedicació el Consell
de Govern li va obsequiar amb un llibre editat especialment per
a ell, amb un recull de fotografies històriques del Parc Taulí i de
dibuixos de lartista local Agustí Puig, molt admirat per Monràs.
Per la seva banda, lexdirector general del Parc Taulí va oferir un
ram de flors a la secretària que va escriure el seu primer
contracte amb la institució, Isabel Moratón, i a qui ha estat la
seva secretària de direcció al llarg duns 8 anys, Cèlia Figueras,
com a mostra dagraïment a tots els professionals del Taulí.

Dues imatges del sopar homenatge al Dr. Pere Monràs, que va reunir una cinquantena de persones a la sala d’actes de la Corporació S.A.
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Es presenta el Pla d’Empresa Corporatiu que possibilitarà
un marc estable al Parc Taulí per als propers tres anys
Al llarg de les darreres setmanes s’ha presentat, davant de
tots els comitès directius i de la representació social de la
institució, el Pla d’Empresa Corporatiu 2003-2006. Aquest
Pla, que avalua el conjunt de lorganització des de tots els punts
de vista: assistencial, estructural, de recursos humans,
econòmic... està aprovat pel Consell de Govern des del passat
mes de juny i ha rebut el ple suport del Servei Català de la Salut
(CatSalut). És de destacar que el propi director de CatSalut,
Enric Mangas, va assistir a la sessió de Consell de Govern del
passat mes doctubre per expressar personalment el seu
recolzament i el de la institució que dirigeix.
El Pla defineix lestratègia de lorganització fins el 2006, en la
cerca del seu equilibri econòmic. La presentació del Pla es va
estructurar en dos grans blocs: lanàlisi assistencial i el pla
economicofinancer, que van ser presentats per la directora de
Gestió i Suport Corporatiu, Esther Pérez i el director
dEconomia, Finances i Patrimoni, Joan Antoni Gallego,
respectivament. A continuació sexposen, a grans trets, algunes
de les conclusions i recomanacions de lanàlisi assistencial i les
conseqüents propostes i accions del pla economicofinancer.

J.A. Gallego, en una de les sessions de presentació del Pla d’Empresa

S.G.

Algunes recomanacions:
> Orientar els creixements dactivitat en línies amb un índex datracció
més baix i en Cirurgia Major Ambulatòria.
> Desenvolupar algunes línies molt específiques, a analitzar, de creixement

Algunes conclusions:

dactivitat terciària que puguin donar resposta a nivell supra-àrea.
> Consolidar lestratègia de gestió de patologies que optimitzi la utilització

> LHospital de Sabadell actua com a hospital de referència

dels dispositius existents, per tal darribar a una gestió integral, prioritzant
les patologies cròniques que generen major activitat, tant a nivell dhospi-

dels sectors de Sabadell i Cerdanyola, que generen el 94% de
les altes.

talització com dhospital de dia i a nivell de mitja estada.

> En el període destudi ( 1997-2002) hi ha hagut un
creixement important de totes les línies dactivitat, mantenint
bons nivells deficiència i augments de la complexitat.
> Fort increment de les alternatives a lhospitalització convencional (Cirurgia Major Ambulatòria i Hospitals de Dia).
> A Sociosanitari de mitja estada sha produït un fort
increment de lactivitat, amb reducció de lestada mitjana i
laugment de pacients de més de 80 anys,
> Al Centre Albada sha registrat un increment important de
la rotació i de la complexitat.

> Aquesta estratègia shauria de coordinar amb els dispositius assistencials
de nivell datenció primària i amb el planificador/finançador.

Algunes propostes:
> Incrementar els ingressos per a la prestació de serveis a CatSalut.
> Incrementar els ingressos per a la prestació de serveis a daltres clients.
> Racionalitzar el consum de recursos variables.
> Cercar les sinèrgies amb daltres provisors de serveis assistencials.
> Millorar la gestió de la logística.
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El Comitè d’Ètica Assistencial va celebrar el 1oè aniversari
amb dues jornades de debat i reflexió
El Comitè dÈtica Assistencial de la CSPT és un comitè consultiu
per a lanàlisi i el consell davant dels conflictes ètics que es
produeixen en làmbit de lassistència sanitària, amb lobjectiu
de col∙laborar en la millora de la qualitat assistencial. Algunes
de les funcions del CEA són les següents:
> Consulta de casos: actua com a comitè de debat i reflexió
institucional davant dun conflicte en una situació concreta (p.ex:
circumcisió per motius religiosos, confidencialitat en un pacient
psiquiàtric, limitació de tractament en un pacient en estat
vegetatiu persistent...) El professional que realitza la consulta
participa en el debat i el comitè elabora una recomanació.
> Realització dorientacions institucionals: Guia davant de la
negativa dun pacient a la transfusió de sang, Guia per a latenció de pacients en estat vegetatiu, entre altres.
> Realització dactivitats formatives en el camp de la bioètica:
sorganitzen diferents sessions (algunes adreçades a serveis
concrets o a tota la institució), seminaris, cursos dintroducció
a la Bioètica ...
Amb aquestes dues jornades, el CEA de la Corporació Sanitària
Parc Taulí va donar a conèixer la seva experiència per compartir-la amb la daltres professionals i obrir un debat i reflexió a
lentorn del present i futur de lètica assistencial.
El Prof. Diego Gracia en un moment de la conferència sobre comitès d’ètica S.R.

Premi de la Fundació Caixa Sabadell
La sala d’actes de la Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) va acollir el
30 i 31 d’octubre la celebració dels 10 anys del Comitè d’Ètica
Assistencial (CEA). La jornada del dia 30, oberta al públic, va comptar amb
la participació del professor Josep Egozcue del Departament de Biologia
Cel∙lular, de Fisiologia i dImmunologia de la UAB que va realitzar una
conferència sobre Ètica i genètica.
En la segona jornada que es va celebrar el divendres 31 doctubre, van participar experts daltres centres assistencials amb lobjectiu de reflexionar sobre el paper present i futur del comitès dètica. El professor Diego Gracia,
catedràtic dHistòria de la Medicina i director del Área de Bioética de la
Fundación Ciencias de la Salud de Madrid, va fer la conferència magistral
Una reflexió sobre els comitès dètica.

El 29 doctubre va tenir lloc lacte de lliurament dels guardons
dels Premis Fundació Caixa Sabadell. Aquesta convocatòria va
néixer el 1974 amb la finalitat «destimular els diversos camps
del coneixement acadèmic i lactuació social i cultural, en
benefici del conjunt de la societat». Entre els projectes
guardonats figura el de Difusió del coneixement de la Bioètica,
presentat pel Comitè dÈtica Assistencial de la CSPT. Els
objectius que vol assolir aquest projecte són: 1. Donar a
conèixer les activitats realitzades als professionals i ciutadans
interessats. 2. Fer balanç don estem en el camp de la bioètica
i fer una prospectiva sobre quins problemes i reptes ens
haurem denfrontar en el futur. 3. Apropar la bioètica a la
població a través del coneixement i la discussió.
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Es presenta la Memòria 2002 del Parc Taulí en format digital
i s’edita un quadríptic de síntesi de les dades més rellevants
La Memòria 2002 del Parc Taulí està disponible en un nou
format digital, que podeu consultar a través de la Intranet i el
Web corporatius (http://www.cspt.es). En aquesta edició
trobareu una detallada informació dels diferents àmbits de la
institució - els informes de les respectives direccions, la
composició dels òrgans de govern i direcció, dades dactivitat,
entre altres informacions dinterès.
De manera paral∙lela i complementària, sha editat en paper el
quadríptic Síntesi de la memòria 2002, que recull les dades
dactivitat més destacades de cada un dels Centres de la
Corporació. A principis del 2004 també està previst editar un
altre quadríptic, Avenç de la memòria 2003, amb les dades dactivitat
de lexercici que està a punt de tancar-se.

Propera presentació
Participació en la segona edició de
de la nova maqueta del POPT-2 ‘Firasalut’, amb un estand informatiu

Nova maqueta del POPT-2. Lestudi PSP Arquitectura, que
realitza el projecte arquitectònic de la segona fase del Projecte

Participació del Parc Taulí en la segona edició de Firasalut. Sota el lema

dOrdenació Parc Taulí (POPT-2), ha lliurat a la institució una
nova maqueta que permet visualitzar la nova estètica que tindrà

Firasalut, que va tenir lloc entre els dies 7 i 9 de novembre a la carpa de
3.000 metres quadats situada a lEix Macià de Sabadell. El Parc Taulí va

el recinte de la institució, un cop executat el projecte. La maqueta es presentarà als professionals de la institució al llarg de

tornar a participar-hi amb un estand informatiu, de 64 metres quadrats,
que va rebre la visita de nombrosos ciutadans que van ser atesos per

les properes setmanes, abans de la seva exposició pública.

professionals de la pròpia institució.

Aprèn a cuidar-te, la firma Solé & Arcos va presentar la darrera edició de
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Prop de 50 pintors de la ciutat participen a l’exposició
col·lectiva ‘Sabadell ARA 2003’ organitzada per Art Taulí
La convocatòria vol ser un recull representatiu de l’actual realitat pictòrica a la ciutat
Un total de 47 artistes de la ciutat han participat el darrer mes a lexposició
col∙lectiva de pintors de Sabadell que sha pogut visitar al vestíbul de ledifici
Taulí entre el 4 i el 28 de novembre. La mostra sha emmarcat en el conjut
dactivitats artístiques que Art Taulí organitza a la nostra institució des del
1992. Aquesta serà la segona ocasió en què el Taulí acull una exposició
col∙lectiva daquestes característiques. La primera va tenir lloc a labril de
1997 i hi van participar trenta-dos artistes locals.
Sota el títol Sabadell ARA 2003 sha volgut tornar a aplegar un conjunt
dobres i autors que fossin representatius de lactual realitat pictòrica de la
ciutat. La majoria dels participants han estat pintors de reconegut prestigi,
fins i tot a nivell internacional. Altres són aficionats que la viuen com a
complement necessari i altres són pintors que comencen amb ganes de
dedicar-shi amb seriositat.
El president de la Corporació, Pere Fonolleda, i la directora general del Parc
Taulí, Helena Ris, van oferir un brindis als artistes participants en lacte de

Un moment de lacte de cloenda de Sabadell ARA 2003. S.A.

cloenda que va tenir lloc el 26 de novembre.
Els participants han estat els següents:
Alarcón, Montserrat
Alba, Elisabeth
Almirón, Pere
Anies, Carlos
Aregall, Eduard
Arisa, Oriol
Balagueró, Antonio
Baldrich, Rogeli
Bartolomé, Carles
Berbis, Antoni
Bracons, Candida
Calvis, Jordi
Casado, Enrique
Casal, Pilar
Couderch, Ana
Cucurella, Jordi

Cucurella, Carme Gloria Moreno, Antonio
Darias, Antonio
Nicolas, Immaculada
Darias, Evelyn
Noè, Ramón
de las Heras, Adela
Olives, Josep Maria
Del Águila, Raúl
Fages, Adelaida
Farrés, Pepita
Fernández, Felipa
Garrido, Toni
Germán, Luisa
Güell, Josep
Guixà, Ricard
Izquierdo, Tino
Llauradó, Conrad
Lloret, Emilia
Modol, Maite

Orriols, Jordi
Pérez Zafra
Pérez, Toni
Picó, Pere
Pla, Joan
Quero, Dolores
Ruiz, Adela
Sans, Marian
Sorolla Artola
Ten, Josep Maria
Triviño, Domènec

VI Premi de Poesia Parc Taulí
Novament aquest any, el Premi de Poesia Parc Taulí ha estat
un èxit. La signatura de conveni amb Enciclopèdia Catalana
ha comportat un augment tant en el nivell mitjà de la qualitat
de les obres presentades com en lafluència de participants,
que en aquesta ocasió han estat una trentena.
Enguany lacte de lliurament del VI Premi de Poesia Parc
Taulí serà especialment emotiu ja que soferirà un homenatge
al poeta sabadellenc Jordi Domènech, mort el passat 19
doctubre. Jordi Domènech va ser impulsor del Premi de
Poesia Parc Taulí des dels seus inicis i sempre havia format
part del jurat. La comunicació pública del veredicte del jurat,
juntament amb lhomenatge a Jordi Domènech, semmarquen en lacte institucional del dia 19 de desembre
de 2003.
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[notíciesdelscentresdela corporació]
Hospital
de Sabadell
Les Urgències registren un notable increment d’activitat
que ha arribat a 772 assistències en un sol dia
A les urgències pediàtriques s’ha arribat a produir un increment del 60%
El servei dUrgències de lHospital de Sabadell està registrant
aquests dies els pics màxims dassistència daquest any, coincidint amb larribada de la grip. La màxima afluència de pacients
es va registrar dissabte 6 de desembre, amb un total de 772
persones ateses en un sol dia. Aquesta dada suposa un increment
de més del 50% de lactivitat mitjana diària daquest servei (500
pacients / dia) i torna a subratllar que el servei dUrgències de
lHospital de Sabadell és qui atén més usuaris a tot Catalunya.
Laugment més destacat dactivitat fins ara sha produït a làrea
de Pediatria, amb latenció dun total de 319 infants en un sol
dia, un 60% més dels habituals respecte la mitjana dels 200
atesos els diumenges. Aquesta situació ha provocat situacions
de col∙lapse a la sala despera de Pediatria, on el temps despera
ha estat entre 2 i 2,5 hores. La majoria dels pacients que recorren aquests dies a Urgències presenten símptomes gripals,
amb febres que es poden complicar amb quadres de pneumònies
i bronquitis. En el cas dels adults, també es presenten
descompensacions de malalties cròniques cardíaques i
respiratòries.

Increment de visites als CAP
Daltra banda, als Centres dAtenció Primària (CAP) de lInstitut
Català de la Salut lincrement més important també sestà
produint en la demanda de visites de pediatria, tant als centres,
amb un increment dactivitat del 20%, com a domicili, on shan
duplicat el nombre de visites. A medicina general, la variació
més important es concentra en la demanda de visites a domicili,
amb un augment del 54% respecte lactivitat habitual.

Una imatge dels espais de les Urgències de l’Hospital de Sabadell. S.A.

Davant daquesta situació i amb lobjectiu dintentar evitar situacions de
col∙lapse, es recorda que per a les urgències i emergències mèdiques a tot
Catalunya es pot trucar al telèfon 061, coordinat amb les urgències
hospitalàries i datenció primària. Trucant a aquest número, un professional
sanitari adreça a lusuari al dispositiu més idoni i, en cas de necessitat,
senvia directament un Vehicle dAssistència Medicalitzada (VAM) per a
latenció in situ i/o una ambulància per al trasllat a un centre sanitari. Quan
no calgui la visita mèdica, la trucada pot ser atesa pel servei que dóna consells
per telèfon.
També sha recordat als ciutadans que als CAP es pot realitzar la petició de
visita espontània per al mateix dia, dintre del seu horari habitual. A làrea
sanitària de Sabadell, fora de lhorari dels CAP, també es dipsosa de set
Punts dAtenció Continuada (PAC) i Serveis dUrgències dAtenció Primària
per a latenció dadults.
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[BREUS]
La nostra companya Eva
Martínez ens ha deixat
La seva inesperada mort ens va
sorprendre a tots, deixant un gran buit
entre nosaltres.Bona professional,
dinàmica, emprenedora, companya
immillorable amb la que vàrem tenir
la sort de compartir part de la nostra

A Sabadell s’activa el Pla Integral d’Urgències
de Catalunya (PIUC) al Parc Taulí i als centres
de l’ICS
A Sabadell sactiva aquests dies el Pla

A Pediatria també es compta amb la possibilitat dampliar els

vida; amant de la natura i dels animals,
sensible i carinyosa amb tothom.

Integral dUrgències de Catalunya

llits disponibles, dels 34 habituals fins a 42, amb el desdoblament

(PIUC), el dispositiu que el Servei Català

de les habitacions individuals.

Enyorem el seu tarannà formal però
alegre, el seu riure contagiós. Ja saps

de la Salut (CatSalut) posa en marxa
cada any per reforçar els recursos

A més a més dels 24 llits que disposem durant tot lany a

que tots t’estimàvem i ho continuem
fent, passi el temps que passi encara

assistencials habituals en les èpoques

lHospital de Terrassa per derivar els malalts mèdics que no

de més demanda datenció sanitària.

podem absorbir en els nostres dispositius, aquests mesos també

ho farem més fort.

Aquest dispositiu sactiva arreu de

podem derivar diàriament entre 4 i 8 pacients de demanda

Catalunya amb la col∙laboració dels

estacional a lHospital General de Catalunya.

Els teus companys de la 3ª planta Taulí

centres de la xarxa sanitària pública de
Catalunya que, en cada cas, sorienta

Ampliació d’horaris d’atenció

per donar resposta a les necessitats de

Gràcies a tots...

les respectives àrees sanitàries.

A partir de l1 de desembre lHospital de Dia de Malalties

A làrea sanitària de Sabadell el PIUC

les 10 de la nit. Aquest dispositiu contribueix a descongestionar

Respiratòries va ampliar lhorari datenció: de 8 del matí fins a
selabora de manera conjunta i coordi-

les urgències hospitalàries, amb latenció dun gran nombre de

...companyes i companys que m’heu
fet costat en una situació que com bé

nada entre Atenció Primària de lInstitut

pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC),

Català de la Salut (ICS) i tots els centres

hiperfreqüentadors i altres malalts amb descompen-sacions lleus

coneixeu ha estat i és ben delicada per
a mi. No sabeu la força que m’heu

assistencials del Parc Taulí. El resultat

moderades.

són les següents mesures de coordi-

Les consultes externes de Pediatria també poden ampliar el seu

donat amb les vostres paraules d’ànim
i mostres de suport, per no parlar de

nació i daugment de recursos materials

horari datenció, amb 10 hores més a la setmana, en cas de

i humans per poder donar la millor

necessitat.

l’ajut econòmic, que d’una manera
anònima i solidària heu recollit entre

resposta als nostres malalts:

tots per ajudar-me.Em sento molt afortunada de tenir-vos com a companys.

Ampliació de llits

De tot cor, moltes gràcies!
Esther Gázquez (Urgències)
Del total de 1.500 euros sustrets
equivalents a 67 dècims i 160 euros en
efectiu, s’han recollit en data 4-12-03,
un total de 1.013 euros.

Ampliació de recursos humans
A lHospital de Sabadell i al CAP Can Rull es contracten 25

LHospital de Sabadell compta amb la

professionals assistencials de reforç, a temps complet, durant

possibilitat dobrir 35 llits més dels

lèpoca de demanda estacional. Aquests professionals estan

habituals per adults, entre els quals 13

distribuïts en diferents àmbits datenció.

subiquen a la nova Sala dObservació
dUrgències, que disposa daltres 14 llits

Els recursos humans del Servei dHospitalització Domiciliària

oberts durant tot lany, i que està pensada

també es poden ampliar en cas de necessitat.

per a estades dun màxim de 24 hores.
Els altres 22 llits se situen a la planta

A lICS es contracten 10 metges per reforçar tant la medicina

destada curta de Santa Fe, per donar

general com la pediatria dels Equips dAtenció Primària (EAP).

resposta als pacients que requereixen

En cas de necessitat, es podran reforçar els CAP amb 70 hores

estar ingres-sats entre 3 i 5 dies.

més de metge.
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La Fundació La Marató de TV3 financia dos projectes
de professionals de l’Hospital de Sabadell
El Dr. Xavier Calvet i la Dra. Marta Larrosa han obtingut un

disseny dun score de discapacitat i avaluació del grau actual de cobertura

finançament per a projectes dinvestigació atorgat per la Fundació
La Marató de TV3. El 25 de gener de 2003 la Fundació La Marató

sociosanitària. Dotació: 125.000
Investigador: Xavier Calvet Calvo, Hospital de Sabadell.

de TV3 va publicar la convocatòria dajuts a projectes de recerca
sobre les malalties inflamatòries cròniques, a la qual shi van

Anticossos contra pèptids citrulinats a lartritis reumatoide de curta evolució:

presentar 80, que van ser avaluats per 32 científics especialistes
darreu del món. Els treballs premiats als professionals de

significació diagnòstica i pronòstica. Dotació: 244.080
Investigadors:

lHospital de Sabadell són els següents:

Dr. Raimon Sanmarti Sala, Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.
Dra. Isabel Haro Villar, Institut dInvestigacions Químiques i Ambientals.

Estudi mèdicolegal de ladequació de la cobertura per incapacitat
en pacients amb malaltia de Crohn. Anàlisi de la jurisprudència,

Dra. Marta Larrosa Padró, Hospital de Sabadell.
Dr. Alejandro Balsa Criado, Sociedad Española de Reumatologia.

Nova actuació dels Pallassos
sense Fronteres al Parc Taulí

La Fundació El Somni dels Nens
porta somriures als nens hospitalitzats

Per cinquè any consequtiu els Pallassos sense Frontes van
visitar els nens hospitalitzats a l’Hospital de Sabadell.

Els nens de l’aula escolar de pediatria van rebre la visita del pallasso
Quim el passat 6 de novembre. Gràcies a la Fundació «El Somni dels

La campanya «Correos reparte sonrisas» va portar el passat 30
doctubre als pallassos Walter i Negro, de lONG «Pallassos sense

Nens» la planta de pediatria de lHospital de Sabadell es va omplir de nens
hospitalitzats i dels seus familars que no van perdre detall de lactualció del

Fronteres», que van fer les delícies de petits i grans . En aquesta
ocasió,van comptar també amb la presència desportistes dèlite:

pallasso Quim. El principal objectiu daquesta fundació privada, creada al
1999, és finançar i promoure activitats de suport als infants que pateixen

els waterpolistes campions del món i olímpics del Club Natació
Sabadell, Jesús Rollán, Sergi Pedrerol i Dani Cèrcols,

malalties cròniques, i als seus familiars directes i millorar la seva qualitat de
vida amb lintent de reduir al màxim les limitacions que el patiment de les

acompanyats de la jugadora internacional Samantha Miguel i
els futbolistes del Centre dEsports Sabadell Jordi Tarrés i Víctor

malalties pot suposar pel seu desenvolupament personal, escolar o per a
lexercici dactivitats de lleure. Lany passat també van rebre a laula escolar, la

Santos. Posteriorment es va afegir Jordi Massip, jugador
dhandbol del FC Barcelona.

visita de Roser Capdevila, la famosa escriptora, guionista i il∙lustradora de
Les tres bessones.
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Nova tècnica per corregir aneurismes toràcics al Parc Taulí
Evitarà el trasllat de pacients que fins ara havien de ser traslladats a Barcelona

Dues imatges radiològiques de l’artèria aorta. La fletxa de l’esquerra assenyala l’aneurisma i a la dreta es pot veure la pròtesi col·locada a l’aorta.

Els professionals de Cirurgia Vascular de lHospital de Sabadell i els de la

paraplègies irreversibles i la recuperació del malalt requereix

Unitat de Radiologia Vascular i Intervencionista dUDIAT han començat a
aplicar, de manera conjunta, una nova tècnica quirúrgica per corregir

duna llarga estada a la Unitat de Cures Intensives (UCI).

aneurismes toràcics. Es tracta dun dels primers hospitals de fora de Barcelona ciutat que ha començat a realitzar aquest tipus dintervenció.
Laneurisma sacular és una dilatació en la paret vascular de lartèria aorta,
generalment motivada per una arteriosclerosi, que comporta un seriós
perill de trencament i de mort sobtada per hemorràgia toràcica. El perfil del
pacient que resulta afectat per aquesta patologia és d´un home major de 65
anys, fumador i hipertens.
Tot i la difícil solució quirúrgica que té, la intervenció tradicional que no es
practica al nostre centre requereix duna operació de cirurgia oberta, per a
la resecció de laneurisma i la implantació duna pròtesi. Aquest tipus
dintervenció, però, fa necessari disposar duna màquina extracorpòrea al
quiròfan (per substituir el cor durant la intervenció) i presenta inconvenients

La nova tècnica, que resulta molt menys agressiva, consisteix
en la realització dun bypass extratoràcic de les artèries del cervell
i la posterior col∙locació duna pròtesi de material sintètic amb
malla. Aquesta pròtesi sintrodueix a travès de la femoral per
un catèter i, un cop a dins de laorta, quan sha situat a lalçada de
laneurisma, sobre «com un paraigua», segons la descripció del
director del Servei de Cirurgia Vascular, Antoni Giménez.
Giménez explica que aquesta nova tècnica aporta importants
avantatges per al pacient: un baix índex de mortalitat, un
percentatge pràcticament nul de paraplègies i una recuperació
molt més ràpida que amb la intervenció tradicional (4 dies dingrès
per a la realització del bypass i 4 dies més per a la col∙locació de
la pròtesi). Gràcies a la introducció daquesta nova tècnica al

a destacar: té un alt índex de mortalitat (10-12%), un alt percentatge de

Parc Taulí sevitarà el trasllat de molts dels pacients afectats per
aquesta patologia a Barcelona.

II Jornada d’infermeres/ers especialistes en anàlisis clíniques dels
Països Catalans. Aquesta jornada, organitzada conjuntament per l’Associació

Helena Ris, la directora d’infermeria de la Corporació, Montserrat
Montaña i la supervisora de Laboratori del Parc Taulí, Roser Pous.

Professional d’Infermeres i la Fundació Parc Taulí , tindrà lloc el proper 13 de

Per a l’acte de clausura es comptarà amb la presència del Doctor
en Psicologia i professor de l’Escola de Riscos Laborals de la

març a la nostra institució i està adreçada al s professionals d’infermeria que
treballin en anàlisis clíniques o que estiguin interessats en qualsevol de les seves
fases. La sessió de benvinguda estarà presidida pel regidor de Sanitat de
l’Ajuntament de Sabadell, Pere Obiols, la directora general del Parc Taulí,

Universitat de Barcelona, Ramon Ferrera, que oferirà una
conferència sobre el ‘Mobbing’. El programa íntegre està a la vostra
disposició a les Notícies del Web del Parc Taulí.
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Centre de Programes Poblacionals
(Centre d’Atenció d’Especialitats Mèdiques)
El Centre d’Atenció d’Especialitats Mèdiques té com a objectiu
donar assistència mèdica especialitzada resolutiva, eficient i de
qualitat. Agrupa a professionals d’infermeria, tècnics i facultatius
dels diferents àmbits assistencials de les especialitats mèdiques.

Especialitats mèdiques a l’Hospital
> Cardiologia
> Dermatologia

> Hematologia
> Nefrologia

> Digestologia
(Hepatologia i Gastroenterologia)

> Oncologia
> Pneumologia

> Endocrinologia i Nutrició
> Neurologia

> Reumatologia

Dispositius assistencials
> Hospitalització (en nombre de llits):Cardiologia (30),
Pneumologia (24), Oncologia (12), Hepatologia (12), Neurologia
(10), Nefrologia (7), Gastroenterologia (4) i Endocrinologia (2)
> Atenció ambulatòria
∙ CCEE dagendes monogràfiques en cada àmbit.
∙ Hospital de Dia: respiratori, oncologia, nefrologia, endocrinologia i nutrició, neurologia, hematologia, digestiu i
reumatologia

El Dr. Manuel García, director clínic del Centre de Programes Poblacionals. S.A.

Els projectes de futur
> Desevolupar latenció reumatològica desplegant la Unitat de Reumatologia
> Desenvolupar el Laboratori de la Son amb polisomnografia
> Reordenar la Unitat de Malalties Digestives
> Reordenar i desenvolupar latenció hematològica
> Modernitzar lequipament cardiològic
> Reordenar el Programa de Demències

Activitat 2002

> Exploracions de gabinets:
∙ Ecocardiograma, Holter cardíac, ergometries, electro-

> Altes hospitalització: 2.771

miogrames, MAPA, broncoscòpia i altres.
> Programes especials

∙ Cardiologia: 950
∙ Pneumologia: 511

∙ Programa dHemodiàlisi Crònica(Unitat dHemodiàlisi
Albada)

∙ Oncologia: 350
∙ Hepatologia: 248

∙ Programa de Diàlisi Peritoneal(Unitat de Diàlsi Peritoneal)
∙ Programa dEstudi de la Son(Laboratori de la son)

∙ Nefrologia: 275
∙ Gastroenterologia: 205

∙ Programa Biòpsia Hepàtica Ambulatòria
∙ Cirurgia menor ambulatòria en Dermatologia

∙ Neurologia: 167
∙ Endocrinologia: 59

∙ Cirurgia menor ambulatòria a la UDEN

∙ Reumatologia: 6
> Activitats ambulatòries més
rellevants:
∙ Primeres visites: 21.497
∙ Segones visites: 63.722

∙ Sessions dhospitals de dia: 14.912
∙ Sessions dhemodiàlisi: 17.565
∙ Dies diàlisi peritoneal: 9.440
∙ Estudis de la son: 555
> Exploracions de gabinets més
rellevants:
∙ Ecocardiografia: 2.723
∙ Electroencefalopatia: 533
∙ Electromiografia: 3.098
∙ Ergometria: 823
∙ Holter: 514
∙ MAPA: 271
∙ Broncoscòpia: 566
∙ Test dalè: 450
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UDIAT
Centre Diagnòstic

La Dra. Míriam Guitart, cap de Genètica de la UDIAT,
ha coordinat un simposi sobre infertilitat masculina
La infertilitat afecta al 15% de les parelles als països occidentals. Actualment
encara es desconeixen moltes de les causes d’infertilitat i, en la pràctica
clínica, és comú el diagnòstic d’infertilitat idiopàtica (no causada per altra
malaltia). La seva comprensió únicament és possible tenint en compte els
factors genètics i ambientals.
La Dra. Míriam Guitart, cap de Genètica de la UDIAT, va coordinar el passat
mes de setembre, juntament amb la UAB, el simposi Infertilitat masculina:
genètica i ambient, en el marc de la programació de SabadellUniversitat. En
aquesta entrevista ens parla daspectes tractats en la jornada.

En quins temes es va centrar aquest simposi?
Durant la jornada, experts de tot el món van tractar els avenços genètics i la
seva utilitat clínica en relació a la infertilitat. Es va tractar la infertilitat
masculina: etiologia, diagnòstic i avenços en el tractament i el proper any
està previst programar un simposi sobre infertilitat femenina. Actualment

La Dra. Míriam Guitart, al laboratori de genètica de la UDIAT. M.A.

es coneixen un 50% de les causes que provoquen la infertilitat i el factor
genètic és fonamental per conèixer lorigen.

Entre les tècniques genètiques tractades en el simposi,
quina és la més actual?
La més innovadora és el cultiu de cèl∙lules mare per obtenir

Què provoca la infertilitat masculina?
Es coneixen bastants causes, entre elles els factors genètics i ambientals
que estan interrelacionats. Hi ha diferents alteracions dels cromosomes i

espermatozoides.Aquest procés és molt llarg i intervenen
diferents tipus cel∙lulars. El fet de poder-les desenvolupar
in vitro ens permetrà analitzar els processos moleculars en
cada una de les fases de creació despermatozoides. En el futur

dels gens que poden afectar la qualitat del semen. Altres causes: hormonals,
immunològiques, obstrucció dels conductes seminífers,infeccions...Entre

aquesta pot ser una via de tractament de la infertilitat.

els factors ambientals hi ha productes tòxics com els pesticides, els talats
(contaminants ambientals presents en els plàstics) i també es parla de

La infertilitat és un fenomen en creixement?

lestrès i del sedentarisme responsable de lagument de la temperatura
testicular. En el simposi es va demostrar que el tabac en les gestants que
fumen 10 cigarretes al dia pot produir en el nadó una reducció de la mida
dels testicles i això pot comprometre la seva fertilitat. Hem de tenir present
que durant letapa fetal sinicia la formació de les cèl∙lules germinals, i és
un període determinant per a una correcta fertilitat.

En general, encara no sabem si la infertilitat està augmentant.
Però sí sabem que les consultes de ginecologia i urologia en els
hospitals i en els centres de reproducció ha augmentat.La
qualitat del semen ha baixat, i sha deteriorat i ha disminuït el
nombre despermatozoides.

Es pot prevenir la infertilitat masculina?
Què està aportant la genètica per resoldre aquest problema?
Lestudi del genoma humà aporta nous coneixements que shan daplicar a
totes les àrees, entre les quals, les cèl∙lules germinals. L espermatozoide
triga uns 70-75 dies en formar-se. Qualsevol problema en un gen pot afectar
la formació de la cèl∙lula germinal. Els avenços en recerca genètica ens
ajudaran a conèixer les causes de la infertilitat masculina. El més idoni
seria fer un tractament i tenir un embaràs de forma natural.

Millorant els hàbits de vida millorarà la qualitat del semen.
Evitar el sedentarime, lestrès, el tabac.... és clar que hi ha
factors ambientals que estant influint, però cal que els científics
investiguin més per concretar aquests aspectes. Les tècniques
de reproducció assistida han ajudat a pal∙liar el problema de la
infertilitat, però és més important conèixer les causes que la
provoquen per poder arribar a un tractament definitu.
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Albada
Centre Sociosanitariari

Activitats ludicoterapèutiques a l’Albadaitari
Arribat el desembre i el període Nadalenc, lequip de lAlbada
vol donar a conèixer als familiars dels propis malalts i a la resta
de professionals de la Corporació Sanitària Parc Taulí el treball
que han fet durant tot lany. És per aquest motiu que sorganitzen
diverses activitats, relacionades amb les activitats ludicoterapèutiques que es porten a terme al llarg de lany:
Exposició de treballs manuals. El 6 de desembre, a les 11h.,
inaugurem lexposició de treballs manuals a la Biblioteca del
Centre.
Festival de Nadal. Dissabte, 20 de desembre, a les 16h., a
lHospital de Dia de lAlbada.
Concert Cant Coral. Dimecres, 14 de gener, a les 16,30h., a la
Sala dactes de Santa Fe.
Us hi esperem!

Les manualitats dels usuaris de l’Albada s’exposaran a la Biblioteca del centre. S.R.

Sabadell
Gent Gran
Centre de Serveis

Teràpia assistida amb animals a Sabadell Gent Gran
En el marc del Programa dactivitats terapèutiques que portem
a terme a Sabadell Gent Gran, i amb el propòsit danar aplicant
teràpies que ajudin a evitar el deteriorament de les persones
grans i de potenciar les funcions cognitives conservades, ja fa
més dun any que es van incorporar al centre dos cadells
femelles de Snahucer gegant, que els residents van batejar
com Estrella i Perla.
Al llarg daquest any hem observat que la seva presència ha
provocat un canvi important dactitud en alguns residents,
especialment en aquells que presenten problemes dinteracció
social i estat dànim. El nostre objectiu és desenvolupar un
programa que ens permeti aconseguir, duna manera fiable i
objectiva, el benefici daquest tipus de teràpia i fer-lo extensiu a
altres persones per tal de millorar lestat dànim, augmentar
lautoestima, disminuir lapatia ...

Per fer realitat aquest propòsit
necessitem la col∙laboració
dempreses i institucions que ens
aconsellin en leducació dels
animals i ens donin un cop de
mà en sufragar les despeses del
seu manteniment.
Actualment comptem amb la
col∙laboració de lempresa Subministres Mèdics Sabadell SL,
que es fa càrrec de les despeses

LEstrella i la Perla, quan tenien tres mesos SGG

dels serveis veterinaris i de
lalimentació de les gosses, i estem en converses amb la UAB i amb
lempresa Royal Canin perquè ens assessorin i ens donin el suport
educatiu pertinent.
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Atenció
Primària
Parc Taulí

El CAP Can Rull ja ha acceptat 100 nous
usuaris que han fet la lliure elecció de metge
Des del passat 1 d’octubre, quan es va oferir la possibilitat
perquè els ciutadans de Catalunya poguessin triar lliurement el
seu EAP, metge o pediatre d’elecció, el CAP Can Rull-Taulí ha
rebut més de 100 nous usuaris. Des daquesta data, més de 300
ciutadans han sol∙licitat limprés per accedir a les prestacions daquest
equip datenció primària .
La demanda de sol∙licituts, afecta a la població majoritàriament de
Sabadell, i en concret dàrees bàsiques properes com ara els Merinals,
i la Concòrdia, però també daltres municipis que territorialment
pertanyen a àrees bàsiques més llunyanes com Badia, Rambla, Barberà
del Vallés i Castellar del Vallès. Les noves assignacions sestan efectuant
sense incidències, malgrat que sestà mantenint un ritme de 10
assignacions per dia.

Una imatge del Servei d’Atenció a l’Usuari del CAP Can Rull. M.A.

Davant daquesta situació, lEAP Can Rull-Taulí sha posat
en contacte amb lICS per establir circuits que permetin
una millor comunicació entre ambdós proveïdors públics
en atenció primària .

Salut Mental
Parc Taulí

El segon premi a la Creativitat Artística
2003 per a una pacient de Salut Mental
Una pacient de l’hospital de dia d’adolescents de Salut Mental,
va ser la guanyadora del VI Premi a la Creativitat Artística 2003
“Agustí de Semir”, que aquest any tenia per lema “Dissenya
una cadira”. El Premi Agustí de Semir lorganitza anualment la
Fundació de Salut Mental CPB i el Club Social LOreneta de Barcelona.

Premi de 350 euros
El concurs és obert als ciutadans que siguin usuaris de serveis de salut
mental arreu de Catalunya i el treball presentat podia ser individual o
col∙lectiu i havia de ser elaborat en qualsevol tipus de material. El
veredicte, que va proclamar guanyadora del segon premi dotat amb
350 euros a una pacient de 15 anys, es va fer públic el passat dia 11 de
novembre a lauditori de la Fundació Avedis Donabedian.

Cadira guanyadora del 2n premi a la Creativitat Artística 2003. SMIJ

El jurat, presidit pel mateix Sr. Agustí de Semir, estava
composat per institucions vinculades a la salut mental i
també per personalitats del món artístic, del disseny, de la
moda, del cinema i del teatre.

[l’entrevista]
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Montserrat Montaña: «Cal incentivar i potenciar al màxim
la recerca, la docència i la formació de la infermeria»
El proper 15 de gener farà un any que va arribar al Parc Taulí per ocupar la nova plaça de Direcció Corporativa
d’Infermeria. Amb 35 anys acabats de complir, la seva joventut és tan atípica per al càrrec que ocupa com el seu
precoç i prolífic currículum. Montserrat Montaña es defineix pragmàtica, amb tendència a la simplicitat davant

la complexitat, i reconeix que és d’aquelles persones que, al llarg de la seva vida, han tingut la sort d’estar en
el lloc oportú en el moment oportú. En aquesta entrevista ens explica quins són els principals reptes i projectes
que afronta al capdavant del col·lectiu més nombròs de la institució i es mostra convençuda que el futur
retrarà i subratllarà la professionalitat i l’eficiència de la infermeria del Parc Taulí.

Per què creus que vas ser seleccionada per ocupar la Direcció Corporativa d’Infermeria?
Primer no mho explicava massa (riu)... De fet em vaig presentar pensant que el no ja el tenia i creient que
aquesta plaça ja tindria nom i que, potser, malgrat la meva experiència, ledat podria ser un inconvenient
perquè podrien considerar que era massa jove per ocupar aquest lloc. Ara penso que buscaven una visió
fresca, no contaminada, que no partís de la visió més convencional duna direcció dinfermeria. Potser això
haguès xocat frontalment amb la dinàmica que es volia establir, de no fer canvis radicals, sinó de manera
progressiva... danar adaptant el model a les necessitats... Vaja, això és el que jo interpreto. I la veritat és que
va ser una sorpresa molt agradable.

Quins van ser els punts forts i els
punts febles que vas trobar a la
infermeria de la institució?
La infermeria del Taulí és coneguda
arreu de Catalunya, és un referent.
Externament es veu molt potent, en el
sentit que és molt activa en la participació
i investigació. A totes les jornades i

«La infermeria del Parc Taulí és coneguda
arreu de Catalunya, és un referent »
congressos sempre hi ha presentacions
del Taulí. Jo, estructuralment no
coneixia el Taulí, només havia vingut
una vegada, lany 1993, quan estaven
dissenyant la Unitat de Convalescència
a Igualada, per veure lAlbada, per fixarnos de cara a organitzar el nostre
sociosanitari. Però sí que coneixia la
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el Taulí és un comarcal, des de fora no es veu com a tal. Els comentaris

hi ha una oferta molt àmplia, però

que em feien quan vaig dir que venia aquí van ser de felicitació perquè
no només feia un salt quantitatiu, sinó també qualitatiu. Aquest potser

cal veure com incardinem la
funció directiva dintre daquestes

és un dels punts més forts...

activitats.

«Hi ha coses que es fan d’una determinada manera,
perquè s’ha demostrat que és la millor manera»
Al meu parer, és la sublimació de la complicació, però no només a
infermeria, sinó també a altres àmbits de lorganització. Jo sóc una

estem desenvolupant.

persona que tendeixo al pragmatisme i a la simplicitat i això xoca
frontalment amb alguna cosa que hi ha interioritzada en alguns àmbits

Com estan les negociacons
sobre l’adequació de jornades?

en el sentit de creure que quan més complexa facis una cosa, millor.
Hi ha qui viu això com un senyal didentitat, per dir: això nosaltres ho

Encara estem en procés de negociació amb el Comitè dEmpresa.

fem diferent de la resta... I la sopa dall no es pot inventar... mexplico?
Hi ha coses que es fan duna manera perquè sha demostrat que és la

Jo voldria recordar que vaig arribar al Taulí em vaig trobar amb

millor manera... Després podem fer adaptacions, buscar les persones
més adequades, adaptar-ho a la nostra cultura, al nostre entorn... però

que acabavem de signar un conveni, els hospitals de la XHUP,

la meva tendència és a la simplicitat davant de la complexitat.

que explicita una sèrie de condicions, entre elles la reducció de

Ara, quan fa prop d’un any que t’hi vas incorporar, quins són els
teus reptes al capdavant de la infermeria?

la jornada dels col∙lectius dinfer-

Pel temps que porto aquí puc aspirar a fer determinades coses. És
evident que no pots anar al ritme que tu voldries, en el sentit de
prendre les decisions més acurades, més consensuades... perquè el
dia a dia és una voràgine... però els meus objectius a mig termini els
tinc bastant clars. Un dells és el disseny duna estructura dinfermeria
que respongui a les necessitats actuals de lorganització, pel que fa a
formació, docència i recerca, que són tres activitats cabdals per al
desenvolupament de la infermeria.

Com creus que es pot donar resposta a aquestes necessitats?
En el cas de la docència i de la recerca, intentant incentivar-les i potenciar-les al màxim, buscant formes de finançament, que hem de trobar.
Jo fujo sempre dels comparatius, però som un col∙lectiu diferent als
metges, des del punt de vista sociolaboral. La nostra jornada laboral és
a peu de llit i no tenim la possibilitat dalliberar-nos en cap moment
per desenvolupar accions de formació, docència o de recerca. Per
tant, hem de buscar temps personal per fer-les i hem de trobar la
manera dincentivar-les, ja sigui amb alliberament de temps o amb

[En 20’’]

finançament econòmic. I laposta institucional per a la docència i la
recerca existeix, perquè això reverteix positivament no només en el

Un llibre
Una pel·lícula
Una afició
Un plat
Un viatge

Hi ha dos temes importants sobre la taula: ladequació de jornades laborals i lestudi PRN que

... I el punt més feble?

01’’
03’’
05’’
08’’
10’’

I més a curt termini?

meria. En aquell moment, des de
la Direcció dInfermeria es planteja la possibilitat de negociar una
manera de fer ladequació de la
jornada intentant casar algunes
demandes de la part social  com
la possibilitat de millorar el
gaudiment de caps de setmana,
digualar la jornada de les auxiliars
del torn nocturn amb les infermeres, fent setmana curta i
setmana llarga...  amb algunes
necessitats organitzatives de la
institució, com ara modificar els
horaris dentrada i sortida, adequant-los més a lhorari dinici real
de lactivitat assistencial, igualar
més els torns dauxiliar-infermera
del torn de dia i re-plantejar el
tema del cabalcament horari... En

professional, sinó en la pròpia organització. En la vessant de formació

aquests moments, loferta de la
direcció és coneguda pels

La biografia de Frida Khalo
Acusados, de Jonathan Kaplan
Llegir
Macarrons a la bolonyesa
Mèxic

Boig per tú, de Sau
Javier Bardem
Martin Luther King
El Taulí
La felicitat

12’’ Una cançó
15’’ Un actor
17’’ Un polític
19’’ Un repte
20’’ Un desig

professionals de la casa. Creiem que, daquesta oferta, el punt
de la reducció del cabalcament és lúnic que pot plantejar algun
dèficit de cara als professionals. Però a banda dels que ja he
comentat abans, nhi ha molts més avantatges, com el fet que
tots els auxiliars de nit amb TP (contractes a temps parcial)
passarien a jornada completa i un augment de contractació,

«El projecte PRN és una oportunitat
en què quedarà retratada la professionalitat
i eficiència de la infermeria del Taulí»
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Corporació és possible que tinguem alguns àmbits amb un lleuger superàvit,
però estic segura que hi ha altres amb un gran dèficit. Per tant, en tot cas,
si detectem superàvits, serviran per amortir els dèficits que tenim per altra
banda. I jo estic molt contenta, perquè penso que per a la infermeria del
Taulí aquesta és una oportunitat en què quedarà retratada la nostra
professionalitat i la nostra eficiència, perquè demostrarà que tenim una
alta complexitat, una alta dependència, i que aquí la gent treballa molt. No
pot demostrar una altra cosa. El PRN ha de ser una eina que ens ajudarà a
no equivocar-nos en les decisions que prenguem en el futur. Per això la
valoro més com una oportunitat que com una amenaça.

perquè necessitarem més gent... A mi magradaria destacar
que, com a directora dInfermeria, he intentat buscar una
fòrmula que doni sortida a les dues visions. Hem de ser
conscients que estem en un moment de limitació de recursos
portat a la seva màxima expressió i, per tant, que ningú pensi
que no shan valorat les demandes dels professionals a lhora de
fer loferta.

Per als qui no ho coneixem, explica’ns, de manera sintètica,
què és el projecte PRN?
Quan parlem dinfermeria, el projecte anomenat Project Research
Nursing (PRN) lemmarquem dintre dun programa de qualitat
de les cures a infermeria. Quan jo vaig arribar ja feia molt
temps que es parlava de la possibilitat de fer un estudi de
càrregues de treball, perquè la sensació general de les
infermeres de la casa era que la complexitat del pacient que
està a les unitats ha augmentat i que això no ha anat acompanyat
duna millora de les dotacions de les unitats. Quan vam anar a
buscar les eines que podríem disposar per fer aquest estudi,
ens vam trobar amb el PRN, que és una eina dorigen canadenc,
que té 30 anys, i que a Espanya sestà utilitzant de manera
sistemàtica en diversos àmbits. Però el PRN no només ens
serveix per fer un estudi de càrregues de treball dinfermeria,

Montserrat Montaña, al seu despatx de La Salut. SA

quan a la validació de les dotacions que necessitem, sinó que
també té un component davaluació de les pròpies cures que

Quina és la imatge que t’agradaria que tinguès de tu el col·lectiu
d’infermeria que representes?

ens permet comparar les cures donades amb les cures
desitjables per la tipologia de pacient... és una eina molt com-

Jo sé que la meva imatge no és la imatge de la típica directora dinfermeria
convencional que tothom espera o que tothom ha vist. I això no penso que

pleta. Ara estem just en lavaluació de camp i això ho està fent
un equip de consultors externs i els 14 avaluadors interns  12

sigui bo ni dolent. A mi magradaria que la majoria del personal marribés a
conèixer personalment...

infermeres i 2 auxiliars de la casa- que vam seleccionar dels
centres Albada, Salut Mental i Hospital de Sabadell, que són els

Per això fas guàrdies els caps de setmana...

àmbits on es centra aquesta primera fase del projecte.

Creus que accions com aquestes contribueixen a motivar
els professionals?

Això és una qüestió conceptual. La tendència habitual quan un està en un
despatx és la levitació. Això és interessant des del punt de vista creatiu, però
també penso que és una obligació de la direcció intentar mantenir-te el més

Ha hagut una mica de sensació per part dalgun col∙lectiu que

proper possible a la realitat. Com a directiva no em puc incloure en un
quadre de guàrdies de manera sistemàtica, però sí que faig guàrdies de

això era una eina per justificar una retallada de personal. A mi
magradaria dir que en cap cas es pretèn fer una retallada de

manera esporàdica. És la manera de conèixer lestructura, de conèixer les
persones i de fer-me accessible a la gent de base. Potser és que no sé fer les

personal, ni molt menys. Lúnic que creiem és que a la

coses duna altra manera, com no sigui implicant-me directament.

S.ALVARO
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[què sabem de...?]
Què sabem de la grip?

La grip col·lapsa cada hivern els centres assistencials. L’any 2002 es van declarar a
Catalunya 188.887 casos
La grip és una malaltia que afecta anualment entre el 5 i el 15% de la pobalció. En aquesta ocasió, hem tractat el tema de la grip no com a malaltia
en sí, sinó des de l’estudi del seu comportament, causes i detecció en la població. La Dra. Gemma Navarro, responsable de l’Epidemiologia
Hospitalària i Avaluació de Serveis, de la Unitat d’Epidemiologia i Avaluació de la Corporació Parc Taulí ens explica aquests aspectes.

Dra. Navarro, què és la grip?

a més de donar una resposta informativa adequada a la població.

La grip és una malaltia infecciosa aguda de les vies respiratòries causada per
un virus que es caracteritza per tenir una gran capacitat de transmissió. Es

Conèixer les soques circulants del virus de la grip té molta
importància, perquè determinarà la composició de les vacunes.

presenta de forma epidèmica els mesos dhivern (entre novembre i març).
La grip és un important problema de salut, per la seva rapidesa en el

Com es realitza la vigilància?

desenvolupament depidèmies, lextensa morbiditat que produeix i les
possibles complicacions que pot ocasionar, especialment pneumònies.

La Organització Mundial de la Salut (OMS) va instaurar, fa més
de 50 anys, un programa internacional de Vigilància

És important també per la despesa econòmica i social que origina.

Epidemiològica de la grip. Existeixen 110 Centres Nacionals de
Grip distribuïts per 83 països que sencarreguen de recollir i

Com es transmet?
Generalment, per via aèria, al parlar, tossir, esternudar i, amb menor

identificar soques gripals. La seva missió és aïllar i caracteritzar
els virus circulants. Aquests virus es comparen entre si, arreu

freqüència, per contacte directe. La transmissió es produeix des dun dia
abans de començar els símptomes fins a 3-7 dies després de linici de la

del món, en 4 centres per detectar la importància de les noves
variants. Així, cada any, la OMS estableix la composició de la

malaltia.

vacuna per a la següent temporada,
que inclou soques que són, amb

Quina simptomes presenta?

molta probabilitat, les que circularan.

La simptomatologia comença d1 a 4 dies després
que el virus penetra dintre de lorganisme. Algunes
persones són infectades pel virus, però no desenvolupen símptomes encara, que sí poden transmetre

I a Catalunya, com es fa la vigilància?

la malaltia.La grip es diferencia dels catarros perquè
és molt més greu. Es caracteritza per un comen-

El Departament de Sanitat va posar
en marxa el sistema de vigilància de
la grip la temporada 1988-1989. A

çament brusc amb febre alta i calfreds, dolor
muscular, tos seca, mal de cap i de coll i malestar

la temporada 1999-2000 va incorporar un seguit de modificacions

general. La febre i el dolor muscular solen durar uns
3-5 dies però la congestió nasal i la falta denergia
poden durar 2 setmanes.

per tal daconseguir una representativitat geogràfica més àmplia i

És necessària la vigilància de la grip?

es va anomenar Pla dinformació
diària de les infeccions respiratòries

Sí, per estudiar el comportament del virus gripal i
daltres virus respiratoris, detectar precoçment linici
de lepidèmia i caracteritzar els virus circulants, a més

agudes a Catalunya.El programa
consisteix en tenir un nombre
Campanya de vacunació antigripal de Sanitat.

dequips datenció primària partici-
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pants com a centres sentinella (com a centres de control),
concretament 24, distribuïts per diverses comarques de
Catalunya. Aquest centres declaren, durant tota la temporada,
dades de morbiditat atesa i recullen mostres faríngies i nasals
de pacients que han acudit a les consultes amb processos
respiratoris aguts per a la seva anàlisi.
La Dra. Gemma Navarro de la Unitat d’Epidemiologia i Avaluació M.A.

Cada any, l’OMS estableix la composició
de la vacuna de la grip
Quins indicadors es fan servir ?
> indicadors de mortalitat, obtinguts a partir del nombre

d. Persones immunodeprimides.

denterraments produïts a Barcelona ciutat i nombre de
defuncions a 6 municipis de Barcelona.

e. Nens i adolescents, amb tractament perllongat daspirina, per la possibilitat
de desenvolupar una Síndrome de Reye per la grip.

> indicadors de morbiditat, obtinguts del sistema de declaració
de les malalties, de les visites domiciliàries per processos

f. Embarassades

respiratoris aguts realitzades pels centres sentinella i de les
visites pediàtriques, visites totals produïdes als centres i visites
programades.
> indicadors microbiològics, obtinguts a partir de les mostres

La temporada ideal per vacunar-se
és entre els mesos d’octubre i novembre

recollides pels centres sentinella.

> Grups que poden transmetre la grip a persones dalt risc de patir
complicacions:

Quina és la composició de la vacuna de la grip?

a. Metges, infermeres i altre personal intra/extrahospitalari que atenen
aquestes persones.

La vacuna està elaborada a partir de virus gripals morts, per la
qual cosa mai no pot produir la malaltia a persones vacunades.
Està formada per les soques que la OMS ha determinat després
de la vigilància realitzada. La temporada ideal per vacunar-se és
entre els mesos doctubre i novembre, abans de començar la
temporada gripal. Aquesta vacuna protegeix contra la grip, però
no del refredat comú produït per altres virus respiratoris que
és molt freqüent en la temporada dhivern i que presenta
simptomatologia semblant a la grip.

b. Convivents de la llar, inclosos els nens.
c. Persones que treballen en serveis essencials per a la comunitat com
policies, bombers...

Qui no s’ha de vacunar?
> Les persones amb al∙lèrgia a lou
> Persones que hagin tingut una reacció al∙lèrgica greu en vacunacions
anteriors de la grip
> Nens menors de 6 mesos
> Si té febre en el moment de la vacuna

Qui s’ha de vacunar?
> Grups considerats delevat risc de patir complicacions gripals
que són :

S’ha de vacunar cada any?

a. Persones majors de 65 anys.
b. Residents en institucions.

disminuint amb el temps i poden no ser suficients per garantir ladequada
protecció per a lany següent. En segon lloc, el virus gripal canvia

c. Nens i adults que pateixen malalties pulmonars i cardíaques
cròniques, a més a més de diabetis i malalties renals.

contínuament, així que la vacuna ha de ser modificada cada any adaptant-la a
les soques que circulen cada temporada. MONTSE ARMENTEROS

Sí, perquè els anticossos produïts en resposta a la vacunació antigripal van
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[notíciesdelscentresdeserveis]
CISC

CCC

centre integral de serveis comuns

centre de comunicació de la corporació

El funcionament de l’Oficina de Contractació 3era Mostra d’Arts Plàstiques
de subministraments i serveis
de professionals de la CSPT
LOficina de Contractació està adscrita al Centre Integral de Serveis Comuns,
i es dedica a la recopilació de les prescripcions tècniques i econòmiques i
elaboració dels requeriments administratius per a la contractació dels
diferents subministraments i serveis de la CSPT i les seves entitats
instrumentals, sota el Text Refòs de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques.
La majoria de subministraments i serveis es contracten per endavant, és a
dir, al llarg de lexercici anterior a la seva execució, i sefectua la seva publicitat
aproximadament el mes de juliol de lexercici anterior. En aquests moments
tenim endegats els següents processos de contractació:

Des del dia 19 de desembre i fins el 9 de gener de 2004 poderu
visitar, a la sala dexposicions i al vestíbul del Taulí , les obres dels
professionals de la CSPT participants en la 3era Mostra dArts
Plàstiques del Parc Taulí. La primera mostra daquestes
característiques es va inaugurar el 26 de novembre de 1992 i va
marcar el naixement dArt Taulí amb un padrí de luxe: Paco
Candel. En aquella ocasió, la mostra va constar de 60 obres de
diverses tècniques, totes realitzades per professionals de la
institució, que van ocupar el vestíbul i el passadís de ledifici
Taulí daquell moment.

Subministraments
> 36 procediments negociats per a la contractació de fàrmacs exclusius
per a lexercici 2004, amb un import de sortida de 7.477.235,34  (IVA
inclòs), amb un total de 140 lots.
> 63 concursos públics i sol∙licituds públiques dofertes de subministraments de material fungible sanitari, fungible no sanitari, fàrmacs,
pròtesis, roba hospitalària i duniformitat, queviures, etc., relatius als exercicis
2004 i/o 2005, amb un import de sortida de 9.360.703,23  (IVA inclòs),
amb un total de 567 lots.
> 16 concursos públics i sol∙licituds públiques dofertes dinversions en
equips, la seva contractació ve donada dacord amb les necessitats que es
produeixen, i durant lexercici 2003 han suposat una despesa aproximada
per un import de 2.139.833,60  (IVA inclòs).

Serveis

Participants de la 1er Mostra dArts Plàstiques, amb Paco Candel

La 2ona Mostra dArts Plàstiques del Parc Taulí es va inaugurar el
23 de març de 1995 amb una cinquantena dobres de
professionals de la institució. En aquesta nova etapa Art Taulí
sha proposat recuperar algunes de les exposicions emblemàtiques anuals, com la recent Sabadell Ara, que ha tingut

En lactualitat es troben vigents uns 66 serveis que la Corporació Sanitària
Parc Taulí i les seves entitats instrumentals contracten a empreses externes,

una resposta excel∙lent per part del col∙lectiu de pintors de la
ciutat, i aquesta Mostra dArts Plàstiques adreçada a tots els

entre les quals es poden trobar la jardineria, neteja de vidres, bugaderia,
seguretat i vigilància, etc. Limport anual per a lexercici 2003 suposarà

professionals de la institució. El final de curs de lEscola Municipal dArts i Oficis Illa i lexposició de dibuixos infantils són

aproximadament una despesa de 3.102.007,77  (IVA inclòs).

altres de les exposicions anuals que sorganitzen des dArt Taulí.
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CSI

SAC

centre de serveis informàtics

Serveis d’Atenció al Client

Es constitueix el nou Comitè
Directiu de Sistemes d’Informació

Els clients opinen sobre la qualitat
dels Serveis de Salut Mental

El Consell de Direcció de la Corporació, en la sessió del passat

Els darrers mesos shan portat a terme diverses accions dirigides a avaluar

10 de novembre, va aprovar la constitució del Comitè Directiu
de Sistemes dInformació,plantejat davant la necessitat de

la qualitat percebuda del Centre de Salut Mental en quatre dels seus àmbits:
Consulta Externa dAdults, Consulta Externa dInfants i Adolescents, Hos-

procedir a un reordenament directiu, a nivell orgànic, dels
sistemes dinformació de la institució. La composició daquest

pital de Dia dInfants i Adolescents i Hospitalització dAguts. Aquesta avaluació
completa i continúa la línia endegada lany anterior amb altres enquestes

nou òrgan és la següent: Direcció General (presidència),
Direcció dOrganització i Recursos Humans, Direcció

realitzades. La forma davaluació
ha estat mitjançant entrevistes

dEconomia, Finances i Patrimoni, Direcció de Gestió i Suport
Corporatiu, Direcció Executiva de lHospital de Sabadell, Direcció

telefò-niques a més de 400
pacients i/o familiars dels

de Desenvolupament Organitzatiu dUDIAT i Direcció del
projecte «Salut en Xarxa».

diferents àmbits esmentats,
una xifra semblant als enquestats lany anterior.

El nou comitè és el màxim òrgan institucional per establir les
polítiques, directrius, estratègies i prioritats en matèria de
sistemes dinformació (SI). El Centre de Serveis Informàtics

Les accions adreçades a consultes externes (CE) dadults i

es configura com a departament que executa les decisions
adoptades en aquesta matèria. La composició del nou comitè no

hospitalització han suposat una
segona aplicació la qual cosa ens

pretèn representar els diferents centres de la institució, sinó
que sha pensat com la suma de les visions necessàries del

ha permet valorar els canvis
realitzats en aspectes a millorar.

Una imatge de les consultes externes de Salut Menta

conjunt dels SI que es pretenen impulsar a la institució.
A títol dexemple* daquests

El CSI s’adscriu a la Direcció d’Economia,
Finances i Patrimoni

tipus daccions, i de manera molt sintètica, els resultats més destacats a
làrea de consultes externes dadults han estat els següents :

De manera paral∙lela, també sha aprovat ladscripció jeràrquica,

> Hi hagut una millora important en la percepció dagilitat dels tràmits i

funcional, pressupostària i administrativa del CSI a la Direcció
dEconomia, Finances i Patrimoni. Un dels objectius daquest

laccés telefònic i una mica menys amb la freqüència de les visites.
> Els aspectes de tracte personal ja estaven ben valorats en lanterior aplicació

reordenament directiu és el desenvolupament i lestabilització
de làmbit, una vegada consolidada lexternalització de tota la

i enguany encara han estat millors.
> Tot i que shan fet esforços per millorar la informació de pacients i familiars,

vesssant de Sistemes. Així, dintre del marc del CSI resten els
següents professionals com a responsables de les diferents àrees:

la informació sobre els efectes secundaris dels fàrmacs resta com assignatura
pendent. En conjunt, doncs, cal reconèixer lesforç dels professionals que
ha tingut un just premi en lopinió dels pacients i familiars.

> Desenvolupament: Pere Escuder
> Suport i Instal∙lacions: Lluís Farrés
> Sistemes: Carmen Mira (referent dUPC Net)

Daltra banda, al Centre de Salut Mental Infanto-Juvenil sha avaluat latenció
a consultes externes i hospital de dia. També sha entrevistat a pacients i

El Consell de Direcció va expressar el seu agraïment al Dr. Joan

familiars. Aquests resultats han permès establir una línia base sobre la qual
treballar i així fer una nova avaluació durant lany vinent. És de destacar que,

Guanyabens, per la seva dedicació i esforç demostrat al llarg del
període transitori en què ha coordinat directivament aquest

en aquest cas, shan entrevistat als usuaris majors de 12 anys i als seus
pares.

Centre de Serveis.

*(els documents íntegres estan a disposició dels professionals a la INTRANET)
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[l’institut universitariila fundació]
70 projectes opten a les 19 beques del Comitè Institucional
de Recerca que enguany concedeixen 69.000 euros
Un total de 70 projectes shan presentat a la 5a Convocatòria dAjuts a la
Recerca, que es promou des del Comitè Institucional de Recerca (CIR). En
ledició denguany shan convocat 19 beques dotades amb un total de 69.000
euros (4 beques de 6.000  i 15 beques de 3.000 ) per al desenvolupament
de projectes de recerca, tesis doctorals i tesines. Aquest import suposa un
increment de 500  respecte a la dotació de lany anterior.
La convocatòria, que des de fa dos anys està registrant una creixent
participació, està oberta a tots els facultatius, llicenciats i diplomats
dinfermeria que estiguin en plantilla o contracte a les institucions del Parc
Taulí, a més a més de tots els metges residents dúltim i penúltim any.
Lacte de lliurament de les beques de la convocatòria denguany estava previst
per al divendres 12 de desembre. En la data de publicació daquesta edició ja
podreu conèixer quins han estat els projectes becats a través de la secció de
Notícies del Web de la Corporació (http://www.cspt.es)
Una imatge d’arxiu del laboratori de recerca, a la UDIAT.

L’IUFPT prepara un seminari
de robòtica i salut per a la tercera
edició de ‘Sabadell Universitat’

Simó Swartz presenta a l’IUFPT
el nou programa de suport a la
recerca a la Unió Europea

La Cambra de Comerç
entra a formar part
del Patronat de l’FPT

Helena Ris i Lluís Blanch
s’incorporen a la Comissió
Mixta IUFPT-UAB

LIUFPT ja està preparant, per a la

El nou director del Programa de

El president de la Cambra

La directora general del Parc

propera edició de Sabadell Universitat,

Suport a la Gestió de la Recerca en

Oficial de Comerç i Indústria

Taulí, Helena Ris, i el director

el 1r Seminari Internacional

Ciència i Biotecnologia, Simó Swartz,

de Sabadell, Antoni Peñarroya,

científic de la Corporació,

en Robòtica i Salut, adreçat a

va visitar la Corporació el passat 11 de

sha incorporat al Patronat de

Lluís Blanch, shan incorporat

professionals assistencials i a gestors

novembre, per donar a conèixer

la Fundació Parc Taulí, en

a la Comissió Mixta de

sanitaris. Aquest seminari forma part

aquest programa de recent creació

representació de lentitat que

lInstitut Universitari Parc

de la contribució que anualment fan

per part del Departament de Sanitat

presideix. Daltra banda, el Dr.

Taulí-Universitat Autònoma de

els professionals del Parc Taulí a

i del Departament dUniversitats,

Josep Simó Déu també sha

Barcelona (IUFPT-UAB), en

Sabadell Universitat, que sestà

Recerca i Societat de la Informació

incorporat a aquest òrgan de

substitució de Pere Monràs i

consolidant a la nostra ciutat com a

(DURSI) de la Generalitat de

govern com a vicepresident,

Josep M. Mata, respectivament.

plataforma de reflexió i aprenentatge.

Catalunya. El programa presentat té

nomenat per la Caixa dEstalvis

Aquesta Comissió, que es va

Recordem que el president de lFPT,

com a objectiu la promoció dels

de Sabadell. El Patronat també

constituir el 1999, coincidint

Ramon Pascual, és també el

projectes de recerca sanitària de

ha rebut com a nous membres

amb ladscripció de la FPT a la

president del Comitè Científic de

Catalunya a la Unió Europea. Swartz

al vicerector de projectes

UAB com a Institut Uni-

Sabadell Universitat. La propera

va ser rebut pel president de lFPT,

estratègics de la UAB,

versitari, té com a funcions la

edició està prevista per als mesos

la directora general del Parc Taulí,

Francesc Gòdia i al regidor de

planificació, coordinació i

el director de lIUFPT i el director

Salut de lAjuntament de

seguiment de les activitats que

científic de la Corporació.

Sabadell, Pere Obiols.

porti a terme lIUFPT.

destiu de 2004.
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[el parc taulía internet]
A la Intranet:
Evolució creixent del nombre de consultes a la Intranet

Punt d’informació general

taulíreport, també en format digital

Des del Servei dAtenció al Client (SAC) sha posat en marxa a la
Intranet el «Punt dinformació general», espai que conté
informació sobre la CSPT i sobre altres aspectes generals
dinterés. La informació està organitzada de manera senzilla i
compta amb un cercador que facilita trobar allò que es busca.
Si trobeu a faltar alguna informació, podeu fer arribar els vostres
suggeriments des de la mateixa pàgina.

Les consultes* dels professionals a la Intranet de la Corporació continuen
augmenant. Al gràfic podeu observar-ne levolució mensual al llarg dels
darrers 3 anys, que mostra la triplicació de la xifra inicial.
Destaquem alguns dels
espais més consultats: el
Punt dInformació, amb
2.400 consultes setmanals aproximadament de
mitjana el darrer trimestre, laplicatiu de reserva

Accés:
Mosaic Intranet
(pàgina inicial)
>Secció SAC

de sales amb 1.000, i les
seccions DORH i Biblioteca amb 400 respectivament.
* Sentén per consulta un accés no fallit a una adreça Web

Contribució del Taulí al coneixement científic (secció Biblioteca)
Amb aquest nou apartat de la Biblioteca es vol donar a conéixer
els articles publicats per professionals de la Corporació a les
revistes més rellevants de làrea, Core Clinical Journals,
referenciant-los amb un enllaç a la seva URL dins la base de
dades PubMed. La intenció no ha estat únicament relacionar
exhaustivament les publicacions científiques amb participació
de la CSPT (memòria científica) sinó un recolzament i un
recordatori de la seva qualitat en la investigació. Us agrairíem
que ens ajudéssiu a mantenir aquest llistat: si trobeu a faltar

Al Web:
Salut Mental Parc Taulí estrena espai Web
Recentment ha estat inaugurat lespai Web del centre Salut Mental Parc
Taulí. Navegant-hi trobareu informació sobre lestructuració del centre, don
estan ubicats els diferents dispositius que ofereixen atenció al pacient i dels
problemes de salut relacionats amb la salut mental més consultats. També
trobareu un llistat denllaços dinterès relacionats amb el tema, suggerits
per professionals del centre.

qualsevol publicació on heu participat i que voleu destacar,
sisplau, poseu-vos en contacte amb el Marcos Catalán
(mcatalan@cspt.es) o a lextensió 27003.

Accés:
Web (pàgina inicial)
> Logotip Salut Mental PT
(barra superior)
Accés:
Pàgina inicial,
secció Biblioteca.
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[elsnostresprofessionals]
Pere Parellada Bentz-Mohamed
P E RF I L
Nascut a Barcelona l’any 1957
Va fer els estudis d’Arts aplicades a la Llotja
És fuster de professió
Va començar a treballar al Consorci Hospitalari Parc Taulí l’any 1987
al Servei de Seguretat, Manteniment i Obres
Actualment és supervisor del CISC

«Col·leccionista de caganers»
Pere col∙lecciona gairebé de tot: segells, ex-libris, monedes, goigs, punts de
llibre, «vitolas», plaques de cava, postals romàntiques, baralles de pòquer
americà (eròtiques), pipes de porcellana holandeses, documents històrics
familiars i moltes més coses... però sacosta Nadal i per això ens interessem
per la seva col∙lecció de figures de caganers.

Pere Parellada amb una selecció dels seus caganers. S.R.

Quan apareix el caganer al pessebre?
Hi ha moltes versions, però la realitat és que ja el trobem en els pessebres
vuitcentistes catalans, en forma dun pagès o un pastor amb barretina.

Reanimació (Recovering) de Santa Fe el van regalar com a
felicitació lany 1995.

Té algun simbolisme?
Es creu que el simbolisme del caganer rau en el fet que amb la seva acció,
abona la terra perquè sigui més pròspera lany següent.. Avui dia, és el

Cada temporada apareixen nous models de caganers, de
quins tipus són els teus?

símbol més tradicional del pessebre.

No en tinc cap que no sigui el tradicional. Vull dir que passo de

També hi ha caganers en els pessebres d’arreu del món?

polítics i de personatges de moda. Tinc el caganer capellà, el
dOlot, el gitano, el nen, la caganera amb el paper de diari a la

Actualment ja es poden veure en molts altres països, encara que ells ja
tenen els seus propis símbols. Els mallorquins tenen pastors que duen una

mà, lintel∙lectual, el caganer amb pipa, el pagès tots són típics.

sobrassada o una ensaïmada, al Perú hi trobem pastors amb ponxo i el
barret de llana típic els italians tenen trobadors

Tots són de compra?

Des de quan et vas aficionar a col·leccionar-los?
Des de petit, quan a casa dels pares i els avis es feia el pessebre. Això de

Sabadell, de Barcelona, Olot Magrada comprar-los dun en un,
amb calma, disfrutant de cada nova adquisició. Quan en veig un

col∙leccionar deu ser cosa de família perquè a casa del meu pare hi ha 7500
llibres de totes les èpoques.

de nou, ja sé si el tinc o no. Mai nhe comprat un que ja el
tingués. Alguns mels han regalat... Tots son dargila eh?, no

Quants caganers tens a la teva col·lecció?

Sí, tots son comprats a la Fira de Santa Llúcia, cada any men firo
un de diferent i normalment són dindrets diferents: de

nhi ha cap de plàstic.

Un centenar, de diferents mides, que van des del 1,50cm. a 10cm el més

N’has fet alguna exposició?

gran.

No, però la meva intenció es fer-ne una per a tot el personal de
la CSPT. Fa temps que li dono voltes i em faria il∙lusió.

Quins són els més curiosos?
Una parella de caganers de plata de 1,50 cm dalçada. I un caganer dins
duna ampolla de sèrum i que neva quan es capgira. El personal de

T’agafen molt temps les col·leccions?
No, mhi passo estonetes que tinc, em relaxa molt. SUSSI ROVIRA
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[el taulell d’anuncis]

S’ofereix

Es ven

Estudiant universitària dúltim curs per

Pis a Sant Feliu de Guíxols. Casc antic,

fer cangurs a les nits i per fer classes de

semi-nou, impecable, a menys de 5

música(piano i solfeig).

min.platja. 80m2, pati de 25m2, tot

Tel: 654 928 205. Demanar per Elisenda.

exterior, assolellat. 3 habs,(1 suite),

Es lloga

S’ofereix

Pis moblat zona Avda.Barberà(semi

Senyora responsable i amb

centre), tot reformat. 120m2,

àmplia experiència sofereix per

4hab.,cuina-office, 2 banys, balcó,

cuidar ancians.

Estudiant universitària per fer de cangur

roure, calef. Pocs veïns, zona tranquil∙la.

calef., amb tots els electrodomèstics,

Tel: 937 177 1240

o reforç escolar (nivell EGB) els migdies i

Pàrquing inclòs. Preu: 173.000euros

pàrquing inclòs. Preu: 720 euros

Demanar per Mercedes

tardes.

(28,7 milions de pessetes).

tancaments alumini, terra gres, portes

Tel: 649 71 98 93.Demanar per Núria

Tel: 678 447 929
Demanar per Dolores

Tels:937 1673 86 / 654 442 745
Demanar per Sr. Pons

Es ven

Es ven

Es ven

Serveis

Pis a la Torre de lAigua Cantoner,

Pis semi-nou a Barberà del Vallès

Citroen Saxo 1.1. 3 portes. Gris

Necessiteu un corrector lingüístic?

tot exterior, 102m2, 4 habs, 2

Ampli, 126 m2, menjador de

metalitzat. Només 26.500 km.

Es fan correccions lingüístiques i/o

dobles, saló-menjador, 29m2,

30m2, 4 hab. (una suite amb

Preu: 4.500 euros. Tel: 677 441 431

ortogràfiques en català.

semireformat, 2 banys reformats,

bany i vestidor de 18 m2), 3 balcons,

Demanar per Joan

Tel: 626 763 090

calef, portes roure, balcó 12m2,

aire cond.i calef. Traster, ascensor.

ascensor, traster, galeria,terrassa

Acabats de 1ª qualitat. Tot exterior.

Opel Corsa Sport 1.4(90CV) 16v.

comunitària. Preu:204.344euros

Preu: 37,5 milions de pessetes.

Direcció assistida, tancament centralitzat,

(34.000.000pts)

Tel: 651 908 828

elevallunes elèctric, airbag, matrícula

Tel: 937 240 654

Demanar per Rafa

SV. Preu: 2.500 euros
Tel: 616 154 758. Demanar per Sergio

Demanar per Sr. Cabrera

[cursos API]
Cursos organitzats per l’API

Anglès:

Nutrició i hiperlipèmies.

Preus dels cursos de l’API:

> Diferents nivells i horaris.

Horari:d11 a 13 hores ó de 15 a 17

> Infermeres de la CSPT associades a

> Grups de 6 a 8 persones.

hores. Dimarts i dijous. Curs de 16

lAPI: Gratuït

> Preu aprox:12 euros/mes

hores. Data dinici: 17 de febrer de 2004.

> Infermeres de la CSPT: 40 euros

Places limitades (20) per ordre

> Infermeres daltres centres: 60 euros

Nutrició i càncer:

dinscripció

Per a més informació: despatx API

Horari: d11 a 13 hores o de 15 a

Curs diniciació a la investigació.

(Santa Fe, Planta G)

17 hores. Dimarts i dijous.

Horari:d11 a 13 hores ó de 15 a 17

D11 a 15:30 hores. Ex: 22328.

Curs de 16h

hores.Curs de 16 hores. Data dinici: 13

Demanar per Silvia

Data dinici: 13 de gener de 2004

dabril de 2004. Places limitades(20)

(Associació Professional
d’Infermeria)

per ordre dinscripció

[el directori]

Unitat d’Atenció al Client
UDIAT Centre Diagnòstic

Sabadell Gent Gran CS

Directe: 900 181 423

Recepció: 937 171 154

Directe: 937 234 573

uac@cspt.es

udiat@cspt.es

sgg@cspt.es

Hospital de Sabadell

Albada, Centre Sociosanitari

CAP Can Rull

Directe: 937 458 288

Centraleta: 937 231 010

Recepció: 937 458 430

Directe: 937 247 920

programacio@cspt.es

Programació

Habitacions: 937 231 818

canrull@cspt.es

Centre de Comunicació

Salut Mental Parc Taulí
Directe: 937 458 377

IU Fundació Parc Taulí

Directe: 937 458 380

salutmental@cspt.es

Directe: 937 236 673

ccc@cspt.es

Condicions especials mencionant el Taulíreport

