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[editorial]
Al llarg de les darreres setmanes shan produït dos fets que magradaria
remarcar. Duna banda, hem celebrat el 25è aniversari de la Unitat
dAl∙lèrgia, Immunologia i Pneumologia Pediàtriques, pionera en el
tractament daquestes malalties i que prové de lantiga Clínica Infantil
del Nen Jesús, una de les arrels del Parc Taulí. Daltra banda hem
pogut expressar lagraïment als professionals que fa 25 anys que
treballen i shi dediquen a la institució i homenatjar als que shan
jubilat el 2003. També hem rebut als nous MEF, FEF i LLIR i hem fet
lacte de comiat dels que acabaven.
Tot plegat han estat manifestacions dagraïment als professionals i a
la seva tasca i renovació i manteniment de la participació en la
formació dels nous professionals, fet que considerem un privilegi,
perquè no només es tracta de transmetre coneixement sinó també
valors i actituts en el desenvolupament de la professió sanitària.
En un altre terreny, també voldria destacar les obres que farem
aprofitant la reducció dactivitat que es produeix els mesos destiu en
diferents àmbits. Al Centre Albada ja hem començat les reformes
necessàries per ampliar la Unitat de joves amb grans discapacitats que preveiem estrenar la propera tardor- i per realitzar-ne daltres que
ja sanaven fent imprescindibles. En aquest sentit, a la 9na planta de
ledifici Taulí també farem una renovació integral aprofitant el mateix
període. Tot plegat orientat perquè tant els professionals com els
pacients gaudim del millor comfort possible, ja que el comfort també
contribueix a subratllar la qualitat de lassistència.

Helena Ris
Directora General
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[notíciesde lacorporació]
La consellera de Benestar i Família, Anna Simó,
visita la institució per conèixer Sabadell Gent Gran
La consellera també va voler fer una visita no programada al Centre Antaviana
La consellera de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya, Anna
Simó, va realitzar una visita a les instal∙lacions de Sabadell Gent Gran el
passat 1 dabril, en el marc duna visita oficial que va fer a la ciutat de Sabadell.
La consellera va fer el recorregut acompanyada pel 1r tinent dalcalde de
lAjuntament de Sabadell, Joan Manau i per la regidora de Serveis Socials,
Maria Ramoneda.
Simó va ser rebuda pel president de la Corporació, Pere Fonolleda, la directora general, Helena Ris, la directora executiva de Sabadell Gent Gran,
Carme Rodríguez i pels membres del Comitè de Direcció del centre. Tots
ells van acompanyar la consellera per un recorregut complet per les

instal∙lacions de Sabadell Gent Gran, que li van agradar molt a
Simó, tant pel disseny com per les funcionalitats dels seus
serveis. La consellera va lloar el model de Sabadell Gent Gran i
va expressar el seu agraïment als directius i professionals que
hi treballen per la seva tasca.
Abans de marxar del recinte de Sabadell Gent Gran Anna
Simó va realitzar una altra visita, que no estava programada,
als espais del Centre de Dia de Salut Mental Antaviana, on va
compartir una estona de conversa amb els seus usuaris i
responsables.

La consellera de Benestar Social i Família, Anna Simó, va realitzar un recorregut complet per les instal·lacions de Sabadell Gent Gran. M.A.

L’adjunt a gerència de la nova regió
metropolitana del CatSalut ens visita

Rebem la visita de l’Associació
Catalana d’Afectats de Fibromiàlgia

El passat 28 dabril vam rebre la visita de Josep Ganduxé, adjunt a Gerència
de la nova Regió Metropolitana del Servei Català de la Salut (CatSalut), que
inclou la nostra àrea de referència. Ganduxé va realitzar una àmpli recorregut
per diferents espais de lHospital de Sabadell i va compartir un dinar amb
els membres de Consell de Direcció. Abans de marxar es va comprometre
a tornar aviat a la nostra institució per ampliar la seva visita a la UDIAT i al
Centre de Salut Mental, ja que en aquesta ocasió el temps no va arribar per
visitar tots els centres.

La directora general, Helena Ris i el director d'Atenció al Client,
Pablo Hernando, van rebre el 20 de maig la visita d'un grup de
representants de lAssociació Catalana dAfectats per Fibromiàlgia. El motiu de la seva visita va ser sensibilitzar la institució
sobre la necessitat duna atenció més coordinada i específica
per aquest tipus de malaltia, que sovint requereix duna visió
interdisciplinar amb la participació de professionals de
reumatologia o salut mental, entre altres.
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El Parc Taulí rendeix homenatge als professsionals que
fa 25 anys que treballen a la institució i als jubilats el 2003

L’homenatge als professionals va omplir la sala d’actes. S.R.

Una imatge durant el refrigeri que es va oferir a tots els assistents. S.R.

Un any més, el Parc Taulí ha dedicat un homenatge als
professionals que s’han jubilat durant el 2003 i als que han
complert 25 anys a la institució, concretament a 12 jubilats
i a 30 professionals que ja fa 25 anys que pertànyen a la
institució. Lacte, que va tenir lloc el 2 de juny, va omplir la sala

Barrufet, van presidir lacte en què van lliurar una placa de reconeixement
i un ram de flors a cada un dels homenatjats, per part de la institució, i altres
regals per part dels seus companys.

dactes amb els homenatjats i els companys i familiars que els
van voler acompanyar en aquest gest de reconeixement a la
seva trajectòria professional.
El president de la Corporació, Pere Fonolleda, la directora general, Helena Ris, el director dOrganització i Recursos Humans,
Xavier Baro, i la directora de Relacions Institucionals, Mercè

En el torn de paraules dels membres de la taula de la Presidència es va
reiterar el reconeixement a tots els homenatjats i es van expressar dos
desitjos: als que es jubilen, que gaudeixin daquesta nova etapa de la seva
vida i que, dalguna manera, continuïn vinculats a la institució, i als que fa 25
anys que hi treballen «que transmetin als professionals més joves lorgull
de treballar al Parc Taulí», segons les paraules de la directora general. Un
cop acabat lacte tots els assistents van ser convidats, també per la institució,
a un refrigeri al restaurant Blues.

Es van jubilar el 2003:

Van complir 25 anys al Parc Taulí el 2003:
Alcaraz Benavides, Dolores

Juncosa Gibert, Juan

Ros Barneda, Josefa

Blázquez Hernández, Angela

Aramburo Hostench, Fermí

López Muñiz, Àngel

Santos Poyatos, Francisca

Carballo Trinidad, Julia

Bartolomé Pérez, Montserrat

Martínez Juan, Josefa

Torres Clariso, Maria Esther

Carmona Cot, Francisco

Buxeda Figuerola, Rosa M.

Méndez Pena, M. Carmen

Llimós Dam, Montserrat

Comellas Ponsa, Teresa

Corcoy Rigola, Roser

Montaner Vergés, Josep

Turu Segura, Maria

Domingo Pech, Josep

Fernández Garcia, Salvador

Moreno Ramos, Manuel

Vidal Boadella, Francesca

Fernández Arjona, Maria

Font Bota, M. Dolores

Ormaza Landabaso, Miren Josu

Ferres Domingo, Rosa

Garcia Argelaguet, Montserrat

Pons Torrents, Xavier

Giménez Belinchón, Victoria

Garcia López, Antonio

Prats Traveria, Roser

González González, Macaria

Girvent Montllor, Francesc

Ramírez López, M. Josefa

Hortelano Borja, Juan

Grau Escoda, Montserrat

Ramírez Sevilla, José M.

Isla Soria, Victòria

Hernandez Valdivia, M. Luisa

Reyes Campaña, Josefa

Monfort Fresquet, Josepa
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El Parc Taulí dóna la benvinguda als nous MEF, FEF i LLIR
i s’acomiada dels que han ja han acabat la seva formació
Divendres 4 de juny es va celebrar l’acte institucional de benvinguda i
acomiadament dels Metges Especialistes en Formació (MEF), Farmacèutics
Especialistes en Formació (FEF) i Llevadores (LLIR) que anualment se
celebra a la nostra institució. Prèviament a aquest acte, es va realitzar el
Programa dAcollida durant tot el matí del mateix divendres. Els nous
professionals van ser rebuts pels responsables de diferents àmbits de la
Corporació, que els van oferir una primera introducció a la institució, entre ells
del Comitè Institucional de Docència, Direcció General, Recursos Humans,
Salut Laboral, Sistemes dInformació i Consell Professional, entre daltres.
Lacte va estar presidit pel president del Parc Taulí, Pere Fonolleda, la directora general, Helena Ris, el regidor de Salut de lAjuntament de Sabadell,
Pere Obiols, el president de la Fundació Parc Taulí, Ramon Pascual, el
president del Consell Professional, Lluís Blanch, el president del Comitè
Institucional de Docència, Eugeni Berlanga i el president de lAssociació
Catalana dEducació Mèdica, Ramon Pujol.
En aquesta ocasió shan acomiadat de la nostra institució un total de 20
MEF, 1 FEF, 6 metges de Medicina Familiar i Comunitària i 3 LLIR i shan
incorporat 27 nous residents com a MEF, 1 FEF, 3 LLIR i 6 de Medicina
Familiar i Comunitària. Aquesta és la segona promoció de residents de
Medicina Familiar i Comunitària que rotaran en la nostra institució durant
els dos primers anys despecialització.

Taula de la presidència de l’acte de benviguda i acomiadament. S.G.

La directora general i el president del Comitè Institucional de
Docència van manifestar en els seus discursos el recolzament
institucional als nous professionals que arriban i el desig de
haver contribuït de manera significativa en el desenvolupament
professional dels especialistes que ara han acabat la seva formació
al Parc Taulí.
Ramon Pujol va oferir una conferència basada en la seva tesis
doctoral, en què va exposar els punts claus del sistema MIR a
Espanya basant-se en lanàlisi del nivell de competència clínica
duna promoció de MIR.
Un dels moments més emotius de lacte van ser les lectures de
Natalia Bejerano, que va parlar en nom dels especialistes que
marxaven, i de Nayade Crespo, en nom de les llevadores que
també han finalitzat la seva formació a la nostra institució. Totes
dues van manifestar el seu agraïment a tots els professionals
de tots els àmbits que han estat al seu costat aquests anys i van
animar els nous especialistes que sincorporen ara a emprendre
amb empenta aquesta nova etapa, que van definir com «un
període dur, que passa ràpid, que requereix un gran esforç

Una representació de la nova promoció de metges en formació. S.G.

però amb uns resultats força estimulants».
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Nous èxits dels atletes
Es publica la Memòria 2003
a la XI Cursa de la Sanitat del Parc Taulí a través del Web
Un any més, lequip datletes del Parc Taulí va deixar el nom de
la institució en les millors posicions pel que fa a la forma física
dels seus professionals. En la XI edició de la Cursat Atlètica de
la Sanitat Catalana, que lHospital Germans Trias i Pujol de
Badalona va organitzar el 4 de juny, van aconseguir tres trofeus:
dos premis per equips - 1r equip masculí i 2on equip femení,
i un individual - 1r premi categoria veterans masculina-.
És de destacar el mèrit que té la participació en aquesta
convocatòria esportiva, tenint en compte la duresa de la cursa,
que es realitza a la una del migdia - lhora de màxim calor del
dia- i que transcorre per 10 quilòmetres de terreny amb molt
desnivell. Els propers dies, i com cada any, els atletes del Parc
Taulí oferiran a la Presidència i a la Direcció General els trofeus
aconseguits.

Portada de la Memòria 2003

A finals del mes de juny està prevista ledició de la Memòria 2003 de la
Corporació Sanitària Parc Taulí que, igual que en ledició de 2002, es publicarà
íntegrament en versió electrònica a través del Web corporatiu. Es manté
lestructura de ledició anterior, tot i que sintroduiran alguns canvis estètics
i altres propis en relació als continguts.
A principis daquest any ja es va editar, en format de quadríptic, un avanç
daquesta memòria que recull les xifres més significatives dactivitat de cada
un dels centres de la Corporació. Podreu consultar la nova Memòria a
través de la secció La Corporació del Web corporatiu http://www.cspt.es.
Una representació de l’equip d’atletes del Parc Taulí. S.R.

Noves perspectives de l’àrea del
Parc Taulí vist des d’un globus
Shan incorporat a lArxiu de Fotografia Institucional del Centre de Comunicació Corporativa (CCC) un reportatge dimatges
aèries del recinte del Parc Taulí que es van realitzar el mes de
maig des dun globus captiu. Aquestes imatges estaran a
disposició de totes els professionals a la Intranet corporativa ,
amb lobjectiu que les pogueu utilitzar per a les vostres
presentacions i altres documents que necessiteu il∙lustrar amb
imatges de la institució.
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Atenció Primària de l’ICS presenta el projecte ‘Salut a casa’
per millorar la coordinació de l’atenció domiciliària
L’objectiu final és garantir l’atenció a tots els ciutadans que ho necessitin
Oferir atenció a domicili a totes les persones que la necessiten, assegurantne laccessibilitat i desenvolupant sistemes de captació quan sigui necessari.
Aquest és lobjectiu central del projecte Salut a casa que lequip del Servei
dAtenció Primària (SAP) Sabadell-Rubí-Sant Cugat-Terrassa va presentar
públicament el passat 28 de maig en una roda de premsa que va comptar
amb la presència de la directora general del Parc Taulí, Helena Ris.
Les avaluacions realitzades han posat de relleu que els equips datenció
primària del SAP, que des de fa uns anys tenen implementat el programa
propi datenció domiciliàra ATDOM, estan realitzant aquesta tasca amb
qualitat i amb plena satisfacció dels seus usuaris. En aquesta línia, el coordinador del programa, Edel Balboa, indica que «la posada en marxa de Salut a
Casa no pretén avortar aquestes iniciatives; sinó tot el contrari, vol potenciar-les, dinamitzar-les i establir-ne sinèrgies mitjançant una coordinació
i una avaluació conjunta de tots els participants en el procés».

El projecte es va presentar en una roda de premsa. Eduard Alsina (DS)

Per això, les mesures que es proposen tenen lobjectiu «doptimitzar els
recursos existents i homogeneïtzar criteris datenció per garantir latenció
a tots els ciutadans que ho necessitin, potenciant el lideratge i autonomia de
les infermeres en el procés datenció a domicili, integrant els serveis socials
i potenciant el continuum assistencial».

oxigenoteràpia domiciliària, nutrició enteral domiciliària, atenció
domiciliària a lalta de malalts intervinguts de proctologia i full
de continuïtat de cures dinfermeria. A lactualitat, està previst
que en el marc del mateix programa Salut a Casa també es
potenciïn aquestes relacions amb nous protocols datenció.

És de destacar que des de 1999 aquests equips també es coordinen amb els
professionals del Programa dAtenció Domiciliària-Equips de Suport
(PADES) de lHospital de Sabadell, que atenen pacients amb malaltia
oncològica en fase de cures pal∙liatives i pacients crònics vells o amb malalties
avançades. Les dues institucions han dissenyat protocols de coordinació en

«Tenim unes grans esperances dipositades en què aquesta iniciativa permeti tractar els nostres ciutadans duna manera coordinada
i integrada per tots els professionals que hi participen», va expressar
el director del SAP Sabadell-Rubí-Sant Cugat-Terrassa, Andreu
Martín.

L’associació ‘Salut Mental Sabadell’
celebra el seu 10è aniversari

Conferència de la Dra. H.Ris a
la Fundació Bosch i Cardellach

LAssociació de Familiars Salut Mental Sabadell ha celebrat al llarg del mes
de juny el seu 10è aniversari amb lorganització dun programa dactivitats

La directora general del Parc Taulí, Helena Ris, va oferir la
conferència La Sanitat a Sabadell en el marc del cicle organitzat
per la Fundació Bosch i Cardellach (FBC) de Sabadell. Lacte va
tenir lloc el passat 29 dabril a lauditori de la Cambra de Comerç
i Indústria de la ciutat. Recordem que des de lany 2002 el Parc
Taulí forma part del patronat de lFBC, amb la representació del
nostre president com a patró.

obertes a tots els ciutadans, entre les quals ha destacat lexposició Memòria
Visual: 10 anys dhistòria de lassociació. És de destacar que aquests actes
també han estat el marc en què sha presentat públicament la Guia dEstil
Salut Mental i Mitjans de Comunicació editada per la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales.
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[notíciesdelscentresde lacorporació]
Hospital
de Sabadell
La Unitat d’Al·lèrgia, Immunologia i Pneumologia Pediàtriques
de l’Hospital de Sabadell celebra 25 anys
Dues jornades científiques i una festa infantil han marcat
els actes de celebració dels 25 anys de la Unitat
d’Al·lèrgia, Immunologia i Pneumologia Pediàtriques de
l’Hospital de Sabadell, el dies 10 i 11 de juny. Adreçades
especialment a metges de família, al ∙lergòlegs i pneumòlegs
pediàtrics i personal sanitari relacionat amb lespecialitat, les
jornandes han estat emmarcades en la sessió de cloenda del
Curs dEspecialització en Pediatria 2003-2004 i patrocinades
per la Fundació Parc Taulí, lEscola de Doctorat i de Formació
Continuada de la Universitat Autònoma de Barcelona i lInstitut Català de la Salut.

Aquesta unitat és un dels tres centres de referència a Catalunya, juntament
amb la Vall dHebron i Sant Joan de Déu de Barcelona, en el tractament de
la fibrosi quística, la malaltia genètica hereditària més freqüent a Catalunya
que afecta de forma greu i progressiva laparell respiratori, digestiu i
reproductor de les persones que la pateixen. Amb els avenços que shan
produït durant els últims anys, lesperança de vida dels malalts és superior
als 40 anys i la seva qualitat de vida, amb un bon seguiment, és bastant bona.
Els professionals de la Unitat dAl∙lèrgia, Immunologia i Pneumologia
Pediàtriques aposten per continuar desenvolupant aquesta especialitat amb
lactualització dels coneixements i lequipament tecnològic i humà necessaris
per garantir lassistència integral al pacient pediàtric.

Els dies 10 i 11 van tenir lloc les jornades científiques
centrades en dues taules rodones: una sobre al∙lèrgia i
immunologia i laltra sobre pneumologia. Hi van participar
especialistes de contrastada experiència, amb qui els
assistents van debatre els avenços daquests últims anys. El
dia 11 es van portar a terme uns tallers d infermeria, basats
en les proves funcionals respiratòries, proves «In Vivo»,
Educació Sanitària i Immunoteràpia. El mateix dia a la tarda i
com acte de cloenda es va celebrar una festa infantil al Parc
Taulí, amb una animada participació de grans i petits, gràcies
a la col∙laboració del Club Respira i dels Pallapupas.

Centre referent en fibrosi quística
La Unitat dAl∙lèrgia, Immunologia i Pneumologia Pediàtriques
de lHospital de Sabadell registra una activitat assistencial basada en latenció integral del pacient quant a diagnòstic, tractament
i seguiment. Es realitzen proves cutànies, analítiques, estudis
de funcionalisme respiratori (estudis de resistències en nens
petits i test de la suor), a fi de determinar el diagnòstic. A
lHospital de Dia i Fisioteràpia Respiratòria es fa un seguiment
dels pacients que segueixen els tractaments.

L’equip d’Al·lèrgia, Immunologia i Pneumologia Pediàtriques S.R.
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La Unitat de l’Aparell Digestiu es reorganitza
i agrupa totes les àrees d’atenció a la patologia digestiva
Coincidint amb el reordenament s’incorporaran noves tècniques diagnòstiques
Les tres unitats històriques de la institució orientades a latenció del pacient
amb malalties digestives: Endoscòpia digestiva (UDIAT), Gastroenterologia
(HS) i Hepatologia(HS), shan reorganitzat de manera que, des del passat
mes dabril, han quedat agrupades en un sol àmbit anomenat Unitat de
lAparell Digestiu. El nou dispositiu, liderat pel Dr. Rafel Campo, ha quedat
adscrit al Centre dEspecialitats Mèdiques de lHospital de Sabadell.
Un dels objectius daquesta unificació ha estat complir els requisits que es
recomanen per poder sol∙licitar lacreditació de residents especialistes de
laparell digestiu, de manera que aquesta unitat es podrà sumar, quan rebi
loportuna acreditació, a les altres 18 unitats docents reconegudes a la
Corporació.
Daltra banda i en un terreny més assistencial, aquesta reorganització ja
està fent possible que els pacients hospitalitzats amb patologia digestiva i
que inicialment no requereixen duna intervenció quirúrgica, siguin atesos
pels propis especialistes de la unitat, en comptes dels facultatius de cirurgia
general. La novetat afecta, concretament, molts pacients ingressats amb
pancreatitis aguda i crònica, malaltia inflamatòria intestinal, icterícia
obstructiva i hemorràgia digestiva.
Per fer possible aquest reordenament, el mes dabril sha incorporat un
nou metge adjunt, de manera que la Unitat de lAparell Digestiu queda
integrada per les següents àrees i pels facultatius:

Endoscòpia digestiva:
Dr. Enric Brullet
Dr. Fèlix Junquera
Dr. Rafel Campo

Gastroenterologia:
Dr. Xavier Calvet
Dr. Valentí Puig-Diví

Hepatologia:
Dr. Blai Dalmau
Dra. Montserrat Gil
Dra. Mercedes Vergara
Gràcies a lestreta i necessària col∙laboració que es manté amb
cirurgia general, i coincidint amb aquest canvi, també serà
possible que al llarg dels propers mesos es puguin incorporar
noves i rellevants tècniques al catàleg dexploracions de làrea
dendoscòpia digestiva:
> Ecoendoscòpia Una tècnica cada vegada més important en el
diagnòstic i estadiatge de tumors digestius.
> Ecografia endoanal Que realitzaran els facultatius de cirurgia
general a làmbit dendoscòpia digestiva.
> Proves funcionals digestives: manometria esofàgica, phemetria
i manometria anorectal Que es realitzaran conjuntament amb
els facultatius de cirurgia general.

Els dispositius assistencials
de la Unitat de l’Aparell Digestiu:
> Consultes externes
(planta baixa edifici Taulí)
> Hospital de Dia dHepatologia i Gastroenterologia
(planta baixa edifici Taulí )
> Hospitalització
(8a i 4a planta de ledifici Taulí)

L’equip de facultatius de la Unitat de l’Aparell Digestiu. S.A.
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El servei de Cirurgia incorpora una innovadora tècnica
quirúrgica mínimament invasiva per tractar tumors rectals
Es tracta del segon hospital a Catalunya que aplicarà aquesta innovadora tècnica
El servei de Cirurgia General de lHospital de Sabadell (HS) té
previst començar a practicar, a finals del mes de juny, una nova
i innova-dora tècnica quirúrgica anomenada Cirurgia Transanal
Endoscòpica (TEM) per a lexèresi (extracció) de càncers rectals
en estadiatges inicials. Es tracta duna tècnica mínimament
invasiva per via endoscòpica que evita la laparotomia (cirurgia
oberta) convencional, amb tots els avantatges que això suposa
per al pacient. En alguns casos també pot aconseguir evitar la
necessitat de realitzar una cirurgia molt agressiva, com és el
cas de lamputació abdominoperineal que implica una
colostomia (anus contra natura) definitiva.
És de destacar que lHospital de Sabadell serà el segon centre
sanitari de Catalunya que practica aquesta tècnica quirúrgica
importada dAlemanya, i que requereix dun llarg període
daprenentatge. Lexpertesa del Dr. Xavier Serra, facultatiu del
servei de Cirurgia de lHS en aquesta tècnica, facilitarà la
formació de la resta despecialistes de la Unitat de Coloproctologia. Lequip està format pels doctors Jordi Bombardó, Isidre
Aiguavives, Jesús Alcàntara i Josep Sanfeliu.

dexploracions del servei de Cirurgia detalls a la taula inferior sha fet
una important inversió en la compra dun equip de manometria esofàgica i
phmetria, un equip de manometria anorectal, un aparell decografia endoanal
i endorectal i laparellatge necessari per a la TEM.

Per fer possible la pràctica daquesta tècnica i, de manera
paral∙lela, per incorporar nous estudis i tractaments al catàleg

La incorporació daquestes noves exploracions evitaran, dara en endavant, el
trasllat de molts pacients que fins ara havien de ser derivats a altres hospitals.

El Dr. Salvador Navarro és el director del Servei de Cirurgia S.A.

Patologies tributàries d’estudi i tractament amb les noves exploracions
Patologia tributària d’estudi per Manometria Esofàgica:

Patologia tributària d’estudi per phMetria Esofàgica:

> Estudi de malaltia per Refluxe Gastro Esofàgic (RGE)
> Estudi del dolor toràcic

> Estudi de malaltia per Refluxe Gastro Esofàgic (RGE)
> Estudi de malaltia asmàtica
> Estudi laringitis aguda i crònica

> Sospita de trastorns motors primaris
(Achalàsia, Espasm difús, Peristalsis simptomàtica, trastorns
motors esofàgics inespecífics)
> Sospita de trastorns motors secundaris
(Esclerosi sistèmica, neuropaties perifèriques)

Patologia tributària d’estudi i tractament
per Manometria Anorectal:
> Incontinencia anal
> Constipació
> Proctalgia (dolor anal)
> Tècniques de biofeedback en incontinència anal i constipació

Patologia tributària d’estudi per Ecografia Anal:
> Incontinència
> Fístules anals
> Abscesos perianals
> Proctàlgia

Patologia tributària d’estudi per Ecografia Rectal:
> Tumors rectals
> Estadificació del càncer de recte
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Els dermatòlegs alerten del risc de melanoma
si es pateixen cremades solars a la infància
L’Hospital de Sabadell introdueix la tècnica del gangli sentinella pel melanoma
El resultat de lestudi histològic daquest gangli permet establir
el pronòstic i indicar el tractament més adequat per al pacient.
Aquest procediment va ser introduït fa una dècada i sha
convertit en una eina obligatòria a realitzar en melanomes
grans.

Pigues normals

Taques normals

Melanoma

Melanoma

Des de fa uns anys a lHospital de Sabadell donem suport al malalt afectat de
melanoma maligne mitjançant un comitè multidisciplinar constituït
inicialment pels serveis dAnatomia Patològica, Cirurgia General, Oncologia
i Dermatologia, afegint-se darrerament el servei de Medicina Nuclear, per
incorporar la tècnica del gangli sentinella. Laplicació daquest procediment
ajuda a establir el pronòstic i les diferents possibilitats terapèutiques als
pacients diagnosticats de melanoma.
La tècnica del gangli sentinella consisteix en localitzar i biopsiar el primer

El melanoma és el càncer de pell amb més mortalitat. Representa aproximadament el 2% de tots el càncers. La seva
incidència ha anat augmentant en els darrers 20 anys.
Actualment a Espanya té una incidència dentre 10-12 casos per
100.000 habitants per any. Un dels factors implicats més
coneguts en el desenvolupament del melanoma és cremades
solars, especialment a la infància.
Tot i que el pronòstic de les formes avançades és dolent, el
tractament del melanoma que es detecta de forma precoç

Signes d’alarma:
Asimetria de la lesió
Marges irregulars
Coloració diversa
Diàmetre superior a 6 mm
Creixement de la lesió

gangli de la cadena que recull el drenatge limfàtic de la zona del melanoma.

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB)
atorga dos premis a professionals de l’Hospital de Sabadell.El paraninf
de la Universitat de Barcelona va ser l’escenari, el passat 20 de maig, de l’acte
anual de lliurament de premis de l’ACMCB, que entre altres guardons va concedir
al Dr. Àngel Rodríguez Jornet, de la Unitat de Diàlisis i Malalties Renals de
l’Hospital de Sabadell, el ‘Premi Jaume Suñol i Blanchart’ a la millora
d’informació dels pacients , pel treball «pacientes con insuficiencia renal crónica terminal retirados de diàlisis bajo protocolización. Documento sobre voluntades anticipadas en insuficiencia renal cróncia tratada con diálisis». El treball

va ser realitzat amb la col·laboració d’altres 13 professionals de la
institució. D’altra banda, en el decurs del mateix acte el director
clínic del Centre d’Atenció a la Dona i a l’Infant, Carles M. Foradada,
va rebre el Premi Ramon de Teserach a l’actuació cívica d’entitats
per a la promoció de la salut, com a vicepresident de l’ONG Matres
Mundi (per a una maternitat amb esperança). L’ONG Matres
Mundi va ser valorada molt positivament per la seva tasca en la
promoció de la salut, especialment amb els països i poblacions
més desfavorides de la terra.
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Atenció al Viatger Parc Taulí amplia el seu horari d’atenció
A la unitat es donen consells a viatgers i s’atenen pacients amb malalties importades
La Unitat Atenció al Viatger Parc Taulí ha ampliat el seu horari
datenció, coincidint amb linici de lèpoca de més demanda daquest
servei, de manera que la consulta sha ampliat dun a dos dies a la
setmana, concretament a les tardes de dimarts i dijous.

És de destacar que el 70% de les persones que han vingut a de-manar consell
per viatjar són de la nostra àrea de
referència.

La Unitat dAtenció al Viatger Parc Taulí es va posar en marxa
lagost de lany passat dintre del Programa Assistencial de
Malalties Infeccioses de lHospital de Sabadell. Des de llavors, i
fins a finals de maig, shan realitzat 268 consells (amb
ladministració de 568 vacunes). A més a més shan realitzat
139 visites a pacients per malalties importades, dels quals 98
eren immigrants i 41 viatgers. Les malalties importades més
freqüents han estat el VIH, el paludisme, les diarrees i la
tuberculosi.

Per obtenir hora de visita es pot trucar
al telèfon 93 723 10 10 i seguir les instruccions de loperadora per contactar
amb programació. El preu de la visita és
de 15 euros per persona. Les vacunes i la medicació profilàctica que es
faciliten estan finançades pel Servei Català de la Salut (CatSalut) i, per
tant, no es cobren a lusuari de la xarxa pública.

S’edita el ‘Manual del pacient en Joan Altimiras s’incorpora com a
tractam en t am b qu im ioteràpia’ nou director del servei de Farmàcia

S’edita el Manual del pacient en tractament amb quimioteràpia. El Servei de Malalties Oncològiques de lHospital de
Sabadell ha editat el Manual del pacient en tractament amb
quimioteràpia, destinat a facilitar informació dinterès als
pacients que reben aquest tipus de tractament oncològic. El
manual, editat en català i en castellà, ofereix una sèrie de
consells de prevenció, per ajudar al pacient a evitar efectes
indesitjats del tractament. També descriu i ajuda a afrontar
els efectes secundaris que es poden presentar amb la presa de
determinats fàrmacs.

El Dr. Joan Altimiras Ruiz està al capdavant de la Direcció del servei de
Farmàcia de l’Hospital de Sabadell des del passat 11 de maig, quan es
va incorporar a la nostra institució. El Dr. Altimiras, de 50 anys i especialista en farmàcia hospitalària, prové de lHospital General de Catalunya, on
va ser cap de servei durant 9 anys. Anteriorment també havia exercit la seva
especialitat com adjunt a lHospital de Sant Pau. Actualment és el President
de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica de lACMCB i, des de fa sis anys,
també és professor associat de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de
Barcelona (UB). Al llarg de la seva carrera professional també ha participat
en algunes consultories sobre política de medicaments.
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UDIAT
Centre Diagnòstic

La UDIAT i la Unitat de Cardiologia de l’Hospital de Sabadell
inicien els estudis de ressonància magnètica cardíaca
A l’anterior edició del Taulí report, us avançaven en la posada en marxa d’una nova ressonància magnètica a la UDIAT el passat mes de febrer, amb
una sèrie d’aplicacions avançades i un camp magnètic molt potent, ha representat una millora significativa en la qualitat de les imatges i més precisió
en el diagnòstic dels pacients. A més a més, ha permès la incoproració de nous estudis: de difusió-perfusió. espectometria, estudis funcionals cerebrals
i estudis vasculars. Des del mes de març també s’han incorporat els estudis de ressonància magnètica cardíaca que realitzen de manera comjunta els
radiòlegs de la UDIAT i els especialistes en cardiologia de l’Hospital de Sabadell.
La ressonància magnètica(RM) cardíaca és una tècnica dimatge i funcional sofisticada que complementa les possibilitats diagnòstiques de
lecocardiograma i de lSPECT miocàrdic (gammagrafia del cor).
Entre els avantages que ofereix destaquen els següents:
> Estudi del cor i els grans vasos en relació a les estructures adjacents
(pulmó i pleura) de manera no invasiva, reproduïble i molt fiable.
> Estudi de la fisiologia i mecànica del cor dret de manera molt superior a
les tècniques convencionals que utilitzen lecocardiografia o la gammagrafia.
> Estudi de manera no invasiva dels fluxes en diferents cavitats, la viabilitat
de teixits i amb molta precisió la mecànica miocàrdica.
> Estudi de tumoracions del cor i fisiologia valvular.
> Estudi morfològic i funcional de les cardiopaties congènites complexes,
dels grans vasos i del pericardi.

Imatge RM cor: pericarditis constrictiva i embassament pleural dret

Noves possibilitats d’estudi
En el futur, la ressonància magnètica del cor també permetrà lestudi de les
plaques dateroma (arterioescleròtiques), segons explica el Dr. Antonio
Martínez, cap de la Unitat de Cardiologia de lHospital de Sabadell. En tot
cas, el Dr. Martínez especifica que la ressonància cardíaca, en aquests
moments, no pot ser substitutiva de la coronariografia (tècnica invasiva per
a lestudi de les coronàries).

avaluacions de cardiologia intervencionista (per exemple

No obstant, la tècnica permetrà la diferenciació entre plaques d´ateroma
estables i inestables (fràgils) en els diversos territoris vasculars. Alguns
estudis preliminars han mostrat una bona correlació dels resultats de la
tècnica amb altres (com la tomografia per emissió de positrons) per estudiar la reserva coronària. També es comença a utilitzar la tècnica per a

lecocardiograma).

avaluació del tancament percutani de les comunicacions
interauriculars) i de l´oxigenació del cor.
En la actualitat, la ressonància cardíaca està indicada en aquells
pacients que no poden ser avaluats de manera precisa amb
altres tècniques convencionals no invasives (com ara

És molt probable que, de cara al futur, l´espectre d´indicacions
de la ressonància magnètica cardíaca s´ampliarà de manera
molt significativa.
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Albada
Centre Sociosanitariari

Les religioses de l’Albada estrenen nous habitatges als pisos de l’Escola Samuntada
Les 11 religioses de la comunitat de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de
Paül, que des de feia molts anys vivien en uns espais de la 4a planta de
lAlbada, van inaugurar el 21 dabril el seu nou habitatge en un dels edificis
dels antics pisos dels mestres de lEscola Samuntada. LAlbada sha fet càrrec
de les obres de rehabilitació que van ser necessàries en quatre daquests
pisos per adaptar-los com a residència per a les religioses. També ha moblat
els habitatges i es fa càrrec del pagament del lloguer a lempresa Habitatges
Municipals de Sabadell, S.A. (VIMUSA). De les 11 religioses, dues es
mantenen en actiu com a professionals  auxiliars dinfermeria- a lAlbada, i
la resta fan tasques de suport en aquest mateix centre.

Les religioses de l’Albada, a l’interior del seu nou habitatge. S.G.

Sabadell
Gent Gran

En els espais duns 650 metres quadrats que han quedat lliures a la 4a planta
de lAlbada ja shan iniciat, a principis de juny, les obres necessàries per a
lampliació de 21 nous llits de la Unitat de Joves amb Grans Discapacitats,
que passarà a disposar de 39 places. Es tracta de la primera unitat daquestes
característiques a Catalunya que ofereix mitja i llarga estada per aquest tipus
de pacients. Està previst estrenar els nous espais a la propera tardor.

Centre de Serveis

Alumnes de l’Escola Xaloc fan pràctiques a Sabadell Gent Gran
Un grup de 5 alumnes de 17 i 18 anys de lEscola dEducació
Especial Xaloc han realitzat a Sabadell Gent Gran una activitat
de voluntariat emmarcada en el crèdit de pràctiques de
participació ciutadana. Entre els passats mesos de desembre i
abril, els alumnes Eli, Ivan L., Javi, Ivan R. i Roger, acompanyats
pel Pere, el seu tutor, han compartit els divendres al matí amb
els residents de Sabadell Gent Gran.
Els joves han estat els dinamitzadors dels grups de conversa,
amb el suport del tutor i les monitores de Sabadell Gent Gran.
Han estat 14 sessions amb diversos contiguts: històries
personals, la vida a la residència i tallers diversos, entre altres
activitats. Lexperiència ha estat un èxit i la participació molt
enriquidora, tant pels alumnes com pels residents. Els 5 alumnes
shan ofert per a ser voluntaris del nostre centre, un cop acabada aquesta activitat de pràctiques, fet que agraïm de tot cor.

Alumnes de l’Escola Xaloc amb residents de Sabadell Gent Gran. S.G.
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Atenció
Primària
Parc Taulí

Atenció Primària Urgent integrada
entre Can Rull i l’Hospital de Sabadell
Els metges de família i pediatres del CAP Can Rull d’Atenció
Primària Parc Taulí estan integrats, des del 5 de juny, en el
calendari de guàrdies del servei d’Urgències de l’Hospital de
Sabadell, a on atenen les patologies pròpies d’atenció ambulatòria
urgent que arriben a aquest servei.
Recordem que amb la reorganització de les Urgències de lHospital
de Sabadell, des de lagost de 2003 sestà treballant en aquest àmbit
amb un nou sistema de triatge de pacients basat en el model canadenc,
que aplica els protocols de les escales internacionals i prioritza la
visita mèdica en funció de les necessitats del malalt. El sistema assigna
un nivell de prioritat a cada pacient, dentre els cinc establerts, i això
ajuda a determinar clarament quins són els pacients que poden ser
atesos pels propis metges de família i pediatres datenció primària.
Daltra banda, la integració també es dóna en laccés des del CAP
Can Rull a la informació integrada amb la resta de la CSPT en imatge
digital i en els resultats de proves analítiques - recepció en menys de

10 hores gràcies a la tecnologia dUDIAT, en atenció a la
gent gran - tot integrant els sistemes dinformació del CAP
Can Rull i Sabadell Gent Gran, en consultes externes, en
comunicació via correu electrònic amb els especialistes
que donen suport a latenció primària i en totes aquelles
exploracions i visites registrades en el sistema informàtic
de la CSPT.
De manera paral∙lela, conjuntament amb lInstitut Català
de la Salut (ICS) i lAjuntament de Sabadell estem avançant
vers una millor coordinació de tots aquells dispositius que
atenen les urgències datenció primària a la població de
referència: les Urgències de lHospital, els Punts dAtenció
Continuada de lICS i els diferents equips datenció
primària de la ciutat.
Aquesta nova acció semmarca en lobjectiu de la Conselleria
de Salut de la Generalitat de Catalunya pel que fa a la
coordinació en àmbits territorials, més enllà de les empreses
públiques que es responsabilitzin de la seva gestió.

Salut Mental
Parc Taulí

Suport per als familiars de pacients
pediàtrics gràcies a ‘El Somni dels Nens’
Des de fa uns mesos el Centre de Salut
Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ)
compta amb la col∙la-boració dÀngels
Camps Perramon, psicòloga contractada a travès del projecte «El Somni
dels Nens». La seva dedicació és de 15
hores setmanals que destina a la planta de pe-diatria. Concretament, dóna
suport i/o assessorament als
professionals i als familiars de
pacients pediàtrics que pateixen
patologies cròniques.
La psicòloga Àngels Camps. S.G.

Projecte docent per a un millor
abordatge de l’esquizofrènia
Des de Salut Mental sha endegat un projecte docent adreçat
a professionals de la salut interns i externs i, en general,
a totes aquelles persones que duna manera més o menys
directa tenen contacte amb pacients amb esqui-zofrènia.
Aquest projecte, en el qual es treballa des de fa més dun any,
inclou la utilització de material audiovisual que recull
entrevistes filmades amb pacients. Per a aquestes gravacions
es compta amb la col∙laboració duna productora de
documentals, la qual cosa garanteix que es donin els requisits
de qualitat. Amb aquesta mateixa productora ja sestà
treballant en la realització dun projecte dabast molt més
ampli que té lobjectiu dapropar a la societat les vivències
dels pacients afectats desquizofrènia, alhora que vol contribuir
a desestigmatitzar aquesta malaltia.

[l’entrevista]
Pere Fonolleda: «Tenim una gestió de primera línia, i això em
permet mantenir la il·lusió del primer dia»
Al llarg de tota la seva carrera professional ha estat estretament lligat a la ciutat i a les seves entitats i institucions
més rellevants. Del seu llarg currículum destaquem la presidència de Caixa Sabadell entre els anys 1988 i 1996 , la
gerència de la seva pròpia empresa tèxtil Fonolleda SA, fins el 1998, i la presidència de l’Oficina de Dinamització del
Centre de Sabadell fins fa pocs mesos. A l’abril es va complir el primer any des que va ser nomenat president de la
Corporació Sanitària Parc Taulí, càrrec que ocupa amb dedicació diària. Fonolleda, de 63 anys i pare de quatre fills
de 34, 30, 23 i 18 anys, insisteix molt en la seva natural tendència a mirar les coses per la seva vessant positiva. En
aquesta entrevista ens fa un balanç d’aquest període que porta més estretament relacionat amb el Parc Taulí.

De tota aquesta trajectòria, quina etapa és la que recorda amb més satisfacció?
Per a mi cada moment ha estat satisfactori allà on he estat, perquè sinó, ja no hauria estat. Jo sóc bastant del
moment i no dóno més importància a una cosa que a una altra. Quan estic en un lloc, sento la responsabilitat
daquell moment i el passat ja és història. El càrrec de més responsabilitat que he tingut potser sí que ha estat
com a president a Caixa Sabadell, però el que recordo amb més il∙lusió des del primer dia va ser assumir la
presidència de lescola Gresol, perquè afectava la salut intelectual dels meus fills. Afectava i afecta, vaja, que
la petita encara acaba ara el batxillerat...

Des que ocupa la pre-sidència del
Parc Taulí, com ha canviat la
percepció que tenia de la institució
des de fora?
Ha canviat molt, perquè tot i que
abans ja tenia relació com a membre
del Patronat de la Fundació, la visió
era molt diferent i no deixava de veureho amb una certa distància. Una de
les coses que més mha cridat

«M’ha sorprès tota la burocràcia que es
requereix a les institucions públiques »
latenció, potser perquè he notat
molt la diferència amb lempresa privada, és tota la burocràcia que envolta
les organitzacions públiques i la
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complexitat interna que això suposa. Quan thi trobes, notes molt
la diferència. Per exemple, per aprovar determinades inversions,
a lempresa privada les aproves i lexecució pot ser immediata.

« La meva preocupació pura i dura és mantenir

l’assistència al ciutadà al màxim nivell de qualitat»
Aquí, una determinada inversió, per continuar amb lexemple,
pot fer necessària laprovació del nostre Consell de Govern, un
informe de Sanitat, un informe dEconomia i laprovació per part
del Consell de Govern de la Generalitat. I només això ja et marca
un llarg recorregut...

I en el terreny més assistencial?
En això potser el que més mha sorprès és el volum, la magnitud
de la pròpia institució. I crec que sovint hi ha desconeixement per
part de la ciutadania daquests aspectes. No podem perdre de vista
que, a banda de lAjuntament, aquesta és lempresa més important
de Sabadell amb la seu ubicada a la pròpia ciutat.

A l’abril s’ha complert el primer any des que ocupa la
presidència. Quin balanç fa d’aquest període?
Jo diria que el balanç és positiu, perquè quan es manté la il∙lusió
les coses es veuen amb una perspectiva òptima. I jo mantinc la
mateixa il∙lusió del primer dia, ferma i forta. No hi ha dubte que
mhe trobat amb fets diferencials molt destacats respecte els llocs
on havia estat abans. Però haig de dir que jo he tingut una sort
molt important en aquesta vida, i és que allà on he estat sempre
han hagut professionals de primer nivell portant el dia a dia, i això
permet a la presidència mantenir la il∙lusió.

Quina valoració fa de ‘l’estat de salut’ de la Corporació?
Lligat amb la resposta anterior i si ho mirem des de la perspectiva
de la valoració que tinc dels propis professionals de la institució,
molt bona. Si ens ho mirem en termes econòmics, amb dificultats,
com aquests darrers anys. Però insisteixo, com que a mi magrada
donar la versió positiva de les coses, jo diria que bona, encara que
lusuari noti certes mancances.

I com s’afronta aquesta situació econòmica?

[En 20’’]

Quan jo mhi vaig incorporar sestava treballant en un Pla dEmpresa
que ara ja fa temps que està aprovat i que té uns paràmetres
marcats. Això et dóna una certa tranquil∙litat que hi ha un objectiu
comú a tota lorganització, i que aquest és el que sha de portar a

01’’
03’’
05’’
08’’
10’’

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

La soledad del rey, de José García Abad
Tota pel·lícula entretinguda
El futbol i l’excursionisme
La perdiu i el bacallà
Als països asiàtics

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

terme. Això en termes econòmics. I en termes socials torno a
repetir allò dabans: mai nhi ha
prou. Però la salut, en general, és
bona.

Quina opinió té de la proposta
de la Generalitat de gravar
determinats productes, com
ara la benzina, per finançar la
sanitat a Catalunya?
Jo sé que la resposta que donaré
ara no és excessivament política,
però el gravamen de la benzina jo
el considero positiu. Si es grava la
benzina, això ho pagarem els que
vivim a Catalunya i els que ens
visiten, per tant, els turistes i els
francesos que vénen aquí a omplir
els seus dipòsits de benzina ens
ajudaran a pagar la sanitat. Jo,
aquest gravamen, des del primer
dia lhe trobat positiu.

I de la proposta de copagament?
Aquest és un altre tema que en
altres països ja sha dut a terme i
ha portat problemes de visió política i de sensibilitat ciutadana. I
aquí no estic tant dacord, perquè
considero que el cost que paga el
ciutadà a la Seguretat Social ja és
prou alt. Llavors, potser cal que
revisem com estem administrant
aquests recursos i valorar si estan
ben gestionats. Si estem convençuts que la gestió és bona, ens
ho mirarem duna altra manera.
Abans destar a la Corporació
sempre feia la broma que si jo,
en comptes de pagar les assegurances socials que em pertoquen a la Seguretat Social les

Qualsevol tema de jazz
Charles Laughton
Jordi Pujol
Ser jo mateix
La unió de la família
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pagués a una clínica privada, cada vegada que fes un esternut
hem posarien una catifa. Per tant, si a sobre de pagar el que
paguem hem de posar un complementari, doncs no ho veig
tant clar.

Dels diferents temes que té sobre la taula, quin és el que
més li preocupa?
Preocupació, com a preocupació que mobsessioni no en
tinc cap, la veritat, perquè la gestió sanitària que tenim és
de primera línia i en aquest sentit estic molt tranquil. Això
a banda dels temes propis que ens preocupen a tots, com les
llistes despera... Jo diria que la meva preocupació pura i dura és
mantenir lassistència al màxim nivell. Una altra cosa és que, en
termes econòmics, ens preocupi no arribar a un resultat

endavant. Aquí nosaltres podem aportar molts continguts, però el que no
tenim són els diners per les infrastructures, pressupostades en uns tres
milions deuros...tot i que està clar que el més important no són els edificis,
sinó els continguts i els resultats daquests continguts. Perquè a totes les
ciutats catalanes en trobarem exemples dedificis que shan construït i, en
canvi, estan buits... En letapa en què estem, la unió de diferents institucions
de la ciutat farà possible el poder tirar endavant amb determinats projectes
presentats des del Taulí. I això és molt important.

«Tinc confiança en el suport
de la consellera de Sanitat per ajudar-nos
a fer possible la segona fase del POPT-2 »
equilibrat del 100%, però en el seu conjunt jo també entenc
que una institució pública com aquesta tampoc pot fer superàvit.
I el que succeeix és que petites desviacions que es produeixin al
llarg del cicle econòmic poden provocar unes quantitats una
mica esgarrifoses. I si en un moment donat tenim una desviació
del 3%, cosa que en una empresa privada duna magnitud inferior al Taulí preocuparia ben poc, en aquesta casa suposa un
dèficit important.

Com afrontem el POPT-2, en aquest sentit?
Això forma part de les meves il∙lusions, perquè amb la seva
execució es podran resoldre molts dels problemes que ara
tenim. I dintre daixò, doncs em preocupa que ara per ara només
tinguem recursos per portar a terme la primera fase. Tot i això,
tinc confiança amb el suport de la consellera de Salut, Marina
Geli, que ens va visitar el passat mes de febrer i es va
comprometre a ajudar-nos a portar a terme la segona fase. No
hem doblidar que la part del projecte que quedaria com a segona
fase afecta principalment a Salut Mental, i en aquest àmbit les
necessitats que tenim són de primera. Però jo haig de creure
en els polítics. I tot i que els polítics tenen un pressupost, que
és el que és, i no dóna per més, hi ha un qüestió que són les
prioritats. I des de la meva òptica, és clar, les prioritats passen
per Sabadell.

Dels altres projectes que hi ha endegats, quin és el que li fa
més il·lusió?
El Parc de Salut és un dells, entès com a projecte de ciutat en
què la col∙laboració del Parc Taulí és imprescindible perquè tiri

Pere Fonolleda , al seu despatx de La Salut. S.A.

Com definiria el seu estil de presidència?
Cada persona individual té un estil propi. El meu estil? és molt senzill:
treballar, lluitar i tirar endavant les coses. I més enllà daixò, no tinc cap
pretensió de passar a la història.

Quina és la imatge que li agradaria que tinguessin de vostè, els
professionals del Parc Taulí ?
Cap en concret. Vull que tinguin la imatge que estic a la seva disposició,
perquè sóc jo qui estic a la disposició de la Corporació i no la Corporació a la
meva... I, un cop acabi, que no sen recordin de mi, que és el millor que et
pot passar... Jo penso que quan no sen recorden dun és senyal que les coses
han funcionat bé. Normalment la gent sen recorda més dallò negatiu més
que dallò positiu...
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[què sabem de...?]
... la depressió?

La depressió és la malaltia mental més comuna i afecta el 5% de la població
En el decurs de la seva vida, una de quatre persones tindrà suficients símptomes de depressió com per merèixer una diagnosi.
La depressió té diferents perspectives: la considerem un símptoma, una síndrome o una malaltia. Com a símptoma, pot acompanyar a altres
trastorns, com a síndrome agrupa processos caracteritzats per tristesa, inhibició, culpa, sentiment de minusvàlua i pèrdua de l’impuls vital. En
canvi, com a malaltia vista des de la perspectiva mèdica i entesa com un trastorn, presenta una etiologia, una clínica, un curs, un pronòstic i un
tractament específic, segons el Dr. Josep Moya, psiquiatre i director de Salut Mental Parc Taulí.

Tan malament està la nostra societat?
En primer lloc, cal advertir que amb el terme depressió sentenen conceptes
molt diferents i, en conseqüència, depenent que els estudis epidemiològics
considerin depressió, la prevalença dels fenòmens depressius variarà
considerablement. Tanmateix, també cal assenyalar que la nostra societat es
troba sotmesa a tot un conjunt de factors estressants que faciliten laparició
de trastorns depressius.
Vol dir que la nostra societat provoca trastorns depressius?
La societat capitalista no promou les relacions humanes, sinó que proposa als
individus relacions amb objectes de consum. Ara bé, lexperiència del dia a dia
ens mostra que aquest canvi produeix subjectes insaciables en la seva demanda
de consum, fet que sevidencia molt clarament en el món dels infants i
adolescents actuals. Finalment, en aquest marc social, ser precari, com titulava
un article recent publicat a La Vanguardia, en un món de benestar col∙loca a
molts joves en un estat de frustració davant el desajustament entre formació
i ocupació, que, en ocasions, produeix una depressió. Crec que aquest és un
dels aspectes que defineixen la nostra societat.

Davant problemes familiars, laborals, per malalties o per la
mort de persones estimades, estem davant d’un trastorn
depressiu?
En absolut. De fet la vida ens col∙loca sovint davant de situacions
que són difícils de suportar, tanmateix, no reaccionem de manera depressiva sinó simplement amb tristesa o angoixa, però això,
vull recalcar-ho, no constitueix per si sol una depressió, ja que la
persona pot continuar amb la seva activitat habitual tant en la
vessant laboral com la familiar i social.

Hi ha diferents tipus de depressió?
En efecte, hi ha depressions lleus, que es caracteritzen per presentar solament dos o tres dels símptomes abans esmentats.
Daltra banda, hi ha depressions moderades (majors), que es
defineixen, segons els criteris del DSM IV, per un estat dànim
depressiu, una disminució de linterès o de la capacitat per obtenir
plaer en la major part de les activitats, insomni o hipersòmnia,
cansament fàcil, agitació o enlentiment psicomotor, sentiments
dinutilitat, disminució de la capacitat de concentració i,

Quins són els símptomes de la depressió?
El símptoma nuclear de la depressió és la tristesa vital i profunda que afecta
totes les àrees de la vida de la persona. En general, una disminució del benestar
o bé una manca dinterès per la major part de les coses i assumptes de la vida
quotidiana, són els primers símptomes dun estat depressiu.
Un tercer símptoma és la pèrdua denergia o cansament quasi tots els dies de
la setmana, de manera que el subjecte té dificultats per mantenir la seva
activitat normal. Posteriorment, shi poden afegir altres símptomes, com la
pèrdua de la confiança en si mateix, sentiments de culpa, pensaments
recurrents de mort o de suïcidi, disminució de la capacitat de concentració,
agitació o retard psicomotor, insomni o hipersòmnia durant tot el dia i, per
últim, canvis en el comportament alimentari (en general, pèrdua de la gana).

Fotograma de la pel·lícula Interiors de Woody Allen
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El Dr. Moya és el director de Salut Mental Parc Taulí . S.R.

El símptoma nuclear de la depressió és la
tristesa vital i profunda que afecta totes
les àrees de la vida personal
finalment, pensaments recurrents de mort o ideació suïcida. El
darrer tipus de depressió és la psicòtica, caracteritzada per la
presència didees delirants i dal∙lucinacions.

Se solen atribuir a la depressió la major part dels suïcidis. Realment hi
ha una relació causa-efecte tan clara?
Se sap que el trastorn psiquiàtric és el factor més implicat en el fenomen
del suïcidi. Els trastorns de lestat dànim (depressió i trastorn bipolar) són
aquells que presenten més incidència respecte lepidemiologia del suïcidi.
No obstant, cal afegir altres tipus de trastorns com les toxicomanies,
lalcoholisme i lesquizofrènia. A banda daixò, també cal destacar altres va-

Com es pot ajudar a algú a superar una depressió?
La depressió, entesa no com sinònim de tristesa, sinó com un
estat anímic particular que requereix un ajut professional, comporta un grau important de patiment, a més a més duna
disminució de la capacitat per realitzar les tasques habituals. En
aquest context, el millor que es pot fer és convèncer a la persona de que necessita ajut i poder acceptar les conseqüències del
seu estat tant en lentorn familiar i social com en el laboral.

Quin és el procediment assistencial davant d’una persona
amb depressió?
El primer procediment assistencial consisteix en una consulta
al metge datenció primària (metge de família o pediatre), per
tal destablir si la reacció del subjecte constitueix algun tipus de
trastorn mental o bé es tracta duna reacció normal davant
duna situació de pèrdua. Andrew Solomon, en el seu llibre El
dimoni de la depressió (2003), ens diu que per a ser criatures que
estimem, hem de ser criatures que ens desesperem per allò
que perdem, i la depressió seria el mecanisme daquesta
desesperació. Tot i que no estic massa dacord amb aquesta
hipòtesi, penso que ens serveix com a element de detecció
dallò que pot ser una reacció depressiva davant duna pèrdua.
Quan la desesperació degrada la persona i eclipsa la seva capacitat
de donar o rebre afecte és quan sha de consultar al metge
datenció primària.

El trastorn psiquiàtric és el factor més implicat
en el fenomen del suïcidi
riables com, per exemple, els factors socials (estat civil, família, professió,
religió, nivell cultural i aïllament social). En aquest sentit, una bona integració
a la comunitat a què es pertany, una adequada estructuració familiar així
com adequades relacions de veïnatge i damistat es consideren condicions
socials importants per preservar lindividu dun comportament suïcida.

La OMS explica l’augment de la depressió pels canvis accelerats en
la forma de vida, la desestructuració familiar i el lent però progressiu
trencament amb les tradicions i les estructures socials. Hi està
d’acord?
Hi estic bastant dacord. De fet, molts autors han realitzat interessants
aportacions a la qüestió esmentada. Un dels sociòlegs de més prestigi en
els últims anys es pregunta com es poden sostenir relacions socials
perllongades i com pot un ésser humà desenvolupar un relat de la seva
identitat i de la seva història vital en una societat composta depisodis i
fragments. El capitalisme a curt termini  l actual  amenaça amb erosionar
el caràcter, en especial aquells aspectes que uneixen els éssers humans
entre si i proporcionen a cadascun dells una sensació dun jo sostenible. És
en aquest marc on es donen les condicions per a laparició destats
depressius. SUSSI ROVIRA
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[notíciesdelscentresde serveis]
CISC

CCC

centre integral de serveis comuns

centre de comunicació de la corporació

Obres i adequació d’instal·lacions
a l’Albada i a l’Hospital de Sabadell

III Mostra de dibuix infantil
Parc Taulí Estiu - 2004

A banda de les adequacions de caire menor, des de fa mesos estem portant
a terme una sèrie de projectes dobres i instal.lacions que es materialitzaran
aquest estiu, i que volem destacarpel seu impacte. Al Centre Albada saborda
el projecte dhospitalització de joves amb grans discapacitats, que comporta
lampliació de la 4ª planta i part de la 5na. Per tal dadaptar la nova edificació
a la normativa vigent en matèria de
seguretat, se suprimirà una de les
escales actuals per poder disposar
dun segon ascensor i la preceptiva
escala demergències exterior a
ledifici. També esperem resoldre
per aquest estiu el tema de la
climatització de tot ledifici, que ha
requerit prèviament lampliació de
les línies de subministrament
elèctric i la instal∙lació duna estació
transformadora.

Aquest estiu tornem a gaudir al vestíbul del Taulí de la frescor,
la simpatia i el color dels dibuixos fets per nens i nenes. En
aquesta ocasió el tema de la mostra ha estat lhospital, tema
que, encara que formi part del nostre dia a dia, no deixa de ser
sorprenent vist a través dels ulls dels petits.
Des del dia 23 dabril i fins el 24 de juny, al taulell dinformació
del vestíbul del Taulí, shan recollit les obres dels nens que

Referents dels projectes tècnics. S.R.

També aquest estiu es rehabilitaran
diferents espais a lHospital de Sabadell. Concretament, la planta 9na serà
objectiu dun abordatge integral: es canviarà la xarxa daigua, es renovaran
els banys i els protectors de parets als passadissos i habitacions, es canviaran
les portes i es pintaran sostres i lluminàries. Tot això permetrà adaptar-la
per complet a la normativa vigent en matèria daccessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques. El calendari dactuacions que sha concretat és el
següent:
juny
Albada
Obra
Climatització
Xarxa elèctrica

Hospital
9a planta

juliol

agost

Cartell de la III Mostra de Dibuix Infantil Parc Taulí

participen en aquesta III Mostra de Dibuix infantil Parc Taulí,tots
ells relacionats dalguna manera amb el Parc Taulí, ja sigui com
a usuaris o com a familiars dels professionals que hi treballen.

setembre
Lacte dinauguració daquesta mostra, que es podrà visitar fins
el 31 dagost, tindrà lloc el proper 7 de juliol, a dos quarts de dues
de la tarda. Està prevista lassistència del president de la Corporació
Parc Taulí, Pere Fonolleda, la directora general, Helena Ris, els
nens i el seus familiars i tots els professionals de la CSPT que
els vulguin acompanyar. Tots els nens presents en aquest acte
i que hagin participat en la mostra rebran un petit detall.

CSI

SAC

centre de serveis informàtics

Serveis d’Atenció al Client

Consells per a un millor coneixement El ciutadà opina: memòria dels Serveis
de les eines informàtiques a la CSPT d’Atenció al Client 2003 sobre la qualitat
Sobre la seguretat dels vostres documents
a la carpeta usuari
> Sabíeu que...
Davant de qualsevol intervenció en el vostre PC per part dels
professionals del CSI, la informació que es restaura per defecte
és la inclosa en la carpeta anomenada Usuari del disc dur (C)?

Per això, és aconsellable...
> Que tingueu organitzats els vostres directoris a dins de la
carpeta Usuari (facilitant daquesta manera la realització de les
vostres còpies de seguretat)

o que...
> Si voleu tenir els vostres documents fora daquesta carpeta,
informeu a làrea de Suport del CSI en el cas duna intervenció
en el vostre PC, per tal devitar la pèrdua daquesta informació

> Sabíeu que...
Darrerament estem patint una entrada massiva de virus
informàtics que circulen per la xarxa, els quals podrien provocar
problemes de funcionament en els nostres ordinadors?

Lavaluació de lopinió de ciutadà entorn als serveis que presta la CSPT es
realitza des de fa 16 anys. Al principi només es feia través de les reclamacions,
suggeriments i agraïments (un mètode passiu que principalment recull
reclamacions), però de manera progressiva shan incorporat altres tècniques,
com les enquestes i les avaluacions amb clients simulats. A través de les
reclamacions, suggeriments i agraïments recollits el 2003 es van detectar,
principalment, els següents problemes:
> Els relacionats amb l’accessibilitat:
- Es continuen recollint queixes relacionades amb les llistes despera per
intervenció i primeres visites, tot i laugment progressiu de lactivitat durant
els útims anys.
> Els relacionats amb aspectes organitzatius:
∙ Un aspecte a millorar són els problemes amb les citacions per visita. Per
això ja sha realitzat lobertura de les agendes de Consulta Externa a un any
i està previst el recordatori automàtic dalgunes visites.
∙ Lalta pressió assistencial quan a la necessitat de llits, els trasllats en el
transport sanitari i lanul∙lació dalguna intervenció, han estat problemes
que shan donat en nivells semblants a altres anys.
> Sobre l’assistència i tracte:
∙ Tradicionalment aquest és làrea amb menys reclamacions, fet que sha
mantingut durant el 2003.

Per això, aconsellem...
> No desactivar lantivirus instal∙lat als nostres ordinadors
(McAfee), per tal de garantir la protecció.
> Quan rebem un missatge en el correu electrònic, cal tenir en
compte les següents consideracions abans dobrir-lo:
∙ Comprovar que ladreça del remitent tingui un format
estàndard.
∙ Desconfieu dels subjects (títols) que estan en anglès...
∙ Comprovar la coherència del tema (subject), tant si ladreça és
desconeguda com coneguda.
∙ No obrir els missatges que us semblin sospitosos de contenir
virus i esborrar-los directament.

Una altra acció a destacar ha estat la realització denquestes, una tècnica
més activa, sensible i neutra per valorar la satisfacció en comparació amb les
reclamacions. Shan realitzat als següents àmbits: Centre de Salut Mental
dadults (consulta externa i hospitalització), Centre de Salut Mental infantiljuvenil (consulta externa), Neonatologia, Unitat de Diabetes, Endocrinologia
i Nutrició (UDEN), Atenció Primària Can Rull i Medicina (consulta externa
preferent). En total shan realitzat 1.143 entrevistes a malalts, pares
(Neonatologia) i familiars (Salut Mental).
Daquestes enquestes destaquem la del CAP Can Rull -en què es van
enquestar 400 persones- la segona aplicació de lenquesta a pacients atesos
a hospitalització de Salut Mental - que ha mostrat una millora important en
diferents aspectes respecte lanterior - i la realitzada a la UDEN, despecial
importància al ser un àmbit que desenvolupa la seva activitat a atenció primària
i a lhospital. Tot i els bons resultats obtinguts en tots els casos, shan identificat
punts de millora que es tornaran a avaluar el 2004.
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[l’institut universitariilafundació]
El Parc de Salut avança
Es treballa en un conveni entre les institucions que lideren el projecte
La Comissió Gestora del Parc de Salut, integrada per representants de
lAjuntament de Sabadell, la Fundació Parc Taulí (FPT) i la Corporació Sanitària
Parc Taulí (CSPT), com a entitats que impulsen i lideren el projecte, està
treballant en lelaboració dun conveni entre les institucions que possibilitarà
la transformació de lantiga Caserna de la Guàrdia Civil en un Parc de Salut
que acollirà, principalment, iniciatives de docència, de recerca i dinnovació.
Amb lobjectiu dobtenir els recursos necessaris per a ledificació i dotació
dequipaments científics i tecnològics per desenvolupar projectes, també
sestà treballant en diversos fronts: en el conveni esmentat, en la tramitació
dun ajut FEDER a través del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya i en la sol∙licitud dun altre al Ministerio dEducación y Ciencia en
la convocatòria del mes de juny Infraestructuras Científicas y Tecnológicas.
De manera paral∙lela a aquestes accions també sha presentat a la Fundació
Caixa Sabadell una proposta de col∙laboració per desenvolupar els següents

projectes dinnovació en productes i serveis vinculats a la medicina i basats en noves tecnologies:
1) Atenció Remota al Malalt Crític. Per a la gestió de llits dUCI
a distància, millorar la monitorització del transport sanitari o
portar més enllà lhospitalització domiciliària.
2) Informació sanitària a labast dels ciutadans. Permetria als
ciutadans accedir personalment, via Web, a les imatges
mèdiques digitals, de manera segura i en qualsevol lloc.
3) Programa poblacional de prevenció de mort sobtada. Preveu
implementar una xarxa intra i extrahospitalària dutilització de
desfibril∙ladors automàtics i semi automàtics.
4) Dit instrumental quirúrgic. Instrument robòtic que
permetria millorar les intervencions quirúrgiques dhèrnies
inguinals.

Comença la tercera edició de Sabadell
Universitat amb la participació del Parc Taulí
Entre els propers dies 5 i 9 de juliol tindrà lloc a la ciutat la tercerca edició de
Sabadell Universitat que, com cada any, es presenta com un seguit d’activitats
docents impulsades per l’Ajuntament de Sabadell i les universitats vinculades
a la ciutat (UAB, UOC, UPC, ESDI i Fundació Parc Taulí). Sabadell Universitat
«pretén aportar coneixements i reflexions al voltant de temes dactualitat
per a la societat, ja siguin de caràcter econòmic, científic, ambiental o de
solidaritat».
La programació daquesta edició ofereix un total d11 seminaris, dos dels
quals són coordinats per professionals de la nostra institució. El «1r seminari
internacional sobre robòtica i salut» està coordinat pel director del Programa de Noves Tecnologies (NT) en Cirurgia de lHospital de Sabadell, Enric
Laporte, i tindrà lloc el 5 de juliol al Casal Pere Quart. Daltra banda, el
director de Desenvolupament Organitzatiu dUDIAT-CD, Joan Guanyabens,
és el coordinador del «3r Seminari Internacional sobre Imatge Mèdica i les
Tecnologies de la Informació». Aquesta darrera sessió tindrà lloc a la Sala
dActes de la pròpia Corporació, el 9 de juliol. Al Web de Sabadell Universitat
http://www.sabadelluniversitat.org, trobareu informació més detallada sobre
les ponències daquesta edició, a més a més dun recull de les ponències

El Prof. Pasqual és el president del Comitè Científic. S.A.

presentades als diferents seminaris de les dues anteriors
edicions.
Recordem que, des de la seva creació, el Comitè Científic de
Sabadell Universitat - el màxim òrgan de decisió de totes les
activitats universitàries que es generen en aquest esdevenimentestà presidit pel president de la Fundació Parc Taulí,Prof. Ramon
Pascual i Sans, coordinador de Sabadell Universitat.
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[elparc taulía internet]
A la Intranet:
Nova pàgina inicial de la Intranet (www.cspt.es/intracspt)
El passat 19 dabril es va estrenar la nova pàgina inicial de la
Intranet, amb importants canvis en el disseny i en lorganització
de la informació. El canvi sha fet davant la necessitat de dotar
aquesta eina de comunicació interna duna nova estructura que
reordenés el gran volum dinformació que conté, i alhora
facilitar la incorporació de nous continguts.
En el seu disseny sha tingut en compte que laccés a la
informació i la navegació per les seves pàgines fos més senzilla
i intuïtiva. Tot i això, des del CRIW continuem treballant amb la
vostra imprescindible col∙laboració, en la millora constant
daquesta eina que registra més de 50.000 consultes setmanals
de professionals de la institució.

S’han assolit pics de més de 100.000
consultes setmanals després de l’estrena!

Al Web:
Mou-te amb un ascensor virtual per les plantes dels edificis de la
Corporació

Art Taulí al Web
Des de fa pocs dies podeu
gaudir de lespai Art Taulí
al Web. Art Taulí promou,
organitza i dóna suport a
la realització dactivitats
artístiques al Parc Taulí,
ofer i nt la p ossibil itat

Una zona destacada del Web conté els plànols de les plantes dels edificis del
recinte del Parc Taulí (Taulí, Santa Fe, CQA, UDIAT, La Salut, Victòria
Eugènia, VII Centenari i Albada), dissenyats de manera que el navegant es
pot moure amb un ascensor virtual per conèixer els serveis ubicats a cada
planta. La zona conté un cercador, a través del qual podeu cercar aquell àmbit
que us interessi.

dexposar-hi a aquelles
entitats o particulars que
així ho vulguin. D entre
tots els apartats del Web,
en destaquem dos:

Portada del Web d’Art Taulí

> Exposicions: agenda de lany en curs i arxiu històric, amb
fitxes de totes les exposicions i activitats realitzades en el marc
dArt Taulí des de 1992, moltes delles amb fotografies.
> Fons Art: col∙lecció de les obres dart propietat de la CSPT,
classificades per tipus, tècnica, data i autor.
Accés: Botonera esquerra > «Serveis i llur ubicació»
Accés: Pàgina inicial > La Corporació > Art Taulí

Pàgina inicial > «Localització dels serveis»
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[elsnostresprofessionals]
Andreu Fontdevila Cano
PER F IL
Nascut a Sabadell
Edat: 44 anys
Casat i amb dos fills: un nen de 17 anys i una nena de 12
Treballa a la Corporació des del 1991
Actualment dóna suport administratiu al CISC

«Esportista»
Professor titulat de fitnnes i musculació. Actualment és monitor de
spinning (ciclisme indor - bicicleta estàtica amb música). Això compaginat
amb la preparació per les a curses, ja que participa en mitges maratons,
maratons, i curses de 10 Km. (a més a més, els caps de setmana que no té
cursa, fa uns 130 Km en bicicleta).

Quin va ser el teu primer esport?
El meu primer esport va ser el culturisme de fet a lAndreu Fontdevila el
vàrem conèixer molt musculós. Vaig canviar desport el dia que em vaig
posar a córrer en una cinta i vaig veure que en tres minuts estava bufant.
Men vaig adonar que la musculatura era molt maca, però que realment no
estava en forma. Llavors vaig decidir canviar a latletisme amb tot allò que
comportava, un canvi dràstic en lalimentació i baixar algunes talles a la roba.

Què aporta l’esport a la teva vida?
Amics , feina, bona forma física i equilibri personal. Lesport com a constant
diària a la vida és essencial per lequilibri i el benestar, és la meva vàlvula
descapada a la pressió i lestrès diaris. Fent esport amb regularitat es curarien
moltes malalties i depressions. Em faria il∙lusió ajudar a incorporar lesport
al dia a dia dels professionals de la CSPT que ho vulguin. Tenim aquí molt
bons espais per practicar esport i de ben segur que els professionals ho
agrairien.

Els que no fem cap esport, per on hem de començar?
El millor és començar caminant, a poc a poc, i anar passant de caminar a
còrrer lentament. Quan ja es pot còrrer lentament 20 minuts, el següent
pas és augmentar progressivament el temps. És molt important portar un
pulsòmetre per tal de no excedir-nos mai de la freqüència cardíaca màxima,
que es calcula restant a 220 ledat de la persona (exemple: si tens 40 anys
el nombre de pulsacions màximes és de 180). És a partir dels 30 minuts de
mantenir un nivell dentre el 70% i el 75% de la freqüència màxima cardíaca
que es comença a perdre greix corporal acumulat.

L’Andreu dona classe d’spinning en un gimnàs de la ciutat S.G.

Des de quan participa la CSPT en la Cursa Atlètica de la
Sanitat Catalana?
Des de fa 8 anys i , com a equip, les hem guanyat quasi bé totes.
Je, je, ..., deixem el pavelló ben alt encara que amb poca
participació, sobretot masculina.

Quins són els teus companys d’equip més habituals en
aquesta cursa ?
El nucli de lequip, els que fa més temps que participen són:
Miquel Arenes, Montse Rosell, Xavi Pacheco, Àngel Gilabert,
Carles Galícia i jo matiex. Aquests són els professional que
participen des de fa 8 anys seguits, però han participat daltres.

Participeu junts en cap altra cursa?
Amb Miquel Arenes i Montse Rosell hem coincidit en carreres
de fons i mig fons, sobretot en mitges maratons (21 Kms).

Fins quan aguantarà el cos?
Amb més o meys intensitat segur que aguantarà sempre.
Sempre sha de fer salut. SOLE GARCÍA
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[el taulell d’anuncis]
Es ven

Es ven

«Comanche» en bon estat.

Seat Ibiza Stella

Dues habitacions

Any 2001, 1.4, 60 cv, gris

Preu:450 euros

metal∙litzat, 3 portes, 60.00km,

Tel. 667 643 099

climatització, ràdio CD, full
equip.
Preu 6.200 euros
Tel. 661 210 504

Es ven

Es ven

BMW 328 coupe

BMW 320 D Touring, model 2002, 150

Tots els extras incloent-hi telèfon

cv, diesel, 49.000 km, lliure de

Preu: 12.000 euros

revisions, 6 airbags, ESP control de

Tel: 606 420 052

tracció, ABS, DSC control dinàmic
estabilitat, control distància aparcament,

Hyunday Lantra 1.8100.00 km

climatitzador automàtic i moltes més

Matrícula SF, Aire condicionat

prestacions. Garantia europea un any.

Doble airbag, Molt bon estat

Preu: 23.440 euros

Preu: 2.200 euros

Tel: 639 710 512 - 937 160 628

Tel: 696 031 120 - 607 223 333

Demanar per Xavi

Es ven

Es ven

Es lloga

Es lloga

Pis a Rubí, Can Fatjó, Moblat,

Ford A, 1929, descapotable

Estudi a lEstartit, 1ª línia de mar,

Apartament a Calafell, 2ª línia de

70 m2, 3 hab, bany , menjador

Molt bon estat, en funcionament,

totalment equipat, 2-4 persones,

mar, 5 ó 6 persones, ben equipat, es

16 m2, balcó, cuina equipada,

documentació en regla.

jardí i piscina.

lloga per Setmana Santa i mesos

gas natural, rebedor. Molt bon

Tel. 937 258 247, Jordi

Preus:

destiu

Del 18 al 31 de juliol: 650 euros

Tel. 937 172 435

estat, assolellat, aprop estació
FFCC, zona molt tranquil∙la.

Pis a lEix Macià

De l1 al 21 dagost: 750 euros

Preu: 149.000 euros

Tel. 937 236 430

Del 22 al 31 dagost: 650 euros

Primer pis duna casa anglesa al

Tel. 649 550 513

carrer Tres Creus. Econòmica.

Tel. 609 035 071

Telf: 609 635 026. Josep Mª.

Apartament a Port del Comte
16 milions pts. Tel. 936 927 054

Es lloga

S’ofereix

NO OS DIGO ADIÓS SINÓ HASTA SIEMPRE

Apartament a la Cerdanya

Grup de joves amb voluntat

Ante la imposibilidad de poderme despedir de todos vosotros, aprovecho la oportunidad

francesa, planta baixa de dues

demancipar-se, sofereix per a

que me ofrece el Taulíreport para daros las gracias y haceros llegar mi mas sincera

hab., a 6 km de Puigcerdà,

contracte de masoveria urbana

gratitud por la amistad y el cariño que he recibido de vosotros a lo largo de todos estos

mesos de juliol, agost i setembre

a Sabadell.

años en los que hemos trabajado juntos.

Tel. 937 231 258 - 619 062 305

Tel. 677 091 489

No os digo adiós si no hasta siempre!

Serveis
Necessiteu un corrector lingüístic?
Es fan correccions lingüístiques
i/o ortogràfiques en català.
Tel: 626 763 090

[el directori]

S’ofereix
Noia amb experiència

Un abrazo

Per cuidar personas grans i/o

Ana Otero - Urgencias

realitzar feines domèstiques
Tel. 635 098 699

UDIAT Centre Diagnòstic

Sabadell Gent Gran CS

Unitat d’Atenció al Client

Recepció: 937 171 154

Directe: 937 234 573

Directe: 900 181 423

udiat@cspt.es

sgg@cspt.es

uac@cspt.es

Albada, Centre Sociosanitari

CAP Can Rull

Programació

Recepció: 937 458 430

Directe: 937 247 920

Directe: 937 458 288

canrull@cspt.es

programacio@cspt.es

Hospital de Sabadell

Salut Mental Parc Taulí

Centraleta: 937 231 010

IU Fundació Parc Taulí

Centre de Comunicació

Directe: 937 458 377

Habitacions: 937 231 818

Directe: 937 236 673

Directe: 937 458 380

salutmental@cspt.es

ccc@cspt.es

Condicions especials mencionant el Taulíreport

