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L’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
és qualificat amb el TOP 20-2012 per l’empresa IASIST 

per cinquè any consecutiu

El passat dimecres 21 de novembre es va celebrar la Conferència 
Hospitals TOP 20-2012 a l’auditori Rafael del Pino de Madrid, on es va fer 
el lliurament dels guardons “TOP 20” als millors hospitals i a les àrees 
sanitàries més destacades d’abast nacional. En l’àmbit d’hospitals, 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova va obtenir el guardó en la gestió 
hospitalària global entre els millors candidats amb especialitats de referència. 
La jornada va comptar amb la presència del conseller de salut, Boi Ruiz, qui 
va participar en l’acte de lliurament.

Els Hospitals TOP 20 és un programa d’avaluació de centres hospitalaris 
basat en indicadors d’objectius, obtinguts a partir de dades que es registren 
de manera sistemàtica. El programa ofereix al sector sanitari un benchmark 
(tècnica utilitzada per mesurar el rendiment d’un sistema), útil per la millora de 
resultats, basat en indicadors de qualitat, funcionament i eficiència. En aquesta 
edició hi varen participar un total de 166 centres a nivell estatal, dels quals 15 
dels 72 nominats han estat centres sanitaris catalans i que han aconseguit 
endur-se un total de 23 premis.

El centre ha obtingut la 
qualificació en l’àmbit de 
gestió hospitalària global
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L’artista d’Àger Benet Rossell va exposar a 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova

L’acte va comptar amb la presència de l’artista, Benet Rossell, amb el 
regidor de l’Ajuntament de Lleida,  Delegat de Coordinació de Barris, 
Sr. Joan Gómez López del director de Serveis Territorials de Salut a 
Lleida, Josep Pifarré; i el gerent territorial de l’ICS a Lleida, Jaume 
Capdevila; entre d’altres invitats de l’àmbit sanitari i cultural de la 
ciutat.

Benet Rossell neix a Àger l’any 1937. És un artista interdisciplinari 
i investigador, que ha sabut desenvolupar un llenguatge singular a 
base de micrografies, ideogrames i pictogrames originals que no 
pertanyen a cap codi lingüístic. Rossell realitza una pràctica creativa 
on conflueixen la cal·ligrafia, l’escriptura i la pintura.

Rossell, que ja va col·laborar amb l’hospital l’any 2006 amb la 
realització de l’escultura “Una salut de ferro” als seus jardins, ens 
mostra en aquesta exposició “L’intolerable cos del pensament”. Es 
tracta d’un seguit d’obres que sorgeixen arran de la col·laboració de 
l’artista amb el Departament de Psicobiologia de l’Hospital Clínic de 
Barcelona, on es va sotmetre a una ressonància magnètica funcional 
per tal d’investigar quines eren les parts del cervell que s’activaven en 
rebre uns estímuls concrets en forma de paraules. 

El dia 17 de desembre 
l’artista va presentar 
la seva obra a la sala 
d’exposicions de 
l’Arnau 

El passat 17 de desembre 
a la sala d’exposicions de 
l’Hospital va tenir lloc la 
inauguració de l’exposició 
de l’artista Benet Rossell. 
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Benet, com vas decidir fer aquests estudi tan peculiar 
per posteriorment realitzar aquesta obra tan realista i a la 
vegada tan imaginativa? 

En aquella època havia vist unes imatges de 
ressonàncies magnètiques del cervell humà que em 
van fascinar. D’altra banda, la possibilitat de veure la 
cal·ligrafia del pensament −que és al capdavall el que 
mostra una bateria de ressonàncies magnètiques− em 
va semblar prou poètic, i poder verificar l’existència de 
L’intolerable cos del pensament va ser molt instructiu. 
Un cop vaig tenir les imatges, les obres van sorgir 
naturalment.

Per ser considerat un artista, que és dóna en el teu cas 
perquè puguis ficar en pràctica creativa totes aquestes 
qualitats que donen com a resultat una obra teva?  

Jo diria que la incapacitat de fer qualsevol altra cosa! 
De jove vaig estudiar dret, econòmiques i sociologia, i 
vaig marxar a Paris amb l’excusa de fer un doctorat de 
dret. Un cop allà vaig canviar d’opinió i vaig estudiar 
cinema, teatre i ciències religioses: llavors ja era obvi 
que el que m’interessava era el gran microteatre del 
món, i m’he dedicat a representar-lo amb tots els 
llenguatges que he tingut a l’abast.

Actualment, la teva obra es troba a la 30a Bienal de Sao 
Paulo i crec que ets l’únic espanyol present.  

No, també hi exposa un jove artista, en Daniel 
Steegmann, que per cert ha exposat a Lleida, i que 
resideix al Brasil.

Les teves creacions es composen de la confluència 
de diversos llenguatges. Quina és la base de la teva 
inspiració? Com definiries les teves creacions ? 

Hi ha molts artistes que diuen que la inspiració és el 
treball, Picasso entre d’altres. Jo crec que sóc “...un 
calígrafo oriental sentado en la terraza de un café...”, 
com em va definir José Hierro, que mira, somia i festeja 
amb la punta del pinzell.

A l’any 2006 vam tenir el plaer d’inaugurar per 
commemorar el 50è aniversari de l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova l’escultura “Una SALUT de ferro” 
obra teva. Amb aquesta exposició és el segon cop que 

col·labores artísticament amb l’hospital. Quina és la 
impressió que t’emportes?

“Una SALUT de ferro” és una obra que em fa molt feliç, 
crec que dialoga perfectament amb l’entorn, que defuig 
tota grandiloqüència, i que defineix l’àmbit de l’hospital 
com un espai de salut que dóna la benvinguda als 
ciutadans amb aquest “Déu vos guard” laïc: ciència 
i respecte són els conceptes que millor defineixen la 
sanitat pública de la qual hem gaudit aquests últims 
temps i que ara perilla. En aquestes circumstàncies vull 
pensar que la meva escultura “Una SALUT de ferro” 
esdevé ara, més que mai, una celebració del concepte 
de SALUT: una de les millors expressions de la cultura 
i l’índex que indica el grau de civilització de la nostra 
espècie.

Suposo, que també tens altres aficions fora de l’art? I 
em consta que ets un amat de la paraula, escrita i dita. 
També has publicat algun llibre sobre poesia. 

De fet la meva afició és la música: no n’escolto mai 
ni n’he escoltat mai però persegueixo sempre amb 
tota fidelitat i precisió una sola nota, com “l’únic traç 
del pinzell” que el cal·lígraf oriental repeteix tota la vida 
per tal d’arribar a captar les ombres i les llums que ens 
parlen de la veritat de les coses. Faig servir la meva 
música per fer la banda sonora de molts dels meus 
vídeos: per a mi la música és pur paisatge sonor, toco 
tots els instruments del món però només una vegada.
I afegiré: Poesia sí! Poesia sempre! He participat en 
centenar de lectures poètiques arreu. He publicat algun 
llibre de poesia i poemes en diferents publicacions. La 
poesia em serveix per evocar la paraula per llunyana 
que sigui i oblidar-la tot d’una. En mi sempre preval la 
imatge, encara que sé del cert que val més una paraula 
nua que mil imatges patateres!

Gràcies, per tot, per fer-nos sentir així, per facilitar-nos 
i poder conèixer i contemplar la teva obra, encara que 
ha estat pocs dies entre nosaltres. Gràcies per poder-te 
conèixer una mica més com un gran artista i com una 
gran persona. 
Gràcies, et devem dues!!! 

Gràcies a vosaltres, moltes gràcies i cap desgràcia! 
I per concloure, una barretada que crec oportuna:
A LA SANITAT PÚBLICA, L’ARTISTA AGRAÏT!

L’ENTREVISTA A

  BENET ROSSELL
Et consideres un artista interdisciplinari i investigador. Així ho demostra l’exposició que vas realitzar a 
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida del 17 al 21 de desembre de 2012 i que no va deixar 
indiferent a ningú. 
“L’Intolerable cos del pensament” com va titular aquesta exposició, en la qual sotmet tota creació a 
la cadena d’esdeveniments físics i químics que la generen és, si més no, un acte dessacralitzador que 
ens apropa a la veritat que és la natura. 
A l’any 2001, Benet Rossell va col·laborar amb el departament de Psicobiologia de l’Hospital Clínic de 
Barcelona, que dirigia la Dra. Junqué, i es va sotmetre a una ressonància magnètica funcional per tal 
d’investigar quines eren les parts del cervell que s’activaven en rebre uns estímuls concrets en forma 
de paraules. 
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Actualment, gairebé tots els metges i metgesses 
d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) 
prescriuen medicaments als seus pacients mitjançant 
la recepta electrònica. L’any 2007 el Departament de 
Salut, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), 
va començar a implantar aquest sistema que ha 
permès que tots els centres d’atenció primària 
del territori prescriguin electrònicament i totes les 
farmàcies dispensin els medicaments pel sistema 
electrònic. A partir d’ara, també ho faran els hospitals 
gestionats per l’ICS. 

En una aposta estratègica per potenciar la integració 
entre serveis assistencials, generalitzar l’ús de la re-
cepta electrònica i millorar la seguretat en la prescrip-
ció de fàrmacs, els hospitals de l’ICS han començat 
a treballar aquest any amb el mòdul de prescripció 
electrònica que ha desenvolupat l’organització. Es 
tracta d’una eina de treball compartida que permet 
que els professionals de medicina de família, pedia-
tria i infermeria, els especialistes, els farmacèutics i 
altres professionals sanitaris que tenen relació amb 
el procés de salut d’una persona puguin accedir al 
seu pla de medicació, que és únic, i interactuar-hi. 
Tot això, amb les garanties de seguretat necessàries 
per tal d’assegurar la confidencialitat i el bon ús de 
les dades.

Aquest mòdul de prescripció electrònica, integrat a 
la història clínica electrònica tant d’atenció primària 
com d’atenció hospitalària, mostra en temps real la 
informació del pla de medicació del pacient de forma 
global (medicaments que pren, posologia, durada 
del tractament, etc.). També detecta possibles 

L’ICS estén la 

recepta electrònica 
a l’atenció especialitzada

interaccions o incompatibilitats entre medicaments, 
permet modificar o retirar una prescripció i ofereix un 
servei de missatgeria entre professionals perquè el 
metge de família pugui informar l’especialista d’una 
modificació del tractament, per enviar un avís a la 
farmàcia o per fer una consulta entre professionals, 
per exemple. Totes aquestes opcions fan possible el 
seguiment continuat i segur del procés de salut dels 
pacients i, sobretot, d’aquells que tenen patologies 
cròniques. 

La prescripció electrònica afavoreix l’adherència dels 
pacients al tractament, facilita la prevenció de nous 
problemes de salut i potencia la coordinació entre 
professionals sanitaris a través del treball en xarxa i 
la comunicació continuada entre nivells assistencials. 
En definitiva, suposa un pas molt important cap a una 
gestió sanitària centrada en les persones, que millora 
la qualitat assistencial i que contribueix a l’ús racional 
i segur dels medicaments. 

Els hospitals Josep Trueta de Girona i Verge de la 
Cinta de Tortosa van iniciar de forma pilot l’ús de la 
recepta electrònica a l’atenció especialitzada l’any 
2009. L’experiència en aquests dos centres ha 
permès el desenvolupament del mòdul de prescripció 
electrònica que l’ICS està estenent aquest any als 
vuit hospitals que gestiona. 

RECEPTA ELECTRÒNICA 
L’Hospital Vall d’Hebron ha estat el primer que ha 
completat la implementació del mòdul de prescripció 
electrònica a tots els seus serveis. D’aquesta 
manera, tots els metges i metgesses especialistes 

Tots els serveis hospitalaris disposen 
ja d’una eina de treball integrada amb 
l’atenció primària i les oficines de farmàcia 
que permet als especialistes accedir al pla 
de medicació únic del pacient que visiten i 
interactuar-hi.

L’objectiu és potenciar la integració entre 
nivells assistencials i millorar la seguretat 
clínica dels pacients reduïnt els possibles 
errors en la medicació, especialment en el 
cas dels malalts crònics.
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tenen accés al pla de medicació únic del pacient que 
visiten i poden receptar fàrmacs a través d’aquesta 
plataforma integrada que permet un ús compartit 
amb l’atenció primària, les oficines de farmàcia i 
altres centres de la xarxa pública. Des de mitjans 
del mes d’abril, l’Hospital ja ha inclòs 6.700 pacients 
en aquest mòdul clínic, des d’on s’han generat més 
de 35.000 receptes electròniques. Actualment, més 
del 40% d’especialistes d’aquest centre hospitalari 
estan prescrivint electrònicament i properament s’hi 
sumarà la resta. 

Els altres hospitals de l’ICS, que ja tenen el mòdul a 
la seva disposició, estan implementant la prescripció 
electrònica de manera progressiva, a mesura que els 
facultatius especialistes fan la formació necessària. 

Aquesta iniciativa forma part d’un projecte estratègic 
molt més ampli i ambiciós que, aquest 2012, l’ICS té 
entre les seves prioritats. Es tracta de la potenciació 
d’un model col·laboratiu entre l’atenció primària -com 
a peça clau del seguiment dels processos de salut 
de la població- i l’atenció especialitzada, que es basa 
en el desenvolupament i l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació, com ara la història clínica 
compartida, la prescripció electrònica, els gestors de 
processos i la salut 2.0, entre d’altres.

Aquest model assistencial, lligat als objectius del Pla 
de salut de Catalunya 2011-2015, es concreta en 
l’abordatge des de l’atenció primària dels pacients 
crònics amb múltiples patologies i en la reorientació 
de l’atenció hospitalària cap als processos episòdics 
específics de l’atenció especialitzada i d’alta 
complexitat i tecnologia.

El model pretén afavorir el treball 
col·laboratiu i la coordinació entre els 
professionals assistencials que intervenen 
en l’atenció a la salut d’una persona.

Va commemorar el seu 50è aniversari 

A l’acte es va presentar el llibre “50 anys de 
Sanitat a Lleida” i es va retre homenatge als 
antics directors dels SSTT de Salut a Lleida
 
El passat, 5 d’octubre, es va celebrar el 50è 
aniversari de l’edifici dels Serveis Territorials 
de Salut a Lleida amb la descoberta d’una 
placa commemorativa per part de Mari Flor 
Camí i Máximo Gracia, dos dels treballadors 
més antics dels SSTT de Salut a Lleida, i la 
presentació del llibre “50 anys de Sanitat a 
Lleida”, escrit per Jesús Castillón i presentat 
per Josep Maria Bosch, president del comité 
organitzador de l’acte. La commemoració 
va estar presidida pel director dels SSTT 
de Salut, el Dr. Josep Pifarré, i va comptar 
amb l’assistència de l’autor del llibre, Jesús 
Castillón, així com del fill de l’arquitecte de 
l’edifici, Mariano Gomà.

A més, en el mateix acte es va retre homenatge 
als antics directors dels SSTT de Salut a 
Lleida, Antoni Mateu, Sebastià Barranco, 
Joaquín Enrech i Josep Santamaria, a qui 
es va fer entrega d’una placa d’agraïment 
pels seus serveis al capdavant dels SSTT de 
Salut a Lleida.

L’EDIFICI DELS SERVEIS 
TERRITORIALS DE SALUT 
A LLEIDA
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Aula Hospitalària de l’Hospital Arnau 

Des de l’aula hospitalària del centre s’han elaborat un conjunt de punts 
de llibre per vendre de forma simbòlica a 1€. Els diners recaptats també 
es destinaran al projecte de La Marató. Es tracta d’una col·laboració 
amb el Projecte Implica’t, amb l’objectiu de treballar la solidaritat des 
de les aules educatives. La venda d’aquests punts de llibre es va 
efectuar entre altres llocs  al vestíbul de l’Hospital. La Marató ha estat 
un èxit 1041 euros en punts de libres.

Caminata solidària. Organitzada per la secció de metges residents 
del Col.legi Oficial de Metges de Lleida 

“El pasado 16 de diciembre de 2012 se celebró una caminata solidaria 
en colaboración con la Marató de TV3 que este año abordaba la 
temática de la lucha contra el cáncer. Esta iniciativa se organizó desde 
la Sección de Médicos Residentes del Colegio Oficial de Médicos de 
Lleida atendiendo a la vocación solidaria que mantiene este colectivo 
como una de sus inquietudes desde su creación ya en abril de 2012. 
El evento consistió en una caminata a primera hora de la mañana con 
salida desde los jardines del Hospital Universitario Arnau de Vilanova 
y llegada en el río donde se pudo disfrutar de un desayuno al aire libre. 
Contamos con la presencia de más de un centenar de personas que 
se acercaron a caminar y que colaboraron con una inscripción de 5 
euros y un donativo de tal modo que se llegó a recaudar una suma 
aproximada de 1000 euros. El Colegio Oficial de Médicos de Lleida, 
por su parte, realizó un donativo de tal forma que finalmente se han 
donado 1500 euros a la Marató. 

Aprovecho estas líneas para agradecer a todas las personas que se 
acercaron, fundamentalmente profesionales de la sanidad y allegados, 
a la Junta de Gobierno de este Ilustre Colegio de Médicos por su 
presencia y colaboración, al personal de trabajadores del COMLL por 
facilitar que esta iniciativa se pudiera materializar y, por supuesto, a 
esta sección de residentes que tengo el honor de presidir porque sin 
su entusiasmo y dedicación no hubiera sido posible.” 

MARATÓ 2012

La 21ena edició de la 
Marató de TV3, celebrada 
el passat diumenge dia 
6 de desembre, va estar 
dedicada a la lluita contra 
el càncer. Els diners 
recol·lectats aquest any 
han estat donats a les 
organitzacions de recerca 
contra el càncer, que ja 
estan obrint noves vies 
per a la curació d’aquesta 
malaltia, tendint cada cop 
més cap a un tractament 
personalitzat.

María Irigoyen Otiñano
Presidenta de la Sección de Médicos 
Residentes del COMLL
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UNA MARATÓ DE RÉCORDS 
Volem donar les gràcies a tota la població de 
Guissona per fer que aquesta MARATÓ 2012, 
dedicada al Càncer hagi estat una MARATÓ DE 
RÉCORDS.

GUISSONA va fer per primer cop CALENDARIS 
SOLIDARIS amb imatges de totes les entitats de la 
vila. Encara podeu adquirir el calendari a la Llibreria 
Issauna, la recaptació, 4€, s’ingressa directament a 
LA MARATÓ

GUISSONA va recaptar 9984,73€ per la Marató, 
recaptació record

GUISSONA es va mobilitzar per la Marató, enguany 
van ser 37 les entitats que van participar-hi!

GUISSONA va realitzar 2 dies d’activitats per la 
MARATÓ. El dissabte es van iniciar les activitats 
amb el campionat de l’Escola de Futbol Base, el 
pessebre vivent a la Parròquia i el teatre a càrrec 
dels Quatre Gats.I el diumenge, les activitats van 
començar més aviat que mai, amb la xocolatada de 
La Manduca, la pedalada per la Marató, la cercavila 
dels gegants i capgrossos i dels Margeners, el pilar 
Margener i la batucada dels Un, dos, tres, kuà en 

directe per TV, després la Festa d’Entitats amb 
un munt d’activitats diverses, la cursa solidària 
de l’Escola Ramon Faus i Esteve i per acabar, el 
festival de cloenda més emotiu que mai hem viscut 
amb l’Escola de Dansa Montse Esteve.

GUISSONA actualitza el marcador de TV3. Els Un, 
dos, tres, kuà van portar a Guissona la primera 
actualització de marcador fora dels estudis de TV3, 
una actualització que va fer vibrar a tot Catalunya.

GUISSONA per primer cop treballa en xarxa amb 
la resta de Catalunya unint-se al projecte PEDALA 
PER LA MARATÓ organitzat pel Club Ciclista Alt 
Llobregat Pla i Baixada. La secció BTT de l’ACLE 
ha passat al davant d’aquesta activitat, organitzant 
una pedalada en la que hi han participat una 
quarantena de guissonencs i guissonenques, 
esperem que l’any vinent en siguem quaranta més. 
Gràcies a la participació d’un munt d’Ajuntaments 
i Club Ciclistes de Catalunya, el Club Ciclista Alt 
Llobregat Pla i Baixada ha ingressat a la Marató 
5957,74€.

GUISSONA és cada cop més solidària!!

el correu de l’Arnau99
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En nom dels voluntaris i col·laboradors de l’Associació de Caritat de St. 
Vicenç de Paul vull donar les gràcies: a tot el personal de l’Arnau pels 
productes que van aportar durant la campanya que es va fer a primers 
de desembre passat; a la dirección de l’hospital per permetre dur a 
terme aquesta recollida i, a les responsables del gabinet de comunicació 
i imatge pel seu interès i la seva col·laboració per a que fos possible.
Tota ajuda, per poc que pugui semblar, és important per a aquelles 
persones que en aquests moments estan vivint uns moments difícils i, 
no només pel valor econòmic dels productes que s’aporten i que no els 
cal comprar, sinó sobretot per saber que tenen el suport de persones 
anònimes, ciutadans com ells, que no els deixaran sols.

Gràcies a tots.

Pilar Ricart Ribo 

El passat mes d’octubre es va dur a terme la presentació de dos llibres escrits 
per professionals sanitaris que treballen a l’Hospital.

“Fichas de Patología 
Ortopédica” 
Fou escrit pel Dr. Juan José Fernández Martínez, 
professor titular de Traumatologia i Ortopèdia, qui 
va presentar el seu llibre el passat dijous dia 18 
d’octubre a l’Aula Magna de la Facultat de Medicina. 
L’acte va anar a càrrec del Dr. Joan Viñas i Salas, 
catedràtic de cirurgia. L’obra és un recull de les 
fitxes de treball del doctor i un recull d’informació 
extreta de revistes científiques especialitzades.

“A ti Yolanda” 
La doctora Toñy Castillo, professora de l’Aula 
Hospitalària Doctor Antoni Cambrodí, va presentar 
a la biblioteca pública de Lleida el seu últim treball, 
la novel·la que porta per títol “A ti Yolanda”, el 
passat 24 d’octubre. La doctora està especialitzada 
en cuentoterapia i en l’elaboració de materials 
pedagògics de salut. En aquesta ocasió, el tema 
és ben diferent, ja que narra la història d’una dona 
i la seva relació amb el complex món de l’amor i 
la vida.

PRESENTACIÓ LLIBRES

Es va iniciar la campanya al desembre i en 
4 dies es va fer una important recollida de 
productes d’higiene personal per a nens i 
adults. 
El productes recollits eren gairebé per a unes 
200 famílies en risc d’exclusió que  l’Associació 
atén al Casc Antic

AGRAÍMENT A L’HOSPITAL DE L’ASSOCIACIÓ DE CARITAT DE ST. VICENÇ DE PAUL
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VI Jornada 
d’Endocrinologia 
per tal d’abordar 
alguns aspectes 
d’interès, com ara 
l’obesitat, la diabetis i 
l’hiperparatiroïdisme

L’Atenció primària de Lleida va celebrar el passat 13 de novembre a la Sala 
d’Actes de l’Edifici del Rectorat de la Universitat de Lleida la VI Jornada 
d’Endocrinologia per tal d’abordar alguns aspectes d’interès, com ara 
l’obesitat, la diabetis i l’hiperparatiroïdisme. La Jornada es va dividir en 
dues parts, una de teòrica i una de pràctica. El mòdul teòric, adreçat 
principalment a facultatius especialistes, desenvoluparà aspectes com 
ara l’actualització en tiroide, la insuficiència renal en el pacient diabètic 
i les possibles respostes a l’anàlisi d’una prova complementària d’un 
pacient d’endocrinologia. La sessió pràctica es va dividir en quatre tallers 
on es van tractar temes referents a les dietes d’obesitat, la podologia, la 
qualitat de vida i el benestar emocional del pacient diabètic, adreçada al 
personal d’infermeria. 

La Jornada també va tractar de la realitat de la diabetis en pacients joves, 
una actualització en el tema dels lípids i la presentació d’un projecte 
innovador destinat a la primera consulta monogràfica de diabetis en 
atenció primària, que forma part de la cartera de serveis de Cervera-
Guissona.

La Jornada va comptar també amb la defensa de 5 pòsters seleccionats, 
d’entre els 40 presentats. I a la cloenda es van revisar les principals 
novetats en diabetis a través d’una anàlisi tant de les noves guies 
terapèutiques i una revisió dels darrers estudis publicats, alguns realitzats 
per personal del territori.

Tots els professionals que  no van poder assistir  de manera presencial, 
van poder fer un seguiment actiu de les jornades mitjançant les noves 
tecnologies, a través del twitter al perfil corporatiu @jornadicslleida amb 
l’etiqueta #Endolleida2012 o per streaming, amb possibilitat d’interacció 
a través de www.lleidasalut.net.

L’atenció primària de Lleida va celebrar la 
VI Jornada d’Endocrinologia



Es calcula que 1 de cada 9 dones desenvoluparà un càncer de 
mama al llarg de la seva vida.
 
El Pla director d’oncologia ha dut a terme diverses accions, entre 
les quals hi ha el Programa de cribratge de càncer de mama, el 
circuit de diagnòstic ràpid en càncer i l’atenció a persones amb 
alt risc familiar de desenvolupar càncer.
 
Segons l’Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) de 2011, el 
91,2%% de les dones de 50 a 69 anys es fan una mamografia 
periòdica.

El 19 d’octubre es va celebrar el Dia Mundial contra el Càncer de 
Mama amb l’objectiu de conscienciar la població sobre la importància 
del seu diagnòstic precoç.
 
Segons dades del Pla director d’oncologia del Departament de Salut, 
el càncer de mama és el més freqüent en les dones a Catalunya, ja 
que s’estima que n’hi ha 4.229 casos, nombre que suposa gairebé 
el 29% de tots els tumors en les dones. Alhora, el 2011 el nombre 
de diagnòstics nous en les dones de 50 a 69 anys ha estat de 1.896 
casos anuals, i de 1.394 casos en dones de més de 70 anys.
 
Cal destacar també que les dades poblacionals més recents mostren 
que la incidència del càncer de mama es va estabilitzar al període 
1993-2007 i es va reduir la taxa de mortalitat en un 3,7% anual. I, en 
el període 2000-2004, es va augmentar la taxa de supervivència als 
cinc anys del 84% dels casos, gràcies al progrés en el diagnòstic en 
etapes precoces de la malaltia, al cribratge mitjançant la mamografia i 
a les millores en els tractaments.
 
Segons el Pla d’oncologia, més del 90% de les dones amb càncer de 
mama són intervingudes quirúrgicament i el 75% conserven el pit.
 

19 d’octubre
Dia Mundial 
contra el Càncer 
de Mama

AMB MOTIU DE 
LA CELEBRACIÓ 
D’AQUEST DIA ES VA 
INSTAL·LAR, COM JA 
ES HABITUAL UNA 
TAULA INFORMATIVA DE 
L’ASSOCIACIÓ D’ADIMA 
(ASSOCIACIÓ DE DONES 
INTERVINGUDES DE 
MAMA) AL VESTÍBUL 
DE L’HOSPITAL 
UNIVERSITARI ARNAU 
DE VILANOVA DE 
LLEIDA. 
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Un grup de 15 nefròlegs provinents de Mèxic, 
Brasil, Perú i Argentina van rebre durant el mes 
de novembre un curs de formació en tècniques 
diagnòstiques no invasives en la detecció 
d’ateromatosis (presència de plaques de greix a 
les artèries) i de calcificació vascular, impartit per 
professionals del Servei de Nefrologia de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova i de la UDETMA 
(Unitat de Detecció i Tractament de Malalties 
Aterotrombòtiques). 
La formació teòrica inclou diferents xerrades sobre 
prevenció i diagnòstic de la calcificació vascular en 
el malalt renal, i sobre l’ús de diferents tècniques 
diagnòstiques no invasives com la radiologia 
simple, l’índex turmell-braç o la velocitat de l’ona de 
pols. En la part pràctica, els assistents van realitzar 
tallers, en grups reduïts, de les diferents tècniques 
diagnòstiques de calcificació vascular. També van 
visitar  les instal·lacions del nou edifici de l’Institut 
de Recerca Biomèdica de la facultat de medicina 
de Lleida. 

Un grup de 15 nefròlegs sud-americans van assistir a un 

curs de tècniques diagnòstiques no invasives 
a la unitat UDETMA del Servei de Nefrologia de l’Hospital Arnau 

La UDETMA ha iniciat una important activitat de 
formació sobre malaltia ateromatosa per tot el 
territori espanyol. Durant aquest any, professionals 
de la unitat han impartit més de 12 cursos a 
diferents ciutats com Málaga, Madrid, Las Palmas 
de Gran Canaria o Bilbao, on han assistit més de 
120 alumnes d’especialitats com Medicina Interna, 
Nefrologia o Endocrinologia. 

La UDETMA és una organització pionera a Espanya 
dedicada a l’estudi i prevenció de la malaltia 
ateromatosa. La seva particularitat consisteix en fer 
servir noves tècniques diagnòstiques no invasives, 
i integrar diferents especialitats mèdiques. La 
unitat, que pertany al Servei de Nefrologia, està 
integrada per especialistes mèdics relacionats 
amb la patologia vasculars (nefròlegs, endocrins i 
metges d’atenció primària), així com per personal 
d’infermeria altament especialitzat. 

Durant dos dies van conèixer tècniques com l’ecografia de caròtides, la velocitat 
de l’ona de pols i l’índex turmell-braç utilitzades pel diagnòstic precoç de malaltia 

ateromatosa (presència de plaques de greix a les artèries)

el correu de l’Arnau13



Agraïments pel tracte i l’assistència
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Prop d’un miler de professionals d’administració i 
atenció a l’usuari de l’Institut Català de la Salut (ICS) 
es van  reunir el 25 d’octubre a  l’Hospital Universitari 
de Bellvitge en la V Jornada d’Administratius 
de l’ICS. Una vegada a la any, els professionals 
d’administració i atenció a l’usuari posen en comú 
experiències que han posat en pràctica en el dia a dia 
de la seva activitat. 

Per primera vegada, la Jornada es podrà seguir 
per Internet en diferents punts de connexió que 
s’establiran a cada Gerència Territorial. En aquesta 
ocasió, l’organització de la Jornada va prioritzat 
compartir les iniciatives que milloren les sinèrgies 
dels equips de treball, agilitzen tràmits i faciliten la 
comunicació amb els usuaris.

El format de la Jornada va permetre l’exposició 
d’iniciatives impulsades pel personal de gestió i 
serveis de centres d’atenció primària i d’hospitals. 
Els professionals tractaran el seu paper dins el Circuit 
de Diagnòstic Ràpid de Càncer,  la digitalització de 
tràmits, la gestió dels papers confidencials, el registre 
del document de voluntats anticipades, entre d’altres.

La Jornada va comptar amb l’assistència del 
catedràtic de lingüística general i de teoria de la 
comunicació Sebastià Serrano que va parlar sobre 
el lligam entre una bona manera de comunicar i la 
qualitat de vida.

L’acte inaugural va ser a càrrec de Joaquim 
Casanovas, director gerent de l’ICS, i Alfredo Garcia, 
gerent de l’Hospital de Bellvitge i de la Gerència 
Territorial Metropolitana Sud.

La V Jornada d’Administratius de l’ICS 
posa en valor les millors experiències de treball en equip en els 

centres sanitaris

Per primera vegada 
aquesta Jornada 
també es va poder 
seguir a diferents seus 
del territori a través 
d’Internet
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RELACIÓ PROFESSIONALS JUBILATS 2011
Carmen Aranda Castro
Adolfo Casasus Ramon
Remedios Cordero Escudero
Ramon Cortes Aige
Rosa del Agua López
Maria Isabel Farre Nebot
Jose Juan Fernandez Martinez
Luis Miguel Flavian Domenech
Ana Maria Jimenez Vilchez
Emilia Marin Rodrigo
Juan Manuel Martinez López
M. Angeles Masich Aloy
Isabel Morros Suñe
Pilar Noguero Broto
M. Carmen Núñez Garcia
Encarnación Pastor Canal
Roman Puig Giró
Martí Rocha Solé
Josefa Rovira Vilardell
Dolores Salcedo Mata
Isabel Sans Ribes
Rosa Sisteré Miarnau
Àngel Soro Jimenez
Josep Tarragó Valentines
Antonio Teixidó Senar 
Manuel Tome Francisca

JUBILATS I 

25 ANYS 

D’ANTIGUITAT

ACTE HOMENATGE

El passat 17 de desembre va tenir lloc 
a la sala d’actes de l’hospital l’Acte 
d’homenatge als jubilats i 25 anys 
d’antiguitat a l’hospital. L’acte va comptar 
amb la presència del doctor Josep Pifarré, 
delegat dels Serveis Territorials de Salut 
a Lleida i del doctor Jaume Capdevila, 
gerent Territorial de l’Institut Català de la 
Salut a Lleida.  

HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA

El Dr. Capdevila va tenir un record pels treballadors/companys que ja no es troben entre nosaltres: el senyor 
Eduard Arbonés Pueyo, zelador jubilat; el doctor Jaume Roca Vallespí, cap de secció de cardiologia 
jubilat; el senyor Francisco José Garcia Reverte, tècnic de manteniment d’EULEN; i el doctor Ramon 
Maria Egido Garcia, facultatiu especialista d’anatomia patològica. 
 
Un any més, es va recordar la iniciativa de l’entrega als jubilats de la “targeta dorada”. Aquesta targeta 
personalitzada, igual que la que es porta durant els anys en actiu vol simbolitzar que encara que no 
s’estigui treballant, es continua formant part d’aquest equip de professionals de l’Hospital. Aquesta targeta 
daurada, es pot posar quan es vingui a l’Hospital, ja que permet que us continueu sentint identificats amb 
la institució i poder així, gaudir dels preus reduïts a les cafeteries de l’Hospital. 

El Comitè de Direcció del Centre, format pel doctor Alfredo Jover, el senyor Àngel Ferrando, el senyor 
José Luis Mir, el senyor Ramon Sorribes i la senyora Marina Peirón, van lliurar la targeta daurada, el pin 
de plata i una litografia de l’artista Gregorio Iglesias a tots els professionals que s’han jubilat durant 
aquest any. 
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RELACIÓ PROFESSIONALS QUE COMPLEIXEN 25 ANYS
M. Teresa Beltran Borras
Ana Dolores Bernat Esteve
M. Paz Caballero Bernat
Isabel Cabrera Gomez
Gonzalo Cao Baduell
M. Àngels Casas Iglesias
M. Luisa Chese Pau
Magdalena Costa Comelles
M. Teresa de Cambra Farré
Juan Fortuny Llanses
Concepción Garcia Asenjo
Manuel Garcia Bravo
M. Isabel Gazquez Sisteré
Ramona Gelonch Castañé
Esther Pilar Guiu Estopà
Anne Imaz Larrarte
Josefa Jornat Traguany
Concepción Jove Trilla
Pepita Latorre Fortuny
Jeroni Marin Cuspinera
Esther Masip Valles
Marta Mayals Soler
Àngels Montufo Merino
Francisca Olives Dolcet
Montserrat Ome Puig
Judith Núria Oribe San Martín
Rosa Maria Perez Navarro
Maria Josefa Prats Palau
Jose Antonio Puche Medina
Montse Rabinat Ponsoda
M. Jesús Rodríguez Guias
Dolores Sanmartin Terceiro
Jose Santamaria Martinez
M. Teresa Sogas Castellnou
Montserrat Sole Isanta
M. Carmen Trenc Cristofol
Ines Valero Solano

Com ja es habitual va tenir lloc el sorteig d’un viatge a 
Egipte, gentilesa de l’empresa Vetllatoris La Leridana, 
S.L. entre tots els professionals de l’Hospital. 

Aquest any la persona premiada va ser la infermera de 
la UCI Núria Marmolejo Angrill; amb el número 988. 

La cloenda de l’acte va ser a càrrec de la Coral de 
l’Hospital amb la que vam gaudir d’un concert de 
nadales. 
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Es tracta del codi PPT 
que va presentar el Servei 
d’Emergències Mèdiques 
(SEM) en una jornada que 
va acolliràr més de 150 
professionals de la salut

L’Arnau va acollir el passat 24 
de gener, una jornada que es 
centra en el codi del pacient poli-
traumàtic (PPT), coordinada des 
del SEM Lleida i Alt Pirineu i el 
Servei d’Urgències de l’Hospital. 
L’objectiu es basa en el tracta-

 

Entrada lliure i gratuïta. No cal realitzar inscripció prèvia.  

Els participants hauran de signar el control d’assistència el mateix dia, 

per poder obtenir el certificat, que es lliurarà en dates posterior per la 

Direcció Territorial  corresponent. 



INSCRIPCIONS 

Col·labora: 

 

Data:  
24 de Gener de 2013 

Horari: 
De 8:45h a 14:45h 

Lloc:  
Sala d’actes. Hospital Universitari Arnau de Vilanova   

 
 

(HUAV) 
Organitza:  Direcció Territorial del SEM a Lleida i Alt Pirineu i  

 
 

Coordinació Servei d’Urgències HUAV. 

Destinataris: Professionals assistencials del SEM de Lleida i Alt Pirineu. 

 
 

Professionals sanitaris de  l’HUAV i d’Atenció Primària  

 
  

de Lleida i Alt Pirineu. 

Objectiu:  Coordinació en l’atenció del pacient politraumàtic: 

 
 

Activació del Codi PPT. 

JORNADA SEM 
ACTIVACIÓ DEL CODI PPT 

PRESENTACIÓ A L’ARNAU de 
les últimes actualitzacions 
en l’assistència al pacient 
politraumàtic

ment i abordatge de les diferents 
fases de l’activació d’un codi PPT, 
des de l’actuació del personal sa-
nitari en l’àmbit extrahospitalari 
fins a les accions a seguir un cop 
el pacient és a l’hospital.

El codi PPT neix amb la voluntat 
de crear un conjunt de mesures 
que s’activen quan un pacient 
que entra en contacte amb la 
xarxa assistencial té, o és sospi-
tós de tenir un traumatisme greu 
o potencialment greu. Durant el 

2012 i en el conjunt de Catalunya 
s’han activat un total de 6.400 co-
dis PPT, dels quals 304 (4,75%) 
han tingut lloc al territori de Lleida 
i l’Alt Pirineu.

L’acte va comptar amb la presèn-
cia del director mèdic de l’Arnau, 
Alfredo Jover; la coordinado-
ra del Servei d’Urgències de 
l’Arnau, Mª José Abadías; i la 
coordinadora territorial del Siste-
ma d’Emergències Mèdiques de 
Lleida i Alt Pirineu, Elena Castro.
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Entrada lliure i gratuïta. No cal realitzar inscripció prèvia.  

Els participants hauran de signar el control d’assistència el mateix dia, 

per poder obtenir el certificat, que es lliurarà en dates posterior per la 

Direcció Territorial  corresponent. 



INSCRIPCIONS 

Col·labora: 

 

Data:  
24 de Gener de 2013 

Horari: 
De 8:45h a 14:45h 

Lloc:  
Sala d’actes. Hospital Universitari Arnau de Vilanova   

 
 

(HUAV) 
Organitza:  Direcció Territorial del SEM a Lleida i Alt Pirineu i  

 
 

Coordinació Servei d’Urgències HUAV. 

Destinataris: Professionals assistencials del SEM de Lleida i Alt Pirineu. 

 
 

Professionals sanitaris de  l’HUAV i d’Atenció Primària  

 
  

de Lleida i Alt Pirineu. 

Objectiu:  Coordinació en l’atenció del pacient politraumàtic: 

 
 

Activació del Codi PPT. 

JORNADA SEM 
ACTIVACIÓ DEL CODI PPT 

Al final de l’estiu van començar les obres de 
rehabilitació de la façana del Centre Corporatiu de 
l’Institut Català de la Salut (ICS), situat a la cruïlla 
del carrer de Balmes amb la Gran Via de les Corts 
Catalanes a Barcelona. El projecte de rehabilitació 
inclou els treballs d’arranjament necessaris per 
recuperar l’estat original de la façana de l’edifici i 

Obres de rehabilitació de la façana del Centre 
Corporatiu de l’Institut Català de la Salut 

aconseguir les màximes garanties de seguretat per 
als vianants. Les obres s’iniciaran amb el muntatge 
d’una bastida i tindran una durada aproximada 
d’entre 3 i 4 mesos. 

L’empresa adjudicatària del concurs públic convocat 
per l’ICS per fer la rehabilitació és l’empresa 
catalana Urcotex, que ha estat l’encarregada de 
restaurar també la Catedral de Barcelona i el Palau 
Güell, entre d’altres edificis emblemàtics de la 
ciutat. 

El cost d’aquestes obres de rehabilitació serà de 
195.993 euros (sobre un import inicial de licitació 
de 250.000 euros). 

Tot i que la previsió era poder finançar el 30% 
d’aquest import amb els ingressos de la lona 
publicitària que cobrirà la façana, l’oferta econòmica 
presentada per l’empresa adjudicatària de la gestió 
d’aquesta lona ha estat superior. Així, els ingressos 
publicitaris que es generin durant els mesos que 
durin les feines de rehabilitació permetran finançar 

la pràctica totalitat del cost de l’obra. Cal destacar 
també que una part de la lona que cobrirà la bastida 
estarà reservada per a informació institucional 
sense cap cost addicional per a l’ICS.

L’edifici que ara ocupa el Centre Corporatiu de 
l’ICS és obra de l’arquitecte català Lluís Bonet Garí. 
D’estil monumentalista, va ser projectat l’any 1946 
com a seu del desaparegut Instituto Nacional de 
Previsión. 

La titularitat de l’edifici és de la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, però, d’acord amb la 
normativa vigent, és l’ICS qui s’ha de fer càrrec del 
seu manteniment com a entitat que hi du a terme 
l’activitat.

Aquestes actuacions permetran recuperar l’estat original de 
la façana de l’edifici i aconseguir les màximes garanties de 
seguretat per als vianants
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Atenció integral al 
malalt d’esclerosi lateral 
amiotròfica: 
El model de Bellvitge 

El passat 17 d’octubre el servei de Neurologia 
de l’Hospital va organitzar una xerrada a la sala 
de Graus de la Unitat docent de l’Hospital sobre 
“Atenció integral al malalt d’esclerosi lateral 
amiotròfica: el model de Bellvitge”, a càrrec de 
la Dra. Mònica Povedano Panadés, de la Unitat 
Interdisciplinar d’ELA de l’Hospital de Bellvitge. 

IX Curs d’actualització 
en patologia i terapèutica 
medicoquirúrgica 2a part
El dia 10 d’octubre va tenir lloc el curs sobre  
“Actualització en la regulació de la recerca clínica” 
a l’Aula de la Unitat docent de la UdL de l’Arnau, 
coordinat pel Dr. Joan Antoni Schoenenberger, cap 
del Servei de Farmàcia de l’Hospital i president del 
Comitè Ètic d’Investigació Clínica de l’Hospital, qui 
va exposar la ponència “Aspectes a considerar en la 
realització d’un assaig clínic”. Angèlica Valderrama, 
farmacòloga clínica membre del CEIC de l’Hospital 
de Lleida, va presentar “Conceptes clau del contingut 
d’un assaig”. 

El 31 d’octubre es va dur a terme la sessió 
“Emergències radiològiques” a l’Aula de la Unitat 
Docent UdL a l’Hospital, coordinada per la Dra. Carlota 
Monfà, facultativa especialista del Servei d’Oncologia 
Radioteràpica i coordinadora de protecció radiològica 
de l’Hospital, que va ser l’encarregada de presentar 
“Escenaris de les emergències radiològiques”. El 
Dr. Oscar Ripoll, facultatiu especialista del Servei 
d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital, va exposar 
la ponència sobre “Emergències radiològiques 
en el medi hospitalari”, mentre que el Dr. Àngel 
Forner, facultatiu especialista del Servei d’Oncologia 
Radioteràpica de l’Hospital, va realitzar la de 
“Prevenció d’emergències radiològiques”.

El 7 de novembre, en el marc del IXè Curs 
d’Actualitació en Patologia i Terapèutica Medicoqui-
rúrgica 2012, va tenir lloc la sessió: “Gestió de la 
qualitat a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova. 
Preparant la Reacreditació” coordinat pel Dr. Xavier 
Cabré, coordinador de qualitat de l’Hospital. 

ADIMA celebra el Nadal a l’hospital 

L’Associació ADIMA de dona intervingudes de càncer 
de mama va organitzar el passat 13 de desembre 
una jornada nadalenca a la Sala d’Actes de l’hospital. 
Un conjunt de dones que pertany a l’associació van 
ornamentar la sala amb motius nadalencs fets amb 
materials reciclats. Durant tota la jornada, la sala va 
estar oberta al públic. 

Dia Mundial de Lluita contra la Sida 

L’1 de desembre es va celebrar el dia Mundial de 
la Lluita contra el Sida. Per tal de sensibilitzar la 
comunitat, el divendres dia 30 de novembre es 
va instal·lar una taula informativa de l’Associació 
Antisida de Lleida al vestíbul de l’Hospital.

Taula informativa de l’Associació 
Contra el Càncer

Els dies 6, 7 i 14 de febrer es va instal·lar al vestíbul 
de l’ Hospital una taula informativa sobre l’Associació 
contra el Càncer, on es va vendre loteria i s’informà 
als que s’hi aproparen de les tasques i la funció de 
l’entitat.
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Dolors Argerich
Exposició de l’1 al 
10 de desembre 

Formació on-line en 
tabaquisme per professionals
“Intervenció mínima en tabaquisme” és el nou curs 
interactiu de breu i de fàcil seguiment creat per la Xarxa 
Catalana d’Hospitals sense Fum i la Unió Consorci 
Formació.
A través d’aquest curs, es donen a conèixer de manera 
pràctica i accessible aquells elements imprescindibles 
per abordar de forma eficient el pacient fumador: 
com oferir consell mínim sobre tabac, com facilitar 
l’abstinència durant l’ingrés, com recomanar el 
tractament més adequat i com motivar els pacients 
per facilitar la cessació tabàquica, entre d’altres.

Aldeas Infantiles
Del 12 al 16 de novembre va tenir lloc la campanya 
d’Aldees Infantils al vestíbul de l’Hospital. Del 26 al 
30 de novembre la campanya també es va dur a 
terme al CAP de Balaguer. 

Associació Síndrome 
de Down
El 5 de desembre es va instal·lar una taula informativa 
al vestíbul de l’Hospital amb l’objectiu de donar a 
conèixer aquesta Associació.

Creu Roja 
joventut 
Lleida 

Rafel Alegre
Exposicions carabasses. 
De l’1 al 10 de gener

El passat dimecres 9 
de gener, les companyies de teatre El Sidral Saraus 
i Saragates Teatrals van presentar la seva obra de 
teatre “La Caputxeta Vermella”. L’obra va tenir lloc a 
la Sala de Jocs de la planta de Pediatria a les 18:30h. 
Amb aquest acte es va posar punt i final a un cicle de 
moments màgics viscuts amb la canalla i tot l’equip 
d’Infància Hospitalitzada.
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Ambulàncies SSG, transport diada de Reis
Àngel Ros, alcalde de Lleida; visita planta pediatria
Ajuntament de Lleida, caramels diada Reis 
Associació Contra el Càncer, caramels diada Reis
Carmen Mayayo, cap de la unitat de la UAU; col·laboració en l’Acte de Reis
Coral Clamor de Soses
Coral de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
Creu Roja Joventut 
Família d’en Jofre Serrano; donació regals diada de Reis
Grup de Treball de l’Hospital
Laura Palau, targetes dorades jubilats
Nens i nenes que han participat en la mostra de dibuixos de Nadal
Neus Freixenet, administrativa UAU; col·laboració en l’Acte de Reis
Pallassos Pallapupas
Rosa Pérez, cap de la unitat de Treball Social; col·laboració en l’Acte de Reis
Roser Díaz, Joan Ambrós i Dolors Argerich; ornamentació Arbre Nadal
Servei de Bugaderia de l’Hospital 
Servei d’Informació de l’Hospital
Servei de Manteniment de l’Hospital

Agraïments
Actes de Nadal 2012-2013
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Un agraïment especial als companys que han 
col·laborat i participat en la diada dels Reis Mags:

Rei Melcior: Mindas Gudelis
Rei Gaspar: Manolo Díaz
Rei Baltasar: Sieba Diassigmui
Camarlenc: Mossèn Àngel Escales
Patges: Maria Ambrós, Andrea Díaz, Inés Valero, 
Montse Farré, Ibrahima Sakho, Yaya Mamki

Sense oblidar a totes les persones que participen 
activament en els actes de Nadal i fan possible 
que, any rere any, es puguin dur a terme.

Gràcies a tots!!
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