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Nova acció
per reclamar
l’institut-escola
El Calderí
Caldes de Montbui

Martí Fabré, president de la Fundació Sanitària Mollet, amb el conseller Ruiz

Rafael Gotsens, director gerent de l’Hospital de Sant Celoni, recull el premi

Els hospitals de Mollet i Sant
Celoni reben el premi Top 20
El guardó, d’àmbit estatal, reconeix la gestió hospitalària global dels dos centres
Mollet del Vallès
EL 9 NOU

Els hospitals de Mollet i Sant
Celoni han estat guardonats
amb el Premi Top 20 en la
categoria de Gestió Hospitalària Global. És un dels
guardons de més prestigi en
l’àmbit sanitari a tot l’Estat
i el concedeix cada any l’empresa de serveis professionals Iasist.
L’Hospital de Mollet ha
estat guardonat pels seus
indicadors de qualitat clínica
i eficiència econòmica. Els
premis Hospitals Top 20 són
uns guardons de referència
en el sector sanitari i han
arribat enguany a la seva
quinzena edició. Per això,
des de l’Hospital de Mollet
s’ha valorat molt positivament haver-lo rebut. “Valora
molt positivament la tasca
duta a terme per l’equip de

professionals del centre hospitalari”, ha dit un portaveu
del centre sanitari.
L’any 2011, l’Hospital de
Mollet també va rebre un
Top 20 a l’àrea clínica de la
dona i en la categoria de centre sanitari d’abast general.
El premi s’atorgava a equipaments en què la taxa de
cesàries és entre un 13% i un
34% més baixa que la resta i
tenen un índex més baix de
complicacions.
Pel que fa a l’Hospital de
Sant Celoni, ha estat guardonat en la categoria d’hospitals generals petits. Aquest
mateix centre ja havia aconseguit aquest mateix guardó
els anys 2008 i 2009. A més,
l’any 2009 va rebre un premi
especial per la millor evolució dels indicadors en els
darrers cinc anys.
Iasist és una firma de serveis que ofereix a proveïdors

de serveis sanitaris, finançadors i indústria sanitària
informació de contingut clínic i econòmic per a la millora de la qualitat i l’eficiència.
Els premis Top 20 reconeixen
la qualitat assistencial dels
centres i la gestió més eficient de l’estada hospitalària.
Els hospitals guardonats
tenen un 21% menys de
mortalitat, un 17% menys
de complicacions i un 5%
menys de readmissions.
Els premis es van lliurar
dimecres en la Conferència
Hospitals Top 20, a Madrid,
i el van recollir de mans del
conseller de Salut, Boi Ruiz,
el president de la Fundació Sanitària Mollet, Martí
Fabré, i el director gerent de
l’Hospital de Sant Celoni,
Rafael Gotsens.
En la 15a edició dels premis, van ser reconeguts un
total de 18 hospitals catalans

que han rebut 24 dels 53 premis atorgats. En 15 anys, han
participat en els premis un
total de 240 hospitals públics
i 72 privats a tot l’Estat espanyol.
D’altra banda, els tres hospitals del Vallès Oriental,
els de Granollers, Mollet i
Sant Celoni, organitzen el
XII congrés de la Societat
Catalana d’Anestesiologia,
Reanimació i Terapèutica del
Dolor i la XVI edició de la
Jornada d’Anestesiologia en
Infermeria que es fan aquest
dijous i divendres a Seva
(Osona). Uns 300 professionals de tot el mapa sanitari
català debaten en aquests
congressos, que es fan cada
any, sobre qüestions com la
innovació i la legalitat, l’analgèsia postoperatòria a pediatria, l’actualització en anestèsia obstètrica i els avenços en
cirurgia major ambulatòria.

La plataforma Sí El Calderí,
l’Associació de veïns del
barri del Bugarai i l’AMPA
de l’escola, ha convocat
una nova jornada reivindicativa per al diumenge 16
de novembre per tornar a
reclamar el manteniment
del centre com a institut
escola, amb alumnes d’entre
3 i 16 anys. A les 11 del matí
començarà una marxa des de
l’escola fins a Can Rius, on
llegirà un manifest i es farà
un taller infantil. En el manifest es diu que El Calderí ha
anat bastint des del 2006 el
seu propi projecte educatiu a
partir del model de les comunitats d’aprenentatge, “una
alternativa educativa que
promou la superació de les
desigualtats socials amb una
pràctica educativa igualitària
i solidària.

L’oposició de les
Franqueses demana
un ple per debatre
sobre el sector N
Les Franqueses del Vallès

Els grups municipals de
Convergència per les Franqueses, Les Franqueses
Imagina, ERC i el regidor
no adscrit, Esteve Ribalta,
han demanat formalment la
convocatòria d’un ple extraordinari i monogràfic sobre
el Sector N. La instància la
van entrar aquest dimarts,
dia 4 de novembre i, segons
la llei local, l’alcalde té ara
un termini de 15 dies per
convocar el ple. De fet, l’alcalde, Francesc Colomé, ja
havia anunciat dijous passat
que convocaria un ple monogràfic sobre el sector N per al
dia 18 de novembre.

Bigues i Riells
EL 9 NOU

L’assalt violent que es va
produir dimarts de la setmana passada en una torre de
Bigues s’atribueix a un ajust
de comptes entre els tres presumptes autors de l’intent de
robatori –que van ser detinguts pels Mossos i la Policia
Local– i els llogaters de la
casa, una parella francesa
que tenia una plantació amb
unes 100 plantes de marihuana al garatge. Els assaltants, que buscaven diners,
van entrar a la casa armats

amb una catana, un bat i un
martell i van lligar i colpejar
l’home. La dona i la filla van
escapar i van alertar el veí,
que va trucar a la policia.
Els fets van passar en una
torre situada al número 12
de l’avinguda Prat de la Riba.
És la casa on correspon la
fotografia de la dreta i no la
que, per error, va publicar
dilluns EL 9 NOU. Es tracta
d’una torre que dóna a la carretera de Bigues a Sant Feliu,
poc visible des d’aquest punt.
Sí que es veu més des del carrer Onze de Setembre, que
dóna darrere.

RAMON FERRANDIS

L’assalt violent a una torre
de Bigues va ser un ajust
de comptes per droga

La casa on hi va haver el robatori vista des del carrer Onze de Setembre amb una parcel·la per construir al mig
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