
Josep Maria Badia i Pons 

President del Patronat de la Fundació Pública Sant Bernabé

La Fundació Pública Sant Bernabé presenta

enguany la seva Memòria, amb la qual mostra els

resultats i la feina feta durant l’any 2001.

L’Hospital ha assolit un nivell superior

d’activitat al d’altres anys, especialment en l’àrea

quirúrgica, on l’inici de funcionament de la Unitat

de Cirurgia Sense Ingrés ha representat adequar

els dispositius assistencials de l’Hospital a

l’oferta que es pretén donar.

La consolidació de l’oferta oncològica, amb la

signatura del conveni de col·laboració amb el

Consorci Sanitari del Parc Taulí i l’Institut Català

d’Oncologia, ha representat poder oferir un nivell

de serveis homologable a qualsevol altre centre i

millorar tots els aspectes de coordinació.

Així mateix, l’increment en l’oferta

tecnològica, amb la instal·lació d’un ecodòppler i

un TAC, ha permès evitar desplaçaments de

pacients fora de la comarca i ha facilitat la tasca

assistencial dels especialistes de l’Hospital. 

L’augment de l’oferta sociosanitària

mitjançant 15 llits de convalescència ha permès

adequar els recursos a les necessitats. Aquests

nous llits, juntament amb la Unitat de Llarga

Estada i l’equip de suport integral a domicili

configuren un bon model d’oferta en aquest

àmbit.

La Residència Sant Bernabé, per la seva part,

ha consolidat la seva activitat i ha avançat en

tots aquells aspectes que poguessin millorar la

vida del resident, com les activitats

socioculturals i de relació, i l’estimulació de la

sociabilitat.

Altres aspectes remarcables han estat l’inici

en el desenvolupament de la política de recursos

humans, que ha representat una millora en la

transparència de les decisions i que ha de ser un

estímul per als treballadors, i el

desenvolupament dels sistemes d’informació.

Tots aquests aspectes s’han treballat per

garantir el millor nivell de qualitat als nostres

centres, i això s’ha fet amb la feina i el

compromís de tots els professionals de la

Fundació Sant Bernabé.

Fundació Pública 
Sant Bernabé

M
em

ò
ri

a
2

0
0

1

Centre gestionat per:

Hospital Comarcal 

de Sant Bernabé

Carretera de Ribes, s/n

08600 Berga

Tel. 93 824 34 00

Fax 93 821 27 52

hsb@hsb.es

Residència Sant Bernabé

Carretera de Solsona, s/n

08600 Berga

Tel. 93 821 44 00

Població dels municipis

És per a mi una satisfacció poder presentar la

Memòria 2001 de la Fundació Pública Sant

Bernabé, constituïda per l’Hospital i la

Residència. 

Per una part l’Hospital,

institució que pel seu

desenvolupament està assumint

cada vegada amb més energia i

claredat el paper d’hospital de

referència de la comarca del

Berguedà, i per l’altra la

Residència Sant Bernabé, que ha

vist consolidada la seva oferta

residencial i de centre de dia en

el seu any i mig de funcionament,

i que encara incrementarà l’oferta de serveis per

a la gent gran durant els propers anys.

Durant l’any 2001, l’Hospital Sant Bernabé ha

millorat el seu rendiment assistencial i ha donat

un impuls a noves ofertes, com el TAC, o a noves

alternatives, com la cirurgia sense ingrés. Aquest

centre ha d’avançar en la seva oferta de serveis,

adequant-la per tal que els ciutadans i

ciutadanes de la nostra comarca disposin dels

millors dispositius i professionals. Cal fer un

esforç per apropar els serveis assistencials als

ciutadans i ciutadanes.

La Residència Sant Bernabé ha representat un

centre de referència per a la gent gran de la

ciutat, on la il·lusió dels treballadors i l’ambient

acollidor han propiciat la satisfacció dels

residents i els seus familiars.

Els bons resultats obtinguts pels dos centres,

així com els projectes realitzats aquest any i els

que es preparen per al futur, són els pilars bàsics

per a l’avenç de la nostra institució, que es

fonamenta en la professionalitat, la col·laboració

i el compromís dels seus treballadors i el seu

equip directiu.

Finalment, vull animar els professionals a

continuar treballant per rebre el reconeixement i

la confiança dels ciutadans i ciutadanes del

Berguedà, i recordar-los que compten amb el

suport del Patronat i del seu president. 

Jaume Raventós i Monjo

Director gerent de la Fundació Pública Sant Bernabé

UCSI

La posada en marxa de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés ha permès

un increment de l’activitat quirúrgica a l’Hospital de Sant Bernabé,

alhora que ha suposat una major comoditat per als pacients

intervinguts amb cirurgia major ambulatòria, ja que no han hagut de

ser ingressats a l’Hospital després de la intervenció.

Potenciació de les proves complementàries

Amb l’adquisició d’un nou ecògraf, el 2001 l’Hospital va incorporar a

la seva oferta proves complementàries com ara el dòppler arterial i

venós, estudis abdominals, de mama, de tiroides, de parts toves,

ginecològics, obstètrics, cardiològics, transvaginals i transrectals,

entre d’altres. Amb el nou ecògraf, pacients que fins ara s’havien de

desplaçar fora de la comarca per fer-se una prova diagnòstica

podran ser atesos a l’Hospital de Sant Bernabé.

Nou escàner per a l’Hospital

El 2001 l’Hospital de Sant Bernabé va estrenar un TAC, amb el qual

es preveu realitzar unes 2.000 proves anuals a la població del

Berguedà. El nou escàner és d’alta tecnologia i, a més de fer la prova

diagnòstica, permet enviar imatges a altres centres per fer una

diagnosi més acurada. El 2001 es van fer prop de 1.200 proves.

Fundació Pública Sant Bernabé

Població de referència 38.087

Personal 166

Llits 121

Quiròfans 3

Sales de consultes externes 17

Pressupost 1.744,9 MPTA

Avià 1.892

Bagà 2.091

Berga 14.509

Borredà 482

Capolat 60

Casserres 1.595

Castell de l'Areny 48

Castellar de n'Hug 186

Castellar del Riu 120

Cercs 1.439

Espunyola, l' 260

Fígols 49

Gironella 4.875

Gisclareny 25

Gósol 228

Guardiola de Berguedà 968

Montclar 120

Montmajor 459

Nou de Berguedà, la 160

Olvan 891

Pobla de Lillet, la 1.393

Puig-reig 4.275

Quar, la 76

Sagàs 156

Saldes 311

Sant Jaume de Frontanyà 26

Sant Julià de Cerdanyola 228

Santa Maria de Merlès 163

Vallcebre 269

Vilada 537

Viver i Serrateix 196

Total Berguedà 38.087

Font: web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Padró municipal d’habitants 2001.
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El nombre de sessions d’hospital de dia ha augmentat un 23% respecte del 2000, de 617 a 760. Els primers set mesos d’activitat la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés ha fet 360 intervencions.

Les intervencions quirúrgiques han augmentat un 16%.

El Centre de Dia de la Residència ha consolidat la seva oferta de places amb una ocupació del 85%.

S’ha treballat en la creació d’una política de recursos humans.L’estada mitjana de l’Hospital ha disminuït de 6,4 a 5,3 dies.

L’ocupació de la nova oferta de convalescència ha estat superior al 90%. 

S’han reconvertit 15 llits d’aguts en llits de convalescència.

Grups relacionats amb el diagnòstic

5 primers GRD mèdics

GRD CDM Descripció Nombre %

088 4 Malaltia pulmonar obstructiva crònica 225 5,3

127 5 Insuficiència cardíaca i xoc 149 3,5

243 8 Patologia mèdica de columna vertebral 129 3,1

089 4 Pneumònia simple i pleuritis. Edat superior a 17 anys, 
amb comorbiditats i/o complicacions 116 2,8

373 14 Part vaginal sense diagnòstic complicat 113 2,7

5 primers GRD quirúrgics

GRD CDM Descripció Nombre %

039 2 Intervencions sobre cristal·lí, amb o sense vitrectomia 230 5,5

359 13 Intervencions d’úter i annexos per malalties no malignes, sense comorbiditats 98 2,3

364 13 Dilatació, curetatge i conització, excepte per neoplàsia maligna 73 1,7

162 6 Intervencions per hèrnia inguinal i femoral. Majors de 17 anys, 
sense comorbiditats i/o complicacions 60 1,4

209 8 Intervencions articulars majors i reinserció de membre inferior 57 1,4

5 primers GRD de cirurgia major ambulatòria

GRD CDM Descripció

039 2 Intervencions sobre cristal·lí, 
amb o sense vitrectomia

243 8 Patologia mèdica de columna vertebral

364 13 Dilatació, curetatge i conització, 
excepte per neoplàsia maligna

006 1 Alliberament del canal carpià

359 13 Intervencions d’úter i annexos 
per malalties no malignes, 
sense comorbiditats

Atenció sociosanitària

Llarga estada

Llits ocupats 29

Altes 222

Ingressos 199

Estada mitjana (dies) 47,2

Convalescència

Llits ocupats 14

Altes 253

Ingressos 276

Estada mitjana (dies) 14,3

Urgències

2000 2001

Ateses 25.169 25.789

Ingressades 11,2% 11,1%

Activitat quirúrgica

2000 2001

Intervencions convencionals 1.327 1.182

Intervencions de CMA – 360

Total 1.327 1.542

Intervencions ambulatòries 394 371

Hospitalització

2000 2001

Altes hospitalàries 4.169 4.216

Altes aguts 4.169 3.856

Altes de cirurgia major 
ambulatòria (CMA) – 360

Altes d’hospitalització 
a domicili 113 124

Parts 174 154

Consultes externes

2000 2001

Primeres visites 15.295 15.809

Visites successives 27.195 24.940

Total 42.490 40.749

Índex de reiteració (%) 1,8 1,6

Recursos

Llits 145

Llits d’hospitalització d’aguts 93

Llits sociosanitaris

• Convalescència 15

• Llarga estada 37

Nombre de consultes externes 17

Quiròfans 3

Recursos humans 

Personal mèdic 31

Personal d’infermeria 98

Personal de gestió i administració 28

Personal de serveis 9

Total 166

Recursos econòmics

Ingressos 1.714.231,3 

Despeses d’explotació 1.764.713,1 

En milers de pessetes

Farmàcia

2000 2001

Dispensació ambulatòria

Pacients 61 67

Dispensacions 397 420

Dispensació de metadona 
(pacients) 33 40

Treball social

Entrevistes amb el pacient

Primeres 121

Successives 249

Entrevistes amb la família

Primeres 289

Successives 660

Tractaments i proves diagnòstiques

Diagnòstic per la imatge

Radiografies convencionals 29.740

Ecografies 4.109

TAC 1.158

Radiografies digestives 551

Mamografies 1.625

Intervencionisme 84

Rehabilitació (sessions) 9.285

Hospital de dia (sessions) 760

Comitès constituïts

Comitè d’Oncologia

Comitè d’Infeccions

Comitè de Farmàcia i Terapèutica

Comitè de Mortalitat

Comitè de Bioètica

Comitè de Documentació

La percepció dels usuaris

Atenció a l’usuari

Reclamacions 84

Queixes 143

Suggeriments 36

Agraïments 31

Àmbits de millora

• Dificultat per demanar hora a consultes

externes.

• Incompliment de l’hora de consulta

programada.

• Necessitat de millora dels accessos a

l’hospital.

Indicadors assistencials

2000 2001

Estada mitjana (dies) 6,4 5,3

Estada mitjana de l’hospitalització a domicili (dies) 16,4 25,1

Índex d’ocupació (%) 68 79

Urgències ingressades (%) 11,2 11,1

Infeccions nosocomials 73 95

Taxa de mortalitat (%) 3,8 2,9

Pacients amb més d’un ingrés 342 208

Casuística

Les patologies més freqüents a

Urgències són, per ordre de nombre de

casos, les lumbàlgies, l’amigdalitis aguda,

les cervicàlgies, la faringitis aguda i el

dolor articular de les extremitats

inferiors.
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Josep Maria Badia i Pons 

President del Patronat de la Fundació Pública Sant Bernabé

La Fundació Pública Sant Bernabé presenta

enguany la seva Memòria, amb la qual mostra els

resultats i la feina feta durant l’any 2001.

L’Hospital ha assolit un nivell superior

d’activitat al d’altres anys, especialment en l’àrea

quirúrgica, on l’inici de funcionament de la Unitat

de Cirurgia Sense Ingrés ha representat adequar

els dispositius assistencials de l’Hospital a

l’oferta que es pretén donar.

La consolidació de l’oferta oncològica, amb la

signatura del conveni de col·laboració amb el

Consorci Sanitari del Parc Taulí i l’Institut Català

d’Oncologia, ha representat poder oferir un nivell

de serveis homologable a qualsevol altre centre i

millorar tots els aspectes de coordinació.

Així mateix, l’increment en l’oferta

tecnològica, amb la instal·lació d’un ecodòppler i

un TAC, ha permès evitar desplaçaments de

pacients fora de la comarca i ha facilitat la tasca

assistencial dels especialistes de l’Hospital. 

L’augment de l’oferta sociosanitària

mitjançant 15 llits de convalescència ha permès

adequar els recursos a les necessitats. Aquests

nous llits, juntament amb la Unitat de Llarga

Estada i l’equip de suport integral a domicili

configuren un bon model d’oferta en aquest

àmbit.

La Residència Sant Bernabé, per la seva part,

ha consolidat la seva activitat i ha avançat en

tots aquells aspectes que poguessin millorar la

vida del resident, com les activitats

socioculturals i de relació, i l’estimulació de la

sociabilitat.

Altres aspectes remarcables han estat l’inici

en el desenvolupament de la política de recursos

humans, que ha representat una millora en la

transparència de les decisions i que ha de ser un

estímul per als treballadors, i el

desenvolupament dels sistemes d’informació.

Tots aquests aspectes s’han treballat per

garantir el millor nivell de qualitat als nostres

centres, i això s’ha fet amb la feina i el

compromís de tots els professionals de la

Fundació Sant Bernabé.

Fundació Pública 
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Centre gestionat per:

Hospital Comarcal 

de Sant Bernabé

Carretera de Ribes, s/n

08600 Berga

Tel. 93 824 34 00

Fax 93 821 27 52

hsb@hsb.es

Residència Sant Bernabé

Carretera de Solsona, s/n

08600 Berga

Tel. 93 821 44 00

Població dels municipis

És per a mi una satisfacció poder presentar la

Memòria 2001 de la Fundació Pública Sant

Bernabé, constituïda per l’Hospital i la

Residència. 

Per una part l’Hospital,

institució que pel seu

desenvolupament està assumint

cada vegada amb més energia i

claredat el paper d’hospital de

referència de la comarca del

Berguedà, i per l’altra la

Residència Sant Bernabé, que ha

vist consolidada la seva oferta

residencial i de centre de dia en

el seu any i mig de funcionament,

i que encara incrementarà l’oferta de serveis per

a la gent gran durant els propers anys.

Durant l’any 2001, l’Hospital Sant Bernabé ha

millorat el seu rendiment assistencial i ha donat

un impuls a noves ofertes, com el TAC, o a noves

alternatives, com la cirurgia sense ingrés. Aquest

centre ha d’avançar en la seva oferta de serveis,

adequant-la per tal que els ciutadans i

ciutadanes de la nostra comarca disposin dels

millors dispositius i professionals. Cal fer un

esforç per apropar els serveis assistencials als

ciutadans i ciutadanes.

La Residència Sant Bernabé ha representat un

centre de referència per a la gent gran de la

ciutat, on la il·lusió dels treballadors i l’ambient

acollidor han propiciat la satisfacció dels

residents i els seus familiars.

Els bons resultats obtinguts pels dos centres,

així com els projectes realitzats aquest any i els

que es preparen per al futur, són els pilars bàsics

per a l’avenç de la nostra institució, que es

fonamenta en la professionalitat, la col·laboració

i el compromís dels seus treballadors i el seu

equip directiu.

Finalment, vull animar els professionals a

continuar treballant per rebre el reconeixement i

la confiança dels ciutadans i ciutadanes del

Berguedà, i recordar-los que compten amb el

suport del Patronat i del seu president. 

Jaume Raventós i Monjo

Director gerent de la Fundació Pública Sant Bernabé

UCSI

La posada en marxa de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés ha permès

un increment de l’activitat quirúrgica a l’Hospital de Sant Bernabé,

alhora que ha suposat una major comoditat per als pacients

intervinguts amb cirurgia major ambulatòria, ja que no han hagut de

ser ingressats a l’Hospital després de la intervenció.

Potenciació de les proves complementàries

Amb l’adquisició d’un nou ecògraf, el 2001 l’Hospital va incorporar a

la seva oferta proves complementàries com ara el dòppler arterial i

venós, estudis abdominals, de mama, de tiroides, de parts toves,

ginecològics, obstètrics, cardiològics, transvaginals i transrectals,

entre d’altres. Amb el nou ecògraf, pacients que fins ara s’havien de

desplaçar fora de la comarca per fer-se una prova diagnòstica

podran ser atesos a l’Hospital de Sant Bernabé.

Nou escàner per a l’Hospital

El 2001 l’Hospital de Sant Bernabé va estrenar un TAC, amb el qual

es preveu realitzar unes 2.000 proves anuals a la població del

Berguedà. El nou escàner és d’alta tecnologia i, a més de fer la prova

diagnòstica, permet enviar imatges a altres centres per fer una

diagnosi més acurada. El 2001 es van fer prop de 1.200 proves.

Fundació Pública Sant Bernabé

Població de referència 38.087

Personal 166

Llits 121

Quiròfans 3

Sales de consultes externes 17

Pressupost 1.744,9 MPTA

Avià 1.892

Bagà 2.091

Berga 14.509

Borredà 482

Capolat 60

Casserres 1.595

Castell de l'Areny 48

Castellar de n'Hug 186

Castellar del Riu 120

Cercs 1.439

Espunyola, l' 260

Fígols 49

Gironella 4.875

Gisclareny 25

Gósol 228

Guardiola de Berguedà 968

Montclar 120

Montmajor 459

Nou de Berguedà, la 160

Olvan 891

Pobla de Lillet, la 1.393

Puig-reig 4.275

Quar, la 76

Sagàs 156

Saldes 311

Sant Jaume de Frontanyà 26

Sant Julià de Cerdanyola 228

Santa Maria de Merlès 163

Vallcebre 269

Vilada 537

Viver i Serrateix 196

Total Berguedà 38.087

Font: web de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Padró municipal d’habitants 2001.

Junta del Patronat Equip directiu

Gerent
Jaume Raventós i Monjo

Adjunta a Gerència
Margarida Carballo Carrillo

Director mèdic
Ferran Pastor Solernou

Directora d’Infermeria
Ester Cardona Prat

Directora economicofinancera
M. Antònia Delriu Real

President
Josep Maria Badia i Pons

Vocals
Jesús Boixader i Badia 
Ramon Camps i Roca
Georgina Casals i Capdevila
Mn. Xavier Castelló
Ferran Civil i Arnabat
Andreu Escobet i Gendrau
Ramiro Ribera i Caball

Montserrat Ribera i Puig
Josep Antoni Sabata I Martínez
Pere Santacreu i Marcer
Josep Xoy i Soler

Secretari
Josep González 

Gerent
Jaume Raventós i Monjo
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