
L’Hospital de Sant Joan de Déu
de Manresa guanyarà una nova
entrada des de l’exterior que do-
narà directament a l’àrea quirúr-
gica, que és a la planta -3. El nou
accés és al carrer Sant Joan de
Déu, i és a prop d’urgències. S’ha
pensat per a aquells pacients que
s’han de sotmetre a una interven-
ció quirúrgica ambulatòria. En-
trarà en funcionament demà.

Segons la Fundació Althaia, la
nova entrada generarà un nou cir-
cuit de pacients que contribuirà a
agilitzar i fer més eficients els pro-
cessos de cirurgia major i menor
ambulatòria. Fins ara, aquelles
persones a qui s’havia de fer una
intervenció d’aquest tipus s’ha-
vien de dirigir al servei d’admis-
sions de la planta 0, on se’ls lliu-
rava la documentació correspo-
nent i des d’on se’ls dirigia a la
planta -3. A partir d’ara l’accés serà
directe.

Cirurgia ambulatòria
La Cirurgia Major Ambulatòria
(CMA) inclou tots els processos
quirúrgics, diagnòstics i terapèu-
tics realitzats amb anestèsia gene-
ral, local, regional o sedació, des-
prés dels quals la persona reque-
reix cures postoperatòries poc in-
tensives i de curta durada, sense
necessitat d’ingrés hospitalari.
Acostumen a ser processos de
baixa complexitat i risc, amb tèc-

niques poc agressives, fet que per-
met que el pacient retorni al seu
domicili el mateix dia de la inter-
venció. L’estada és inferior a 12
hores. Aquesta modalitat distor-
siona molt poc la vida i l’entorn del
pacient i millora la relació entre

aquest i l’equip assistencial.
La Fundació Althaia va iniciar

la Cirurgia Major Ambulatòria
l’any 2004 al Centre Hospitalari i
el gener del 2015 es va traslladar a
la planta -3 del nou Hospital de
Sant Joan de Déu. 

La Cirurgia Menor Ambulatò-
ria és la modalitat que inclou els
processos que requereixen una
intervenció quirúrgica amb anes-
tèsia local sense cap tipus d'estada
hospitalària ni recuperació pos-
toperatòria. Acostumen a ser pro-

cediments de lesions de la pell i
del teixit subcutani. 

La unitat de Cirurgia Major i
Menor Ambulatòria consta de sis
quiròfans, sala de cures, sala d’es-
pera per a la família i acompa-
nyants i 30 boxes de readaptació,
que és el lloc on s’ofereixen cures
fins que el pacient es recupera per
poder marxar, acompanyat d’un
adult, al seu domicili. El 2018, des
d’aquesta unitat, van fer prop de
13.900 intervencions, el 10% més
que no pas l’any 2015. 
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Sant Joan de Déu tindrà un nou accés a
peu de carrer directe a l’àrea quirúrgica
L’entrada està pensada per a aquells pacients que s’han de sotmetre a una intervenció ambulatòria
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La nova entrada a l’hospital, ja senyalitzada, serà accessible des de demà dilluns

La dissenyadora d’interiors Su-
sanna Cots, amb estudi a la pobla-
ció de Begur, ha guanyat el premi
German Design Awards amb un
projecte per a la Clínica Sant Josep
de Manresa. La interiorista esta-
blerta a l’Empordà s’ha imposat
com a guanyadora en un dels
guardons més prestigiosos del
sector, promoguts pel German
Design Council, que s’ha celebrat
a la ciutat  alemanya de Frankfurt.
Hi optaven més de 1.500 candida-
tures.

L’estudi de Cots ha afirmat que
el guardó reconeix «l’interiorisme
emocional» que la dissenyadora
aplica als espais sanitaris. «En una
clínica, les emocions són a flor de
pell. Els estats d’ànim poden pas-

sar per moltes fases: inquietud,
cansament, alegria, dolor, i l’espai
ha d’oferir una sensació de con-
fiança per poder sentir que som
en el lloc adient», ha comentat la
dissenyadora, i «això s’aconse-
gueix amb els elements invisibles
del disseny, entre els quals desta-
ca la llum,  però també la distribu-
ció i el color blanc».

L’estudi de Cots, que va obrir les

portes l’any 2001, ha obtingut di-
versos reconeixements interna-
cionals. Des del 2014, té presència
internacional a Hong Kong. L’any
2018 va iniciar el seu projecte per-
sonal més ambiciós amb The Ele-
ven House, la marca que ha creat
per unir disseny, art i cultura. El
primer espai d’aquest projecte és
a la també població empordanesa
de Peratallada.
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Premien la dissenyadora d’espais
interiors de la Clínica Sant Josep
Susanna Cots ha guanyat
un dels German Design
Awards pel projecte que ha
desenvolupat a Manresa

ARXIU PARTICULAR

Un dels espais de la Clínica Sant Josep de Manresa

El Servei d’Informació i Atenció
a la Dona (SIAD) Montserrat Roig
de l’Ajuntament de Manresa orga-
nitza un taller per a personal que
treballa en locals d’oci nocturn de
Manresa per detectar i prevenir
conductes sexistes. 

L’objectiu és aprofundir en el
coneixement de la detecció de la
violència masclista en aquests es-

pais de lleure, i aportar estratègies
de prevenció i protocols d’actua-
ció per fer-hi front.

El taller es farà el dilluns 2 de
desembre de les 5 de la tarda a les
8 del vespre a l’Oficina Jove del Ba-
ges. Cal inscriure-s’hi enviant un
correu a siad@ajmanresa.cato bé
trucant al telèfon 93 875 23 10. La
data límit per apuntar-se és el di-
jous 28 de novembre.
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Taller per detectar conductes
sexistes en locals d’oci nocturn 

El dissabte vinent, 30 de no-
vembre, acaba el termini per op-
tar al premi Simeó Selga que con-
voca el Rotary Club de Manresa-
Bages, que compleix la 18a edició.

El guardó vol contribuir a fer re-
alitat projectes d’interès social im-
pulsats per entitats i associacions
de la comarca. S’hi poden presen-
tar col·lectius de caràcter cultural,
assistencial, esportiu o de carac-

terístiques similars.
Un jurat integrat per represen-

tants de diferents institucions serà
l’encarregat d’escollir el projecte
guanyador. El premi es lliurarà
durant la gala Simeó Selga, que se
celebrarà el diumenge 12 de ge-
ner al teatre Kursaal. El premi és
dotat amb els beneficis que generi
la gala. A l’última edició va ser per
a la residència d’avis del barri de
la Sagrada Família de Manresa.
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Acaba el termini per optar a la
18a edició del premi Simeó Selga

La unitat de Cirurgia Major i
Menor Ambulatòria va fer
l’any passat prop de 13.900
intervencions quirúrgiques

A partir d’aquesta mateixa nit i
durant una setmana es duran a
terme diversos treballs per millo-
rar la seguretat viària a diferents
cruïlles de la ciutat. Es faran en ho-
rari nocturn a partir de les 10 de la
nit des d’aquest diumenge. Tam-
bé hi haurà tasques que es faran
de dia quan impliqui zones d’es-
tacionament.

Les actuacions consisteixen a
millorar la senyalització horitzon-
tal actual, modificar els aparca-
ments existents o establir nous
passos per a vianants.

Els treballs es duran a terme a
cruïlles dels carrers Alcalde Ar-
mengou, Lleida, Gaudí, Foneria,
Sagrada Família, Sant Antoni Ma-
ria Claret, Sant Joan de Déu i les
places 11 de Setembre i Infants.

A partir de demà també es fa-
ran obres per millorar espais de
vianants. En concret es duran a
terme a la plaça de Fius i Palà i a la
de Lluís Companys, on es faran
treballs per millorar el paviment,
i als carrers Caputxins i Ferrer Vi-
dal. En aquests casos s’ampliaran
les voreres.

Els treballs duraran quatre set-
manes i afectaran la mobilitat. Es
prohibirà l’estacionament en
l’àmbit d’afectacions dels treballs
i també per poder-hi tenir el ma-
terial de les obres. S’habilitaran
itineraris alternatius per als via-
nants.
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Treballs de
millora de la
seguretat viària a
diverses cruïlles
de Manresa
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