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Entre parets de colors

ONCOLOGIA · S’inaugura un parc d’atencions per a infants amb càncer AMABLE · Infants, famílies i metges asseguren que
es tracta d’un espai més confortable i alegre QUALITAT · El nou hospital de dia de Vall d’Hebron triplica la seva capacitat
Elena Guardiola
BARCELONA

D

La Roser i en Guim, mare i fill, ahir coneixent les noves instal·lacions de l’hospital Vall d’Hebron per al tractament del càncer infantil ■ ANDREU PUIG

—————————————————————————————————————————————

El parc d’atencions
ofereix més punts
d’assistència, qualitat i
intimitat en el tractament
—————————————————————————————————————————————

punts d’assistència, fins a 12, i els
infants i les famílies guanyen en
“qualitat i intimitat a l’hora de ser
atesos”, ja que la disposició de les
sales de tractament es pot indivi-

MUTUALITAT DE PREVISIÓ SOCIAL SANT SEBASTIÀ
En compliment del que disposa l’article 10 del Decret 279/2003, de 4 de novembre,
de desplegament de determinats aspectes de la Llei del Parlament de Catalunya
10/2003, de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social, es fa públic que, mitjançant Resolució de data 11 de juny de 2015, la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya va acordar obrir un
període d’informació pública per donar a conèixer el projecte de transformació de la
Mutualitat en l’associació sense ànim de lucre anomenada “La Societat, Antiga Mutualitat de Sant Sebastià”, a fi que qualsevol prenedor/a d’un contracte d’assegurança o creditor/a de la Mutualitat comuniqui a dita Direcció General, amb seu al
passeig de Gràcia, núm. 19 de Barcelona (08007), en el termini d’un mes, les raons
que, si s’escau, pugui/n tenir per estar disconforme/s amb la transformació de la
Mutualitat en l’Associació esmentada.
L’expedient resta a disposició de tota persona interessada en el referit organisme
de la Generalitat de Catalunya de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i el termini
per formular-hi al·legacions és d’un mes comptat des de l’endemà de la publicació
d’aquest anunci.
A aquests efectes, es pot consultar el text complet del Projecte de Transformació en
el domicili social de la Federació de Mutualitats de Catalunya, situat al carrer Bruc,
72-74 de Barcelona (08009).
Barcelona, 30 de juny de 2015
Cristóbal Sarrias i Cárdenes, en representació de la Federació de Mutualitats de
Catalunya, ens designat administrador provisional únic de la Mutualitat de Previsió
Social Sant Sebastià
157951-1115151V

1.000

dualitzar amb parets mòbils.
Durant la inauguració d’ahir, el
conseller de Salut, Boi Ruiz, va destacar la feina que hi ha hagut darrere de l’espai, la construcció del qual
ha estat possible gràcies a la campanya realitzada per la Fundació
Small durant els últim 4 anys i a
l’impuls de la Fundació Joan Ribas
Araquistain, l’Obra Social de La
Caixa i la Fundació Vila Casas.
El càncer infantil és la primera
causa de mortalitat per malaltia en
els infants majors d’un any. A l’Estat espanyol es detecten fins a
1.000 casos nous cada any, dels
quals 200 es diagnostiquen a Catalunya, i 150 al departament d’onco-

Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires

EDICTE

casos nous de càncer
infantil es detecten a
l’Estat espanyol cada
any. Els doctors recorden que es tracta
d’una de les causes de
mortalitat infantil per
malaltia en els infants
més grans d’un any,
malgrat haver-se
aconseguit una supervivència superior al 80
per cent.

El Ple, actuant en funcions de Junta General de la societat unipersonal de responsabilitat limitada
Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SL, en sessió extraordinària de data 30 de juny de
2015, adoptà, per unanimitat dels membres assistents, entre altres, l’acord següent:
“Primer. Fixar les sessions ordinàries del Ple, actuant en funcions de Junta General de la societat
unipersonal de responsabilitat limitada Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SL, el tercer dimarts del mes d’abril de cada any, a les 18:30 hores, començant a partir de l’any 2016.
En el supòsit que no es pogués fer en el dia i l’hora marcats, per impossibilitats pràctiques, l’Alcaldia Presidència haurà d’ajornar aquest Ple, actuant en funcions de Junta General de la societat unipersonal de responsabilitat limitada Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SL, i
convocar-lo necessàriament dins dels 15 dies següents, fixant nova data. Aquest ajornament
l’haurà de comunicar a tots els grups polítics que formen el Ple, actuant en funcions de Junta General de la societat unipersonal de responsabilitat limitada Serveis Municipals de Sant Esteve
Sesrovires, SL, amb el benentès que el Ple, actuant en funcions de Junta General de la societat
unipersonal de responsabilitat limitada Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SL, ajornat, sempre s’haurà de convocar a les 18:30 hores.
Segon. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), així com al diari EL PUNT AVUI, així com a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires (https://www.seu.cat/sesrovires) dins de la
secció Anuncis i Edictes (e-TAULER).”
Sant Esteve Sesrovires, 1 de juliol de 2015
El secretari,
Ricard Rosich i Palet

Vist i plau
L’alcaldessa presidenta,
M. del Carme Rallo Casanovas

logia de l’hospital Vall d’Hebron. Segons va explicar Toledo, el centre té
4.000 visites anuals per rebre tractament i 7.600 per a consultes. Segons el registre espanyol de tumor
infantils (RETI), el centre de la Vall
d’Hebron és capdavanter i de referència en el tractament del càncer
en la infància. L’hospital maternoinfantil Vall d’Hebron és un centre públic d’atenció integral a la dona i l’infant, i preveu la possibilitat
de dur a terme procediments molt
complexos, com ara trasplantaments, cirurgia fetal i robòtica, entre d’altres, i registra més de
12.700 intervencions anuals i
8.300 sessions d’hospital de dia. ■
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Amb el nou equipament, segons
asseguren l’Anna Llort i en Lluís
Gros, oncòlegs de l’hospital maternoinfantil Vall d’Hebron: “Guanyem més espai”, perquè hi ha més

859744-1115181V

esprés de visitar el parc
d’atencions per a infants
que han de rebre tractament oncològic, l’Ona, de
15 anys i que ja ha vençut el càncer,
assegura convençuda: “Jo crec que
aquí es curaran més de pressa.”
L’Ona era ahir una nena feliç i com
ella tots els nens i nenes que van
ser convidats a la inauguració del
nou centre de dia de l’hospital maternoinfantil Vall d’Hebron, que
sembla qualsevol cosa menys “un
hospital”, segons van coincidir a
dirs els infants.
A les parets del parc llueixen els
colors verd, taronja i blanc. Detalls
de l’univers, un bosc i una ciutat futurista generen un ambient alegre i
confortable que, segons va explicar
el cap de la unitat d’oncologia infantil, Josep Sánchez de Toledo,
pretén que “les famílies i els infants
construeixin les seves històries”
durant el seu pas pel centre hospitalari. Així, la sala d’espera es converteix en una zona de pícnic, i els
boxs de tractament, en un taller de
reparacions. Toledo va posar èmfasi en la importància de “compaginar els avenços mèdics amb els lligams de tipus humà”.
El nou centre de dia ocupa 500
metres quadrats, 400 més que l’espai anterior, i en triplica la capacitat; pot arribar fins als 50 tractaments diaris. Així, l’espai disposa
de 12 punts d’atenció, quatre consultes, una unitat d’assajos clínics,
una sala d’exploracions amb suport
d’anestèsia i un espai perquè puguin ingressar els infants en situació d’immunosupressió (amb les
defenses baixes).

El Ple, actuant en funcions de Junta General de la societat unipersonal de responsabilitat limitada
Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SL, en sessió extraordinària de data 30 de juny de
2015, adoptà, per la majoria que requereix la Llei, entre altres, l’acord següent:
“Primer. Nomenar membres del Consell d’Administració de la societat unipersonal de responsabilitat limitada Serveis Municipals de Sant Esteve Sesrovires, SL, i fins a la finalització del present
mandat municipal, els senyors/res següents:
Presidenta: MARIA DEL CARME RALLO I CASANOVAS, amb DNI 46.330.945-K
Vocal: LAURA HABA JIMÉNEZ, amb DNI 47.776.474-T
Vocal: BERNAT ORELLANA CAMACHO, amb DNI 46.818.325-P
Vocal: ADRIÀ COMPANYS I ARCUSA, amb DNI 46.032.152-K
Vocal: JOAN GALCERAN MARGARIT, amb DNI 37.276.382-Y
Vocal: JOSEP MARIA MORENO I TUDELA, amb DNI 77.084.232-P
Vocal: JAUME RIPOLLÈS ALEGRE, amb DNI 43.697.306-C
Vocal: ENRIC CARBONELL I JORBA, amb DNI 77.287.872-Y
Vocal: JORDI BORRELL I ALONSO, amb DNI 38.474.607-T
Segon. Publicar els presents nomenaments al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
(BOPB), així com al Diari de la Generalitat de Catalunya (DOGC), en el diari EL PUNT AVUI, així
com a la seu electrònica de l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires (https://www.seu.cat/sesrovires) dins de la secció Anuncis i Edictes (e-TAULER).
Tercer. Facultar indistintament la Sra. Alcaldessa Presidenta i el Sr. Secretari de l’Ajuntament
perquè compareguin davant de notari, elevin a públics els acords anteriors i sol·licitin llur inscripció al Registre Mercantil.”
Sant Esteve Sesrovires, 1 de juliol de 2015
El secretari,
Ricard Rosich i Palet

Vist i plau
L’alcaldessa presidenta,
M. del Carme Rallo Casanovas

