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La directora
de l’Hospital
General,
Cristina
García, va
recollir un dels
guardons

APADO té la
seu a l’Hotel
d’Entitats de
Sant Boi

premi top 20 a l’hospital de
sant joan de déu de sant boi

nou projecte d’apado d’atenció
a malalts mentals
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a Fundació Apado, amb la col·laboració de l’Obra
Social “La Caixa” i el Departament de Benestar Social i Família, desenvoluparà el Projecte Esperança. Les
persones que pateixen malaltia mental han experimentat
un empitjorament generalitzat de les seves condicions de
vida a causa de la crisi econòmica. El Projecte Esperança
té per objectiu proporcionar assistència particular gratuïta
a persones amb malaltia mental i que es troben en risc o
situació d’exclusió social. L’objectiu fonamental del projecte és millorar la qualitat de vida i el nivell d’autonomia
d’aquestes persones, que formen part d’un dels grups
més vulnerables de la nostra comunitat.
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’Àrea de la Dona i la Gestió Hospitalària Global del Parc
Sanitari Sant Joan de Déu han estat guardonades amb
els premis TOP 20 atorgats per l’empresa IASIST, especialitzada en estudis de mercat sanitaris. L’Àrea Clínica de la
Dona de l’Hospital General aconsegueix aquest guardó
per quart any consecutiu. L’Hospital General del Parc Sanitari també ha estat premiat, per primera vegada, en la
categoria Gestió Hospitalària Global. El centre sanitari rep
el premi tres anys després de l’entrada en funcionament,
l’11 de juny de 2010. Aquest recurs assistencial, ubicat
en el Govern Territorial de Salut del Baix Llobregat Litoral,
dóna assistència a més de 300.000 persones.

La tasca a
les escoles és
cabdal per
prevenir el
consum de
drogues

Presentació de
la Fundació
Vicente Ferrer
a la Biblioteca
Jordi Rubió i
Balaguer

reconeixement per a equip 3

fundació vicente ferrer
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l 14 d’octubre es va fer la presentació de la Fundació
Vicente Ferrer a Sant Boi. La presidenta local, Montserrat Gibert, va explicar la tasca de l’ONG. L’expresident
de la Generalitat, Pasqual Maragall, i la regidora de Cooperació, Alba Martínez, van assistir a l’acte.

’Equip 3 ha estat seleccionat com a bona pràctica pel
IV Congrés de la Societat Científica Espanyola d’Infermeria Escolar. Una infermera, un educador de la Policia
Local i el tutor de cada grup escolar col·laboren a Equip 3
per prevenir el consum de drogues a l’adolescència.
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