
ROTARY CLUB BADALONA 

Badalona, 24 d’Abril de 2019 

Benvolgut amic, 

Ens posem en contacte amb tu per reiterar el nostre agraïment per la teva inestimable 
col·laboració amb els actes solidaris organitzats per el nostre Club Rotary i amb la tasca social 
que exercim, les teves aportacions i col·laboració són indispensables per poder seguir 
endavant amb el nostre intent de millorar la nostra societat. 

ROTARY CLUB BADALONA, és bàsicament un grup d'amics, compromesos per millorar 
el nostre entorn més proper, amb els nostres actes visibles per la comunitat a la qual 
pertanyem, ens esforcem a transmetre vocació de servei com a única finalitat, lluny d'ideologies 
o credos.

Des de la fundació del nostre Club, continuem les nostres actuacions en l'exercici de la 
responsabilitat que tenim sobre la nostra comunitat, és per això que aquest any el nostre 
principal esdeveniment, la nit de PAUL HARRIS, serà la culminació de la feina que cada any 
ens proposem i la dedicarem a obtenir fons en favor del INSTITUT CATALA D’ONCOLOGIA. 

Tenim la fortuna que aquest centre d’investigació, que es referencia a tot el país, es 
troba a l'Hospital de la nostra ciutat Germans Trias i Pujol, per tant ens és proper, però de 
forma simultània, els resultats podran incidir internacionalment, i aglutinar en un projecte propi 
de la nostra comunitat un benefici per a tota la societat. 

Ens sentirem molt honrats amb la teva presència així com amb la dels teus familiars 
i amics aquesta nit tan especial per al Club Rotary de Badalona. 

El sopar del PAUL HARRIS d’engany tindrà lloc el dijous dia 27 de Juny de 2019 
a les 20,30 hores a la sala SARAU08911, situada al carrer Ramón i Martí Alsina, 32 
de Badalona. En el mateix es durà a terme un sorteig benèfic d'objectes donats per 
firmes col·laborats i pel propi Club Rotary Badalona i comptarà amb l’actuació i 
animació del conegut showman PEP PLAZA. 

L’import del sopar és de 100 € per persona. Pot satisfer el pagament de l'import de la 
mateixa mitjançant transferència, o el mateix dia del sopar. També hem creat una "fila zero" 
perquè puguin col·laborar els que no puguin assistir a l’esmentat esdeveniment, fent una 
transferència al compte ES40-0081-0024-8500-0157-4864 del Banc de Sabadell. 

Esperem comptar amb la teva companyia i et preguem confirmació de la vostra 
assistència a qualsevol membre del club. 

Rebeu una cordial salutació. 

La Junta Directiva de Rotary Club Badalona 

Seu del Club: Hotel Miramar carrer Santa Madrona nº 60 - 08911-BADALONA  telf.93-3840311 
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• L’Institut Català d’Oncologia (ICO) és un institut públic monogràfic sobre càncer, que fa un 

abordatge integral de la malaltia i aplega, dins la mateixa organització, la prevenció, 

l’assistència, la formació especialitzada i la recerca (epidemiològica, clínica i translacional). 

 

• És una empresa pública creada el 1995 pel Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, que comença a funcionar un any més tard a les instal·lacions de l’Hospital Duran i 

Reynals de l’Hospitalet de Llobregat. Set anys després, el 2002, s’inaugura l’ICO Girona, l’any 

següent l’ICO Badalona i, el 2014, l'ICO Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre 

 

• Disposa de quatres centres que treballen conjuntament amb quatre hospitals universitaris: 

l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital Dr. Josep Trueta, l’Hospital Germans Trias i Pujol i l'Hospital 

Joan XXIII de Tarragona. A més, treballa en xarxa amb una vintena d'hospitals comarcals. 
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Els comitès de tumors 
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• Un objetiu estratègic de l’ICO és la compartició de coneixement, per això ha promogut el seu 

sistema de treball en xarxa amb els hospitals comarcals i els hospitals de referencia. 

 

• En el cas del nord de Barcelona, ICO-Badalona treballa molt intensament amb l’Hospital de 

referencia Hospitalt Germans Trias i Pujol (HGTiP) i els hospitals de Badalona Serveis 

Assistencials (Municipal), Hospital de l’Esperit Sant de santa Coloma i Hospital de Mararó. 

 

• Un espai d’intercanvi d’informació i coneixement molt important per la seva transcendència 

sobre el pacient són els comités de tumors de les diferents patologíes. 

 

• Aquests comités, presents a tots els hospitals,  estan integrats per professionals assistencials 

que, de forma multidisciplinar  i organitzada: 

• Prenen decisions diagnostiques i terapèutiques 

• Optimizen els recursos disponibles 

• Milloren els circuits i redueixen el temps d’espera del pacient  

• Intercanvien informació i know-how entre professionals, aplicant  protocols consensuats 

per cada cas 
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Actualment, aquests beneficis del treball amb grups multicentre, té alguns  inconvenients: 

 

• Trasllat de molts professionals a un únic lloc, amb pèrdues importants de temps 

• Dificultats a l’hora de confeccionar agendes 

• Dificultats per compartir informacio, que s’ha de dur en paper o CD 

• Alt cost pel tipus de profesional qualificat i numero de persones. 

• Participació irregular del professionals de serveis petits, que no es poden permetre els 

desplaçaments 

 

Aquests inconvenients fan es mantinguin comités als diferents centres, amb funcionament 

independent (Horaris, diez de la setmana…), si bé per als pacients  més complexes  es desplacen 

els facultatius. 
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Per facilitar aquesta tasca i millorar la presa de decisions a tot el territori ens proposem crear 

comités territorials únics per patología,   dotats  d’ eines colaboratives digitals com el sistema de 

videoconferencia. 

 

Aquest sistema: 

• Es podran reunir més fàcilment persones de diferents centres  

• Facilitarà la participacio de professionals de serveis mèdics petits, que no espoden 

permetre el temps de desplaçament 

• Millorarà l’intercanvi d’informació 

• Augmentarà de la productivitat dels comités de tots els centres i evitarà duplicitats de 

presentació en els cassos de derivacio entre hospitals 
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• Sistema d’una empresa solvent que no desapareixi a curt termini 

• Sistema consolidat 

• Fàcil d’utilizar 

• Posibilitat de creixement en funcionalitats amb un cost asumible 

 

• El sistema seleccionat ha sigut el sistema de cisco+webex: 

• Cisco: empresa líder muldial en comunicaciones i eines colaboratives 

• Sistema de videoconfèrencia consolidat i amb retrocompatibilitat 

• Sistema a evolucionar al sistema cisco spark (solució més avançada pero sense 

retrocompatibilitat actualment) d’una forma senzilla i no molt costosa 
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• Sistema cisco webex: 

• 1 room kit plus per HUGTiP i ICO-Badalona 

• 3 room kit per BSA, HES i H. Marató 

• 4 Tv i mobiliari portátil 

• 25 usuaris webex 

 

• Room kits/plus 

 

• TV mobiliari portàtil 

 
 



Servei Informàtica 

Costos associats 

9 

• Equipament i llicenciament 

 

 

 

 

 

 
 

Dispositius Número Preu Total 

Room kit 3      3.000,00          9.000,00    

Room kit plus 1      6.000,00          6.000,00    

Tv + moble 4      1.500,00          6.000,00    

Llicencies room 4          800,00          3.200,00    

Users webex 25          225,00          5.625,00    

Instal·lació 1      4.500,00          4.500,00    

TOTAL         34.325,00    

TOAL IVA     41.533,25    
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http://ico.gencat.cat 

Institut Català d’Oncologia 

ICO l’Hospitalet 

Hospital Duran i Reynals 

Av. Granvia de L’Hospitalet, 199-203 

08908 L’Hospitalet de Llobregat 

ICO Badalona 

Hospital Germans Trias i Pujol 

Ctra. del Canyet s/n 

08916 Badalona 

ICO Girona 

Hospital Doctor Trueta 

Av. França s/n 

17007 Girona 

@ICOnoticies www.facebook.com/ICOnoticies 
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