
 

 

NOTA DE PREMSA 02/10/2013 
 

Althaia obre aquest octubre 11.000 

metres quadrats a l’edifici ampliat de 

Sant Joan de Déu 

- Els diferents serveis ocuparan les noves instal·lacions progressivament 

durant aquest mes d’octubre 

- La previsió és que tot el projecte d’ampliació s’acabi a finals de l’any 2014 

 

El projecte d’ampliació de l’Hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia fa un 

pas mes aquest mes d’octubre amb la posada en marxa d’una part ja finalitzada de 

la segona fase d’obres. Es tracta de dues noves unitats d’hospitalització amb 24 

habitacions cada una; l’àrea de Qualitat, Innovació i Docència, amb aules i una sala 

d’estudi; el Servei de Documentació i Informació Clínica; i la sala d’actes, amb 

capacitat per a unes 200 persones. 

 

L’obertura d’aquests nous espais es farà visible amb el nou vestíbul principal on hi 

haurà un taulell amb el punt d’informació per als usuaris. Aquest es convertirà en el 

centre neuràlgic de l’hospital des d’on es usuaris es podran dirigir al seu destí. 

Aquest vestíbul es troba a la planta 0 de l’edifici ampliat, igual que altres serveis 

d’atenció als pacients i familiars.  

 

Posada en funcionament 

Els professionals implicats en els serveis que es traslladen han elaborat un pla de 

treball per preveure qualsevol necessitat i intentar minimitzar el màxim qualsevol 

molèstia que es pugui produir a usuaris, familiars i també a la resta de personal. El 

pla estableix cada un dels passos a seguir perquè aquesta operació es faci de forma 

ordenada, mantenint l’assistència als pacients de manera ininterrompuda.  

 



Així aquest divendres, 4 d’octubre, s’obrirà el punt d’informació, atenció a l’usuari, 

admissions d’hospitalització i treball social, serveis ubicats a la planta 0, igual que 

la nova cafeteria que s’obre el mateix dia al públic. També inicien l’activitat aquest 

dia les dues noves unitats d’hospitalització, a les plantes 1 i 2, on s’hi atendran els 

pacients de cirurgia general i altres especialitats quirúrgiques.  

 

L’obertura del nou punt d’informació coincideix amb la creació del Servei d’Atenció i 

Informació al Pacient que funcionarà tots els dies de l’any. Amb aquest servei es 

reforçarà l’atenció personalitzada que es fa als usuaris fent més accessible 

qualsevol tipus d’informació de manera ràpida i fiable. 

  

Al llarg del mes d’octubre s’obriran la resta de serveis que es traslladen. Entre 

aquests, destaca el nou punt d'atenció per sol·licitar informes mèdics i 

documentació clínica, que s’obre a la planta -4, en un espai adequat pel Servei de 

Documentació i Informació clínica.  

 

Els espais alliberats a hospitalització de l’edifici originari de Sant Joan de Déu (Zona 

B) permetrà ubicar-hi serveis que ara es troben a l’edifici del Centre Hospitalari.  

 

Aposta ferma de la Generalitat 

L’ampliació de l’hospital s’està fent realitat gràcies a la subvenció de 60 milions 

d’euros de la Generalitat de Catalunya. Una inversió que el govern català ha 

mantingut malgrat la difícil situació econòmica actual.  

 

L’octubre del 2010 ja va entrar en funcionament una part de les noves instal·lacions 

amb la posada en marxa de les noves urgències, 2/3 parts de les consultes 

externes, 1/3 part de diagnòstic per la imatge i l’aparcament soterrat.  

 

Està previst que l’ampliació s’acabi a finals de l’any 2014. Serà el moment en que 

l’hospital resultant funcionarà com un sol bloc integrat i únic en un espai de 60.000 

metres quadrats, dels quals 40.000 (Zona A) són de nova construcció i els altres 

20.000 corresponen a l’edifici originari (Zona B). S’hi concentraran tots els serveis i 

activitat del Centre Hospitalari, Sant Joan de Déu i d’una petita part de la Clínica 

Sant Josep. A aquesta superfície cal sumar-hi els 18.000 metres quadrats de 

l’aparcament que té una capacitat d’unes 600 places. 

  



NOVES INSTAL·LACIONS 
 
 

PLANTES 1 i 2 Octubre 2013 

Hospitalització 

 2 noves unitats d’hospitalització amb 24 habitacions cada una. 

 14 habitacions dobles i 10 individuals en cada unitat. 

 Cirurgia general i especialitats quirúrgiques. 

 Doble passadís que millora la circulació dels pacients i els professionals i els 

circuits de logística, rober i cuina. 

 

PLANTA 0 

 Nou vestíbul principal on s’hi ubica la recepció amb el 

 Servei d’Atenció i Informació al Pacient. 

 Atenció a l’usuari, zona d’admissions i treball social. 

 Cafeteria per als usuaris. 

 Quiosc i perruqueria. 

 

PLANTA -4 

Sala d’actes 

 Capacitat per a 200 persones. 

 Accés directe des de l’exterior. 

 3 sales adjacents. 

Àrea de Qualitat, Innovació i Docència 

 Aules i sala d’estudi. 

Servei de Documentació i informació clínica 

 Punt d’atenció per a la sol·licitud d’informes mèdics i lliurament de còpies de 

documentació clínica. 

 
 
 

 
 
 
Per a més informació:  
 
Judit Martí 
Pere Gassó 
Servei de Comunicació de la Fundació Althaia 
93 873 36 76 // 93 872 14 22 
comunicació@althaia.cat  


