ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: HOSPITAL PLATÓ
Breu descripció:
Hospital Plató és un centre sanitari integrat al Sistema Sanitari Integral d’ Utilització
Pública de Catalunya (SISCAT). Hospital Plató dona assistència a la sanitat pública,
mútues, entitats asseguradores i pacients privats.
Dades de contacte:
Sra. Anna Jover i Moreno (anna.jover@hospitalplato.com)
Sr. Joan López Carrascosa (joan.lopez@hospitalplato.com)
Sra. Laia Terradellas Antoñanzas (laia.terradellas@hospitalplato.com)
Sra. Gemma Gallardo (gemma.gallardo@hospitalplato.com)
933069900
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 28/01/2013
2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació

Objectiu CCS

1. Jornades de Salut al Carrer

7

2. Millorar el confort acústic del nostre entorn

3

3. Optimització de la gestió de la recollida selectiva dels
residus

5

4. Projectes solidaris

10

5. Participació, motivació i implicació dels professionals

9

6. Adhesió al Programa d’Acords Voluntaris

10

1. JORNADES DE SALUT AL CARRER
1

Breu descripció:
L’estratègia d’Hospital Plató vers la Gestió Social i Corporativa té com a objectiu implicar,
motivar i fer partícips als/a les professionals a través, entre d’altres, de projectes de
voluntariat dirigits a la societat de la nostra comunitat local i internacional. El projecte
“Jornades de Salut al Carrer”, pioner a Espanya, es desenvolupa al districte de SarriàSant Gervasi de la ciutat de Barcelona, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament del
Districte. En aquestes Jornades els professionals de Plató surten al carrer per fer
prevenció i promoció de la salut entre la gent del barri en diferents temàtiques d’interès
general, com són les malalties neurovasculars i l’ICTUS, i els efectes nocius sobre la salut
del consum d’alcohol i tabac.
Més informació (enllaç)
http://www.hospitalplato.com/Noticies/ArtMID/478/ArticleID/63/Hospital-Plat243celebrar224-la-VII-Jornada-de-Salut-al-Carrer-a-Pla231a-Sarri224
Imatge actuació: Entrevista realitzada a La Vanguardia.
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Beneficis:
Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació:
Des de 2012 fins l’actualitat als Districtes de Sarrià – San Gervasi
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: Objectiu 7 i línea
d’acció 5 i 6

2. MILLORAR EL CONFORT ACÚSTIC DEL NOSTRE ENTORN
Breu descripció:
Hospital Plató porta des del 2010 treballant per millorar el confort acústic del seu entorn.
S’han apantallat tots el focus emissors de les zones del terrat i patis, i s’han canviat les
màquines productores de fred ubicades al terrat de la sexta i tercera planta per tal de
disminuir les emissions sonores.
L’ Hospital porta un control de la contaminació acústica, de forma voluntària, des del
2010 fent mesures de control per part de l’ entitat Bureau Veritas. Això li permet
avançar-se a qualsevol incidència amb el veïnat.
A part d’això l’ Hospital té un canal de d’incidències, amb una persona responsable, a la
seva pàgina Web que li permet respondre de forma directe a qualsevol queixa o
suggeriment dels veïns.
Més informació (enllaç)
http://www.hospitalplato.com/compromis-social/mediambient

Beneficis:
X Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Des del 2010
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: Objectiu 3 i línia
d’acció 5

3. OPTIMITZACIÓ DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
3

Breu descripció:
Optimització de la recollida selectiva de residus d’envasos i plàstics, envasos de cafeteria
i de la resta de l’Hospital per tal que no vagin a la fracció del rebuig.
S’ ha revisat la gestió de la recollida selectiva de material plàstic, envasos i vidre de
certes zones de l’Hospital i s’han aplicat actuacions per tal de millorar la recollida. S’ha
informat als agents implicats i es fa un seguiment del mateix juntament amb el gestor
extern.
Es disposa de 3 contenidors grocs de 1100 L, i es realitzen dos o tres recollides de residus
a la setmana. Així es redueix al mínim la recollida de rebuig per part de la recollida
municipal.
Indicador: Kg envasos lleugers/any.
Beneficis:
X Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Acció començada a Juliol 2014
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.9

4. PROJECTES SOLIDARIS
Breu descripció:
PROJECTE AJUDA AL SENEGAL:
El Projecte Ajuda a Senegal neix amb la finalitat de millorar les condicions de salut i
reinserció de la joventut a través d’ajudes econòmiques, voluntariat i formació. Des de
l’any 2010 Hospital Plató Fundació està desenvolupant aquest projecte amb la vostra
ajuda, havent contribuït fins al moment a la construcció d’un bloc quirúrgic i postoperatori inexistent fins ara.
El projecte es desenvolupa a la població senegalesa de Rufisque, on els recursos sanitaris
disponibles són escassos i els més joves són sovint els més perjudicats, corrent el risc de
ser exclosos socialment.




Els objectius d`aquest projecte són:
Millorar els serveis mèdics de l`Hospital Youssou N`Mbargane Diop
Ajudar a la inserció de nens i joves a través de l`escolarització i l`esport
Ajudar a la nutrició de nens i nenes i millorar les instal·lacions de l`Escola Keur
Tata Oumy

http://www.hospitalplato.com/Comprom%C3%ADs-social/Projectes-solidaris/ProjecteAjuda-a-Senegal
4

Beneficis:
_ Ambientals

X

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: permanent
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 10.9

5. PARTICIPACIÓ, MOTIVACIÓ I IMPLICACIÓ DELS PROFESSIONALS
Breu descripció:
L’estratègia d’Hospital Plató consisteix a visualitzar als professionals com a eix principal
de les seves polítiques, sempre alineades amb la missió, visió i valors de l’organització.
Una acció clau implantada és la Jornada Estratègica que anualment celebrem i on
desenvolupem pràctiques que integrin dinàmiques de participació i implicació en l’entorn
laboral amb el propòsit d’influir i motivar els professionals de l’Hospital.
A l’any 2015 la Jornada Estratègica celebrada ha estat “La Teoria del Joc”, que ha permès
evidenciar el compromís i esforç dels professionals de l’hospital cap a la millora contínua i
els valors i actituds que l’hospital pretén transmetre. Hospital Plató té una “manera de fer
pròpia” que busca, a través de la implantació de polítiques i estratègies concretes com La
Teoria de Joc, centrades en els professionals de l’hospital, una forma més eficient i
responsable de treballar, tenint sempre el focus d’atenció en la millora de la satisfacció
de pacients i familiars.
Indicador: nombre de participants/ total treballadors
L’índex de satisfacció dels professionals participants en La Teoria del Joc supera el 75%.
El nombre de persones que van participar activament com a jugadors va ser de 120,
mentre que 142 professionals més van actuar com a observadors dels jocs.
Beneficis:
_ Ambientals

X

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Acció començada l’abril de 2002
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.2, 9.5, 9.10

5. ADHESIÓ AL PROGRAMA ACORDS VOLUNTARIS
Breu descripció:
Hospital Plató s’adhereix al Programa d’Acords Voluntaris. L’abast de l’adhesió és el de
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tots els seus centres
http://canviclimatic.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/Adhesio-Hospital-Plato

Beneficis:
X Ambientals

X Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: Acció començada el setembre de 2014
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 10.2

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Es poden trobar a la nostra pàgina web: www.hospitalplato.com




Pla Estratègic
Jornades Estratègiques
Memòries de Sostenibilitat
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