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L’oncologia
radioteràpica
del Vallès es
farà a l’Hospital
| Terrassa i Sabadell guanyen un servei que evitarà
que les persones afectades s’hagin de desplaçar a
Barcelona| El General de Catalunya en serà subseu

Joan Manel Oller
TERRASSA

En el mapa sanitari del Va-
llès no hi ha cap centre pú-
blic que disposi d’oncologia
radioteràpica. L’únic equi-
pament que hi ha que des-
envolupa aquest tipus d’ac-
tivitat és a l’Hospital Gene-
ral de Catalunya (HGC). En
realitat és un espai privat,
però d’ús majoritàriament
públic. Tot aquest panora-
ma ara canviarà, i en posi-
tiu. El nou servei de radio-
teràpia del Vallès Occiden-
tal s’ubicarà en una de les
plantes de les instal·lacions
sanitàries que hi ha a la car-
retera de Torrebonica. El
primer titular és que la co-
marca gaudirà d’un dels
pocs serveis públics que en-
cara no tenien ni Hospital,
ni Mútua de Terrassa ni
Parc Taulí de Sabadell.

El Vallès Occidental és
sens dubte l’àrea de Catalu-
nya més independent de
Barcelona, excepte temes
molt concrets com poden
ser els de grans cremats.
Ara es posarà una pota més
per a no dependre d’insti-
tucions externes. En sur-
ten beneficiats els hospi-
tals egarencs i de Sabadell
i la ciutadania de les dues
capitals en general. Perquè
amb l’obertura del servei
de radioteràpia a la carre-
tera de Torrebonica (a l’an-
tiga finca de Can Figueras
del Mas) s’acosta una eina
als pacients, que en aquest
cas són molt sensibles.

Quan tot funcioni, s’haurà
acabat, per les persones
que hagin de ser tractades,
els desplaçaments a Barce-
lona, normalment a la Clí-
nica Platón, però també en
alguns casos a l’Hospital de
l’Esperança i, en menor
grau, a d’altres hospitals de
la capital del país.

Adéu als viatges
Ja no s’haurà d’agafar el
tren, un taxi o un vehicle
particular per fer una tren-
tena de quilòmetres, el que
fa encara molt més compli-
cat i molest un tractament
que acostuma a ser de di-
verses sessions.

La creació d’un potent
servei de radioteràpia al
Vallès Occidental és fruit

de l’aliança estratègica
entre institucions, en
aquest cas, entre Parc
Taulí i Hospital per crear
l’Institut Oncològic del Va-
llès (IOV). S’han acabat els
enfrontaments ancestrals
que només feien que aug-
mentar despeses. La nova
política és la de la col·labo-
ració. I a ella també s’hi ha
sumat Mútua.

L’IOV ha permès tenir la
força suficient per pactar
amb el Departament de
Salut de la Generalitat que
li deixi fer la gestió de l’on-
cologia radioteràpica a la
comarca de cobertura.

La decisió de posar la seu
a l’Hospital respon a la seva
ubicació, al bell mig de les
dues capitals de la comar-
ca. Si té alguna cosa, és la
seva accessibilitat des de
tot arreu. La seu serà aquí i
l’HGC funcionarà com a
subseu. És una experiència
nova que una entitat públi-
ca com L’IOV gestioni un
servei privat com el del Ge-
neral de Catalunya.

Les obres de la nova radi-
oteràpia de l’Hospital co-
mencen aquest any i
s’allargaran fins al 2011.
En aquests moments hi ha
dos acceleradors lineals al
Vallès -a l’HGC- i el 2011
n’hi haurà quatre amb els
dos que es posaran a l’edifi-
ci de la carretera de Torre-
bonica. El 2012 se n’hi afe-
girà un altre, i no se’n des-
carta un sisè. Es preveu
que es cobriran el cent per
cent de les necessitats. ■

@El gir que vol
donar el grup
Capio per
transformar
l’Hospital Ge-
neral deCata-

lunya en un equipament molt
més pròxim a tota la pobla-
cióde la comarca té al darrere
una forta inversió econòmica
per oferir importants novetats

Grans inversions per millorar qualitat i quantitat assistencial
Les
claus
J.M.O.

tecnològiques. La més impor-
tant i destacable és la posada
en marxa de l’accelerador line-
al,dotat de prestacions ade-
quades pel tractament de pro-
cessos oncològics, que permet
tractar el casos de càncer amb
tècniques d’alta precisió i
amb risc més baix d’afectació
dels teixits sans adja-
cents.Entotal, la despesa puja

fins als 3 milions, segons el di-
rector general de l’Hospital
General, Xavier Mate.

@El servei de radioteràpia de
l’Hospital de Terrassa té un
pressupost de 12.700.000
euros. Ocuparà 1.300 metres
quadrats d’una de les plantes
de l’edifici de la carretera de
Torrebonica. Disposarà de

tres búnquers, tres accelera-
dors lineals que estaran total-
ment disponibles el 2012. Tin-
drà, a més, set consultoris es-
pecífics, una tomografia axial
computeritzada (TAC) i diver-
ses instal·lacions de treball
que permetran als professio-
nals i als pacients gaudir de
tot el que necessitin en un am-
bient agradable.

Edifici de l’Hospital General de
Catalunya a Sant Cugat■ HGC

A dalt, accelerador lineal de l’Hospital General ■ HGC A baix, Hospital de Terrassa ■ AT

La Corporació Sanitària del
Parc Taulí de Sabadell i el
Consorci Sanitari de Terrassa
van presentar el mes de juli-
lol de 2008 l’IOV, un centre
d’investigació de la malaltia
que incorpora nous serveis,
com la unitat de consell ge-
nètic i una àrea de radioterà-
pia. Es tracta d’una iniciativa
pionera a Catalunya que mi-
llorarà l’atenció als pacients.
Segons el seu director, Euge-
ni Saigí, “l’aliança entre les

Aliança estratègica entre les dues capitals
dues institucions permetrà
nous avenços terapèutics. La
nostra intenció és investigar
de forma conjunta les noves
formes de càncer, un proble-
ma de salut que avui dia
afecta el futur de moltes per-
sones”. Dues de les novetats
del centre són la creació de la
unitat de consell genètic,
que identifica aquelles famí-
lies que poden tenir un risc
genètic de patir càncer, i el
servei de radioteràpia del

Vallès, fins ara no disponible
en cap hospital públic de la
comarca, que tindrà la seu a
Torrebonica. L’Institut té una
població de referència de
600.000 habitants i treba-
llarà amb uns 2.000 casos de
càncer l’any. L’IOV es conver-
teix en un dels centres
d’atenció oncològica mèdica
més importants de Catalu-
nya per volum de professio-
nals, àrea de referència i dis-
positius assistencials.

Les xifres

12,7

1.500

milions d’euros és la inver-
sió que es farà per encabir el
nou servei comarcal de radi-
oteràpia a l’edifici de l’Hospi-
tal de Terrassa.

persones serà la capacitat
màxima per any del servei,
que ocuparà un total de
1.300 metres quadrats.


