
 
 

 

 

ENS AJUDES A FER L’HOSPITAL QUE 
VOLS? 

22 DE MAIG DE 2019 (de 9.00 a 13.00 h)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  www.fphag.cat 
                     
 
  

JORNADA DE PORTES OBERTES                
A LA CIUTADANIA 

Contacte Experiència Pacient: xpacient@fhag.es 
Tel: 93 842 50 08 

Us hi esperem! 

 
FEM JUNTS L’HOSPITAL QUE VOLS 
 

Els professionals de l’hospital de Granollers iniciem una nova etapa de 
transformació del centre, amb la voluntat d’adaptar-lo a les necessitats 
dels nostres pacients i usuaris. 
 
A través del projecte Més de Tots, et volem escoltar —per entendre com 
vius l’assistència que t’oferim— i et volem demanar la teva participació 
a l’hora de dissenyar com fer les coses.  
 
 

 Demana més informació a qualsevol taulell de 
l’hospital i et donarem més detalls ! 

 
 
 També et pots inscriure a través de la pàgina 

web de l’Hospital. 

http://www.fphag.cat/portes_obertes_-_22_de_maig/ 
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L’Hospital General de Granollers endega una nova etapa on es vol donar 

protagonisme efectiu al pacient i usuari, a l’hora de decidir i dissenyar 

com es fan les coses. T’ho volem explicar i fer-te participar en aquesta 

nova visió. Per aquest motiu, et convoquem el dimecres, 22 de maig, a la 

zona de Consultes Externes del nostre centre, entre les 9.00 i les 13.00 

hores. 
 

Et proposem participar a: 

Jornada de portes obertes: un passeig guiat per les zones 

reservades de l’Hospital 

Per tal d’oferir-te una bona assistència, hi ha tot un seguit de 

serveis que funcionen a l’ombra, lluny de les mirades del públic 

en general. Et volem ensenyar aquests espais. Escull la millor hora 

per tu: 10.00 h; 10.30 h; 11.00 h; 11.30 h. 

 
Espais participatius 

A través d’eines visuals, i amb només pocs minuts de dedicació, 

volem que ens diguis què fem bé i quins són aquells elements 

que hem de millorar. Volem que ens ajudis a millorar la teva 

estada a l’hospital! 

 
Enquestes 

Els nostres professionals t’estaran esperant amb un breu 

qüestionari. Només et demanem uns minuts per contestar les 

nostres preguntes. Volem saber la teva opinió i com ens valores. 

 
Espais pels mes petits 

Volem jugar amb la creativitat dels més petits i, per això, els 

demanarem que ens facin dibuixos. Volem que ens dibuixin el 

seu hospital, des de la zona de Pediatria! 

 
 

 
AUTORITZACIÓ PER PARTICIPAR A LA JORNADA DE PORTES 
OBERTES DE L’HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS 
 
 
Cognoms i Nom /Apellidos y Nombre______________________________________ 
 
Amb DNI – Passaport- NIE/ Con DNI – Pasaporte-NIE__________________________ 
 
Telèfon/ Teléfono _____________________________________________________ 
 
Correu Electrònic/ Correo Electrónico______________________________________ 
 

Autoritzo a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers a utilitzar les meves dades 
personals, per tal de participar en qualsevol activitat relacionada amb la Jornada de 
Portes Obertes.  
 
Autorizo a la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers a utilizar mis datos 
personales, con el fin de participar en cualquier actividad relacionada con la Jornada 
Puertas Abiertas. 
 
Signatura / Firma: 
 
 
 
 
Granollers, ______de ____________________ del  2019 
 

 
 
En virtut al consentiment exprés atorgat informar-lo que les seves dades seran incorporades als sistemes 
d’informació de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers únicament per a la finalitat autoritzada.Pot 
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, portabilitat i oposició en l'àmbit reconegut pel 
Reglament UE 2016/679 General de Protecció de Dades i la normativa que el desenvolupi, tot adreçant-
se per escrit a l’Àrea d’Atenció a l’Usuari, de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers (Av. 
Francesc Ribas, s/n, 0/8402 de Granollers o al correu electrònic xpacient@fhag.es). 
 
En virtud al consentimiento expreso otorgado informarle que sus datos serán incorporados en los 
sistemas de información de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers únicamente para la finalidad 
antes citada. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, portabilidad y oposición 
en el ámbito reconocido por el Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos y la normativa 
que lo desarrolle, dirigiéndose por escrito al Área de Atención al Usuario de la Fundació Privada Hospital 
Asil de Granollers (Av. Francesc Ribas, s/n, 08402 de Granollers o a la dirección de correo electrónico 
xpacient@fhag.es). 
 

 


