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DISSENY EDITORIAL I GRÀFIC
Kolybry Creative Minds

Estem en portes d’un nou any en el que projectem moltes il·lusions, i en el que tots
haurem d’abocar molta energia per afrontar els nous reptes i les noves oportunitats
que ens aportarà.
Hem de ser conscients de la incertesa que representa la finalització i les pròrrogues
d’alguns concursos, així com la contínua adaptació dels nostres plans funcionals i de
l’organització del treball a les noves necessitats i requeriments de clients i d’usuaris.
I tot això combinat amb l’obligació social i empresarial de fer-ho amb la màxima eficiència que ha estat i serà sempre un dels objectius bàsics de la nostra organització.
També hem de ser conscients de les oportunitats que els nous concursos representen per nosaltres, i de l’obligació vital que tenim de garantir la nostra existència
com organització de manera indefinida en el temps. A més som ambiciosos, i volem
desenvolupar-nos i créixer orgànicament a nivell nacional i internacional.
La persistència en aquest objectiu i la perseverança en el treball ben fet, assumit
per totes les persones que conformem l’organització, és la garantia d’èxit en la que
basem la nostra estratègia, doncs estic convençuda que el nostre personal és el tret
diferencial de la nostra organització, i per tant l’avantatge competitiva més important
amb la que comptem.
Aquest any hem estat capaços de superar situacions d’alta complexitat, que en
determinats moments han transcorregut per conductes de conflicte, i que finalment
hem aconseguit portar-los per la via del diàleg, de la cooperació i la negociació cap a
acords on prima la visió a llarg termini i l’assoliment del bé comú.
Ara més que mai és imprescindible la implicació i el compromís de tothom amb la
missió, visió, valors i objectius de l’organització, per tal de mantenir i d’enfortir el nostre
posicionament a tots els nivells i àmbits.
En aquest línia, estem promocionant espais de participació per canalitzar la opinió i
el coneixement de tothom que vulgui aportar aquest valor a l’organització. El projecte
OPINA 2013 representa la materialització d’aquest espai aquest final d’any. L’enquesta
personal anònima i confidencial serà l’eina d’aquest projecte, a partir de la qual obtenir
informació agregada sobre les tendències d’opinió de les persones treballadores en
relació als principals temes que afecten el nostre treball i les relacions laborals que
se’n deriven.
Vull encoratjar-vos a mantenir, i fins i tot potenciar, la vostra implicació i compromís
amb l’empresa, i animar-vos a la participació en l’enquesta d’opinió que permetrà
compartir les vostres inquietuds i visió sobre una realitat que sabem que és polièdrica
i que requereix de molts punts de vista per obtenir una interpretació més rica de la
realitat i de com adaptar-nos millor a les seves característiques canviants.
Vull aprofitar per desitjar-vos bones festes i un feliç any nou.

Dra. M. Lluïsa González
Directora General Corportiva
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FORMACIÓ

Estudi de la qualitat de la RCP
Transport Sanitari de Catalunya SLU (TSC) - Ambulàncies Condal,
SLU (AC) i el Consell Català de Ressuscitació (CCR) van acordar
la col·laboració per dur a terme un treball de recerca sobre la
qualitat de la Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP) d’acord amb les
recomanacions de la European Resuscitation Council (ERC) 2010.
Les evidències científiques demostren que
les maniobres de RCP fetes amb criteris
de “gran qualitat” tenen una relació directa amb la supervivència en una aturada
cardíaca.
Objectiu
L’estudi analitza la qualitat de la Ressuscitació Cardiopulmonar (RCP), d’acord
amb les Guies ERC 2010, practicada pel
personal tècnic de transport sanitari (TTS)
de l’empresa.
Material i mètode
Del conjunt de personal TTS de les bases
de l’Hospitalet de Llobregat, Vilafranca del
Penedès, Viladecans, Molins de Rei, Martorell, Solsona, Sallent, Gurb, Berga i Òdena,
es va convidar, de manera aleatòria, a 100
persones, de les quals 64 van participar
finalment en l’estudi.
L’estudi va consistir en que cada persona havia d’efectuar dos minuts de RCP
(cicles de 30 compressions seguides de
2 ventilacions) en solitari. Els paràmetres
definits i valorats segons les recomanacions 2010 de l’ERC eren: mans al centre del
pit, freqüència de compressions toràciques
entre 100 i 120 per minut i profunditat de les
compressions entre 5 i 6 cm i reexpansió
completa. Les maniobres de RCP es van
realitzar sobre un maniquí Resusci Annie
de Laerdal, i les dades van ser recollides
a través del programa Laerdal PC skillreporting system i emmagatzemades en una
base de dades.

RECOMANACIONS 2010

RECOMANACIONS 2005

<100

100 a 120

>120

Nº

5

27

32

%

7,8

42,2

50

<100

més de 100

Nº

5

59

%

7,8

92,2

Mitjana

DS

GLOBAL

53,8

21,1

F. Compressions

40,7

38,5

Profunditat

37,2

39,9

Mans

83,5

39,5
Mitjana dels % de maniobra correcta

El nivell d’implementació de
la RCP de “gran qualitat”,
s’ha aconseguit en el 56,4%
del nostre personal TTS.

Els resultats valoren el percentatge
de cada un dels paràmetres efectuats
correctament per a cada persona i l’anàlisi global s’expressa en la mitjana dels
percentatges.
Resultats
La qualitat global de la RCP no va mostrar diferències ni per edat, ni per sexe,
ni per nombre de recertificacions anuals
efectuades ni pel temps transcorregut

des de la darrera, amb les recomanacions 2010.
Valoració dels paràmetres de RCP
de gran qualitat
La nota global de cada persona participant és la mitjana dels percentatges
correctes per a cada paràmetre. Per
tant, 50 seria l’equivalent a l’aprovat i
100 l’excel·lència.
Els nostre personal tècnic va obtenir en
conjunt una nota global mitjana de 53,8,
però amb una gran dispersió de resultats.
El 56,4% van obtenir una nota superior al
50 i quasi un 20% de notable o excel·lent.
Analitzats els paràmetres, els resultats van
mostrar que; la freqüència de les compressions toràciques era massa ràpida en el
42% de les persones participants i que la
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profunditat de les compressions era menor
de 5 cm en el 72%, mentre que la col·locació
de les mans no era correcta en el 30%.
Cal destacar que si féssim servir els
valors de les recomanacions 2005, el
92% dels participants les seguien correctament. Hem de tenir en compte que
havien efectuat una mitjana de 4,8 recertificacions amb aquestes guies.
Conclusions
El nivell d’implementació de la RCP de
“gran qualitat”, s’ha aconseguit en el
56,4% del nostre personal TTS. Tant el
grau de dispersió com el 44% dels nostre
personal tècnic que no arriben al nivell
d’aprovat ens ha de fer proposar accions
de millora.
– El nombre de recertificacions efectuades pel nostre personal tècnic amb
les guies 2005 justifiquen un efecte
d’inèrcia que la primera recertificació
amb les guies del 2010 no ha estat
capaç de modificar.
– Cal tenir en compte que a les mateixes
recomanacions, l’ERC ja adverteix que
no es pot considerar que facin un RCP
de mala qualitat.
– Cal insistir en la necessitat de fer una
RCP a nivells d’excel·lència.
En aquest sentit, tot el personal instructor ha participat en la valoració d’aquests
resultats de cara a les pròximes recertificaciones.
Agraïments
A la direcció de Transport Sanitari de Catalunya SLU (TSC) – Ambulàncies Condal,
SLU (AC) i al Consell Català de Ressuscitació (CCR), pel seu recolzament en la
realització d’aquests estudi.
Als Srs. Miquel Arbós i Manel Pacheco
i al Dr. Xavier Balanzó per la seva participació en l’estudi de l’anàlisi de la valoració
subjectiva de les maniobres de RCP.
A l’epidemiòleg Dr. Salvador Quintana per
les seves aportacions en el disseny de
l’estudi i valoració del resultats.
Dr. Manel Cerdà Vila.

5

ACTuALITAT

Per una empremta verda, TSC-AC
amb la reducció de gasos d’efecte
hivernacle
El nostre compromís amb el medi ambient
ens ha animat a posar en marxa un projecte innovador de control i reducció del
consum de carburant en les nostres ambulàncies. Des de juny de 2012 mesurem el
consum setmanal establint comparatives
dels resultats obtinguts respecte a uns
valors de consum objectiu establerts per
a cada vehicle.
Mensualment reconeixem públicament
a les unitats amb millor desenvolupament,
diferenciant tipus de motorització, àmbit
geogràfic de treball i característiques de
les rutes. A continuació posem en pràctica
mesures correctives i preventives que
inclouen la difusió de consells de conducció eficient i reparacions mecàniques
específiques, entre altres.
Mitjançant aquest sistema aconseguim
la implicació directa dels/de les nostres
professionals en la disminució del consum
de carburant.
Amb la reducció de l’1,1% aconseguida
des de l’inici del projecte hem aconseguit

Amb la reducció de l’1,1%
aconseguida des de l’inici
del projecte hem aconseguit
disminuir en 13.850 litres el
consum de gasoil.
disminuir en 13.850 litres el consum de
gasoil per a una activitat anàloga, la qual
cosa suposa una reducció de les nostres
emissions directes en 36.151,11 quilograms
de CO2.
Aquest primer any de vida del projecte
i els resultats obtinguts ens animen a
seguir amb il·lusió apostant per polítiques que ens permetin créixer d’una
manera sostenible minimitzant l’impacte
mediambiental de la nostra activitat. Tal
com indica la Dra. M. Lluïsa González,
“malgrat les dificultats econòmiques
actuals, apostem fermament per un
desenvolupament sensible amb el medi natural”.

FORMACIÓ

Valoració de les Pràctiques a l’Escola Joviat
Com ja sabeu, Transport Sanitari de Catalunya, SLU i l’Escola Joviat van signar
un acord de col·laboració al setembre del 2012. Després de la realització de
les practiques dels alumnes de l’escola Joviat, juntament amb la col·laboració
del personal de TSC, la valoració ha estat molt positiva, donat que ha estat
un 9,2 per al curs 2012-2013.
Felicitem a totes les persones que han participat en impartir aquesta
formació pràctica, així com a l’alumnat que les ha realitzat. La formació
pràctica és fonamental i en molts casos representa un primer contacte
amb el món laboral.
Això ens anima a tots i a totes a emprendre noves línies de col·laboració
en l’àmbit de la formació professional.
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RESPONSAbILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Conveni Fundació
Ferreruela Sanfeliu
Transport Sanitari de Catalunya, SLU i la
Fundació Ferreruela Sanfeliu van signar
un conveni de col·laboració, el passat dia
18 d’octubre, en el que TSC participa amb
la donació d’ambulàncies que seran destinades a la regió senegalesa de Kolda,
regió on l’entitat lleidatana desenvolupa
un projecte de cooperació internacional
en l’àmbit de la salut. El conveni es signa
després de que TSC efectués una donació
d’una ambulància el passat any 2012 que
també es va ser destinada a la mateixa
regió.

A la fotografia il·lustrativa, la Dra. M. Lluïsa González
signant el conveni de col·laboració.

RESPONSAbILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Caravana Solidària
El passat dia 9 de juny es va celebrar la
caravana solidària IPA 13, organitzada per
IPA Bages. El personal sanitari de TSC va
participar en aquesta inciativa solidària.
Aquesta caravana estava formada per
una cinquantena de vehicles que van
sortir des de Santpedor fins al Monestir
de Montserrat. Un cop allà, es van exhibir
els vehicles i es va concloure amb un dinar
de germanor entre totes les persones
assistents. L’objectiu de la caravana era
recollir fons destinats a la Creu Roja.

RESPONSAbILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

Pla d’Igualtat
d’Oportunitats
Com bé sabeu, en edicions anteriors
us hem informat sobre el Pla d’Igualtat
d’Oportunitats. La nostra organització
ha anat desenvolupant mesures al llarg
dels anys 2012 i 2013.
El nostre PIO consta de 22 mesures,
algunes d’elles ja implementades, altres que estan en procés i poques pendents d’aplicar. El seguiment continu
d’aquestes mesures és fonamental per
tal d’assolir el nostre objectiu i fomentar els nostres principis d’igualtat i de
no discriminació. No es tracta només
d’implementar-les sinó de realitzar el
seguiment adient per mantenir-lo al dia,
i això ho fem amb la vostra col·laboració
per mitjà dels vostres representants
legals.
% Aplicació de mesures del
Pla d’Igualtat d’Oportunitat

31,82%

36,36%

% de mesures
implementades
% de mesures apliquen
de forma contínua
% de mesures en
procés

22,73%

9,09%

% de mesures pendents
d’aplicar

Tots i totes som conscients dels temps
que corren i que en temps de crisi hi ha
la temptació de prioritzar altres qüestions
que tenen un caire més econòmic. Nosaltres, però, no descuidem aquest àmbit i
continuem treballant en la conscienciació
de totes les persones treballadores, en el
respecte a totes i cadascuna de les persones que formem l’organització, encaminant
la nostra cultura i vetllant per la nostra
imatge, vers la igualtat i la no discriminació.
Tots i totes treballarem per aconseguir-ho!
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RESPONSAbILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Road Show de Vic
El passat dia 15 d’octubre, la sala Ramon
Montanyà de l’Atlàntida de Vic va acollir la
segona edició del Road Show, amb una
participació de 800 joves de diferents instituts de la població. El nostre col·laborador
adscrit a la base de Gurb, Lluís Francàs, va
assistir de manera altruista a la celebració
de la jornada.
L’Ajuntament de Vic, a través de la seva
regidoria de Convivència i Seguretat, va
incloure aquesta acció dins la campanya
d’educació viària que fa a les escoles i instituts i que té per objectiu ajudar als joves
a prendre consciència de la importància
de les bones conductes en la conducció.

Juntament amb la fundació privada sense ànim de lucre Mutual de Conductors,
el Servei Català de Trànsit i TRAFPOL, la
regidoria de Convivència i Seguretat de Vic
van presentar un colpidor muntatge audiovisual sobre seguretat viària de to realista;
es van alternar imatges reals i recreades
d’accidents de circulació amb testimonis
verídics: un agent de la Guàrdia Urbana de
Vic, un bomber de la Generalitat, un tècnic
d’emergències sanitàries de Transport Sanitari de Catalunya, una infermera del servei
d’urgències de l’Hospital General de Vic,
una víctima amb lesió medul·lar i familiars
d’altres víctimes van explicar la seva pròpia
experiència davant el públic.
L’objectiu era causar un fort impacte
als joves perquè prenguessin consciència
de la responsabilitat que comporta conduir
un vehicle i de les terribles conseqüències
que generen els accidents a la carretera. A la vegada se’ls alertà dels perills de
conduir sota els efectes de l’alcohol i les
drogues.

RESPONSAbILITAT
SOCIAL CORPORATIVA

Medi Ambient
En el mes de setembre es va realitzar l’auditoria externa del Sistema
de gestió integrat per part de TÜV
Rheinland, en la qual, a més de renovar la certificació per a les normes
de la qualitat ISO 9001 i UNE 179002,
es va obtenir una nova certificació
per a la norma de medi ambient ISO
14001. Aquesta certificació serà vàlida
per als tres propers anys.
L’obtenció d’aquest nou certificat
és el resultat de tot l’esforç que les
persones de l’empresa han dedicat en
aquest àmbit, que inclou la minimització dels residus generats i la seva
correcta segregació, l’ús racional dels
recursos naturals i el control del seu
consum, la participació especial en el
projecte de consum de combustible
eficient i la reutilització i reciclatge
de recursos, entre d’altres.

RESPONSAbILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Col˙laboració Solidària
Investforchildren
El passat dia 6 de juny de 2013, Ambulàncies Condal va donar la cobertura a un
servei preventiu organitzat per la fundació INVESTFORCHILDREN i per la fundació
SMALL, en la celebració d’un campionat de
futbol a l’Estadi del R.C. Espanyol. Aquesta
col·laboració de caràcter altruista es realitzava amb l’objectiu de recaptar fons
destinats a la inserció laboral de persones
disminuïdes i a la creació d’un hospital
de dia a l’Hospital de Vall d’Hebrón de
Barcelona.

Gràcies a l’aportació de tot el personal, podem dir que TSC-AC contribueix de forma activa en la preservació
i protecció del medi ambient, ja que
es treballa aplicant mesures i accions que permeten reduir l’impacte
negatiu que les nostres activitats
tenen sobre el medi ambient i afavorir aquelles que tenen un impacte
positiu.
La certificació per a ISO 14001 ens
permetrà disposar d’un major avantatge competitiu, ja que aporta un
valor afegit a l’empresa i permetrà
un millor posicionament de TSC-AC
davant dels propers concursos.
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CERTIFICACIONS

ACTIVITATS

EFQM

Pràctiques IES Tremp

En edicions anteriors hem comentat que la gestió empresarial basada en el model EFQM europeu
permet augmentar l’eficàcia i eficiència de les
empreses, ja que els requisits que demana per a
ser un empresa excel·lent i competitiva són més
exigents que els que poden demanar altres tipus
de normes (com ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
etc...). El model EFQM és un model basat en l’excellència empresarial.
A principis de 2012 vàrem assolir el reconeixement
de +300 punts (el màxim són 1000 punts, tot i que
les millors empreses europees se solen situar entre
els 500-600 punts).
Aquest 2013 hem tornat a realitzar el procés de
reconeixement, consistent en:
• una auto-avaluació individual en el mes de Juny,
realitzada per diferents participants per valorar
el grau de compliment dels diferents requisits.
• una reunió de consens amb un consultor extern,
que ens va permetre posar en comú les valoracions i els motius d’aquestes que cada participant
va aportar. Aquesta reunió ens va servir per
conèixer que podíem optar a un reconeixement
superior, degut a les millores que s’havien anat
introduint entre 2012-2013 en diferents àmbits
de la organització.
• redacció d’una memòria, que recull de forma
resumida les pràctiques empresarials i les millores que s’han dut a terme.
• finalment, realització en el mes de Novembre
d’una auditoria per part del Club Excelencia en
Gestión, que ha valorat el nostre grau de compliment.
La puntuació obtinguda en l’auditoria ha situat
TSC-AC en el rang dels +400 punts, de manera que
hem obtingut el que es coneix com a Premi d’argent
a l’excel·lència europea.
Ens podem sentir orgullosos per aquest avenç,
ja que demostra que el camí cap a l’excel·lència no
es fa d’un dia per l’altre, sinó que és un recorregut
llarg que cal caminar pas a pas, millorant dia a dia
amb l’esforç i dedicació de totes les persones que
formem part de TSC-AC.

El personal col·laborador de Transport Sanitari de Catalunya adscrit
al centre de Tremp, va participar en les pràctiques realitzades a
l’IES Tremp de grau mig del mòdul d’Auxiliar d’Infermeria. Els alumnes van realitzar exercicis de primers auxilis i DEA amb l’ajuda del
nostre personal.

ACTIVITATS

Pràctiques TESVA-TSC
EL passat dia 27 de setembre es va realitzar una exposició a la
base del Pont de Suert per part de Pompiers/TESVA Vall d’Aran, amb
l’objectiu de realitzar pràctiques conjuntes entre TESVA i Transport
Sanitari de Catalunya i treballar en un muntatge d’un Punt Mèdic
Avançat (PMA). Es van realitzar pràctiques de grans accidents detelecadires, autocars, etc...
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ACTIVITATS

ACTIVITATS

Rècord bruixes

Escola Castell
de Tona
La treballadora Silvia Ullate Gijón collaboradora del centre de treball de Gurb,
el passat dia 6 de juny va presentar un
vehicle sanitari a l’escola Castell de Tona. El nens i nenes van poder gaudir de
l’experiència de pujar a una ambulància
i descobrir com és el seu interior.

Transport Sanitari de Catalunya, SLU va
participar el passat dia 16 de novembre
en el Rècord al major número de persones
disfressades de Bruixa que va organitzar
l’administració de Loteria La Bruixa d’Or.
L’administració volia reunir a 3000 persones per tal de fer un ritual per invocar la
sort. TSC va obtenir el seu diploma per la
representació.

ACTIVITATS

Escola Cucafera
El passat 17 de maig la col·laboradora Silvia
Ullate i la Carme Garet, del centre de treball
de Gurb, van presentar un vehicle sanitari
a l’escola Cucafera. Els infants van quedar
molt contents i van mostrar molt interès
durant la sessió.

ACTIVITATS

Simulacre IES VIC
El passat dia 4 de juny, coincidint amb la
finalització del curs acadèmic 2012/2013
del CFGM en Emergències Sanitàries,
Transport Sanitari de Catalunya, SLU
va participar amb una unitat de Suport
Vital Bàsic i una unitat de Suport Vital
Avançat en el simulacre d’accident de
trànsit organitzat per l’Institut de Vic, en
el que van estar implicats, un turisme,
una motocicleta i dos vianants. Resultant
accidentades quatre persones: una en
estat crític, una altra en estat greu i
dues en estat lleu.
L’objectiu del simulacre era donar a conèixer als/les alumnes la capacitat de resposta a temps real davant d’un accident
de múltiples víctimes i alhora ensenyar
els procediments d’actuació per part del
Grup Sanitari: Triatge inicial, segon triatge,
atenció in situ segons gravetat i prioritzar
el trasllat al Centre Sanitari útil.

L’objectiu del simulacre
era donar a conèixer als/
les alumnes la capacitat
de resposta a temps real
davant d’un accident

A part del nostre equip sanitari es va
comptar amb la participació del SEM, del
professorat i alumnes del Cicle Formatiu,
com a organització, figurants i participants en l’exercici, així com la Unitat de
Suport Vital Bàsic de pràctiques de que
disposa l’Institut.
La jornada també va servir per celebrar
la festa de graduació de la 2a promoció
de Tècnics/es en Emergències Sanitàries
que es forma en aquest centre, entre els
quals hi ha set persones col·laboradores
de Transport Sanitari de Catalunya.
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ACTIVITATS

ACTIVITATS

Jornada emergències a Sort

Jornada
Conductàlia

Durant els dies 17 i 18 d’octubre es va
celebrar a Sort la II jornada d’Emergències del Pirineu, amb l’objectiu de posar
al dia els procediments d’actuació entre
les regions del Pirineu Languedoc-Rousillon, Midi-Pyrinées, Catalunya, Andorra
i Euskadi.
Les jornades van estar organitzades per la Direcció Territorial del SEM
a l’Alt Pirineu, hi van participar uns/unes
450 professionals, els Pompiers d’Aran,
membres d’helicòpters medicalitzats
o de rescat de Mossos d’Esquadra, la
Guàrdia Civil, les Unitats Militars, el
061 Aragó, la Gendarmeria Francesa,
els Grae de Bombers i Tècnics i tècniques de TSC.
El personal Tècnic de Transport Sanitari de Catalunya, SLU va organitzar
els tallers de conducció de qualitat en
terrenys difícils i el de conducció eficient,

van construir un circuit i van impartir
formació, juntament amb personal tècnic
del SEM i comptant amb la col·laboració
de SEAT i SEM en l’aportació de vehicles
per poder realitzar les pràctiques.
Les jornades van comptar amb la
presència del molt honorable President
de la Generalitat de Catalunya, Alcaldes,
Diputats, Senadors, Delegats de Salut de
Catalunya, el Gerent del SEM a Catalunya,
el Gerent del Servei d’Emergències del
País Basc, el Director General d’ENDESA i
la Directora General de Transport Sanitari
de Catalunya.
Aprofitem aquesta ocasió per agrair
la col·laboració de més de 50 persones
tècniques de TSC que van col·laborar en
l’organització i desenvolupament de les
jornades, aconseguint que el resultat
fos un veritable èxit i que TSC sigui un
referent al territori.

A l’esquerra, la Dra. M. Lluïsa González amb
el Dr. Piñol, gerent de les Terres de Lleida i
del CatSalut de l’Alt Pirineu i el Sr. Francesc
Bonet, gerent del SEM.

ACTIVITATS

Pràctiques per a nens i nenes
El passat dia 19 d’octubre es va realitzar
una pràctica per als nens i nenes de l’Alt
Urgell al Poliesportiu d’Oliana, organitzada
pel consell escolar de l’Alt Urgell. Durant
la sessió es va fer un resum sobre com

i quina és l’actuació del personal sanitari davant casos d’ennuegaments, es va
mostrar el vehicle sanitari i es van tractar
altres aspectes relacionats amb la tasca
que realitza el personal sanitari.

El personal sanitari de Transport Sanitari
de Catalunya va participar de manera activa en aquest acte celebrat el passat 15
d’octubre al teatre Kursaal.
Més de 550 alumnes de 5 centres de secundària de Manresa van ser inscrits en la
Jornada Conductàlia, jornada de Seguretat
Viària organitzada per Montepio i adreçada
al col·lectiu de joves d’entre 15 i 16 anys.
Durant la jornada es van realitzar ponències, simulacres i exposicions de vehicles,
amb l’objectiu de millorar les conductes en
la conducció viària, traslladant al públic
coneixements i consells sobre la conducció
i fomentant la participació de les persones
assistents.
Cal mencionar que Montepio va donar el
seu reconeixement durant l’acte de la seva
Festa Patronal que va tenir lloc el passat 10
de juliol, a totes les institucions i persones
col·laboradores (d’entre elles personal de
TSC) que han treballat en benefici de la
millora dels accidents.
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ACTIVITATS

PREVENTIuS

TRANSSEM
2013

Ix cursa de Cantonigròs
(Memorial Ramon Oliu)

El dia 30 de novembre es va celebrar la
cursa TransSEM Alt Empordà, organitzada per Club Esportiu Emergències Mèdiques CEEM, el Consorci del Transport
Sanitari de la Regió de Girona, CTSC amb
la col·laboració dels Mossos d’Esquadra
Club Esport, comptant amb el patrocini
de TSC.
Es tracta d’una marxa BTT oberta a
tots els cossos d’emergències de Catalunya. El Personal de Transport Sanitari de
Catalunya i d’Ambulàncies Condal van formar un equip i van participar en aquesta
cursa compartint un magnífic dia.

La IX Cursa de Cantonigròs – Memorial
Ramon Oliu es va celebrar el dia 9 de juny
a la població de Cantonigròs, molt a prop
de Vic. El personal de Transport Sanitari
de la base de Gurb va realitzar el servei
preventiu durant tota la jornada.
La Cursa es realitza cada any en homenatge al desaparegut Ramon Oliu,
nascut a Cantonigròs i creador de la
primera marató popular que es va celebrar a Catalunya i a tot l’Estat l’any
1978, concretament a Palafrugell, i de
la qual es va crear precedent.
El recorregut de la cursa consta de 10 km
en pista forestal amb sortida i arribada a
Cantonigròs, amb un curt tram d’asfalt pel
poble. Es van celebrar també dues curses

PREVENTIuS

Anunci
Vodafone
Els dies 17 i 18 d’octubre d’enguany
Transport Sanitari de Catalunya, SLU
va realitzar el servei preventiu de l’últim anunci de Vodafone; “Power to”, un
projecte d’altura, comptant amb les
millors persones escaladores del món.
La productora encarregada de la
gravació va ser TESAURO, durant la
gravació es va interpretar la cançó
“Dont worry, be happy” a 400 metres
d’altura.
La zona escollida va ser a los Mallos de Riglos, situada a la localitat de
Riglos, a la província d’Osca, uns 45
km al nord-oest d’Osca capital, a les
serres del Prepirineu.

infantils, una de 800 metres i una altra
de 2.500 metres, justament abans de la
prova de 10 km. Aquesta cursa es caracteritza per ser eminentment popular i gens
competitiva.

PREVENTIuS

Cursa ciclista
Torelló
El diumenge 21 de juliol es va celebrar la IX Cursa Ciclista de Veterans
– Gran Premi Ajuntament, de Torelló
en la que TSC va col·laborar en la
realització del servei preventiu.
La prova va ser organitzada pel
Club Ciclista Torelló i va constar de
dos recorreguts, un de 76 Km per
a categoria de veterans/anes, de
40 anys i un altre recorregut de 63
Km per a la categoria de veterans/
anes d’entre 50 i 60 anys d’edat.
La sortida i l’arribada es va ubicar
al carrer Manlleu de la localitat de
la població.
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PREVENTIuS

Cabrerès
Transport Sanitari de Catalunya, SLU va participar en la
realització del servei preventiu de l’edició de La Cabrerès
2013, el passat dia 26 de Maig a l’Esquirol (Santa Maria del
Corcó). Aquesta cursa, que va comptar amb una xifra de 3000
participants, s’ha posicionat com una de les proves de BTT
més importants d’Europa, així com la més multitudinària de
la Península Ibèrica.
Aquesta edició ha tingut dues variants; una prova de 62 Km
amb un total de 1.700 metres de desnivell i una prova de 40
Km amb 900 metres de desnivell.
Els/les ciclistes que van participar en l’esdeveniment provenien de diferents punts del territori. Es calcula que un 65%
eren de Catalunya, un 25% de l’Estat Espanyol i un 10% de
territoris estrangers, com França, Itàlia i Alemanya

PREVENTIuS

Tweet x-TERRA
El dia 23 de juny, entre les 8 hores i les 16 hores es va dur
a terme la Triatló XTERRA del Berguedà, en la que Transport
Sanitari de Catalunya, SLU va realitzar el servei preventiu.
La prova s’iniciava al Pantà de La Baells, amb 1500 metres de
natació, seguit d’una prova de bicicleta de 30 km i una última
prova de carrera de muntanya de 10 km.
El nostre personal tècnic va prestar servei en una de de les
proves considerades d’altíssima qualitat a nivell organitzatiu,
amb un circuit molt exigent, aportant bon tracte i transmetent
seguretat a totes les persones que van participar.

PREVENTIuS

Half Triatló Berga
El dia 15 de setembre es va celebrar la 3a edició de la Half
Triatló Sailfish de Berga, prova organitzada per Dual Grups i
que cada cop més es va consolidant com una prova referent.
Entre les 10 hores i les 18 hores el personal col·laborador de
la base de Berga va realitzar el servei preventiu d’aquesta
edició, en la que el recorregut passava pel Pantà de Baells
i les poblacions de Cal Rosal, la Gironella, de Puig Reig, les
Casserres, l’Espunyol i l’Avià.
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Excursionisme
El Carlos Paredes, col·laborador del centre de Malgrat de Mar,
des de fa un parell d’anys és aficionat a l’excursionisme, concretament a l’especialitat de la via ferrada, que es tracta d’un
itinerari vertical, en el qual s’ha d’anar equipat amb divers
material d’escalada: claus, grapes, preses, passamans, cadenes, ponts tibetans, nepalís i tirolines que permeten d’una
manera segura arribar a zones remotes de difícil accés per a
senderistes i no avesats a l’escalada.
A la foto que s’adjunta, el Carles es troba a la Via Ferrada
de Regina de Peramola, una de les vies ferrades més llargues
que es poden fer a Catalunya i imprescindible per a tot excursionista, ja que ofereix unes vistes verticals precioses com
poder gaudir del pantà d’Oliana a vista d’ocell.

Volei
La Cristina Cañadas, treballadora adscrita al centre de treball
d’Òdena, forma part de l’equip sènior femení d’Igualada Volei
Club, actualment en 3a divisió de la lliga Catalana, classificant-se la temporada passada en 3a posició. La Cristina
juga en posició de “lliure” i a la fotografia porta el dorsal
número 18.

Motos Categoria Mx
Com sabeu, el Marc Vila, col·laborador de la base de La Seu
d’Urgell, forma part de l’equip mecànic KTM de Jose Antonio
Butrón. L’equip es va proclamar campió d’Espanya de motos
en categoria MX 1 Elit 2013.
El proper repte serà aconseguir el campionat del món, ja
que il·lusions i ganes no els falten.

Handbol Platja
La Mònica Luengo, treballadora del centre d’Òdena, ha participat
en la 15a edició del Torneig obert Ciutat d’Igualada d’Handbol
sorra, inclòs en el Campionat de Catalunya d’Handbol platja
que es va celebrar els dies 28 i 29 de juny d’enguany. La Mònica ha estat reconeguda, valorada i destacada com a millor
jugadora del Torneig.
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Kick boxing
El Said Alaoui és un col·laborador de la base de Barbastro,
practica el Kick Boxing. El Said va començar des de molt petit
practicant la boxa perquè el seu pare era el seu entrenador.
Als 16 anys va canviar la boxa per el Kick Boxing i va a començar a competir en campionats regionals. L’any 2010 i 2011
es va classificar per al campionat d’Espanya proclamant-se
subcampió.
Avui dia compagina el seu treball a Transport Sanitari de
Catalunya amb els seus entrenaments setmanals, competicions
oficials i exhibicions esportives

Corredor de fons
Com sabeu, el Sancho Ayala, col·laborador de la base de Solsonès és atleta del Club de Fondistes del Solsonès i l’Hinaco
Montsó. El Sancho va participar en l’edició dels Campionats
del món d’atletisme veterà, celebrat a Porto Alegre (Brasil),
durant els dies 16 i 27 d’octubre, en el que va representar la
delegació espanyola i va obtenir una medalla d’argent en 5000
m i una de bronze en la prova de cros M-45.
El dia 25 de novembre el Consell Comarcal del Solsonès li
va brindar un reconeixement públic en motiu dels resultats
obtinguts en els Campionats del món.

Corredors de muntanya
L’Alfons Garcia i el Xavier Gallego, adscrits a la base d’Òdena
van participar durant els dies 14 i 15 de setembre en la 34ena
edició de la prova de resistència Matagalls-Montserrat, prova
que pertany a la Copa Catalana de Resistència, consistent en
recórrer els 85,5 km que separen el Montseny de Montserrat
en menys de 24 hores.

Ironman
El Xavier Pertegás és col·laborador de la base de Puigcerdà
i Ironman. El passat 18 de maig va poder gaudir de la 22ena
edició de l’Ironman de Lanzarote, una de les proves més dures
del món que consisteix en una 3800 metres nedant, 180 km en
bicicleta amb 2500 m de desnivell i una marató.
Amb 2000 participants, amb molt de vent i el recolzament
d’amics i companys de feina va aconseguir acabar-la quedant
en posició 700.
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Nova York

> Borja Moreno, adscrit a la base de Puigcerdà, durant un viatge
al nord de California, al Parc Nacional de Sequoia Park, dins la
serralada de Sierra Nevada, on es pot apreciar les dimensions
d´aquests arbres que, a part de ser els més grans del món, són
els éssers vius més antics del planeta.

> El passat mes de Setembre, Eloi Gràcia, col·laborador de la base
de Malgrat de Mar, va fer un viatge fantàstic a Nova York en el
que va poder gaudir d’uns dies de vacances amb la companyia
dels seus fills. Van veure els barris de Chinatown, Soho, Nolita,
Tribeca, Harlem, Brooklyn, Chelsea, en el que cada carrer és un
món totalment diferent.

> (Foto sup.) L’Eloi al costat de l’escultura dAbraham Lincoln,
president dels Estats Units.
> (Foto inf.) L’Eloi amb els seus fills (Ferran i Bernat).

Roncesvalles

Arizona

> Josep Mirabet, adscrit a la base de Sort, va recórrer durant 11
dies els 1000 km que van des de Roncesvalles a Finisterre del
Camí de Santiago de Compostela.

> Raimon Monterde, col·laborador de la base de Sort, durant la
seva estada a l’Antílope Canyon (Arizona – EEUU).
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L’Estel és la
filla de la Tània
Rodríguez de la
base de Gurb.
A la fotografia
apareix també la
seva altra filla
Aïna. Va néixer
el dia 03-10-2013.

L’Eloi és el fill del col·laborador Joaquim
Mas de la base de Malgrat. A la fotografia
apareixen el Joaquim, la seva parella
Cristina i la seva altra filla Silvia de 4 anys.
Va néixer el dia 19-09-2013.

L’Hugo és el fill de l’Alfonso Molero de la
base de Viladecans Urgent. Va néixer el
08-07-2013.

L’Ion i l’Ariadne Maria, són els fills de la
Maria Solsona, col·laboradora de la base de
Malgrat de Mar. Van néixer el 29-05-2013.

El Joel és el fill de Joel Díaz de la base
d’Òdena. Va néixer el 24-05-2013.

La Judith és la filla de Xavier Soriano de
la base d’Òdena. Va néixer el 07-08-2013.

La Martina és la filla de Natàlia Coma,
col·laboradora de Serveis Centrals.
Va néixer el 24-08-2013.

El Lluc i el Gaël són els fills de l’Anna Verdera
i el Jordi Borrell, persones col·laboradores
de la base de Puigcerdà. Van néixer el
08-07-2013.

La Natzaret és la filla de l’Enric Solà,
col·laborador adscrit a la base d’Òdena.
Va néixer el 24-09-2013.

La Shyney
és la filla de
Javier Pérez i
la Xènia Rubio,
ambdós són
col·laboradors de
la base d’Òdena.
Va néixer el
15-09-2013

El Nil és el fill de la col·laboradora Eva Cabezas,
adscrita al centre de Viladecans Urgent.
Va néixer el 21-06-2013.

La Noa és la filla de Verónica
Galdón, col·laboradora de Serveis
Centrals. Va néixer el 26/01/2013.
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En aquest apartat volem fer especial menció a totes aquelles persones
que han estat felicitades per part de les persones usuàries i diferents
organismes, per actuacions meritòries i exemplars. Degut al gran volum de
cartes d’agraïment rebudes i per tal d’evitar oblidar-nos d’alguna persona,
només recollim les condecoracions rebudes per part d’organismes oficials
i organitzacions. Totes les persones han estat felicitades formalment per
l’empresa.
RECONEIXEMENTS

RECONEIXEMENTS

Benedicció de vehicles
de Sant Cristòfol

Diario del
Alto Aragón
El passat 7 de juliol el Diario del Alto
Aragón va publicar una carta d’agraïment del familiar d’un usuari, en la que
es feia menció d’agraïment a totes les
persones que havien contribuït en la
millor qualitat de vida del seu germà,
en el procés d’una llarga i dura malaltia,
que desgraciadament va tenir un trist i
inevitable final. L’agraïment anava dirigit
a totes aquelles persones que dia a
dia van estar ajudant d’una manera o
altra a aquesta persona, d’entre elles
el personal de Transport Sanitari de
Catalunya de la província d’Aragó.

El passat 10 de juliol es va celebrar la tradicional benedicció de vehicles de Sant Cristòfol
organitzada per Montepio Conductors. L’acte
representat per la Regidora de Seguretat
Ciutadana del Consistori manresà, Olga
Sánchez i pel Secretari General del departament d’Interior, Josep Martínez Melgares.

Durant la Festa Patronal es va fer un
reconeixement a totes les institucions
que han treballat en benefici de la millora dels accidents de trànsit, la tasca
realitzada pel SEM, així com la del personal tècnic de Transport Sanitari de
Catalunya.

RECONEIXEMENTS

Caravana Solidària IPA Bages
El passat mes de juny el SEM va fer un reconeixement a totes les persones
col·laboradores de Transport Sanitari de Catalunya que van participar el dia 9
de juny en la Caravana solidària IPA Bages.

RECONEIXEMENTS

xxV Congreso
Nacional de
SEMES
El nostre col·laborador, Ramón Miquel López,
adscrit al centre de treball de Vilafranca, va
participar en el XXV Congreso Nacional de
SEMES que es va celebrar del dia 12 al 14
de juny a Santiago de Compostela.
Ramón va obtenir el primer premi Del
Campeonato Nacional de Reanimación
Cardiopulmonar en Categoría Profesional.
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RECONEIXEMENTS

Sant Joan de Vilatorrada

L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada
va donar reconeixement el passat 8 de
novembre al Marcel Llort, el Lars Serra i
la Marta Ramos per la seva tasca durant
el servei prestat la nit del 31 de desembre
de 2012, a la Muntanya del Collbaix (Bages).
Aproximadament sobre les 23:00 hores
del dia 31 de desembre la dotació va
ser alertada per realitzar el servei en
aquesta zona a una persona que es troba
inconscient. L’arribada es va produir al
cap de molt poca estona. Es va produir

la trobada amb el cos de Mossos d’Esquadra que van informar de la situació. Hi
havia una persona que no responia i amb
ella, un amic, que va ser qui va alertar.
Es van fer dos equips per arribar al
lloc de l’accident. El cos de Bombers que
va pujar en tot terreny, juntament amb
l’equip de la unitat avançada. La unitat
bàsica va pujar a peu amb els familiars de
l’amic i amb el material per poder realitzar
l’assistència. (Taulell espinal, farmaciola,
etc...). La dotació de Suport Vital Bàsic

es guiava gràcies als familiars i als crits
de l’amic alertant. Era un camí de molt
difícil accés i al ser de nit, va dificultar
molt les tasques de rescat.
En el transcurs de 30 llargs minuts
van arribar els bombers amb el metge i
a l’instant la USVB que arribava a peu.
Es va procedir a intubar a l’accidentat
i amb molt mal pronòstic es va baixar
amb llitera fins al peu de la muntanya
on malauradament es va certificar la
seva mort.
La víctima era un gimnasta olímpic
català, de 34 anys d’edat i molt conegut
per haver guanyat els Jocs Olímpics de
Sydney a l’any 2000.

La víctima era un gimnasta
olímpic català, de 34 anys
d’edat, molt conegut per haver
guanyat els Jocs Olímpics de
Sydney a l’any 2000
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Jubilacions

V

olem dedicar aquest espai a totes
les persones col·laboradores que
recentment s’han jubilat, que han prestat
el seu servei amb professionalitat i vocació
durant una llarga trajectòria.
L’organització els felicita per la seva
jubilació i els agraeix el temps que han
estat amb nosaltres aportant compromís
i implicació.
Moltes felicitats al Sr. Santiago Frutos,
al Sr. Juan Manuel Gómez, al Sr. José Maria
Solá, al Sr. José Camps i al Sr. Francisco
Hernández,
Salut!
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A través de l’Anna Regatero, la nostra infermera
de gestió sanitària de
la incapacitat temporal,
hem pogut conèixer al
Souleymane Drame, un
magnífic jugador de
Bàsquet que ha estat
professionalment lligat
a les emergències. L’Anna Regatero l’entrevista,
aprofitant la seva amistat amb ell.

Souleymane

Drame
Kamara
Jugador de bàsquet, ex-jugador de la Penya
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Primer de tot, Souleymane, donar-te les
gràcies per concedir-nos una entrevista.
Nosaltres formem part d’una organització
en la que creiem que l’esport millora la
qualitat de vida de les persones, per els
seus efectes físics, psíquics i socials.
Souleymane és una persona molt conscienciada amb el tema de la Reanimació
Cardio Pulmonar (RCP), per això volem saber quina és la seva opinió en quant a la
utilització dels DEA i a l’atenció sanitària
que es dur a terme, en general, en el dia
a dia, i sobre tot en l’àmbit esportiu en el
que ell es mou.
Anna: Souleymane, és clar que l’esport
és salut, però no és la primera vegada
que un esportista professional o entrenador ha patit un infart a la pista
de bàsquet durant un partit, esdeveniment o entrenament, oi?
Souleymane: Jo estic molt sensibilitzat
amb el tema, ja que el meu pare va morir
d’un infart i entrenadors que conec també
han patit un infart (Moncho Monsalve). De
fet, el paper que juga el personal sanitari,
els DEAS i el transport sanitari és molt
rellevant i de màxima importància davant
aquests tipus de situacions.
L’ actuació immediata amb els desfibrilladors i el posterior trasllat realitzat per part
del transport sanitari és fonamental i cal
que es produeixi amb rapidesa i eficiència.
Anna: Veiem que estàs molt conscienciat amb aquest tema, has participat o

Realment encara
manca cultura preventiva empresarial
respecte a la implantació dels DEAS”.

SOULEYMANE DRAME KAMARA

Souleymane Drame Kamara, va néixer el 14 d’abril de 1980, a Ibadan, Nigèria. Als
18 anys va adquirir la nacionalitat espanyola per carta de naturalesa. Ha estat
jugador de Bàsquet Professional en el període 1996-2012. Va iniciar la seva carrera
esportiva en les categories inferiors del Joventut de badalona, equip en el que
va jugar durant set temporades. La temporada 2010-2011 va jugar a la LEB Plata
amb el FC Barcelona B.
Integrant de la “Generación de Oro del baloncesto Español”, va formar part dels
equips nacionals juniors comandats per Raúl López, Juan Carlos Navarro, Felipe
Reyes, Antonio Bueno, Pau Gasol, entre d’altres. Van aconseguir proclamar-se
campions d’Europa a Varna 1998, campions del Torneig de Mannheim (Mundial
Oficioso) 1998, i campions del Món Junior a Lisboa l’any 1999.
Recentment ha participat en l’organització del Campeonato de España de Remoergometria i com a col·laborador de voluntaris en els Campionats del món de natació
a Barcelona 2013.

col·laborat en alguna sessió, conferència, etc…sobre aquest tema o similar?
Souleymane: Si, és cert, de fet durant un
temps vaig ser el Director d’expansió d’una
multinacional belga orientada a la implantació dels DEAS i biometria digital.
Anna: Creus que en l’àmbit esportiu en
el que tu et mous les persones estan
sensibilitzades pel que fa a la implantació dels DEAS?

Souleymane: Realment encara manca cultura
preventiva empresarial respecte a la implantació dels DEAS. En els poliesportius, alguns
disposen d’ ells, com a mínim d’un, altres no
en disposen. La normativa, com sempre, és la
que marca les directrius en aquest tema, tot
i que encara, com comentava anteriorment,
manca una cultura preventiva i sensibilització de la importància que té el disposar d’un
DEA a la pista, i de tenir personal qualificat
que el sàpiga fer servir.
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L’activitat física és
necessària com
part de tractaments psicològics”
Anna: Quin consell donaries als nous
joves que s’inicien en l’esport del bàsquet o en qualsevol altre esport?
Souleymane: Que tinguin molta constància,
disciplina i que acceptin les derrotes i les
fites sense frustracions.
Per mi, l’esport forma part de la meva
vida i entenc que l’activitat física és
necessària com part de tractaments
psicològics, incrementa la qualitat interpersonal i es fan grans amics en el
món de l’esport.
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Anna: Quin és el record més present
que tens sobre la teva trajectòria al
Joventut de badalona?
Souleymane: Una final de la Copa del Rei
de Sevilla, ja que havia jugat a dues Copes del Rei, i m’havien eliminat i em va fer
especialment il·lusió, guardo un molt bon
record d’aquell dia.
Anna: A part del bàsquet, ets seguidor
d’algun altre esport?
Souleymane: M’agrada el futbol i l’atletisme.
Anna: Quina reflexió fas sobre l’afició
del bàsquet en general?
Souleymane: Crec que Espanya és un país
“baloncestista” però Catalunya és en especial el seu bressol.
Anna: Com veus el futur de La Penya?
Souleymane: Crec que hi haurà alts i baixos, però la Penya disposa d’una cantera
inesgotable de molt bons jugadors.
Anna: Participes en projectes solidaris?

Crec que Espanya és
un país “baloncestista”
però Catalunya és en
especial el seu bressol.”
Souleymane: Sí, sí, i tant, col·laboro amb
Metges Sense Froteres (MSF) i ACNUR.
Anna: Què n’opines de les noves generacions que pugen ara, tal i com ho vas
fer tu en el seu dia i què els hi diries
de cara al futur?
Souleymane: Jo els diria que siguin pacients, és la base de la humilitat i que sobre
tot demostrin ser bones persones.
Anna: Com t’afecta a tu la situació de crisi
econòmica que s’està produint actualment?

Souleymane: M’afecta com a tothom...tenim
l’esperança que la situació es recondueixi
mínimament i el més aviat possible.
Anna: El teu color preferit?
Souleymane: El negre.
Anna: un propòsit per l’any 2014?
Souleymane: Que millori la situació econòmica i social i poder establir-me professionalment.
Anna: Què li demanes als reis mags
d’orient?
Souleymane: Més solidaritat per part de
tothom.
Moltes gràcies campió, et desitgem que
passis unes molt bones festes i que
tinguis moltíssima Salut i Sort en la
teva trajectòria.

902 20 22 20

portaventura.com
PortAventura Park:
· 50% de descompte en cadascuna de les entrades fins a un màxim de 4.
· Oferta vàlida del 17/11/12 al 06/01/14.
· Oferta no acumulable a altres promocions.

· Aquesta oferta només podrà ser bescanviada per l’empleat, que ha
de presentar obligatòriament la capçalera de la nòmina + DNI a les
taquilles del parc.

Hotels (H.PortAventura, H.Caribe, H.Gold River i H. El Paso):
· 20% de descompte sobre la millor oferta disponible en habitació estàndard
o superior, en règim d’allotjament més esmorzar, en els hotels
PortAventura, H. Caribe, H. Gold River i H. El Paso.
· Màxim 2 habitacions per empleat.
· Inclou les entrades a PortAventura Park durant l’estada, segons calendari
d’obertura del Parc.

· Per fer la reserva és indispensable trucar a la Central de Reserves (Tel
902.20.22.20) i indicar que s’acullen a la promoció de TSC Ambulàncies.
· Descompte no aplicable a reserves efectuades a través d’agències de viatges.
· Cal identificar-se a la Recepció de l’hotel amb la targeta d’empleat o la
capçalera de la nòmina + DNI.
· Descompte subjecte a quota limitada d’habitacions promocionals

*Del 23/11/13 al 15/12/13, obert únicament en cap de setmana. Del 6/12/13 al 8/12/13 i del 21/12/13 al 6/1/14, obert cada dia.

