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L a Memòria de Gestió Anual 2021 que 
presentem a continuació segueix mar-

cada pel context de pandèmia en què estem 
immersos, des del març del 2020, amb l’apa-
rició de noves variants i amb escenaris epide-
miològics molt canviants. Malgrat tot, la taxa 
de vacunació creixent contra la Covid-19 ha 
comportat una disminució progressiva de les 
restriccions i una millora de la situació de la 
pandèmia a escala global.

El 20 de maig va ser una data assenyalada 
per a l’Hospital Sant Rafael, ja que, amb l’alta 
de l’última persona ingressada a la Unitat 
Covid, es va tancar aquesta àrea d’aïllament i 
es van recuperar llits de Medicina Interna. Cal 
no oblidar, en aquest escenari d’optimisme 
creixent, el cansament que arrosseguen els 
col·laboradors i les col·laboradores, després 
suportar cada dia el pes de la pandèmia, du-
rant gairebé dos anys. A tots ells i a totes elles 
els volem agrair, novament, la gran professio-
nalitat i la capacitat d’adaptació als canvis que 
han mostrat.

Aquest cert desànim que es respira entre el 
personal col·laborador no ha repercutit en 
gran mesura en els resultats de la darrera En-
questa de Satisfacció, que indica que gairebé 
9 de cada 10 professionals mostren satisfac-
ció pel fet de treballar a l’Hospital Sant Rafael 
i al voltant del 90% recomanaria treballar al 
Centre.

L’avanç de la pandèmia tampoc no ha min-
vat els gestos de solidaritat i d’afecte amb 
l’equip professional de l’Hospital Sant Rafael. 
Una mostra d’això va ser la celebració del Dia 
de Sant Jordi, on no van faltar roses i llibres 
donats, entre d’altres, per empreses i associa-
cions veïnals.

El treball exercit pel personal col·laborador 
durant la crisi sanitària també s’ha vist re-
compensat amb els resultats obtinguts amb 
el projecte ‘Experiència del pacient’, un dels 
objectius del Pla Estratègic de l’Hospital. La 
bona atenció mèdica i humana, l’amabilitat i 
el tracte personalitzat figuren entre els aspec-
tes més ben valorats per les persones usuàries 
durant la primera i la segona onada.

No hem d’oblidar que una de les grans pro-
tagonistes de la pandèmia ha estat la salut 
mental, i un dels col·lectius més afectats, la 
població infantojuvenil. Per tal d’oferir aten-
ció a persones d’aquesta franja d’edat amb 
problemàtiques de salut mental d’alta com-
plexitat, a finals d’octubre es va crear i es va 
posar en marxa, dins l’Àrea de Salut Mental 
de l’Hospital, l’Equip Guia, un equip multidis-
ciplinari d’atenció domiciliària.

Una altra prova de la feina ben feta, i més 
en temps de pandèmia, ha estat el reco-
neixement, per segon any consecutiu, com a 
‘World’s Best Hospital’, una distinció a la gran 
tasca de l’equip professional del Centre, que 
ha aconseguit mantenir els nivells de qualitat 
assistencial.
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26/2

L’Hospital Sant Rafael rep 
un robot desinfectant

wwwwww

L’Hospital Sant Rafael va ser un dels cinc hospitals 
catalans a qui la Comissió Europea va entregar un 
robot capaç de desinfectar una habitació de mida 
estàndard en només deu minuts, mitjançant la llum 
ultraviolada. El robot es pot dirigir a distància, a 
través d’una aplicació mòbil que permet operar des 
de l’exterior.

12/01

Campanya de vacunació 
a l’Hospital Sant Rafael

wwwwww

El 12 de gener es van començar a 
administrar les primeres vacunes 
contra la Covid-19 als col·laboradors i 
les col·laboradores de l’Hospital Sant 
Rafael. El punt de vacunació es va 
habilitar a la biblioteca del Centre i 
professionals d’Infermeria van sub-
ministrar, en torns de matí i tarda, la 
primera de les dues dosis necessàries 
a un centenar de persones col·labo-
radores.
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5/3

Trobada en línia de Centres 
Lliures de Subjeccions

L’Hospital Sant Rafael va participar a la trobada en 
línia de Centres Lliures de Subjeccions de la Funda-
ción Cuidados Dignos, coincidint amb el 10è aniver-
sari d’aquesta entitat. En el marc d’aquesta trobada, 
la supervisora d’Infermeria Lola Amil va presentar el 
projecte ‘Deslligats’, des del qual es promou un mo-
del d’atenció i d’intervenció centrada en la persona i 
sense subjeccions en tots els àmbits assistencials de 
l’Hospital, a través de la Norma Libera-Care.

12/3

Resultats del projecte 
‘Experiència del pacient’

wwwwww

Els resultats obtinguts amb el projecte ‘Experiència del 
pacient’ durant la primera i la segona onada de la pandè-
mia de Covid-19 a l’Hospital Sant Rafael es van presentar 
a la sala d’actes del Centre. La Comissió de Qualitat de 
l’Hospital Sant Rafael, amb el suport d’Athenea Solutions, 
va ser l’encarregada d’impulsar accions per incorporar la 
metodologia de l’experiència del pacient, un dels objectius 
del Pla Estratègic del Centre.
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21/5

Tancament de la Unitat Covid

wwwwww

La setmana del 17 de maig es va tancar la unitat 
destinada a atendre pacients amb Covid-19, des-
prés de donar l’alta, el 20 de maig, a l’última per-
sona que hi havia ingressada. Els llits de la zona 
Covid del Centre van tornar a funcionar com la 
resta de llits de l’àrea de Medicina Interna.

25/3

Projecte d’assistència virtual per 
als pacients ingressats

wwwwww

El projecte RobRoom té com a objectiu millorar l’acompanyament i el se-
guiment de les persones ingressades, així com reduir-ne els sentiments de 
soledat i de desorientació durant l’hospitalització, a través de la instal·lació 
de dispositius Alexa en algunes habitacions i a les zones d’infermeria de 
planta. L’assistència que es presta a través d’aquests dispositius s’estruc-
tura en cinc mòduls: Orientació, Seguiment, Comunicació, Entreteniment i 
Formació. L’equip d’Infermeria va ser l’encarregat de fer la selecció de les 
persones candidates a beneficiar-se d’un dels 15 robots Alexa amb què 
compta l’Hospital.

21/5

III Jornada ‘Fem 
salut al Barri’

wwwwww

Després de l’aturada de l’activitat a causa 
de la pandèmia, el Casal de Gent Gran de 
Sant Genís dels Agudells va anar reprenent 
paulatinament les accions de promoció de 
l’envelliment actiu. Així, el 21 de maig, va 
celebrar, a la plaça de Meguindó, la III Jor-
nada de la Salut, amb el títol de ‘Fem salut 
al Barri’, en la qual l’Hospital Sant Rafael va 
ser l’encarregat de fer el discurs d’obertura.
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3/6

Webinar d’HPH Catalunya 
sobre promoció de la salut

wwwwww

La doctora Anna Carol Pérez, directora mèdica 
de l’Hospital Sant Rafael i referent de la comissió 
permanent del Grup d’entorn de treball segur i 
saludable de la Xarxa Catalana d’Hospitals i Cen-
tres Promotors de la Salut (HPH Catalunya), va 
ser l’encarregada de moderar un webinar d’HPH 
Catalunya sobre promoció de la salut orientada als 
professionals sanitaris.

29/6

Presentació de la Guia 
de Marxa Nòrdica

wwwwww

El Grup de Treball de Marxa Nòrdica del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
(CFC), constituït per cinc fisioterapeutes, tres 
dels quals de l’Equip de Marxa Nòrdica de 
l’Hospital Sant Rafael, va presentar a la seu 
del CFC la Guia de Marxa Nòrdica. Aquesta 
guia, l’elaboració de la qual es va iniciar el 
2016, té l’objectiu de donar a conèixer en què 
consisteix aquest exercici físic, en quins prin-
cipis es fonamenta i, a partir d’aquí, mostrar 
l’evidència científica disponible fins aquest 
moment sobre l’ús de la marxa nòrdica com 
a eina terapèutica en diferents patologies.

1/6

Renovació de la 
climatització

Gràcies a la renovació dels clima-
titzadors de Radiologia i de Con-
sultes Externes, enguany comptem 
amb una millor qualitat de l’aire a 
la planta baixa, una actuació es-
pecialment rellevant pel moment 
de pandèmia que hem viscut. Això 
ha suposat, a més, una millora de 
la temperatura de confort a les 
diferents zones, així com un estalvi 
energètic, ja que són equips més 
eficients. La renovació de la clima-
tització ha comportat una inversió 
de prop de 130.000 euros i és un 
dels projectes en els quals ha estat 
treballant l’equip de Manteniment, 
la tasca del qual passa, sovint, des-
apercebuda, però que és essencial 
perquè tots i totes puguem des-
envolupar la nostra activitat diària 
de la manera més còmoda i segura 
possible, i oferir a les persones 
usuàries el màxim confort.
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https://www.fisioterapeutes.cat/fitxers/colegiats/grups-treball/marxa-nordica/documents/guiamn_alta.pdf


2/10

Primera sortida postpandèmia 
de marxa nòrdica

L’equip de marxa nòrdica de l’Hospital Sant Rafael va 
organitzar, el 2 d’octubre, la primera sortida després de la 
pandèmia de Covid-19, la qual es va limitar a 20 usuaris, 
a fi d’evitar aglomeracions. L’acte va ser un èxit de parti-
cipació i, en menys d’una setmana, es van cobrir totes les 
places. Durant la crisi sanitària només es van seguir duent 
a terme els cursos d’iniciació a la marxa nòrdica i no s’ha-
vien pogut recuperar les sortides. La marxa va arribar fins 
a la Font del Gos d’Horta, en una excursió que va durar 
unes dues hores.

13/7

Manifest sobre mort digna i eutanàsia

wwwwww

El Comitè Provincial de Bioètica de Germanes Hospi-
talàries va publicar el manifest Mort Digna i Eutanàsia. 
L’escrit, que expressa el posicionament de la Institució 
sobre la Llei de l’Eutanàsia, és fruit del treball conjunt amb 
els comitès de bioètica de diversos centres de la Congre-
gació a Espanya, entre els quals l’Hospital Sant Rafael.
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28/10

II Jornada de Bioètica

El doctor Joan Bertrán, president del Comitè 
d’Ètica Assistencial de l’Hospital, i Celia Gon-
zález, responsable del Servei de Farmàcia, van 
participar a la II Jornada de Bioètica de Ger-
manes Hospitalàries Espanya. El Dr. Bertrán va 
explicar la situació de final de vida i les cinc 
alternatives terapèutiques existents, entre les 
quals hi ha la prestació d’ajuda a morir. Per la 
seva banda, Celia González es va centrar en la 
farmacologia de la prestació.

26/10

44è. Congrés Mundial 
d’Hospitals

wwwwww

La directora mèdica de l’Hospital 
Sant Rafael, la doctora Anna Carol 
Pérez, va ser una de les ponents 
del 44è Congrés Mundial d’Hos-
pitals, que va reunir més de 1.500 
professionals de tot el món. La 
ponència de la Dra. Pérez va portar 
per títol ‘La telemedicina, una eina 
per controlar els pacients crònics’ 
i va versar sobre l’aplicació TSIGO, 
que va començar a funcionar el 
2018 i que ha permès monitoritzar 
un grup de pacients amb insufi-
ciència cardíaca de l’Hospital de 
dia mèdic del Centre.

2/11

Primera intervenció de pròtesi 
de genoll amb fast-track
wwwwww

El 2 de novembre es va dur a terme la pri-
mera cirurgia de pròtesi de genoll mitjançant 
el protocol fast-track. Aquesta metodologia 
consisteix en un conjunt d’accions adreçades 
a aconseguir una mobilització immediata de 
l’articulació i, per tant, una recuperació més 
ràpida i menys temps d’ingrés hospitalari 
que amb el protocol tradicional. L’impulsor 
d’aquesta tècnica al nostre Centre va ser el 
doctor Miquel Pons, coordinador del Servei de 
Cirurgia Ortopèdica.
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05/11

Congrés Nacional 
d’RCP a Palma 
de Mallorca

wwwwww

Tania Téllez i Patricia Servén, in-
fermeres del torn de nit de l’Hos-
pital Sant Rafael, i Marta Ortilles 
i Mònica Massana, tècniques 
auxiliars de cures d’infermeria, 
van representar el nostre centre 
en el IV Congrés Nacional d’RCP, 
celebrat a Palma de Mallorca. Les 
quatre professionals van presentar 
un pòster d’anàlisi de dades des-
prés de la implantació de registre 
de parada cardiorespiratòria (PCR) 
a l’Hospital Sant Rafael.

29/11

Congrés Health 
Strategy España

wwwwww

El doctor Jesús Ezquerra, gerent de 
l’Hospital Sant Rafael, va participar 
com a ponent al Congrés Health 
Strategy España en representació de 
Germanes Hospitalàries. Va intervenir 
al panell de debat: ‘Quin model neces-
sita la meva organització’. El debat es 
va centrar en els models i les estratè-
gies de gestió i d’assistència que duen 
a terme els hospitals.

22/11

Trobada de Marxa Nòrdica 
dedicada a la fibromiàlgia

wwwwww

La ‘Trobada Marxa Nòrdica: La Fibromiàl-
gia. Per què i què fer?’ va aplegar gairebé 
una vintena de pacients. En l’esdeveniment, 
diversos professionals van tractar el tema 
en profunditat. La doctora Anna Carol 
Pérez, directora mèdica del nostre centre, 
i el doctor Àlex Pasarín, cap del Servei de 
Rehabilitació i Medicina Física, van donar el 
tret de sortida presentant l’acte, en el qual 
també van participar la doctora Daniela 
González, adjunta del Servei de Rehabilita-
ció de l’Hospital, els psicòlegs Núria Torelló 
i Eduard Tàpias i la fisioterapeuta Anna Gey.
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Direcció
Econòmica
Financera
Sra. Montserrat
Verdaguer

Direcció
Mèdica
Dra. Anna Carol Pérez

Direcció
Infermeria
Sra. Àngels Junoy

Pastoral de la Salut i Voluntariat
Sr. Manuel Arrebola

Direcció
Àrea de
Persones
Sra. Elena
Sánchez

Organització
i Sistemes
d’Informació
Sr. Jusèp Rifà

Director Gerent
Dr. Jesús Ezquerra

Superiora Local
Sor Luz Divina Sánchez

Comitè Coordinador
Assistencial

COMISSIONS
ASSISTENCIALS

Consell
Direcció

Director
Gerent

Provincial

Superiora
Provincial

Consell
Direcció

Provincial

Seguretat del pacient
Sra. Mercè Clarós

Àrea de Gestió
de Pacients
Sra. Sonia Medina

Àtenció
al ciutadà
Sr. Manel Borrego

Programació
Odontologia
Sra. Núria Planas

Àtenció a l’usuari
Sr. Manel Borrego

Treball social

Recepció i
informació
Equip Consergeria

Administració
Sra. Aurelia Romero

Compres
Sra. Anna Amorós

Serveis Generals
Sr. Salvador Dalí

Administració i Gestió
Sra. Emilia Baena
Sra. Beni Andrés

Desenvolupament
de Persones,
Formació i Docència
Sra. Lara Rodríguez

Relacions Laborals
Sra. Elena Sánchez

Supervisió
Atenció Ambulatòria
i Suport Diagnòstic
Sra. Loli Amil

Supervisió
Bloc Quirúrgic 
Sra. Carmen Castro
   - Coord. tarda BQ
      Sr. Francisco Moreno

Supervisió Hosp. Mèdica
i Hospital de Dia
Sra. Carmen Martorell

Supervisió Hosp. Quirúrgica
UCPQ i UCSI i Hospital de Dia
Polivalent
Sra. Eulalia Gabarró

Supervisió Salut Mental
Sra. M. Teresa Rodríguez

Supervisió Rehabilitació
Sra. Ana Gey

Supervisió Tarda
Sra. Mónica Cotet

Supervisió Nit
Sra. Dolores García
Sr. Fernando Campaña

Cures
d’infermeria
Sra. Marisol Martínez

Documentació
i Informació
Sra. Montse Baldó

Gestió de la
demanda assistencial
Sra. Montse Baldó
Sra. Mercè Santos

Informàtica
i Sistemes
Sr. Lenin Guilarte

Àrea Aparell
Locomotor
Dr. Fernando Àlvarez

Àrea Mèdica
Dr. Jordi Ibáñez

Àrea Odontologia i
Cirurgia Maxil·lofacial
Dra. Marta Palanques

Àrea Quirúrgica
Dra. Marta Lahuerta

Àrea Salut Mental 
Dr. Francisco Collazos

Àrea Suport Diagnòstic
Dr. Marc Pujol

Servei de Farmàcia
Sra. Inés Gozalo

Àmbit PROVINCIAL

Àmbit LOCAL

Àmbit PROVINCIAL

Àmbit LOCAL
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Servei Català de la Salut 
(CatSalut)

Altres

Altres ingressos 
assistencials

Personal Consums

Serveis 
Assistencials

Altres

Total INGRESSOS
38.864.236,94 €

Total DESPESES
36.771.900,11 €

Resultat 
econòmic

+5,38%Inversions

Immobilitzat 
material

Immobilitzat 
intangible

71.033,53 €

4.528.499,00 €

Gestió econòmica

Gestió econòmica



Participació als BCN 
Salut Games 2021

wwwwww

L’Hospital Sant Rafael va participar un any més als 
BCN Salut Games, l’olimpíada solidària per a pro-
fessionals de l’àmbit sanitari que fomenta, a més, el 
team building. L’edició d’enguany es va celebrar del 
25 de maig al 19 de juny i va aconseguir recollir més 
de 7.000 euros per a projectes solidaris. Col·labora-
dors i col·laboradores de Sant Rafael hi van competir 
en les modalitats de gimcana urbana, pàdel, running 
i zumba, amb l’objectiu de recaptar fons per al pro-
jecte de la Congregació a Ghana.

Sant Jordi solidari en 
temps de pandèmia

wwwwww

La pandèmia no va impedir la celebra-
ció d’una altra data tan assenyalada 
a casa nostra com és el 23 d’abril. 
Gràcies a la feina de col·laboradors 
i col·laboradores, especialment del 
Servei de Voluntariat, i a la solidari-
tat de veïns i veïnes, d’editorials i de 
diferents entitats de la ciutat, no van 
faltar llibres, roses i, sobretot, moltes 
emocions de pacients i professionals 
per la Diada de Sant Jordi.

16

Solidaritat

Persones

Gestió econòmica

Reconeixements

Presentació

Hospital Sant Rafael
Memòria Corporativa 20

21

Activitat assistencial
i docent

Esdeveniments
destacats

Solidaritat

Solidaritat

http://www.hsrafael.com/noticies/lhospital-participa-als-bcn-salut-games-2021.html
http://www.hsrafael.com/compromesos-amb-ghana-100.html
http://www.hsrafael.com/compromesos-amb-ghana-100.html
http://www.hsrafael.com/noticies/sant-jordi-solidari-a-lhospital-sant-rafael.html


Més de 1.500 kg de roba 
del Rober Solidari

wwwwww

L’Hospital San Rafael ha donat, des de l’any 
2018, més de 1.500 kg de roba a entitats benè-
fiques, gràcies al projecte de Rober Solidari. 
Aquesta iniciativa del Servei de Pastoral AER 
i Voluntariat ha permès recollir, des que es va 
posar en marxa, una gran quantitat de roba i al-
tres articles usats en bon estat, que s’han pogut 
repartir a persones necessitades, directament a 
l’Hospital o a través de tercers.

II Trobada Nacional de 
Voluntariat Hospitalari

wwwwww

Uns 25 voluntaris i voluntàries de l’Hospital Sant 
Rafael van assistir a la II Trobada Nacional de 
Voluntariat Hospitalari, que es va celebrar al juny 
i el tema central de la qual va ser la vulnerabilitat. 
Sobre aquest concepte va reflexionar Iván Pérez 
Carrasco, coordinador de Pastoral-AER de Benito 
Menni CASM (Sant Boi de Llobregat), que va ofe-
rir la ponència principal de l’esdeveniment.
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http://www.hsrafael.com/noticies/mes-de-1.500-kg-de-roba-a-entitats-benefiques-gracies-al-rober-solidari.html
http://www.hsrafael.com/noticies/ii-trobada-nacional-de-voluntariat-hospitalari.html
https://www.hospitalarias.es/vulnerabilidad-tema-central-encuentro-voluntariado/
https://www.hospitalarias.es/vulnerabilidad-tema-central-encuentro-voluntariado/


Acord de col·laboració amb 
el col·legi Padre Damián

wwwwww

L’Hospital Sant Rafael i el col·legi Padre Damián 
Sagrados Corazones van signar un nou conveni de 
col·laboració pel qual una vintena d’alumnes de 
primer de batxillerat que estan cursant l’assigna-
tura de Formació Religiosa podran convalidar els 
crèdits duent a terme un voluntariat d’acompanya-
ment a la gent gran ingressada al nostre centre.

I Trobada ‘Connecta’t al voluntariat 
de l’Hospital Sant Rafael’

wwwwww

A l’agost es va organitzar la primera trobada gru-
pal per donar informació a persones interessades 
a esdevenir voluntaris i voluntàries sobre la tasca 
que el Centre desenvolupa en aquest àmbit. Així, 
amb el nom de ‘Connecta’t al voluntariat de l’Hos-
pital Sant Rafael’ es van celebrar dues sessions, 
una de presencial i una altra en línia, adreçada a 
les persones que no podien assistir físicament a 
l’acte.

Polseres solidàries 
amb Ghana

A la vitrina del hall de l’Hospital Sant 
Rafael hi va haver novament exposades 
durant el mes de desembre les polseres 
solidàries amb l’Hospital Saint Fran-
cis Xavier, el centre que les Germanes 
Hospitalàries tenen a Ghana. Els diners 
recaptats amb la venda d’aquests articles 
es destinen a la construcció d’una mater-
nitat en aquest centre.
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http://www.hsrafael.com/noticies/nou-acord-de-collaboracio-entre-lhospital-i-el-collegi-padre-damian.html
http://www.hsrafael.com/noticies/connectat-al-voluntariat-de-lhospital-sant-rafael.html


9/3

Certificació Hospital 
Actiu, Hospital Segur

wwwwww

L’Hospital Sant Rafael ha obtingut, novament, 
la certificació d’Hospital Actiu, Hospital Segur. 
Aquesta distinció del Sistema Español de Notifi-
cación en Seguridad en Anestesia y Reanimación 
(SENSAR) certifica que el Servei d’Anestèsia i Re-
animació de l’Hospital Sant Rafael compleix amb 
els criteris de seguretat del pacient. L’Hospital ha 
anat revalidant aquesta acreditació, de manera 
anual, des del 2018, que va ser la primera vegada 
que se li va atorgar.

10/3

Entre els ‘World’s Best 
Hospitals 2021’

wwwwww

L’Hospital Sant Rafael va ser novament recone-
gut com un dels ‘World’s Best Hospitals’ per la 
revista Newsweek. En col·laboració amb el portal 
alemany Statista Inc i per tercer any consecutiu, 
aquesta publicació novaiorquesa ha elaborat un 
rànquing dels millors hospitals del món, basat en 
l’opinió d’experts de l’àmbit sanitari, en l’expe-
riència dels pacients i en determinats indicadors 
mèdics. L’Hospital Sant Rafael es troba a la 56ena 
posició del rànquing dels 100 millors hospitals 
espanyols.

Distinción otorgada:
HOSPITAL ACTIVO EN SENSAR: HOSPITAL SEGURO

Que el Servicio de Anestesia y Reanimación de

Cumple con los criterios de

y Reanimación (SENSAR), que emplea esta herramienta para el aprendizaje y puesta en marcha 
de medidas correctoras ante los incidentes de seguridad del paciente comunicados por
profesionales en el ámbito de la anestesiología, los cuidados críticos y el tratamiento del
dolor de los hospitales españoles.

.235295 l anoi ca N or e
múN l e noc1 nói cces, 1 opur g l e ne senoi cai cosa ed ortsi geR l e ne ati r cs ni átsE

O
D

A
CI FI TRE
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Dra Eva Romero
Presidenta de SENSAR

Dr Alejandro Garrido
Vicepresidente de SENSAR

Criterios de certificación y beneficios en http://sensar.org/acreditacion

EL SISTEMA ESPAÑOL DE NOTIFICACIÓN EN SEGURIDAD EN ANESTESIA Y REANIMACIÓN 

SENSAR

Hospital Activo SENSAR 2019 
Válido hasta el 31/12/2021

CERTIFICA

HOSPITAL ACTIVO: HOSPITAL SEGURO
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http://www.hsrafael.com/noticies/lhospital-sant-rafael-revalida-la-certificacio-dhospital-actiu-hospital-segur.html
http://www.hsrafael.com/noticies/lhospital-sant-rafael-entre-els-worlds-best-hospitals-2021.html
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