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Notícies

Dopuo està formada per tres joves olotins

L’app de negocis locals, més a prop
L’empresa emergent Dopuo, integrada per Aleix Lagares, Cristina 
Boix i Quim Pascual, ja ha iniciat el registre de negocis olotins a 
través del web www.dopuo.com. El motiu és el desenvolupament 
de la seva aplicació mòbil, que permetrà al comerç i als serveis lo-
cals connectar-se amb els clients. És previst que estigui disponible a 
principis del 2019 i que també ajudi els comerços a promocionar-se. 
L’objectiu de l’aplicació és unificar totes les botigues que siguin pro-
peres geogràficament per fer front a la competència de les grans 
superfícies digitals. 
Els usuaris, és a dir, els clients, podran filtrar productes i serveis de 
la seva ciutat, així com comunicar-se amb els negocis a través d’un 
xat. De la seva banda, els comerços podran enviar ofertes segons 
ubicació, edat, sexe i gustos de les persones que són al seu voltant. 
Finalment, també hi haurà un sistema de “màrqueting gamificat”, 
que permetrà als usuaris guanyar punts i aconseguir ofertes exclu-
sives segons la seva activitat a l’aplicació. 
El projecte va néixer gràcies a l’entrada de Lagares al Programa 
Explorer del Banc Santander, dins el Parc de Recerca de la UAB i amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Cugat i Secot Barcelona. 
Després del període de desenvolupament de la idea i del model de 
negoci, l’aplicació aviat estarà disponible a les plataformes de des-
càrrega d’Apple i Android.

El moment del lliurament

I el guanyador de la Roomba és...
Com és habitual, l’empresa Taller Reyes va sortejar una Roomba, 
entre els clients i el públic en general que es va acostar a la seva 
exposició durant la Fira de Sant Lluc. L’afortunat va ser Josep Molas, 
que a partir d’ara ja podrà utilitzar aquest robot aspirador per nete-
jar casa seva.
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L’equip de ginecologia i obstetrícia de l’Hospital d’Olot

L’Hospital d’Olot, guardonat 
doblement als Premis Top20
El passat 24 d’octubre es va celebrar a Madrid la dinovena edició 
dels Premis Hospitals Top20, amb la participació de 68 hospitals que 
acumulaven 125 nominacions. El programa Hospitals Top20 publica 
cada any la classificació dels vint millors centres de l’estat espanyol 
a partir d’un anàlisi d’indicadors que en mesuren els resultats en la 
qualitat assistencial, la bona pràctica clínica i l’eficiència. El programa 
també valora trenta-cinc processos clínics per determinar quins hos-
pitals obtenen millors resultats en vuit àmbits clínics: cor, respiratori, 
sistema nerviós, digestiu, musculoesquelètic, ronyó i vies urinàries, 
àrea de la dona i atenció al pacient crític. 
Doncs bé, l’Hospital d’Olot va ser distingit en l’àrea d’atenció a la 
dona i en l’àmbit musculoesquelètic. L’àrea de la dona, referent a 
l’equip de ginecologia i obstetrícia del centre, té en compte dife-
rents indicadors com el nombre de parts i les patologies de la ma-
triu que s’hi realitzen. De l’àmbit musculoesquelètic es valoren els 
circuits que se segueixen en les fractures de maluc i les pròtesis 
de genoll. A Olot, en aquest últim cas, s’aplica des de fa dos anys la 
tècnica del fast-track.
Cal esmentar que els centres no s’avaluen conjuntament, sinó que 
es divideixen per categories en funció del volum d’activitat i del 
grau d’especialització. L’Hospital d’Olot competia en la categoria 
d’hospitals comarcals (nivell I).
Aquests dos Top20 són els primers que rep el nou Hospital d’Olot, 
tot i que l’antic Hospital Sant Jaume ja havia estat guardonat en 
vuit ocasions en les següents categories: gestió sanitària global, 
atenció especialitzada en l’àrea del cor, aparell respiratori, àrea de 
Benchmark de seguretat del pacient i àrea de la dona.

L’equip de cirurgia ortopèdica i traumatologia d’Olot-Campdevànol
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