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El Consorci Hospitalari de Vic (CHV), en compliment del 

que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 3 de desembre, 

posa en el vostre coneixement que les dades personals 

tractades en el present butlletí INFOCOM es troben 

contingudes en un fitxer automatitzat amb dades de 

caràcter personal denominat Fitxer de Personal. En cas 

que un treballador no desitgi que les seves dades perso-

nals siguin emprades en l’Infocom, haurà de posar-se en 

contacte amb el Servei de Comunicació (comunicacio@

chv.cat), a fi de poder procedir al cessament de l’ús de 

les mateixes. La distribució de l’Infocom va dirigida prio-

ritàriament als treballadors del CHV i de SAS que presten 

serveis al CHV; en cap cas aquesta informació se cedirà a 

terceres persones sense el previ consentiment del titular.
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Hospital de referència adequat 
a les necessitats del segle XXI 
Jaume Portús, president del Consorci Hospitalari de Vic

No se’ns escapa que parlar d’hospital de referència ade-
quat a les necessitats del segle a algú li pugui sonar a 
música celestial, sobretot quan apareixen publicacions que 
deixen el centre en una posició de dubtosa precarietat. 
D’aquí l’oportunitat d’incidir sobre alguns dels aspectes 
que atenyen directament el Consorci Hospitalari de Vic.

En primer lloc, cal distingir dos elements diferenciats dins 
el concepte d’hospital de referència: el nivell de qualitat 
assistencial i l’infraestructura. Pel que fa al primer apartat, 
és satisfactori poder-se referir als estàndards de quali-
tat assolits pel personal sanitari amb un elevat índex de 
bons resultats. En tot cas, la precarietat abans assenya-
lada respon als resultats d’una enquesta a 83 osonencs, 
publicada pel Departament de Salut. Convé aclarir que 
el resultat obeeix majoritàriament a les llistes d’espera, a 
problemes de manca de comunicació amb els usuaris o 
al que era el servei d’hostaleria, a hores d’ara millorat de 
forma substancial.

L’altre element és encara un problema per les deficiències 
que s’observen en algunes plantes de l’Hospital donat que 
s’ubica en una edificació que té més de 30 anys.
 
A grans trets, els dos elements que ens han de portar a 
l’excel·lència són rebaixar les llistes d’espera i millorar els 
espais obsolets. Per això calen recursos econòmics, però 
conscients de les dificultats del Govern per afrontar els 
moments actuals, la racionalitat i la imaginació juguen un 
paper cabdal. Racionalitat per demostrar que hem fet els 

deures i per “reclamar” un tracte d’igualtat. Imaginació per 
optimitzar els recursos, mitjançant el Pla de reordenació 
assistencial territorial (RAT) endegat pel Departament de 
Salut, reordenant serveis i aglutinant sinèrgies des d’una 
àrea territorial més ampla (triangle Vic-Olot-Campdevànol).

Com hem dit, tenim garantit l’hospital de referència gràcies 
al nivell dels nostres professionals, i disposem també d’un 
Pla d’Espais del qual, tot i les dificultats econòmiques, el 
Departament de Salut en manté el propòsit. Serveixin de 
mostra la planta d’Obstetrícia, a la que aviat se sumarà la 
de Pediatria i Ginecologia; el nou Servei de Farmàcia, guiat 
pels estàndards més avançats; o la nova Àrea Quirúrgica de 
la Clínica de Vic, pensada com a hospital lleuger i àgil.

Menció a part, s’està treballant en la construcció de la nova 
Àrea d’Oncologia, que ens situarà en la línia dels hospitals 
més significats. Aquesta actuació no seria possible sense la 
col·laboració decidida d’Osona Contra el Càncer, que una 
vegada més esdevé un exemple de solidaritat.

Finalment, recordar que l’HGV ha fet un esforç acceptant 
mantenir un edifici de més de 30 anys, en comparació 
amb els nous hospitals. Per això, sabem que la Genera-
litat tindrà en compte que les obres d’adequació supo-
sen un cost molt menys elevat que la despesa mitjana 
invertida en cada nou hospital. Així, el missatge ha de ser 
d’esperança, en la seguretat que ben aviat ens permetran 
disposar d’un centre sanitari renovat, sense aquelles man-
cances que, massa vegades, generen inquietud i malestar.
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  A punt per entrar en funcionament la nova Àrea Quirúrgica 
de Clínica de Vic. Amb 1.700 m2, sis quiròfans i dotada 
amb l’última tecnologia mèdica, integrarà l’activitat 
quirúrgica ambulatòria que duu a terme el Consorci

Un ‘hospital lleuger’ 
de primer nivell

A la planta 
primera dels 
edificis B i C 

de Clínica
de Vic

La reforma ha 
costat 2,5 milions i 
s’inclou dins el Pla 
d’inversions 2005-
2015 del Servei 
Català de la Salut

Més de 1.700 metres quadrats, sis 
quiròfans dotats amb la darrera 
tecnologia mèdica i unes modernes 
instal·lacions que configuren un 
hospital ‘lleuger’ o sense ingrés, 
amb requeriments tècnics i profes-
sionals específics per concentrar 
en un mateix espai tota l’activitat 
quirúrgica ambulatòria que duu 
a terme el Consorci Hospitalari 
de Vic. Així és la nova Àrea Qui-
rúrgica de la Clínica de Vic, una 

aposta de futur que es basa en 
la integració de coneixement, 
tecnologia i expertesa, i que té 
per objectiu millorar la resolució 
quirúrgica, la productivitat i la 
qualitat assistencial que reben els 
ciutadans d’Osona i rodalies que 
s’han de sotmetre a intervencions 
sense ingrés. La reforma ha costat 
2,5 milions i s’inclou dins el Pla 
d’inversions 2005-2015 del Servei 
Català de la Salut.

è

A la foto, un dels nous quiròfans d’alta tecnologia on es duran a terme les operacions de Cirurgia Major Ambulatòria 
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El nou hospital lleuger del Con-
sorci Hospitalari de Vic ocupa la 
primera planta dels edificis B i C 
de la Clínica de Vic i està dividida 
en tres grans àrees i una zona co-
muna que consta de quatre sales 
d’espera i diferents espais per als 
usuaris, així com instal·lacions 
destinades als professionals (ves-
tuaris, despatxos, sales de treball, 
magatzems).

Àrea de Cirurgia
Sense Ingrés (UCSI)
La nova UCSI acollirà l’activitat de 
Cirurgia Major Ambulatòria, que 
al CHV representa al voltant de 
3.500 operacions cada any i que 
ara es duu a terme a la planta 1 de 
l’Hospital General de Vic. Les noves 
instal·lacions disposen de quatre 
quiròfans amb equipament mèdic 
i tecnològic d’última generació, 18 
boxes individuals per als pacients i 
una sala de despertar i post-opera-
tori amb 8 places, així com vestua-
ris i un control d’infermeria central.

Àrea de Cirurgia
menor ambulatòria 
En aquesta unitat hi tindran lloc 
les vora 3.250 petites operacions 
amb anestèsia local que cada any 
realitza el Consorci, i que fins 
ara es duien a terme a la segona 
planta de l’Hospital General de Vic. 
Dins aquesta ala s’hi ubiquen dos 
quiròfans de cirurgia menor.

Àrea d’Intervencionisme
La tercera ala de l’hospital lleuger 
és per a Intervencionisme, l’única 
unitat que ja està en funciona-
ment –des de juliol de 2012– a les 
noves instal·lacions de Clínica de 
Vic. Aquesta àrea està destinada a 
l’activitat assistencial que per les 
seves característiques requereix 
d’un equipament i una expertesa 
professional específics: s’hi duen 
a terme 3.000 endoscòpies l’any, 
1.000 visites de clínica del dolor 
i més de 500 procediments diag-
nòstics i terapèutics que precisin 
suport anestèsic.

La nova UCSI compta amb 18 boxes individuals de preoperatori i una zona 
específica per a pacients pediàtrics

En marxa després d’estiu
La nova Àrea Quirúrgica va ser inau-
gurada el 18 d’abril pel conseller de 
Salut de la Generalitat, Boi Ruiz. Dies 
abans, tots els professionals del Con-
sorci ja havien pogut conèixer en pri-
mícia les noves instal·lacions. Entre 
ells, els 46 cirurgians, 12 anestesistes 

i 68 infermeres i auxiliars d’infermeria 
quirúrgica del CHV que passaran a 
desenvolupar bona part de la seva 
activitat a les noves instal·lacions. La 
previsió és que el nou hospital lleuger 
comenci a funcionar a ple rendiment 
passat l’estiu.
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Un modern Servei 
de Farmàcia per a
tot el territori

Seguint els 
estàndards 

més avançats 
que aplica el 

Clínic

Juntament amb la nova Àrea Quirú-
gica, l’altra gran aposta del Consorci 
és la reforma del Servei de Farmàcia, 
un equipament clau que, gràcies a 
una exhaustiva operació de moder-
nització tecnològica i construcció de 
nous espais, permetrà donar un salt 
qualitatiu i de seguretat en la dis-
pensació de farmàcia hospitalària. En 
funcionament des d’abril, les noves 

instal·lacions ocupen –de moment– 
440 m2 a la planta -1 de l’HGV, i s’han 
dissenyat seguint els estàndards de 
funcionament i gestió més avançats, 
gràcies a l’acord de direcció compar-
tida d’aquest servei que el CHV man-
té amb l’Hospital Clínic de Barcelona.

Entre els nous equipaments, des-
taca una Zona automatitzada 

d’emmagatzematge i preparació de 
medicació: un magatzem robotitzat 
que permet automatitzar la gestió 
de la medicació, tant la destinada als 
pacients hospitalitzats com la de les 
farmàcies satèl·lit que aprovisionen 
el territori. L’altre gran equipament 
és la Zona de farmacotècnia: una 
gran sala blanca dividida en tres 
subzones, cadascuna destinada a 
preparar un tipus de fàrmacs i amb 
nivells d’aïllament específics. Les 
instal·lacions també compten amb un 
consultori d’atenció farmacèutica i 
un despatx d’assajos clínics, així com 
despatxos i instal·lacions per a ús 
dels seus professionals. 

Integració assistencial
El Servei de Farmàcia del CHV 
prepara la medicació per a pacients 
hospitalitzats seguint el Sistema de 
Distribució de Medicaments en Dosi 
Unitària (DMDU), de manera que 
cada bossa de medicació arriba a 
planta identificada amb el nom del 
pacient i la dosi exacta que ha de 
prendre. Un sistema que facilita la 
feina del personal d’hospitalització, 
alhora que redueix els errors de 
medicació i incrementa la seguretat 
dels pacients. Aquest nou concepte 
de treball suposa també una major 
participació dels farmacèutics en les 
tasques assistencials, integrant-se en 
els equips i desenvolupant les tas-
ques pròpies de la farmàcia clínica.

Els nous equipaments inclouen un magatzem 
robotitzat i una moderna sala blanca on 

s’elabora medicació

A la fotografia superior, el Dr. Carles Codina, director del Servei de Farmàcia del CHV, 
mostra al conseller de Salut i a l’alcalde de Vic la sala blanca on s’elabora medicació. 
Sobre aquestes línies, el nou magatzem de medicació robotitzat
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Neix l’Hospital Universitari de Vic
El Consorci Hospitalari de Vic, l’Hospital 
de la Santa Creu i la UVic formalitzen un 
conveni per concertar la seva activitat 
en docència, recerca i transferència de 
coneixement i innovació

L’Ajuntament de Vic va acollir, el passat 1 
de juliol, la signatura del conveni per a la 
creació de l’Hospital Universitari de Vic. 
Un projecte de gran magnitud i de llarg 
recorregut que permetrà la utilització 
conjunta de les estructures del Consorci 
Hospitalari de Vic, de l’Hospital de la 
Santa Creu i de la Universitat de Vic en 
els camps de l’R+D+i i de la docència.

Excel·lència investigadora
Un dels principals objectius del pro-
jecte és potenciar la recerca i l’activitat 
acadèmica en les àrees de la salut i 
l’acció social, coordinant les activitats 
que promouen les tres institucions, i, en 
paral·lel, aconseguir el reconeixement 
i el finançament adequats per garantir 
l’excel·lència investigadora i la seva trans-
lació a l’activitat assistencial.

Acostar l’hospital a la universitat...
A través de l’Hospital Universitari de Vic 
també es vol optimitzar i potenciar l’ús 
dels recursos sanitaris per a la docència 
universitària en l’àmbit de la salut, el 
benestar i les ciències socials, i alhora 
facilitar l’acreditació dels professionals de 
la salut i la seva incorporació a l’activitat 
acadèmica universitària.
En aquest sentit, un dels principals 
àmbits que es desenvoluparan serà la 
formació de doctors: la UVic reservarà 
una quota de places en els seus progra-
mes de doctorat per als professionals 
dels centres del CHV-FHSC i per als seus 
residents.

... i la universitat a l’hospital
Promoure una millora contínua de 
l’atenció a la salut és la tercera pota que 
sustenta l’acord amb la UVic. Un objectiu 
que es vol assolir a partir de la formació, 
la recerca i la innovació, de manera que 
els avenços en aquests tres àmbits reper-
cuteixin positivament a nivell assistencial.

Un dels principals 
objectius és 
potenciar la 
recerca i l’activitat 
acadèmica en les 
àrees de la salut i 
l’acció social

D’esquerra a dreta, Josep Arimany, regidor de Coneixement i vicepresident de la 
FHSC; Josep Maria Vila d’Abadal, alcalde de Vic, president de la Fundació Univer-
sitària Balmes i president de la FHSC; Jordi Montaña, rector de la UVic, i Jaume 
Portús, president del Consorci Hospitalari de Vic.
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La solidaritat, clau per fer 
realitat l’Àrea d’Oncologia

La futura Àrea d’Oncologia de l’Hospital 
General de Vic va prenent forma. El Con-
sorci Hospitalari de Vic i Osona Contra 
el Càncer han treballat els darrers mesos 
per concretar el pla funcional de les no-
ves instal·lacions i poder treure a concurs 
les obres, amb l’objectiu que puguin 
estar enllestides a principis del 2014. En 
paral·lel, l’associació ha multiplicat la seva 
capacitat de mobilització, amb l’objectiu 
de recaptar, abans de finals d’any, els 
fons necessaris per fer realitat el projecte.

Un milió d’euros
El projecte suposa una inversió total de 
989.316 euros. Osona Contra el Càncer 
aportarà un 70% del finançament, per 
costejar la construcció de la nova Àrea 
d’Oncologia a la planta baixa de l’HGV, 
mentre que el Consorci assumirà el 30% 
restant, que es destinarà al trasllat dels 
serveis que actualment estan ubicats en 
aquests espais.

Instal·lacions de referència
“Gràcies a OCC i a la solidaritat dels 
ciutadans de la comarca, podrem donar 
un nou pas endavant i situar-nos com un 
referent a nivell de Catalunya en atenció 
a pacients oncològics”, va remarcar el di-
rector general del CHV, el Dr. Antoni An-
glada. I és que la nova Àrea d’Oncologia 
suposarà la completa remodelació de 
l’ala 2 de la planta baixa de l’Hospital, 
per crear-hi una àrea específica que 
integrarà tota l’activitat relacionada amb 
l’atenció als pacients amb càncer –con-
sulta ambulatòria, hospital de dia i unitat 
de tractaments–, que fins ara es trobava 
repartida en diferents espais i plantes.
La Unitat d’Oncologia del CHV atén cada 
any uns 750 nous pacients i programa 
vora 4.000 sessions de quimioterà-
pia. Les noves instal·lacions permetran 
ampliar-ne la capacitat i alhora disposar 
d’uns espais més amigables i conforta-
bles on oferir els tractaments oncològics.

El projecte 
suposarà la 
completa 
remodelació de 
l’ala 2 de la planta 
baixa de l’Hospital 
General de Vic

La presidenta d’OCC, Montserrat Freixer, 
i el president del CHV, Jaume Portús, 
en el moment de signar l’acord de 
col·laboració

Osona Contra el Càncer aportarà el finançament per remodelar i 
integrar l’àrea ambulatòria i de tractaments oncològics de l’HGV
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15 nous metges i llevadores 
comencen la seva residència

L’Hospital General de Vic va acollir, el 
passat 6 de juny, l’acte de benvingu-
da als nous metges i llevadores que 
enguany comencen la seva formació 
com a especialistes a Osona. En total, 
són 13 metges interns residents (MIR) 
i dues llevadores internes residents 
(LLIR). L’acte també va servir de co-
miat als nou metges i tres llevadores 
residents que, a finals de maig, van 
completar el seu període de formació.
En la convocatòria 2013, s’han cobert 
set de les vuit places de MIR que 
oferia el Consorci, en les especialitats 
de Medicina Interna (2), Geriatria (2), 
Psiquiatria (1), Cirurgia Ortopèdica 
i Traumatologia (1) i Ginecologia i 
Obstetrícia (1); així com dues de les 
tres places de LLIR. Enguany, també 
s’han incorporat sis nous residents 

en Medicina Familiar i Comunitària, 
cinc adscrits a la Unitat Docent de 
la Catalunya Central i un a ACEBA, 
en la formació dels quals també hi 
col·labora el CHV. Tots ells van co-
mençar oficialment la seva etapa de 
residència el passat 21 de maig.

Un quart de segle
formant nous professionals
Des de fa 25 anys, el Consorci Hospitalari de Vic està acreditat pel Ministeri 
de Sanitat per formar metges especialistes. En diferents nivells, actualment el 
CHV té 30 metges especialistes en formació, 3 llevadores internes residents, i 
col·labora en la formació de 29 especialistes en Medicina Familiar i Comunitària.
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La ciutat de Vic, punt de trobada 
dels experts en càncer de mama

El Consorci Hospitalari de Vic ha organitzat enguany el XII Congrés Català de 
Sinologia i Patologia Mamària. Durant tres dies –del 12 al 14 de juny–, més d’un 
centenar de metges, infermeres i docents especialistes en càncer de mama es 
van reunir a Vic, amb l’objectiu d’actualitzar coneixements, compartir experièn-
cies i generar debat sobre els nous aspectes en el diagnòstic i tractament de 
les patologies mamàries. La jornada central va ser inaugurada pel conseller de 
Salut, Boi Ruiz, qui va destacat que en la darrera dècada la mortalitat del càn-
cer de mama s’ha reduït en quasi sis punts, i va apel·lar a apostar cada cop més 
per una medicina preventiva.

Nous directors de 
Persones i de Privat
Arrel de la prejubilació del Dr. Joan Bru-
gués, el Consorci ha nomenat els seus 
substituts en els càrrecs directius que 
ocupava fins al moment. Amb efecte 
des de l’1 de maig, el Dr. Francesc Sala és 
el nou director de l’Àmbit Privat –càr-
rec que compaginarà amb la Direcció 
d’Àmbit d’Aguts–, mentre que el Dr. Gian-
ni Lucchetti ha estat nomenat director 
del Servei de Medicina Interna. Un altre 
nom que s’ha incorporat a l’organigrama 
directiu del CHV és el de Cristina Bonet, 
qui des del 15 de juliol desenvolupa les 
funcions de directora de Persones. A 
més de per al Consorci, Bonet també 
exercirà aquesta funció a l’Hospital de la 
Santa Creu de Vic, l’Hospital Sant Jaume 
d’Olot i l’Hospital de Campdevànol.

Professionals 
“sense fum”

El Consorci 
organitzarà el Dia 
Mundial de l’MPOC

Cau la generació 
de residus

Com a membre de la Xarxa Catalana 
d’Hospitals Sense Fum, el Consorci 
impulsa als seus centres una cultura sa-
nitària lliure de tabac. A més de comptar 
amb un programa d’ajuda perquè els 
pacients hospitalitzats deixin de fumar, 
el CHV promou que els seus professio-
nals abandonin aquest hàbit. Segons la 
darrera enquesta realitzada pel Servei de 
Prevenció, un de cada quatre professio-

nals del CHV són 
fumadors, molt per 
sota del 33% que 
s’havia registrat tres 
anys abans. Entre 
els metges és on es 
dóna una xifra més 
baixa de fumadors, 
seguits pel personal 
administratiu i pel 
d’infermeria.

El Departament de Salut ha designat 
el Consorci Hospitalari de Vic per or-
ganitzar a nivell de Catalunya els actes 
al voltant del Dia Mundial de la Malaltia 
pulmonar obstructiva crònica (MPOC). 
La Sala d’actes de l’Hospital General 
de Vic i el Museu Episcopal seran les 
seus de la jornada, que s’organitzarà el 
proper 15 de novembre i que comptarà 
amb activitats tant per a professio-
nals com per a pacients i familiars. El 
programa serà coordinat pel Dr. Joan 
Serra, pneumòleg del CHV.

Segons la Declaració Ambiental 
que cada any elabora el CHV, el 
2012 el conjunt de centres del Con-
sorci van generar 608,72 tones de 
residus, 7,72 tones menys que l’any 
anterior. Un descens que s’explica, 
en bona mesura, per la sensibilit-
zació ambiental dels professionals, 
que contribueixen a optimitzar l’ús 
dels recursos. L’Hospital General 
de Vic i Osona Salut Mental gene-
ren la major part dels residus (un 
80%), mentre que l’Hospital de 
Manlleu i Clínica de Vic represen-
ten el 13% i el 7%, respectivament.
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Una aposta de present 
i de futur per la recerca

La Unitat d’Epidemiologia Clínica, avui sota el paraigües 
de la Direcció de Transferència de Coneixement, impulsa 
les activitats vinculades a la recerca que promouen els 
professionals del Consorci

Per Pere Roura
Unitat d’Epidemiologia Clínica

El Consorci Hospitalari de Vic té una 
llarga tradició de recerca clínica i 
sanitària. Ara fa 20 anys que la Unitat 
d’Epidemiologia Clínica va ser reco-
neguda pel Fondo de Investigación 
Sanitaria (FIS) com a “unitat clínico-
epidemiològica de suport a la recerca 
clínica” (en la terminologia emprada lla-
vors) i es va integrar en la Red de uni-
dades de investigación (REUNI), que va 
quedar dissolta, primer amb la definició 
de les xarxes temàtiques de recerca i, 
des de fa uns 5 anys, amb l’impuls dels 
CIBER (Consorcis de recerca biomèdi-

ca en xarxa) per part de l’Instituto de 
Salud Carlos III.

De llavors ençà, i sense interrupció, la 
Unitat d’Epidemiologia Clínica, avui 
sota el paraigües de la Direcció de 
Transferència de Coneixement, ha 
procurat impulsar totes les activitats 
vinculades a la recerca que promouen 
els professionals del Consorci: des del 
mateix plantejament d’un projecte i 
l’anàlisi de la seva factibilitat, fins a la 
preparació d’un manuscrit per a la difu-
sió de resultats a la comunitat científi-

Actualment, hi 
ha en marxa 20 
projectes de 
recerca a l’entorn 
del CHV, agrupats 
en tres grans línies 
estratègiques

è
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3 línies i una vintena de projectes en curs

ca, passant per la redacció del projecte, 
la seva presentació a convocatòries de 
finançament públic i privat, la logísti-
ca del treball de camp, les qüestions 
relacionades amb l’anàlisi estadística 
i l’obtenció de resultats o l’elaboració 
d’una comunicació, entre d’altres.

En paral·lel, el Comitè d’Ètica de la Recer-
ca Clínica ha col·laborat, tots aquests 
anys, en la valoració dels aspectes ètics i 
l’adequació de la metodologia dels pro-

jectes i, quan ha calgut, ha matisat i vali-
dat el desenvolupament de les propostes 
de recerca en l’entorn del Consorci.

Línies estratègiques
Gràcies a aquest treball continuat, els 
darrers anys la recerca al Consorci s’ha 
anat estructurant fins a concretar –tal 
com fa el Pla estratègic del CHV– tres 
línies de recerca prioritzades en tres 
grans àmbits:  Atenció a la cronicitat, 
Salut Comunitària, i Tecnologies de la 

informació i la comunicació.

Amb les prioritats marcades en el Pla 
estratègic i amb la inclusió dels pro-
jectes de recerca que estan plantejant 
alguns professionals per assolir el grau 
de doctor acadèmic (tesi doctoral), és 
molt probable que el Consorci pugui 
arribar, en la perspectiva de l’any 2020 
i malgrat l’entorn socioeconòmic d’avui, 
a un posicionament molt competitiu de 
la recerca a Osona i al país.

ATENCIÓ A LA 
CRONICITAT

Malalties neurodegeneratives
Enric Bufill, neuròleg

Psicosi i impacte de la malaltia mental crònica
María José Álvarez, psiquiatra

Malaltia crònica múltiple

Ús de medicaments i adherència al tractament
Carles Codina, farmàcia hospitalària

Atenció sanitària al final de la vida
Joan Espaulella, geriatre

Malaltia pulmonar
Joan Serra, pneumòleg

SALUT
COMUNITÀRIA

Incontinència del sòl pelvià
Josep Grau, ginecòleg / Francesc Arrufat, psiquiatre /  Pere Solé, rehabilitador

Osteoporosi
Eduardo A Kanterewicz, reumatòleg

Educació diabetològica
Isabel Ramon i Ignasi Saigí, endocrinòlegs

Activitat física i embaràs
Susanna Vilaseca, ginecòloga

Malalties infeccioses
Josep Vilaró i Esteban A. Reynaga, internistes

Efectivitat clínica de l’atenció 
sanitària
Mireia Subirana,  
directora de Cures

Cures als pacients quirúrgics
Emilia Chirveches, infermera

Cures als pacients psiquiàtrics
Joan Palmarola, infermer

Hospitalització domiciliària quirúrgica
Sílvia Carbonell, infermera

Cures als pacients amb insuficiència renal
Marta Colomer, infermera

TECNOLOGIES 
DE LA 

INFORMACIÓ 
I LA 

COMUNICACIÓ

Avanza (I): Valoració tecnològica d’una plataforma RFID activa per a la seguretat dels 
pacients
Sebastià Caro, informàtic i Ismael Cerdà, metge

Avanza (II): Sistema de gestió i de localització biomèdica de persones i actius basat en 
tecnologia RFID printed electronics
Sebastià Caro, informàtic i Ismael Cerdà, metge

Elements de suport a la decisió clínica
Carles Codina, farmàcia hospitalària

Actualment, a l’entorn del CHV hi ha en marxa una vintena de projectes de recerca, agrupats en les tres grans línies estratè-
giques. Sota l’àmbit de cada projecte podeu veure el nom dels investigadors que el lideren i la seva especialitat professional.
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  Convertit avui en un centre sociosanitari de referència a 
la Catalunya Central, l’edifici de l’Hospital de Manlleu va 
ser inaugurat el 12 de maig de 1913

L’Hospital Sant Jaume: 
cent anys al servei de Ma nlleu i d’Osona

Repàs a 
un segle 

d’història de 
l’edifici de 

l’HSJM

è

Aquest 2013 es compleixen cent 
anys de la inauguració de l’Hospital 
de Manlleu. Amb motiu d’aquesta 
efemèride, el Patronat de la Funda-
ció Hospital Sant Jaume de Man-
lleu ha previst diferents iniciatives 
amb el teló de fons de recuperar la 
història d’aquest centenari edifi-
ci. L’acte central es va celebrar el 
passat 10 de maig, i va servir per 
presentar dues d’aquestes inicia-
tives: una exposició de fotografies 
històriques i l’edició d’un llibret 
commemoratiu que recull el resul-
tat d’una intensa recerca sobre els 
orígens i l’evolució de l’Hospital. 
En aquestes pàgines, teniu un tast 
d’aquesta història centenària.

Els orígens
La primera referència d’un centre a Manlleu on es tenia cura dels malalts data 
de 1503, però és l’any 1881 quan té lloc la fundació d’un hospital en el sen-
tit modern del terme, gràcies a la iniciativa del canonge Jaume Dachs (Man-
lleu, 1831). Aquest primigeni hospital es va construir a la cruïlla del carrer Sant 
Domènec amb Bisbe Morgades, i va iniciar la seva activitat amb una vintena de 
llits que atenien entre els metges que exercien a la vila, un grup de germanes 
Carmelites i diversos voluntaris.

El Patronat
El 1903 es va donar personalitat jurídica al centre mitjançant la fundació del 
Patronat de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu, i es va començar a gestar la 
construcció d’un hospital en la seva actual ubicació. El 12 de maig de 1913 es 
va inaugurar el Nuevo Santo Hospital de Pobres Enfermos, que amb el temps 
esdevindria l’actual Hospital Sant Jaume de Manlleu. Un edifici modernista, 
projecte de l’arquitecte Pere Almede.
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L’Hospital Sant Jaume: 
cent anys al servei de Ma nlleu i d’Osona

Les grans reformes
L’Hospital va començar amb moltes mancances i subsistint d’aportacions benèfi-
ques. Una situació que va millorar gràcies a successives reformes, en especial els 
anys 1937 i 1948, que van convertir l’Hospital en un veritable centre mèdic. El 1969 es 
modificà l’estructura i s’aixecà el cos central amb dos pisos, i els anys 70 van conti-
nuar les millores: es van obrir consultoris d’urgències, sala de rajos, laboratori, con-
sultes externes i nous quiròfans, i l’any 1980 es va  establir per primer cop un servei 
permanent d’Urgències.

Pioners en l’atenció sociosanitària
Amb el programa “Vida als anys”, impulsat per la Generalitat, l’any 1986 l’Hospital de 
Manlleu es va convertir en un dels primers centres de Catalunya orientat específica-
ment a l’atenció a la gent gran amb malaltia crònica, dependència i cures pal·liatives. 
El 2006 s’inaugura el nou Hospital, amb 10.000 m2 de noves instal·lacions per seguir 
oferint serveis sociosanitaris i socials d’alt nivell i fer-los extensius, també, a Osona 
i comarques veïnes. El 2008 se signa el conveni de col·laboració amb el Consorci 
Hospitalari de Vic, qui assumeix la gestió de l’Hospital amb l’objectiu de reordenar els 
recursos apostant per la coordinació de serveis a nivell de territori.

L’Aura 
també està 
d’aniversari
La Residència Aura també com-
memora enguany una fita longeva 
–encara que no tant com la del seu 
veí Hospital de Manlleu–. Al març, 
els seus professionals van comme-
morar els 20 anys com a centre de 
referència a Manlleu en l’atenció i 
acolliment a les persones grans. I 
ho van fer oferint durant tota una 
setmana, del 14 al 20 de març, un 
complet programa d’activitats: des 
d’exhibicions de castellers fins a 
concerts de gospel, xerrades, balls o 
conferències. L’acte central institu-
cional va tenir lloc el 15 de març, i va 
concloure amb una multitudinària 
fotografia de grup amb tots els 
residents, professionals i autoritats 
convidades.
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CALAIX DE SASTRE

Hospital verd

Homenatge a 47 professionals 
jubilats i veterans
El Consorci Hospitalari de Vic va oferir, el passat mes de febrer, un acte en 
reconeixement als professionals que s’havien jubilat o que havien complert 
25 anys de vinculació amb la institució durant el 2012. Davant un centenar 
de familiars i companys, 15 jubilats i jubilades van rebre en mà el guardó a 
la trajectòria professional i uns altres 32 professionals un diploma en agraï-
ment a la seva contribució durant un quart de segle. En el decurs de l’acte, 
l’extècnica de Farmàcia Rosa Vergés va llegir un emotiu discurs en què va 
repassar la història, pròpia i col·lectiva, del Consorci al llarg de les últimes 
dècades. La jornada va acabar amb una fotografia de grup amb tots els 
guardonats a les escales de l’Hospital General de Vic.

Reciclar i reutilitzar el vidre
Sabies que el vidre reciclat manté el 100% de les seves qualitats? Cada 
quilo de vidre que llences al contenidor verd, substitueix 1,2 quilos de 
les matèries verges primeres que caldrien per fabricar de nou el mateix 
vidre. Però és que, a més de nous envasos, amb el vidre reciclat es 
fabriquen productes molt diversos com aïllants, paviments, maons o 
rajoles. I si fas conserves a casa, recorda que, només amb una rentada, 
pots reutilitzar els envasos de vidre d’aliments i begudes.

Podeu recuperar 
totes les imatges de 
la jornada a la gale-
ria de fotos en línia 
del CHV: www.flickr.
com/photos/consor-

cihospitalaridevic

Ju
bi

la
ci

on
s Aquest espai és un reconeixement 

a les persones treballadores del 
CHV i empreses associades que 
s’han jubilat. Des de l’1 de gener 
del 2013 s’ha jubilat:

M. Dolors Camprodon Brugalla – Auxi-
liar d’infermeria
Anna Mesa Salguero – Tècnic assistencial
M. Àngels Rallo Carbonell – Oficial 
administrativa
Maria Tio Oriol – Tècnic assistencial
Miquel Ylla Bore – Facultatiu 



EL PERFIL

La Remei, Mei per als amics, fa 13 anys 
que treballa com auxiliar d’infermeria 
al Consorci Hospitalari de Vic, els dos 
últims a la Residència Aura. Però fa 
molts més anys que dedica el seu 
temps lliure a la creació artística. 
Nascuda a Anglès (Girona) va desco-
brir des de ben petita que li agradaven 
el dibuix i la pintura, arts que es va 
cuidar de desenvolupar. Però tot i que 
la seva passió és l’art, reconeix que li 
agrada molt la seva feina i que aprèn 
molt de la gent gran.
A nivell artístic ha fet gairebé de tot: 
des de pintura a l’oli, passant per 
dibuix i fins arribar a les escultures i 
collages en les que es bolca ara. La 
Mei explica que no va ser fins que va 
arribar als 47 o 48 anys que va trobar 
el seu estil, però des que va descobrir-
lo passen pocs dies sense que dediqui 
una estona a algun dels seus collages 
o escultures. 

Un estil propi
Per arribar al punt on es troba 
ara artísticament, la Mei ha hagut 
d’experimentar molt. Sempre li ha 
agradat provar moltes coses, des 
d’enganxar sorra a les seves teles o 
llençar pintura al llenç des de dalt 
del balcó, fins a integrar diferents 
elements de la natura a les seves 
obres. Avui dia, però, vol centrar els 
seus experiments en el color. Quant a 
l’inspiració, “la natura ja se’n cuida”. A 
la Mei només li cal anar de passejada 
pel bosc per trobar una arrel que es 
convertirà en una muntanya en un 
dels seus quadres, o una soca que ho-
menatjarà el sol en l’última escultura 
en la que ha treballat. L’artista, però, 
agraeix a en Miquel, el seu home, 
l’ajut que li brinda, ja que ell participa 
d’una o altra forma en la majoria de 
les seves composicions. És una sort 
també que visquin en una finca gran 

a Taradell, on la Mei té espai de sobra 
per a les seves creacions. 

Un somni: exposar
“El meu somni seria poder exposar a la 
fira ARCO”, narra la Mei, que ara per ara 
està intentant exposar les seves obres 
en alguna galeria a l’Empordà. Els treba-
lladors i els pacients de l’Hospital Sant 
Jaume de Manlleu ja han pogut veure 
les seves obres en dues exposicions que 
s’han fet al vestíbul del centre. Fins i tot, 
un pacient i un metge van comprar dos 
dels seus quadres: “Quan fas una cosa 
que t’agrada i t’identifica, però que tam-
bé agrada els altres, et sents encoratja-
da a continuar”, afirma satisfeta.

La Remei està 
preparant un bloc 
per vendre i exposar 
les seves creacions
a Internet

Remei Bauxell,
auxiliar amb

ànima d’artista

“La natura és la principal font 
d’inspiració per a les meves obres”
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