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El Consorci Hospitalari de Vic (CHV), en compliment 
del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 3 de de-
sembre, 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 da-
des personals siguin emprades en l’Infocom, haurà de 
posar-se en contacte amb el departament de comuni-
cació (comunicacio@chv.cat), a fi de poder procedir al 
cessament de l’ús de les mateixes.
La distribució de l’Infocom va dirigida prioritàriament 
als treballadors del CHV i de SAS que presten serveis 
al CHV;  en cap cas aquesta informació es cedirà a ter-
ceres persones sense el previ consentiment del titular.
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Aquesta publicació que teniu a les mans és una petita 
mostra dels molts canvis que experimenta el Consorci 
Hospitalari de Vic. El creixement de la nostra orga-
nització en els darrers anys ha estat i continua essent 
espectacular. Ens hem convertit en una autèntica 
empresa de serveis a la salut amb 1.200 treballadors, 
més del doble que només deu anys enrere. I, en aquest 
sentit, cal agrair el compromís i esforç de l’equip humà 
del Consorci.
Estem fent realitat el repte de poder oferir  al nostre 
territori una atenció d’alta qualitat, amb professionals 
molt qualificats i amb tecnologia de darrera generació. 
Certament, cada dia que passa estem estalviant des-
plaçaments als grans hospitals de Barcelona perquè a 
Osona disposem dels recursos necessaris.
Aquesta vocació, d’atenció de qualitat, propera i alta-
ment resolutiva, la mantenim viva i la fem extensiva al 
conjunt dels serveis del Consorci.
En el decurs dels més de dotze anys que porto a la 
presidència del Consorci Hospitalari de Vic he tingut 

el goig de comprovar 
grans canvis a l’atenció 
sanitària. Estic segur 
que aquest progrés 
continuarà en benefici 
de tots els ciutadans del 
nostre territori.

Un Consorci gran al 
servei del territori
Joaquim Comella. President
del Consorci Hospitalari de Vic

L’INFOCOM, testimoni 
d’un Consorci dinàmic

Antoni Anglada. Director gerent del 
Consorci Hospitalari de Vic

En el marc de les millores que, de forma progressiva, 
estem introduint en l’àmbit de la comunicació,  és un 
orgull presentar el nou INFOCOM, la publicació que ha 
de ser el testimoni d’allò més substancial que passa al 
nostre Consorci Hospitalari de Vic. 
Volem que aquesta revista, la nostra revista, sigui àgil i 
que esdevingui notari de l’evolució constant que experi-
menta la nostra organit-
zació.
Els continguts de 
l’antic Infocom queden 
incorporats en dos 
importants canals deco-
municació: la Pissarra 
Virtual, en el marc de 
la intranet, que ens 
permet donar resposta ràpida a les necessitats infor-
matives, i aquesta revista que teniu a les mans, que ens 
facilita poder ampliar i documentar els temes de més 
relleu del Consorci. Som una organització molt dinàmi-
ca, molt viva, amb més de mil professionals, que neces-
sitem eines de comunicació modernes i adequades a les 
necessitats.
En aquesta primera edició recollim temes tant subs-
tancials per al nostre Consorci com la integració de 
l’Hospital Sant Jaume de Manlleu o les importants inver-
sions en obres que portem a terme als nostres edificis.
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“La revista ha de 
ser àgil i notari 
de l’evolució
del CHV”

“Esdevenim
una autèntica 
empresa de
serveis de salut”



è El pla d’integració  és progressiu i es produeix d’acord 
amb el pla que havia determinat el  departament de    
Salut de la Generalitat

L’hospital Sant Jaume 
de Manlleu s’incorpora 
a l’estructura del CHV
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Sant Jaume és 
un centre 
sociosanitari amb 
unes instal·lacions
modernes i
modèliques

Els temps i les necessitats són 
canviants. En aquest entorn, ple de 
reptes, des de l’1 de gener d’aquest 
any, el Consorci Hospitalari de Vic 
ha assumit la gestió de bona part de 
les competències relacionades amb 
l’Hospital Sant Jaume de Manlleu, un 
centre assistencial amb una dilatada 
història que fa poc més de dos anys 
disposa d’unes intal•lacions moder-
nes i modèliques que afavoreixen una 
atenció propera i de qualitat.
La integració de l’Hospital Sant 
Jaume de Manlleu significa, de fet, 
l’assumpció per part del CHV, de 
competències de l’àmbit sociosanitari. 
Per primera vegada, en poc més de 
dues dècades de vida del Consorci, 
es fa càrrec de forma directa d’aquest 
vessant de l’atenció assistencial. La 
cartera de serveis és la pròpia dels 
centres sociosanitaris: llarga estada, 
mitja estada, convalescència i cures 
paliatives. 
El perfil dels usuaris correspon, molt 
sovint, a persones que han estat in-

gressades en un hospital d’aguts, com 
l’Hospital General de Vic, i que, per a 
la seva recuperació, necessiten cures 
i atencions específiques que obliguen 
a perllongar la presència en un centre 
assistencial. Majoritàriament es tracta 
de pacients grans, una part dels quals 
amb patologies cròniques.
El procés d’integració de l’Hospital 
Sant Jaume al CHV ha estat progres-
siu i s’ha produït d’acord amb el pla 
que havia determinat el departament 
de Salut de la Generalitat. Durant 
bona part de l’exercici 2008, la gerèn-
cia del centre ja ha anat a càrrec del 
CHV. Ara, amb el nou any, tots els 
prop de 200 professional d’aquest 
centre formen part de la plantilla del 
Consorci. El procés quedarà tancat 
a mitjans d’aquest 2009 amb la re-
cepció per part de la Generalitat del 
patrimoni.
Tot el procés de traspàs de compe-
tències de la Fundació Hospital Sant 
Jaume al Consorci Hospitalari de Vic 
ha estat exemplar,  amb un alt nivell 

El procés 
d’integració es 
tancarà aquest 

2009
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de coordinació i amb una modèlica 
actitud dels professionals. Els canvis 
de titularitat d’aquest centre s’han 
comunicat formalment, tant a la plan-
tilla, com a agents socials, proveïdors 
i al conjunt de la societat per part de 
les dues organitzacions directament 
implicades i el propi departament de 
Salut.
A curt termini, el complex de 
l’Hospital Sant Jaume ampliarà els 
serveis assistencials amb la incorpo-
ració de una unitat materno-infantil, 
que gestionarà l’ICS, i un espai per 
a les consultes externes del servei 
de psiquiatria i una nova unitat de 
subaguts, amb la qual cosa s’avança 
en l’objectiu permanent d’apropar 
els serveis a la població del nord 
d’Osona.

20 anys d’activitat
El Consorci Hospitalari de Vic, que va començar la seva activitat amb 
la gestió de l’Hospital General de Vic, que es va inaugurar l’any 1988, 
havia crescut de forma ininterrompuda com a centre de referència a 
Osona en l’atenció pública. 
El juliol del 2007, però, va fer un important pas endavant en assumir 
competències en la gestió de la Clínica de Vic, antigament L’Aliança, el 
principal equipament comarcal vinculat a l’atenció privada. Amb aques-
ta integració, el Consorci Hospitalari de Vic superava la barrera dels 
1.000 professionals amb nòmina amb una activitat assistencial molt re-
llevant. Ara, des de l’1 de gener, amb l’Hospital Sant Jaume de Manlleu 
inclòs a l’estructura del CHV, el nombre total de professionals se situa 
a la ratlla dels 1.300, amb la qual cosa se situa com un dels principals 
centres de treball de la Catalunya Central.
Les quatre grans línies d’actuació del CHV són: atenció pública, atenció 
privada, sociosanitària, salut mental.

El Consorci es fa gran
1.291 professionals amb vocació de servei

Els nostres edificis de referència

Hospital General de Vic Osona Salut Mental Clínica de Vic Hospital Sant Jaume de Manlleu

Direcció
Facultatius
Infermeria
Administratius
Serveis generals
TOTAL

DONES
2

103
734
135
33

1.007

%
0,20
10,23
72,89
13,41
3,28
100

HOMES
5

148
85
28
18

284

%
1,76

52,11
29,93
9,86
6,34
100

TOTAL
7

251
819
163

51
1.291

%
0,54

19,44
63,44
12,63
3,95
100

Distribució plantilla - gener 2009

D’aquest total, les xifres 
corresponents a l’Hospital 
Sant Jaume són:

161 16 177
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Amb l’objectiu que tant els malalts 
com els seus familiars rebin una 
atenció de qualitat, amb un alt nivell 
de confort, i que els professionals 
puguin fer la seva feina amb les millors 
condicions, el Consorci Hospitalari de 
Vic està executant un ampli paquet 
d’obres, tant a la Clínica de Vic com 
a l’Hospital General. També hi haurà 
obres, encara que de menys magnitud, 
a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu, 
amb l’objectiu d’acollir nous serveis. 
S’espera que els treballs a Clínica i 
Hospital General, una part dels quals 
van començar aquest any passat, 
es puguin perllongar en els temps 
fins aconseguir renovar aquests 
dos edificis, punts de referència en 
l’atenció de malalt aguts a la comar-
ca. El Consorci Hospitalari de Vic amb 

l’execució de les obres actualment en 
curs avançarà notablement en dotar-
se d’equipaments propis d’una orga-
nització hospitalària moderna, en la 
qual una part de l’activitat passa pel 
que s’anomena hospital ‘lleuger’ amb 
un pes molt important de la cirurgia 
major ambulatòria i la cirurgia sense 
ingrés. Les noves tècniques quirúrgi-
ques, cada vegada menys invasives, 
fan incrementar el pes d’activitats as-
sistencials tècnicament molt avança-
des que no requereixen ingrés o, en 
tot cas, és relativament curt.
La inversió total per executar les 
obres del 2008 i el 2009 és d’uns 
deu milions d’euros. La partida més 
important és la que correspon a la 
renovació de la primera planta de 
l’Hospital General de Vic que com-

ACTUALITAT
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC
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è Més de 10 milions per millorar el confort dels pacients i les condicions de treball dels professionals

Inversions a la Clínica, Hospital 
General i Sant Jaume

portarà una renovada àrea obstètri-
ca, noves sales de parts i noves ales 
d’hospitalització. Un altre projec-
te important, que previsiblement 
s’acabarà a finals d’aquest febrer és el 
que correspon a la sala d’hemodiàlisi, 
amb la qual millorarà substancialment 
el confort dels usuaris que s’han de 
sotmetre a sessions periòdiques de 
diàlisi.
A mig termini les obres hauran de 
continuar al conjunt de les depen-
dències de l’Hospital General per tal 
de modernitzar les instal•lacions i 
dotar-les dels serveis propis del segle 
XXI. Les previsions de continuïtat 
de les obres estaran subjectes a les 
dotacions pressupostàries del Govern 
de Catalunya i, per tant, també de la 
conjuntura econòmica.

Les obres del 2008 i 2009

CLÍNICA DE VIC

Rehabilitació de la façana
Tercera planta. Acollirà el 
pavelló de govern del CHV
Reforma escomesa elèctrica

Primera planta. Nova àrea de 
quiròfans i Unitat de Cirurgia 
sense Ingrés (UCSI) i Inter-
vencionisme

Segona planta. Projecte 
reforma per acollir tots els 
serveis d’administració
del CHV

HOSPITAL GENERAL

Segona planta. Nova sala 
d’hemodiàlisi
Planta baixa. Nova sala 
d’actes
Projecte de remodelació de 
la xarxa d’aigua potable per 
prevenir la legionel·losi

Primera planta. Reforma 
àrea obstetrícia. Noves 
sales de parts i noves ales 
d’hospitalització
Execució obres del projecte 
per prevenir la legionel·la

HOSPITAL SANT JAUME

Nova àrea maternoinfantil 
(gestionada per l’ICS)
Planta de Psiquiatria

INICI 2008

INICI 2009

Inversió total: 10,4 milions d’euros
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Marina Geli
“ El principal repte al qual ens
enfrontem és el de garantir la
sostenibilitat del sistema sanitari”
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Llicenciada en medicina per la Univer-
sitat de Barcelona, es va especialitzar 
en medicina interna. Va entrar en polí-
tica com a regidora de l’Ajuntament 
de Sant Gregori l’any 1984, lloc que 
va ocupar fins al 1992, essent també 
membre del Consell Comarcal del 
Gironès. Ha estat diputada al Parla-
ment del Catalunya des del 1995 fins 
al seu nomenament com a consellera 
de Salut l’any 2003.

Quins són els principals reptes que 
s’ha fixat el departament de Salut 
per als propers anys al conjunt de 
Catalunya?
El principal repte al qual ens enfron-
tem és el de garantir la sostenibilitat 
del sistema i és per això que estem 
treballant per assolir un acord per a 
la sostenibilitat de la qualitat i equitat 
del sistema sanitari, on participin tots 
els agents implicats en el sistema. 
Però aquest no és l’únic repte, tenim 
iniciatives de gran entitat que estem 
desenvolupant com: la consolidació 
de l’Institut Català de la Salut com a 
empresa pública; la continuïtat del Pla 
d’execució d’inversions en infraes-
tructures sanitàries; els treballs que 
s’estan desenvolupant des del Consell 
de la professió mèdica i de la profes-
sió infermera; i l’aprovació i aplicació 
de l’avantprojecte de Llei de salut 
pública, actualment en tràmit parla-
mentari. 

A Osona, quins són els eixos estratè-
gics de la seva conselleria? 
Una de les prioritats és potenciar 
l’actuació integrada de tots els recur-
sos sanitaris i millorar així la conti-
nuïtat assistencial. D’altra banda, en 
el marc del govern territorial de salut 
tenim previst potenciar la comissió 
d’entitats proveïdores amb la par-

ticipació dels altres agents de salut 
comunitaris com el farmacèutic, les 
mútues laborals, l’ICAM o la salut 
pública, entre d’altres. 

Quines són les principals inversions 
previstes?
En el Pla d’execució d’inversions en 
infraestructures sanitàries, està pre-
vista la reforma de l’Hospital de Vic. 
Pel que fa a l’atenció primària està 
previst un nou centre d’atenció pri-
mària a Prats de Lluçanès, l’ampliació 
dels de Torelló i Tona, i la construcció 
d’un nou consultori local a Seva.

Quina opinió li mereix el treball en 
xarxa que porta a terme el Siste-
ma Integrat de Salut d’Osona entre 
organitzacions de salut de diferent 
nivell per facilitar la continuïtat as-
sistencial?
Aquesta experiència iniciada l’any 
2002, amb 8 proveïdors diferents, 
ha arribat en l’actualitat a la seva 
última fase en la qual es plantegen 
mecanismes més estructurats de 
relació amb  l’ICS i l’Hospital de la Sta. 
Creu. Aquests mecanismes tenen un 

“El CHV
esdevindrà 
centre de
referència”

En el Pla 
d’inversions en 
infraestructures, hi 
ha prevista la 
reforma de 
l’Hospital de Vic



ENTREVISTA
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“ Una de les prioritats és potenciar 
l’actuació integrada de tots els recursos
necessaris”

vessant organitzatiu i informàtic, amb 
la incorporació de la història clínica 
compartida.  Aquests canvis dona-
ran pas a un funcionament més ple 
del govern territorial encarregat de 
vetllar pel correcte funcionament de 
la sanitat a la comarca.

Quin paper creu que ha de jugar el 
Consorci Hospitalari de Vic a Osona 
i al conjunt de la regió sanitària de la 
Catalunya Central?
Amb la seva evolució cap a Corpo-
ració Sanitària d’Osona esdevindrà  
el centre de referència de la co-
marca i un dels grans hospitals de 
la regió sanitària amb projecció de 

suport a les comarques veïnes com 
el Ripollès.

El Consorci Hospitalari de Vic ha 
establert aliances amb diferents cor-
poracions referents, com recentment 
amb l’Hospital Clínic, o anterior-
ment amb el Parc Taulí. Com valora 
aquests acords?
Aquests acords propiciats des 
de la Conselleria de Salut han de 
permetre una major estabilitat en 
la qualitat del centre, així com un 
major grau de resolució de  les pa-
tologies a la mateixa comarca sense 
necessitat de trasllats a centres de 
Barcelona. 

“Els acords amb 
altres centres han 
de permetre un 
major grau de 
resolució de les 
patologies sense 
necessitat de tras-
llats a Barcelona”
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Aliances amb l’Hospital Clínic i l’Institut Guttman
El  Consorci Hospitalari de Vic ha 
signat en aquests darrers mesos dos 
convenis amb hospitals de referèn-
cia  que comporten una millora en 
l’atenció dels usuaris d’Osona i la 
seva zona d’influència.  Els acords 
s’han signat amb l’Hospital Clínic de 
Barcelona i amb l’Institut Guttman, 
i en ambdós casos, es vetlla per 
assegurar una continuïtat assistencial 
per als pacients d’Osona que reque-
reixin l’atenció a aquests centres 
que disposen d’alta tecnologia i amb 
professionals molt especialitzats. 
També es busca la màxima efectivitat 
en la continuïtat per als malalts que, 
una vegada superada la fase aguda 
al centre especialitzat metropolità, 
puguin tornar a seguir l’atenció en el 

marc de les instal·lacions i professio-
nals del Consorci Hospitalari de Vic.
En el cas de l’Hospital Clínic, el 
conveni permet que especialis-
tes en cardiologia es desplacin a 
l’Hospital General de Vic per atendre 
usuaris que requereixen assistència 
en cardiologia.  La col·laboració 
mútua també fa possibie que, en 
cas necessari, malalts d’Osona vagin 
a  l’Hospital Clínic per a la realitza-
ció de proves cardiològiques molt 
complexes o bé quan se’ls hagi de 
fer intervencions quirúrgiques reser-
vades als hospitals de tercer nivell, 
que correspon als grans hospitals 
del país.
L’acord amb el Clínic es va fer a 
finals del mes de novembre passat a 
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l’Hospital General de Vic, en el marc 
d’una jornada d’apropament entre 
les dues organitzacions.  La delega-
ció del Clínic la va encapçalar  el seu 
Director General, Raimon Belenes, i el 
Director Mèdic, Josep Brugada, i pel 
CHV, el president, Joaquim Comella, i 
el Director Gerent, Antoni Anglada.
Per altra banda, aquest mes de gener 
es va formalitzar el conveni amb 
l’Institut Guttman, que té la seva seu 
a Badalona, i que beneficiarà d’una 
forma directa a aquelles persones 
que tenen lesions medulars, dany ce-
rebral greu o altres malalties d’origen 
neurològic.  En aquest cas les accions 
que porten a terme els dos centres 
hospitalaris tenen relació directa amb 
la neurorehabilitació.

Accions del
Pla d’igualtat

Relacionat directament amb els valors 
corporatius, el Consorci Hospitalari 
de Catalunya ha definit i està execu-
tant el Pla d’Igualtat, que preveu per 
aquest any 2009 un ampli ventall 
d’accions.
Aquest Pla preveu avançar en la 
igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones. Entre les iniciatives projec-
tades n’hi ha de relacionades amb la 
utilització d’un llenguatge no sexista i  
en la difusió d’una cultura d’empresa 
que no afavoreixi un sexe per sobre 
d’un altre.

Una de les eines de difusió que s’ha 
definit és un cartell dissenyat pel pro-
pi CHV, amb el lema “som=”. Gràfica-
ment es presenten dos clips idèntics 
que, a la vegada, conformen el símbol    
de l’igual matemàtic. El cartell, així 
com altre material de difusió, es distri-
buirà en el decurs dels propers mesos 
entre els professionals del Consorci 
Hospitalari de Vic.
El cartell del Pla d’Igualtat, que podeu 
veure al costat d’aquestes línies, tam-
bé  s’ha inserit en la contraportada 
d’aquesta primera revista corporativa.

A la imatge de l’esquerra, el Director general i el Director 
Mèdic de l’Hospital Clínic visitant el servei de Cardiologia 
del CHV.
A la fotografia de la dreta, directius de Guttman i del CHV
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La façana
racionalista de
Clínica de Vic,
rehabilitada  
La façana de la Clínica de Vic, que 
va ser construïda l’any 1935, i que 
ha sofert algunes modificacions 
al llarg de la història, ha estat 
rehabilitada pel Consorci Hospi-
talari de Vic. Les obres, que van 
començar a finals de juliol passat, 
es van acabar el mes d’octubre i 
permeten donar especial valor a 
la façana d’aquest edifici protegit 
i que forma part del catàleg patri-
monial de la ciutat com a principal 
exponent del moviment racionalis-
ta a la ciutat.
La inversió econòmica en aquesta 
obra ha estat superior als 70.000 
euros i ha consistit en la repara-
ció de l’arrebossat, el repintat, la 
col·locació de noves canonades  
de recollida d’aigües pluvials i la 
nova retolació exterior.
En el moment de la seva construc-
ció, aquest era un edifici aïllat als 
afores de la ciutat, però actual-
ment ha quedat totalment integrat 
a la xarxa urbana i s’ha convertit 
en un referent de la ronda Cam-
prodon, important artèria de Vic.

El mes d’octubre passat va entrar en 
servei el nou aparell de TAC que ha 
comprat el Consorci Hospitalari de 
Vic i que el situa a l’avantguarda tec-
nològica. La inversió, molt important, 
se situa a la ratlla dels 600.000 euros. 
El procés de relleu de l’antic TAC es 
va fer durant uns dies, de forma orde-
nada, procurant el mínim de molèsties 
per als usuaris. Per això també es va 
preveure que durant el període de 
canvi d’aparell els diagnòstics a través 
d’aparell TAC es farien en una unitat 
mòbil situada a l’exterior de l’edifici 
de l’Hospital General. Així no va cal-
dre interrompre l’activitat i es va evi-
tar el trasllat de pacients ingressats.
L’aparell TAC és de darrera genera-
ció i  permet captar més imatges de 
forma simultània i amb més qualitat 
que l’anterior. El nou TAC, que té 
moltes prestacions, es va adjudicar 
a l’empresa General Electric a partir 
d’un concurs públic.
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Les estadístiques d’activitat del 
Consorci Hospitalari assenyalen que 
en l’exercici 2007 es van realitzar un 
total de 8.300 exploracions a l’aparell 
TAC que es va rellevar. L’activitat total 
del servei reflectia 78.000 proves.
El mateix servei de Diagnòstic per 
la Imatge havia incorporat el mes 
de juny el nou mamògraf digital que 
s’havia pogut comprar gràcies a la 
campanya “Estimo la mama”, pro-
moguda per l’entitat Osona Contra 
el Càncer i que va comptar amb un 
gran suport d’empreses, entitats i del 
conjunt de la societat. 
La campanya popular va permetre 
recaptar més de 300.000 euros per 
aconseguir dotar Osona d’un aparell 
que permet millorar els percentat-
ges de fiabilitat en la detecció del 
càncer de mama, la malaltia oncolò-
gica més freqüent. En total, a la co-
marca, cada any, es fan unes 10.000 
mamografies.

Tecnologia d’avantguarda al servei 
de Diagnòstic per la Imatge
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Premis de Recerca del Consorci Hos-
pitalari de Vic:

- Millor publicació sorgida d’un 
projecte del CHV: “Time-depenent 
prognostic factors of 6-month mor-
tality in frail elderly patients admit-
ted to post-acute car”, del qual són 
autors J. Espaulella, A. Arnau, D. 
Cubí, J. Amblàs, A. Yañez.

- Millor publicació sorgida d’un pro-
jecte multicèntric: “Treatment of 
idiophatic membranous nephropa-
thy with the combination of steroids, 
tracolimus and mycophenolate 
mofetil: results of a pilot study”, 
elaborat per J. Ballarín, R. Poveda, J. 
Ara, L. Pérez, F. Calero, J.M. Grinyó i 
R. Romero.

- Millor comunicació de personal no 
facultatiu: “La escala Apache III 
como factor de riesgo en la apari-
ción de úlceras por presión en una 
Unidad de Cuidados Intensivos”. En 
són autors D. Almirall, A. Leiva, I. 
Gabasa, J.P. González.
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Fruit d’un dilatat treball d’un equip 
de professionals de diferents 
àmbits, el Consorci Hospitalari de 
Vic s’ha dotat d’un Codi Ètic que 
és un referent per als professionals 
que treballen per a l’organització, 
però també per als proveïdors, els  
usuaris, per a les administracions i 
per al conjunt de la societat.
El document aprovat, i que s’ha 
distribuït entre el conjunt de 
la plantilla, els proveïdors i els 
agents socials, preveu que ha 
de ser respectat i complert per 
totes les persones que formen 
part del Consorci Hospitalari de 
Vic.
L’equip de treball ha estat format 
per Joaquim Assensi, Montserrat 
Bagaria, Magda Codinas, Antònia 
Conejo, Daniel Fàbregas, Imma-
culada Font, Eduard Kanterewicz, 
Maria José Martínezz i Francesc 
Sala.

Premis professionals

La feina de recerca ben feta de dos 
equips diferents de professionals 
va  tenir premi a sengles congres-
sos d’àmbit estatal, a principis del 
darrer trimestre de l’any passat. La 
comunicació sobre valoració del grau 
d’autonomia funcional de pacients 
renals crònics, dels infermers Eduard 
Camps i Marta Colomer, va obtenir 
el premi Janssen-Cilag d’investigació 
d’Infermeria Nefrològica al Congreso 
Nacional de Infermeria Nefrològi-
ca. Al mateix Congrés, Maria Teresa 

Caballero va presentar un interessant 
póster.  Per altra banda, un treball 
sobre pacients quirúrgics va ser segon 
classificat al Certamen Nacional de 
Enfermería. El treball mostra els resul-
tats d’una investigació iniciada el 2002 
que permetrà avançar en la millora  
i la gestió de les cures als pacients 
quirúrgics. Va a càrrec d’Emi Chirve-
ches, Pilar Fernández, Carles Bisquert, 
Conce Plana i Margarita Oriol, els 
cirurgians Josep Roca i Xavier Quer i 
el traumatòleg Agustí Piñana.

Codi ètic 

Cardiologia d’alt nivell per començar el Curs Acadèmic

El Dr. Ramon Brugada, que ha estat 
setze anys als Estats Units i que ac-
tualment és el degà de la Facultat de 
Medicina de la Universitat de Girona, 
va ser el responsable d’inaugurar, el 8 
d’octubre passat,  el Curs Acadèmic 
del Consorci Hospitalari de Vic (CHV). 
La conferència magistral que va 
pronunciar aquest octubre passat es 
va centrar en la mort sobtada, sobre 
la qual és referent mundial. Brugada 
continua participant i promovent 
projectes de recerca.
En la darrera part d’aquest acte es 
van lliurar els següents premis:

Premis al desenvolupament i innovació:
- “Diàlisi peritoneal asistida”, del grup   

lideral pel doctor J. Feixas.
- “Determinació de l’hemoglobina 

glicosilada capil•lar en el moment 
de la visita de pacients diabètics pe-
diàtrics”, presentat pel grup liderat 
per la Dra. M. Torrabias.

- “Tractament ambulatori de la trom-
bosi venosa profunda a l’Hospital 
General de Vic”, presentat pel grup 
liderat pel Dr. V. González.

Concurs de prevenció de riscos 
laborals:

- “Comunicat de risc sobre el calçat 
del SEM”, presentat per tots els seus 
professionals.: A. Fontquerni, Ll. 
Llauger, E. Alda, Q. Foguet, J. Vera, 
N. Font, J. Cartanyà, N. Casalé, X. 
Palomar, M. Andújar, M. Valero, A. 
Molas, D. Ortega, M. Puigderrajols, D. 
Rus, E. Poyuelo, J. Benavente, J. Ay-
merich, V. Jufré, J. Gost, Ll. Francàs 
i Z. Oliver.

El segon concurs d’Idees Ambientals i 
Sostenibles va quedar desert.
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Responsables del Banc de Sang i 
Teixits i del Consorci Hospitalari de 
Vic van presentar el 30 de setem-
bre passat l’acreditació del Consorci 
Hospitalari de Vic (CHV) com a centre 
receptor de sang de cordó umbilical. 
La presentació es va fer una vegada 
superada favorablement una primera 
fase de validació que s’havia iniciat a 
finals de l’any 2007. Es considera que 
un 70% de les dones poden ser do-
nants potencials, la qual cosa repre-
senta per a Osona una xifra de 1.300 
embarassades. 
La sang de cordó umbilical conté 
cèl•lules mares semblants a les del 
moll de l’os i estan indicades per a 
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leucèmies agudes, síndromes pre-
leucèmics i malalties genètiques que 
afecten la medul•la òssia. Aquesta 
sang s’utilitza per a qualsevol pa-
cient anònim d’arreu del món que ho 
necessiti, sense cap altra preferència 
que la compatibilitat. 
Durant l’exercici 2008 es van  recollir 
un total de 236 donacions. 
El CHV s’afegeix a la llista dels cen-
tres sanitaris de Catalunya que han 
estat validats com a centres receptors 
de sang de cordó umbilical. El Progra-
ma Cooperatiu Territorial de Sang de 
Cordó Umbilical, programa Concòr-
dia, s’emmarca dins del Pla Nacional 
de Sang de Cordó.

Acreditats com a centre receptor
de sang de cordó umbilical

Amb la voluntat que els usuaris 
d’Osona i la seva àrea d’influència 
tinguin accés a les darreres innova-
cions en l’àmbit de la salut, el servei 
d’Oftalmologia del Consorci Hospi-
talari de Vic (CHV) amplia la cartera 
de serveis amb una nova tècnica 
indicada per al tractament de la de-
generació macular associada a l’edat 
(DMAE), una malaltia crònica que 
provoca pèrdua de visió. 
La posada en marxa d’aquesta nova 
tècnica és fruit del treball conjunt 
entre el CHV i la Regió Sanitària 
Catalunya Central per donar un 
millor servei als usuaris apropant-los 
l’assistència i evitant desplaçaments a 
altres centres. 
Aquesta nova tècnica de tractament 

s’ha començat a aplicar a finals 
d’aquest passat 2008. L’objectiu és 
que al llarg de l’any 2009 es puguin 
atendre una trentena de pacients. 

Nou tractament oftalmològic 

Jornada farmàcia
hospitalària

A mitjans de novembre passat, per 
iniciativa del servei de Farmàcia 
del Consorci Hospitalari de Vic, es 
va celebrar a Taradell la Jornada 
dels Serveis de Farmàcia dels hos-
pitals comarcals de Catalunya. A la 
Jornada, que es va fer a Taradell, 
hi van assistir un centenar de pro-
fessionals que van debatre a partir 
del tema “Reptes de l’atenció far-
macèutica en el pacient geriàtric”

Consultoris Bayés es responsa-
bilitzarà a partir del proper mes 
d’abril de la gestió dels consultoris 
privats de la Clínica de Vic, una 
vegada a finals de l’any passat es 
va tancar el procés del concurs 
públic.
A partir  dels inicis de l’any vinent 
es preveu que les consultes ex-
ternes privades es concentrin a la 
zona de la Clínica que dóna a la 
Ronda Camprodon. 

Consultes externes 
privades adjudicades 
a Consultoris Bayés

El mes de desembre passat el 
Consorci Hospitalari de Vic i el 
Centre Mèdic Psicopedagògic 
d’Osona van editar una publicació 
monogràfica amb motiu dels cinc 
anys d’Osona Salut Mental i dels 
vuit que s’havia celebrat la marató 
per aconseguir fons que ajudessin 
a construir un equipament modern 
i funcional que ha esdevingut 
bàsic per a l’atenció a les persones 
amb malalties mentals.

Cinc anys d’Osona 
Salut Mental



Servei de Rehabilitació:
qualitat, proximitat i servei
integral per a l’usuari
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Milers de persones utilitzen cada any 
els serveis de Rehabilitació. Fractures, 
dolors, recuperació postoperatòria, 
problemes respiratoris... Són només 
alguns dels exemples de les afeccions 
que els professionals de la rehabilita-
ció de la comarca tracten durant l’any.
L’activitat és molt elevada, molt diver-
sa i es realitza en molts punts diferents 
de la comarca d’Osona.
Per això, el servei de Rehabilitació del 
CHV funciona d’una manera integrada 
a tota la comarca, amb la coordinació 
i la proximitat a l’usuari com a motor 
principal, i amb un equip de professio-
nals multicentre. És a dir, si bé acostu-
men a ubicar els equips assistencials 
en un sol espai (una planta, una àrea, 
etc.), en el cas de Rehabilitació trobem 
un equip que treballa en diversos 
punts de la comarca d’Osona.
Tot plegat és fruit de l’aplicació d’un 
model de coordinació iniciat el març 
del 2006 que s’ha convertit en un 
exemple a seguir per d’altres territoris 
del país. 
Amb l’objectiu d’establir les bases d’un 
servei de rehabilitació integral i de 
qualitat a la comarca, el Servei Català 
de la Salut i el Sistema Integrat de 
Salut d’Osona (SISO) van plantejar un 
model de gestió que integrés els dife-
rents serveis de rehabilitació d’Osona.
Així, el Director de Rehabilitació del 
Consorci Hospitalari de Vic, el Dr. Pere 
Solé, dirigeix un equip de 46 profes-
sionals que exerceixen a diferents cen-
tres: Hospital Sant Jaume de Manlleu 

(per a usuaris d’Osona Nord), Hospital 
de la Santa Creu i CHV (per a pacients 
d’Osona Sud), Clínica de Vic, 8 Centres 
d’Atenció Primària de la comarca (ICS 
i EBAS), Centre Mèdic Psicopedagò-
gic i un equip de fisioterapeutes que 
realitzen rehabilitació als domicilis dels 
pacients que ho requereixen.

La integració del servei permet donar 
continuïtat entre els diferents nivells 
d’atenció 
Amb aquest model d’integració de la 
rehabilitació s’ha aconseguit descen-
tralitzar el servei i apropar-se a l’usuari 
a través de diversos punts d’atenció a 
la comarca. Alhora, cada centre s’ha 
especialitzat progressivament en un 
tipus d’atenció determinada. Així, 
i mitjançant un sistema informàtic 
unificat, s’ofereix una continuïtat entre 
els diferents nivells d’atenció: primària, 
hospitalària d’aguts, sociosanitària i 
domiciliària.
El model no només aporta avantatges 
per als usuaris. Els professionals tam-
bé se’n poden beneficiar millorant la 
seva formació i disposant de possibili-
tats de promoció.

Gairebé 18.000 pacients i unes 
300.000 sessions en tres anys
Durant aquests 3 anys de funciona-
ment (2006-2008) del model integrat 
de rehabilitació, s’han atès gaire-
bé 18.000 pacients i s’han fet unes 
300.000 sessions.
Les patologies més habituals que p12

èUn equip de 46 professionals que exerceixen en diferents 
punts de la comarca són dirigits des del Consorci Hospi-
talari de Vic

è El servei està integrat per 2 metges rehabilitadors, 31 fi-
sioterapeutes, 3 terapeutes ocupacionals, 4 logopedes, 3 
auxiliars d’infermeria i 3 administratius



SERVEIS

es tracten són els dolors vertebrals, 
les tendinopaties a l’espatlla, l’artrosi 
de genoll i la incontinència urinària. 
Pel que fa a les sessions que es fan 
a domicili, les més freqüents són les 
pròtesis totals de genoll i maluc, les 
davallades funcionals, els ictus i les 
fractures de fèmur.
D’altra banda, també cal destacar la 
rehabilitació mitjançant logopèdia que 
s’adreça principalment a persones 
amb problemes de disfonies i afàsies 
que són ateses al Centre Mèdic Psico-
pedagògic d’Osona.
A l’actualitat, es continua treballant 
per potenciar la fisioteràpia respi-
ratòria, la d’incontinència urinària i 
l’escola de columna (higiene postural i 
exercicis).
 L’any 2008, el CHV va realitzar una 
enquesta de satisfacció del servei 
entre els seus usuaris de les diferents 
activitats del Servei de Rehabilitació. 
La mitjana de resultats obtinguda va 
ser d’un 4,5 sobre 5.

Les patologies més habituals que es tracten al servei de 
Rehabilitació són els dolors vertebrals, les tendinopaties 
a l’espatlla, l’artrosi de genoll i la incontinència urinària
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ACTIVITAT REHABILITACIÓ CHV 2008

Total pacients:     7.641
Total sessions: 128.356

Ambulatòria  

Domiciliària

Sociosanitària

Hospitalització
Aguts

Logopèdia

5.561
84.362

515
10.437

931
28.748

375
2.590

259
2.219

Pacients
Sessions

Pacients
Sessions

Pacients
Sessions

Pacients
Sessions

Pacients
Sessions
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L’edifici de l’HGV està ubicat al 
carrer Francesc Pla El Vigatà. 
Francesc Pla (Vic, 1743 – Bar-
celona, 1805), conegut com “El 
Vigatà”, era un pintor que es va 
dedicar a la decoració amb fres-
cos i pintures murals de cases i 
edificis de l’època. La majoria de 
les seves obres estan centrades 
en temes bíblics i mitològics.
Va ser un dels pintors més 
sol•licitats per la noblesa i l’alta 
burgesia de Barcelona. 

Francesc Pla
El Vigatà?
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Camilla
Cunya
Manguito de la pressió
Injert 
Suero 
Marcapasses

Llitera
Orinal pla
Manegot
Empelt
Sèrum
Marcapassos 
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Aquest espai volem que sigui 
un reconeixement a les perso-
nes que s’han jubilat del Con-
sorci Hospitalari de Vic.
En el segon semestre del 2008 
es va jubilar:

Maria Barfull Pujol
Infermera - Hospitalització

Els nostres
fonaments
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L’Hospital General de Vic, situat al Puig dels Jueus, és un 
referent per al conjunt del territori... Aquestes imatges cap-
tades entre el 1979 i el 1981, ens testimonien, primerament, 
la seva absència, i posteriorment els primers batecs sobre el 
terreny fins a consolidar la seva estructura. Aquest gran edi-
fici, amb els serveis a la salut corresponents, no hauria estat 
possible sense la fermesa d’institucions i persones.



EL PERFIL
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

INFOCOM

Després de viure i treballar 2 anys a 
l’Hospital de la Santa Creu i 21 anys a 
l’Hospital General de Vic, mossèn Jo-
sep Parés es va jubilar el 31 d’octubre 
passat. Era un més, se sentia un més. 
Potser per això, diu que li agradaria 
ser recordat “com un company”.
Nascut el 27 de febrer del 1931 a Santa 
Eulàlia de Riuprimer, vivia al mas El 
Dalmau amb 8 germans més, els pares 
i els tiets. Als 11 anys va començar a 
estudiar al Seminari de La Gleva. “Es-
tava intern i trobava a faltar als pares, 
però quan vaig tenir 16 anys vaig 
decidir que sí, que volia ser capellà”. 
Així que en plena postguerra i amb 
16 anys es va traslladar al Seminari de 
Vic, acabat de construir. “Feia molt 
fred, estudiàvem embolicats amb 
una manta.  Trobava a faltar els pa-
res i els germans; l’aliment era molt 
just, però jo no vaig passar mai gana 
perquè els de casa m’enviaven un pa 
de dos quilos, xocolata i pomes cada 
setmana. Ho compartia amb els com-
panys”. El record de la postguerra no 
és amarg: “la gent d’abans treba-
llàvem molt físicament, no teníem 
llum, teníem fred i no sobrava el 
menjar, però a les nits dormíem. Ara, 
és a l’inrevés…”.
El 1954, amb 23 anys, el van ordenar 
sacerdot i el juny de 1955 el van des-
tinar de vicari-mestre a la parròquia 
de Sant Hilari Sacalm. “La primera 
missa va ser molt emocionant. De fet 

però, totes ho han de ser. No et pots 
acostumar a la missa. Has de fer un 
esforç per viure-la cada dia i només 
així la pots fer viure als altres”.
A Sant Hilari era el responsable del 
cinema parroquial i “cada setmana 
havia de censurar les pel.lícules. El 
muntador retallava les imatges que li 
deia  i tornava a  muntar-ho”. Riu amb 
sornegueria, amb la saviesa que dóna 
la perspectiva del anys passats.
Al cap de 3 anys de ser a Sant Hilari, el 
Bisbat el va enviar a Igualada, d’on al 
cap d’un mes i mig el van tornar a tras-
lladar al Seminari de Vic. Durant 7 anys 
va ser professor i, els 20 següents, 
administrador del Seminari.
El destí de mossèn Parés va tornar a 
fer un tomb quan es va traslladar a 
l’Hospital de la Santa Creu. “Era un 
món tan diferent que al principi em va 
costar una mica d’adaptar-m’hi”.
El desembre de 1987 es va inaugurar 
l’edifici de l’Hospital General de Vic i 
s’hi va traslladar. Entre tots dos hos-
pitals (Santa Creu i HGV) ha viscut 23 
anys en una habitació d’hospital i fent 
els àpats al Seminari de Vic. “No ho 
deixo tot aquí. M’emporto la huma-
nitat, la sensibilitat i el respecte pels 
malalts que m’han ensenyat aquí”.
Li demano que recordi bons mo-
ments. Em diu que són molts, mol-
tíssims. “Quan veus que has pogut 
ajudar una persona que has atès, 
la mirada d’agraïment… omple de 

satisfacció”.
Quan li pregunto per algun entrebanc 
o mal moment, canvia l’expressió i re-
corda quan va cedir un espai al costat 
de la capella perquè els musulmans 
hi poguessin pregar, per indicació 
d’unes infermeres de cirurgia. “No 
m’esperava que allò arribaria tan 
enllà. Un partit polític en va fer un 
estendard. No entenien la meva de-
cisió. Jo no m’havia plantejat que fos 
un tema polític. Hi havia qui necessi-
tava pregar i no era cristià. Per tant, 
no ho podia fer a la capella. Però per 
què no en un espai adjacent?”
En una ocasió, davant una interpe-
lació per aquests fets li van dir que 

havia comès un pecat i ell va respon-
dre: “Si el pecat més gros que tinc és 
aquest, estic ben tranquil”.
Mossèn Parés no entén de colors ni 
de política. Entén d’ajudar. 
Tots els grans camins es fan de peti-
tes passes, diuen els savis orientals. 
A l’Hospital, les petites passes de 
Mossèn Parés han deixat unes roderes 
llargues i fondes. 

Mossèn Parés
“ M’agradaria que em 
recordessin com un 
company”

“El que fa la persona 
és l’esforç, el treball i 
la il·lusió”
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