
 
 
 

                                                                                                                             

Servei de Comunicació de la FHSC:

 

Comencen els treballs preliminars a 

l’entorn de l’Hospital Universitari de la 

Santa Creu
• L’enderroc de la caseta 

modernització i ampliació del centre

• La setmana vinent,  

projecte i, al setembre, començarà el gruix de les obres

 

Vic, dijous 21 de juliol  

Aquest matí, han començat 

de la Santa Creu de Vic de cara 

de realitzar al centre. La primera 

caseta de control d’accessos a l’aparcament 

carrer Dr. Junyent– que feia més de 15 anys que no s’utilitzava. També s’ha 

començat a preparar el terreny amb 

dels propers dies, s’instal·larà un rètol de grans dimensions amb la foto panoràmica 

de com serà el nou Hospital.

 

Els treballs preliminars d’aquest mes de ju

gruix de les obres, que començaran a

any i mig. La setmana vinent 

de les associacions de veïns

detalls del projecte i de les obres.

 

L’adjudicació de les obres

El Patronat de la Fundació Hospital de la Santa Creu va aprovar aquest mes de 

juliol una resolució amb el nom de les vuit empreses licitadores que passaven a la 

segona fase del concurs d’obres.

Claret SL, Copcisa, Copisa Construct
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NOTA DE PREMSA  

Comencen els treballs preliminars a 

l’entorn de l’Hospital Universitari de la 

Santa Creu  de Vic 
la caseta de l’entrada dóna el tret de sortida a les obres

modernització i ampliació del centre  

La setmana vinent,  tindrà lloc una reunió amb els veïns per explicar

projecte i, al setembre, començarà el gruix de les obres  

començat els treballs per preparar l’entorn de l’Hospital Universitari 

de la Santa Creu de Vic de cara a les obres de modernització i ampliació 

La primera actuació ha estat prou simbòlica:

ol d’accessos a l’aparcament –ubicada a l’entrada del recinte pel 

que feia més de 15 anys que no s’utilitzava. També s’ha 

començat a preparar el terreny amb actuacions a l’arbrat i l’actual pàrquing i, al llarg 

al·larà un rètol de grans dimensions amb la foto panoràmica 

l nou Hospital. 

Els treballs preliminars d’aquest mes de juliol són el primer pas abans de l’inici del

gruix de les obres, que començaran a finals de setembre i està previst que duri

any i mig. La setmana vinent tindrà lloc una sessió informativa amb 

veïns, comerciants i entitats de la zona, per explicar

detalls del projecte i de les obres. 

de les obres   

Fundació Hospital de la Santa Creu va aprovar aquest mes de 

juliol una resolució amb el nom de les vuit empreses licitadores que passaven a la 

segona fase del concurs d’obres. Les seleccionades són Construccions Cots i 

Claret SL, Copcisa, Copisa Constructora Pirenaica SA, Corsan
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Comencen els treballs preliminars a 
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Construccion SA, UTE Dragados

& Contratas SL, i Vias y Construcciones SA.

Aquestes vuit empreses tenen fins a finals de mes per presentar complets els 

projectes tècnics. Durant l’estiu, 

criteris establerts i al setembre tindrà lloc l’adjudicació

obres. 

 

Més i millors instal·lacions

El projecte de modernització i ampliació de l’Hospital Universitari de la Santa Creu 

suposa una transformació que es concretarà en tres grans projectes que canviaran 

la fesomia del centre i del seu entorn urbà: la remodelació de tota la planta baixa 

per crear-hi una gran Àrea Ambulatòria, la construcció d’un nou edifici que 

concentrarà tota l’activitat de Rehabilitació 

nova entrada i el vestíbul principal de l’Hospital, 

soterrat sobre el qual creixerà 

 

El projecte, redactat per l’estudi d’arquitectes C

Egavic i Lavola, té un pressupost de 6,1 milions

de la mateixa Fundació Hospital de la Santa Creu
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Construccion SA, UTE Dragados-Certis, Obracon-Huarte-Laín SA, TOP Proyectos 

& Contratas SL, i Vias y Construcciones SA. 

Aquestes vuit empreses tenen fins a finals de mes per presentar complets els 

urant l’estiu, la Fundació avaluarà les propostes d’acord amb els 

criteris establerts i al setembre tindrà lloc l’adjudicació i el consegüent 

Més i millors instal·lacions  

modernització i ampliació de l’Hospital Universitari de la Santa Creu 

transformació que es concretarà en tres grans projectes que canviaran 

i del seu entorn urbà: la remodelació de tota la planta baixa 

n Àrea Ambulatòria, la construcció d’un nou edifici que 

concentrarà tota l’activitat de Rehabilitació del sud d’Osona i on s’ubicarà també la 

nova entrada i el vestíbul principal de l’Hospital, i l’excavació d’un aparcament 

soterrat sobre el qual creixerà un gran jardí urbà. 

El projecte, redactat per l’estudi d’arquitectes Colomer-Aceves i les 

, té un pressupost de 6,1 milions d’euros. La inversió anirà a càrrec 

de la mateixa Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic (FHSC). 
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Laín SA, TOP Proyectos 

Aquestes vuit empreses tenen fins a finals de mes per presentar complets els 

les propostes d’acord amb els 

el consegüent inici de les 

modernització i ampliació de l’Hospital Universitari de la Santa Creu 

transformació que es concretarà en tres grans projectes que canviaran 

i del seu entorn urbà: la remodelació de tota la planta baixa 

n Àrea Ambulatòria, la construcció d’un nou edifici que 

i on s’ubicarà també la 

i l’excavació d’un aparcament 

Aceves i les enginyeries 

. La inversió anirà a càrrec 

 


