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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 dades personals siguin emprades en l’Infocom, 
haurà de posar-se en contacte amb el departament 
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 prioritàriament als 
treballadors del CHV i de SAS que presten serveis al 
CHV;  en cap cas aquesta informació es cedirà a terce-
res persones sense el previ consentiment del titular.
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L’actual crisi econòmica i financera, més llarga i pro-
funda del que molts pronosticaven, posa de manifest 
una evidència que en molts moments la societat 
occidental no ha volgut veure: els recursos són limitats 
i convé fer-ne bon ús. La difícil conjuntura econò-
mica va comportar que administracions i empreses 
públiques, com el cas del nostre Consorci Hospitalari 
de Vic, haguéssim d’aplicar una retallada econòmica 
impopular però necessària per reduir el dèficit públic i, 
per tant, ajudar a redreçar la complicada situació.
Aquesta és una època difícil que ens fan pensar que 
trigarem temps a tornar ser testimonis d’importants 
increments de recursos assistencials i socials, en gene-
ral, i en particular els relacionats amb la salut mental 
a Osona. El reportatge que us presentem en aquest 
número de l’Infocom és la constatació palpable de 

com ha canviat, i per 
bé, el panorama de la 
salut mental en aquest 
territori. Un canvi que 
tothom valorem en 
positiu, començant pels 
usuaris i les seves famí-
lies. Entre tots ens toca 
fer un esforç per man-
tenir aquests equipa-

ments, recursos tècnics i assistencials i que tan bons re-
sultats ens proporcionen amb una substancial millora de 
la qualitat de vida per als malalts, especialment aquells 
que han de conviure amb malalties mentals greus.

Recursos limitats
Antoni Mirambell. President
del Consorci Hospitalari de Vic

Aliança estratègica
Antoni Anglada. Director General del 
Consorci Hospitalari de Vic

L’aliança entre la Fundació Privada Hospital Sant Jaume 
d’Olot,  la Fundació Privada Hospital de Campdevànol i el 
Consorci Hospitalari de Vic expressa la voluntat d’avançar en 
la provisió de serveis als ciutadans de la Garrotxa, del Ripollès 
i de l’Osona, de forma conjunta i sinèrgica, amb la finalitat de 
millorar l’assistència, donar un servei més proper i aprofitar 
al màxim els recursos sanitaris existents. Ha afavorit també 
aquesta aliança, la millora de les vies de comunicació que ha 
aportat proximitat a les tres comarques i ha contribuït a refer 
els enllaços naturals que hi havia entre els seus ciutadans.
Aquesta col•laboració, avalada per les dues regions sanitàries 
a les quals pertanyen aquests territoris, Girona i Catalunya 
Central, obre unes expectatives reals de millora de serveis als 
ciutadans de les tres comarques. De fet, ja fa uns anys que 
s’ha iniciat aquest treball entre l’Hospital de  Campdevànol i 
l’Hospital General de Vic compartint professionals de diver-
ses especialitats. Ara, és un pas més, amb la incorporació de 
l’Hospital Sant.Jaume d’Olot estem construint serveis únics 
que desenvolupin la seva activitat en els tres centres per a 
atendre les necessitats de tots els seus ciutadans. 
Una altra aliança signada entre CHV i l’Hospital Clínic de 
Barcelona estableix a aquest hospital com el nostre centre de 
referència per tota l’atenció que requereixi alta tecnologia. 
Per tant, hem posat els fonaments per edificar un  futur sa-
nitari de més qualitat, ara ens cal aixecar les parets d’aquest 
projecte, i això és un repte de tots.
En aquest temps de crisi cal aprofundir en la cultura de 
col•laboració i eficiència. La nostra organització, la més gran 
de les tres, és la que disposa de més recursos i és just que els 
compartim i els apropem als usuaris.
Col•laborar i compartir amb els altres centres, i esdevenir 
propers als ciutadans ens fa més grans a tots i a totes.  

Ens toca fer un 
esforç per man-
tenir els recursos 
de què disposem



Salut Mental, un meteòric 
creixement de serveis
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En 10 anys 
s’ha passat 
d’un únic 

professional a 
més de 60
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Fa poc més de deu anys, la docto-
ra Gràcia Ferrer, actual regidora de 
l’Ajuntament de Vic, va ser la primera 
persona que es va incorporar al Con-
sorci Hospitalari de Vic com a psiquia-
tre. Ara, el panorama és substancial-
ment diferent, radicalment diferent. 
Res a veure. Més de 60 persones, 
entre les quals psiquiatres, psicòlegs i 
infermeres, atenen diàriament aquelles 
persones que han de conviure amb 
malalties que tenen el seu origen en la 
ment. En el decurs d’un any, entre les 
instal·lacions d’Osona Salut Mental i de 
l’Hospital Sant Jaume de Manlleu es 

fan prop de 40.000 visites.
Osona és, actualment, una de les co-
marques catalanes més avançades en 
l’atenció a les persones amb malalties 
mentals. A banda de l’atenció mèdica, 
es disposen de tot tipus de recursos 
comunitaris que faciliten la integra-
ció a la vida laboral, social i residen-
cial dels malalts. Aquestes tasques 
d’inserció van a càrrec de la Funda-
ció Centre Mèdic Psicopedagògic 
d’Osona, organització perfectament 
coordinada des del 2001 amb els dis-
positius assistencials que depenen del 
Consorci Hospitalari de Vic.  Aquell 
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mateix any es va incorporar el Dr. Pa-
lao que, com a director, va liderar fins 
l’any 2006, els primers anys de servei 
integrat.

Una dècada de creixement continuat 
en els serveis
Els primers dispositius d’atenció a 
les persones amb malaltia mental es 
van concentrar a la planta baixa de 
l’Hospital General de Vic, a la zona 
on hi ha actualment les oficines de 
Cribatge de Càncer de Mama, docèn-
cia i epidemiologia. Allà s’hi aplegava 
un equip de dos psiquiatres, dues 
psicòlogues, infermeria i el primer 
hospital de dia que acollia malalts 
en situació de crisi que necessitaven 
tractament intensiu i teràpies per 
estimular les seves habilitats socials 
i comunicatives. Aquest servei de 
Psiquiatria realitzava també activitat 
d’interconsulta a l’Hospital General de 
Vic i atenció a les urgències en horari 
ordinari i també durant unes hores els 
caps de setmana.
En aquell moment l’atenció ambula-
tòria de salut mental (adults, infan-
tojuvenil i drogodependències), així 
com la rehabilitació de la malaltia 
mental es feia en dispositius de la 
Fundació Centre Mèdic Psicopeda-
gògic (FCMPPO) situats en diferents 
emplaçaments de la ciutat de Vic. 
Els malalts que havien d’ingressar 
es derivaven al Centre Torribera de 
Santa Coloma de Gramanet, amb les 
dificultats que això generava als pro-
pis usuaris i les seves famílies.

En paral·lel a aquest procés incipient 
de creació d’uns serveis de salut 
mental propis del segle XXI, es va 
generar al conjunt de la comarca 
un important moviment per recap-
tar fons que fessin possible l’actual 
complex d’Osona Salut Mental. La 
històrica mobilització ciutadana va 
permetre aportar un total de 63 
milions de pessetes, la qual cosa va 
suposar una injecció determinant a 
un projecte que va tenir un cost total 
de 376 milions de les antigues pesse-
tes. Els nous equipaments van entrar 
en servei a finals del 2003, gràcies a 
les polítiques de suport a les malal-
ties mentals que va posar en marxa 
la Generalitat.
El gener del 2004, tres mesos des-
prés que s’inaugurés Osona Salut 
Mental, va obrir-se la planta de psi-
quiatria a l’Hospital General de Vic, en 

la qual romanen ingressades persones 
en una fase aguda de la malaltia.
En els anys previs a la inauguració 
d’Osona Salut Mental, el Consorci 
Hospitalari de Vic va anar estructu-
rant un servei amb més recursos hu-
mans i tecnològics. Juntament amb la 
FCMPO es va desenvolupar un procés 
que va acabar amb la integració dels 
serveis assistencials de salut mental al 
CHV a l’edifici d’Osona Salut Mental. 
Hi va haver un procés de subrogació 
dels professionals -psiquiatres, psi-
còlegs, infermers, treballadors socials, 
administratius- que van passar de la 
FCMPPO a formar part de la plantilla 
del CHV.
Per la seva part, la FCMPPO ha es-
devingut el proveïdor de serveis de 
rehabilitació, habitatge i integració la-
boral per a les persones amb malaltia 
mental de la comarca d’Osona. Entre 
les dues organitzacions hi ha vigent 
un conveni que assegura la transver-
salitat de l’atenció als usuaris amb un 
director funcional únic per garantir la 
unitat d’acció.
Tot aquest projecte ha estat recone-
gut amb el premi d’Excel·lència en 
qualitat de psiquiatria i salut mental 
d’ambit estatal, atorgat per la presti-
giosa Fundació Avedis Donabedian i 
que va ser lliurat el gener del 2010 al 
Palau de la Música, en un acte presidit 
per la consellera Marina Geli.

Una activitat molt important
El ritme de vida actual comporta 
un increment de les persones amb 
malalties mentals, sobretot dels 
quadres d’estrés, depressió, an-
sietat, abús de substàncies i altres 
addiccions (joc, internet...). Hi ha 
una especial atenció en relació a 
trastorns que afecten especialment 
els nens i infants, com els relacio-
nats amb la hiperactivitat, dèfi-
cit d’atenció o l’espectre autista. 
També ha augmentat l’assistència 
per alteracions del comportament 
per problemes, socials, familiars i 
educatius.
Les dades tancades del darrer exerci-
ci posen de manifest que, únicament, 
en l’àmbit de les consultes externes 
d’adults, es van fer 23.428 visites; en 
infants i joves, 7.633; i relacionades 
amb l’atenció i seguiment a les dro-
gopedendències, 8.885.
Pel que fa a hospitalització, en el de-
curs del 2009 es van donar un total 
de 251 altes que corresponen a 5.133 
dies d’estada a l’hospital.

El servei va ser 
possible gràcies 
a la mobilització 

ciutadana
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Una jornada de portes 
obertes per mostrar unes 
instal·lacions modèliques

A finals d’aquest octubre, en el marc 
de les múltiples activitats que es van 
fer a la comarca durant tot el mes, 
per celebrar el Dia Mundial de la Salut 
Mental, el complex Osona Salut Mental 
va obrir portes per tal de poder donar 
a conèixer quins són els recursos assis-
tencials de què es disposa per atendre 
les persones amb malaltia mental. 
Els assistents, entre els quals familiars 
de malalts, representants d’institucions, 
professionals de la salut i ciutadans 
interessats per aquest àmbit de la salut, 
van recórrer les diferents dependèn-
cies, entre les quals els dos hospitals 
de dia, el d’adults i l’infantojuvenil, 
els espais d’esbarjo, els despatxos 
de consultes, l’aula de formació dels 
professionals, etc. A l’hospital de dia 
d’adults, s’hi van fer aquest any passat 
2.242 sessions, amb activitats diverses, 

una part relacionades amb les arts 
plàstiques i la jardineria, que van poder 
veure els visitants. A l’hospital de dia 
d’infants i joves s’hi van fer, el 2009, 
1.146 sessions amb l’objectiu que les 
persones ateses es puguin reincorporar 
el més aviat possible a les activitats 
pròpies de la seva vida diària escolar. 
En el decurs de la jornada de portes 
obertes, el director de Psiquiatria i Sa-
lut Mental, doctor Arrufat; el president 
de l’Associació de Familiars de Malalts 
Mentals d’Osona, Ramon Viñas i el pre-
sident del Consorci Hospitalari de Vic, 
Antoni Mirambell, van fer esment de 
l’important nombre de recursos de què 
es disposa actualment a la comarca. 
També es va recordar que les malalties 
mentals, encara que menys que anys 
enrere, han de conviure amb un estig-
ma, el qual cal superar.

Els assistents van poder recórrer les diferents
dependències, entre les quals els dos hospitals de dia, 
els espais d’esbarjo, els despatxos de consultes, etc.
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Clínica de Vic consolida una 
àmplia i potent oferta per 
als clients mutuals i privats
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Capacitat d’elecció, confort i segure-
tat. Sobre aquests tres grans eixos es 
vertebra l’oferta de Clínica de Vic, la 
marca del Consorci Hospitalari de Vic 
per a la línia d’atenció mutual i privada. 
A finals d’aquest estiu s’ha fet efec-
tiu el trasllat de l’hospitalització a la 
remodelada quarta planta de l’Hospital 
General de Vic, amb 28 habitacions 
individuals, còmodes, molta llum i amb 
unes excel·lents vistes.
L’oferta de Clínica de Vic és molt 
àmplia i abraça des de les consul-
tes externes de pràcticament totes 
les especialitats mèdiques fins a 
l’hospitalització passant per les més 
avançades tècniques de diagnòstic 
per la imatge i totes les innovacions 
associades a la cirurgia menys inter-
vencionista i agressiva. Únicament 
com a consultes hi ha visites de més 
de 24 disciplines diferents.
El primer dels eixos de Clínica de Vic 
és la capacitat d’elecció, associada his-
tòricament a l’atenció mutual i privada. 
Entre un ampli ventall de professional 
es pot escollir aquell que li mereixi 
més confiança. També pot convenir 
que l’atenguin aquell dia i hora que li 
vagi millor. El segon eix, el del confort, 
amb habitació individual, llit per a 

l’acompanyant i alguns detalls hote-
lers que els clients agraeixen. El tercer 
gran eix, i primer per als professionals 
assistencials, és el de la seguretat. La 
seguretat que proporciona l’ingrés 
hospitalari en un entorn com l’Hospital 
General de Vic, dotat d’una Unitat de 
Cures Intensives i mitjans tècnics per 
a resoldre amb rapidesa i efectivitat 
situacions complicades. La seguretat 
clínica que també proporciona tenir a 
l’abast el aparells de darrera generació 
de dianòstic per la imatge que perme-
ten detectar anomalies mil·limètriques 
en un entorn totalment digitalitzat.
La línia mutual i privada en concentra 
en dos espais fàcilment identificables. 
Tota l’atenció de consultes externes 
i ambulatòria  i que gestiona Consul-
tori Bayés Vic SL es porta a terme a 
l’edifici Clínica de Vic, mentre que la 
cirurgia convencional i l’hospitalitació 
es concentra a la quarta planta de 
l’Hospital General de Vic.
La consolidació d’aquesta oferta es 
fa efectiva, després que el Consorci 
Hospitalari de Vic assumís la gestió de 
l’antiga Clínica de Vic, que havia estat 
propietat de la mútua L’Aliança, i una 
vegada s’ha portat a terme una impor-
tant reorganització dels espais.

D’ençà mitjans d’octubre, totes 
aquelles persones interessades 
en conèixer sobre el terreny la 
planta d’hospitalització de la 
línia d’atenció mutual i privada, 
només han de trucar al telèfon 
93 886 81 81 i concertar dia i 
hora. Tindran l’oportunitat de 
veure els espais i, en especial, 
les habitacions àmplies, amb 
televisió, llit d’acompanyant, etc.
Clínica de Vic treballa per la 
pràctica totalitat de mutualitats 
i companyies aseguradores, a 
banda que, lògicament, també 
està al servei dels clients total-
ment privats.
L’activitat que es porta a terme 
sota la marca de Clínica de Vic 
és molt àmplia: es fan més de 
50.000 visites i gairebé 1.800 
intervencions quirúrgiques, més 
de la meitat de les quals de 
caràcter ambulatori.

TOTHOM QUI 
VULGUI POT VISITAR 
LA NOVA PLANTA 
D’HOSPITALITZACIÓ
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Els hospitals de Vic, Olot i 
Campdevànol sumen esforços

El Consorci Hospitalari de Vic s’ha 
convertit en referent de l’aliança es-
tratègica entre els hospitals  d’Osona, 
el Ripollès i la Garrotxa. La voluntat 
de compartir i ser més eficients, així 
com la millora de les comunicacions 
viàries han estat decisius per segellar 
un acord històric.
L’acte que simbolitzava aquest acord 
el va presidir aquest mes de no-
vembre passat la consellera Marina 
Geli, en un acte celebrat a l’Hospital 
General de Vic. La consellera va ser 
ben clara en afirmar que “el mini-
fundisme hospitalari forma part del 
passat”. A partir de l’acord entre el 
Consorci Hospitalari de Vic, l’Hospital 
Sant Jaume d’Olot i l’Hospital de 
Campdevànol, les tres organitzacions 
es comprometen a compartir projec-
tes i tot tipus d’iniciatives. Actualment 
aquests centres assistencials, que 
mantindran la seva autonomia institu-
cional, ja estan col·laborant, però es 
preveu que molt aviat s’incrementi el 
nombre de serveis en comú. 
Marina Geli va explicar que, en aquest 

èMarina Geli presideix la signatura d’una aliança estratègica que ha de servir per com-
partir projectes i tot tipus d’iniciatives

èLa consellera afirma en un solemne acte intercomarcal  que “el minifundisme hospitala-
ri forma part del passat”

La importància de l’acte queda reflec-
tit en aquest conveni d’acord entre 
les tres comarques

procés, el Consorci Hospitalari de Vic 
fa les funcions de “pal de paller” i que 
la concentració afavoreix l’equitat. 
Els usuaris d’aquestes comarques no 
s’hauran de desplaçar per accedir a 
determinades especialitats mèdiques, 
ja que seran els mateixos professio-
nals els que es traslladaran. 
La suma de les tres organitzacions 
abraça un total d’uns 2.000 profes-
sionals, una compra de serveis de 140 
milions d’euros i una població pro-
pera als 250.000 habitants. Aquest 
perfil, segons Marina Geli, permet 
avançar en la necessària eficiència i 
a “començar a dibuixar el nou mapa 
sanitari de Catalunya”. Va afegir que 
aquest nou model d’organització del 
sistema de salut preveu que el treball 
en xarxa tingui el seu punt de partida 
en els tres grans hospitals de referèn-
cia que hi ha a Barcelona.
L’acte de signatura del conveni es 
va fer a l’Hospital General de Vic i va 
comptar amb la presència de nom-
broses autoritats i professionals de 
les comarques gironines i centrals. 
El president del CHV, Antoni Mi-
rambell, va dir en que l’acord estra-
tègic ha de ser un benefici social 
i ha de servir per a la millora de la 
qualitat assistencial, així com per a 
l’optimització de recursos. Va remar-
car la importància d’aquest acord 
que fomenta la cohesió entre les tres 
comarques.  Per la seva banda, el 
president de l’Hospital de Campdevà-
nol va manifestar que un dels ob-
jectius serà el de reduir costos i que 
els tècnics en salut hauran d’avançar 
per aconseguir que el sistema sigui 
sostenible. L’alcalde d’Olot i president 
de l’Hospital Sant Jaume va dir que 
l’acord demostra que pels túnel de 
Bracons hi passen moltes més coses 
que cotxes
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Un total de 250 professionals de la 
cirurgia -150 metges i 100 inferme-
res- seran a Vic aquest proper dijous 
i divendres per participar en les XX 
Jornades de Cirurgia als Hospitals 
de Catalunya i les XIII Jornades 
d’Infermeria de Cirurgia que va orga-
nitzar el Consorci Hospitalari de Vic. 
L’acte va respondre a les expectatives 
creades amb la presència de destacats 
professionals. Entre metges i inferme-
res van ser a Vic aquest octubre passat 
al voltant de 250 professionals.  Per la 
seva trajectòria internacional, cal des-
tacar la presència del professor francès 

250 professionals van convertir Vic en la 
capital de la cirurgia hospitalària de Catalunya

Abe Fingerhut, del Centre Hospitalier 
Intercommunal de Poissy, especialista 
en endoscòpies, i  el professor Carlos 
Pera de l’Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba que va parlar de les 
tendències actuals en el tractament 
quirúrgic de l’hepatocarcinoma. Amb-
dós van ser guanyadors dels premis 
Virgili i Gimbernat 2010 de la Socie-
tat Catalana de Cirurgia, integrada a  
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de 
Barcelona. 
L’organització de les Jornades va anar 
a càrrec dels doctors Enric de Caralt i 
Josep Roca, i de Margarita Oriol, Emi 

Chirveches i Sílvia Carbonell. Les Jor-
nades van comptar  amb la presència 
de membres de la Società Siciliana di 
Chirurgia amb la qual es va fer un acte 
d’agermanament presidit pel professor 
Giovanni Sturniolo. 
En el marc d’aquestes Jornades es va 
dur a terme l’assemblea general de la 
Societat Catalana de Cirurgia.
Els participants, més enllà de les 
ponències i activitat formatives, també 
van tenir l’oportunitat de participar en 
una ruta turística guiada pels carrers 
del centre de Vic: Catedral, Pont Romà-
nic, temple Romà i Plaça Major i poste-
riorment, un sopar de benvinguda. 

El Consorci Hospitalari de Vic ha 
començat aquest octubre una 
campanya per aconseguir que els 
usuaris i els professionals, en la me-
sura que la seva salut els deixi, no 
utilitzin els ascensors i pugin escales 
com a hàbit saludable. Aquesta 
iniciativa va néixer de la nefròloga 
Lourdes Comas, que l’any passat va 
ser reconeguda amb un dels premis 
del CHV. 
La implantació de la campanya s’ha 

Campanya d’hàbits saludables 
als edificis del CHV perquè 
professionals i usuaris deixin 
els ascensors i pugin escales

fet de forma coordinada amb el 
Servei de Prevenció i Medi Ambient. 
El primer edifici on s’han col·locat 
diferents tipus de suports adhesius 
al terra i al costat dels polsadors 
dels ascensors que aconsellen pujar 
a peu és l’Hospital General, tot i que 
aviat s’estendrà als altres centres de 
treball de la institució.
Pujar escales és un hàbit saludable 
especialment recomanable, que aju-
da a mantenir-se en forma.
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Neix la Fundació Assistencial d’Osona, que se 
centrarà en serveis a la gent gran i la dependència
Tres institucions amb un notable pres-
tigi en l’atenció a les persones han 
constituït la Fundació Assistencial 
d’Osona (FADO) per donar resposta 
a les creixents necessitats relacio-
nades amb la gent gran, la manca 
d’autonomia i la dependència. La 
FADO l’han fet possible la Fundació 
Hospital de la Santa Creu de Vic, la 
Fundació Privada Hospital de Sant 
Jaume de Manlleu i la Fundació Priva-
da Alfons Carbonell El Cedre. 
La nova Fundació, amb unes carac-
terístiques singulars a Osona, vol ser 
una institució assistencial sense ànim 
de lucre, experta i professionalitzada  
en l’assistència a les persones amb 
dependència, especialment les per-
sones grans i les seves famílies. Per 
fer-ho possible,  els seus projectes de 
desenvolupament s’orienten cap a la 
provisió de serveis de manera integral 
i també en ser referent en la gestió i 
difusió del coneixement.
La FADO esdevé la demostració de 
la vocació de sumar esforços dels 
patronats de les tres Fundacions amb 
la intenció que la comarca disposi 
dels equipaments i serveis necessaris 
per assolir una bona qualitat de vida 
de les persones grans, especialment 
aquelles que són dependents.

En la seva declaració de principis, la 
FADO es mostra disposada a assumir 
també responsabilitats relacionades 
amb la formació i actualització de 
coneixements dels professionals que 
treballen en l’àmbit dels serveis so-
cials i els serveis a la persones. També 
estarà en condicions de fer anàlisis, 
estudis i projectes relacionats amb 
polítiques socials.
La FADO es planteja, a banda d’oferir 

una atenció integral a les persones 
grans i les dependents, fixar línies de 
suport als cuidadors, sovint mancats 
de recursos i estratègies per fer front 
a una realitat complexa.
L’execució de les activitats es 
farà d’una forma directa per part 
de l’equip humà de la nova Fun-
dació, o bé en col·laboració amb 
d’altres entitats, institucions o 
persones.

Homenatge als 
voluntaris a l’Hospital 
Sant Jaume de Manlleu
El divendres 3 de desembre, es va ce-
lebrar un acte a l’Hospital Sant Jaume 
de Manlleu per reconèixer aquelles 
persones que fan de voluntaris per 
ajudar els avis dependents que estan 
ingressats a l’hospital o a la residèn-
cia. 
L’acte, al qual van assistir més d’un 
centenar de persones, va  comptar 
amb la intervenció de professio-
nals vinculats amb les tasques de 
voluntariat i responsabilitat social, 
així com d’una voluntària. La part 
més lúdica va anar a càrrec d’un 
animat grup de Tona, format per 
gent gran.
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Noves accions al costat 
de la cooperació

A finals d’octubre es va inaugurar a la 
planta baixa de l’Hospital General de 
Vic l’exposició “Cooperem” que forma 
part d’un ampli programa d’accions 
que es porten a terme a la ciutat de 
Vic per iniciativa del Consell Local 
de Cooperació que tenen per objec-
tiu fomentar la solidaritat, tant amb 
el tercer món com amb qualsevol 
col·lectiu desafavorit. A aquest Consell 
s’hi ha incorporat en nom del CHV 
l’anestesista Andrea Corominas, una 
metgessa amb una àmplia experiència 
solidària al tercer món.
L’exposició que es pot visitar a l’HGV 

recull imatges de diferents ONG 
que treballen a l’Àfrica i reflecteixen 
instants significatius del dia a dia 
de comunitat i de l’atenció sanitària 
que reben. Poc abans d’inaugurar-se 
l’exposició es va presentar el con-
junt del programa “Cooperem”, que 
va comptar amb la presència de la 
regidora de Cooperació, Gràcia Ferrer; 
la directora d’Atenció Ambulatòria i 
Comunitària del CHV, doctora Isabel 
Ramon; la representat al Consell Local, 
doctora Andrea Corominas i la tècnica 
de Cooperació de l’Ajuntament de Vic, 
Fabiola……

Cinc ONG molt 
actives, en una 
sessió al CHV 
sobre cooperació 
internacional

La sala d’actes de l’Hospital General 
va acollir una sessió ben diferent que 
va comptar la presència d’ONG amb 
les quals el Consorci Hospitalari de 
Vic manté lligams estrets. El CHV por-
ta a terme, des de fa temps, accions 
de suport al tercer món, habitualment 
a partir de la implicació que tenen 
professionals de la pròpia xarxa assis-
tencial.
En aquesta sessió es va poder 
conèixer la feina que porten a 
terme les ONGs Amics del Món, 
Camins, Amics del Poble Saharaui i 
l’Associació Txadriana per a la Comu-
nitat i el Progrés (ATCP). Va conduir 
la sessió la doctora Isabel Ramon, 
responsable de la implantació de 
l’estratègia de Responsabilitat Social 
Corporativa del CHV.

Vic comença una innovadora acció per millorar l’atenció 
als pacients amb malalties respiratòries cròniques
Una iniciativa conjunta de la Universi-
tat de Vic, el Consorci Hospitalari de 
Vic i el Pla Director de Malalties de 
l’Aparell Respiratori ha permès  que 
26 professionals de la salut de tot Ca-
talunya participin,  fins el 17 de març, 
en deu sessions molt especialitzades 
per millorar l’atenció a les persones 
afectades de malalties respiratòries 
cròniques. 
Les tres organitzacions promotores 
han aconseguit confegir un quadre 
docent molt qualificat.

En la jornada inaugural,  el Director 
General del Consorci Hospitalari de 
Vic, doctor Antoni Anglada, va re-
flexionar sobre el futur dels hospitals 
d’aguts que hauran d’anar canviant 
per adaptar-se a una realitat ja ben 
palpable: la mitjana d’edat dels usua-
ris és cada vegada més gran i amb 
pluripatologies. Els professionals de 
la salut han d’estar  cada vegada més 
ben formats, per atendre aquest perfil 
de malalts.
Per la seva banda, el doctor Escarra-

bill, de l’Institut d’Estudis de la Salut 
(IES), que va recordar les seves arrels 
osonenques, va explicar als assistents 
que en els temps incerts que vénen 
“haurem de fer més amb menys”. Va 
afegir que els canvis demogràfics, 
amb un envelliment de la població, 
obliguen els professionals de la salut 
a aprendre noves habilitats.  Entre 
les autoritats assistents, el doctor Boi 
Ruiz, president de la Unió Catalana 
d’Hospitals i el doctor Huguet, direc-
tor de l’IES.
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Premis del CHV L’oncòleg 
Francesc Xavier 
Bosch obre el 
curs acadèmic 
al CHV

Tal com ja és tradició, coincidint amb l’acte d’inici del curs acadèmic, el 
Consorci Hospitalari de Vic va lliurar els seus premis per reconèixer diferents 
iniciatives que fomenten la recerca i la millora professional. 

REMIS RECERCA 2009 
MILLOR PUBLICACIÓ sorgida d’un projecte CHV, a la publicació:
“Relación del telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo I sérico con la 
densidad mineral ósea y el consumo de fármacos en mujeres postmenopáusi-
cas. Datos preliminares del estudio FRODOS” 
E Kanterewicz, E Puigoriol, P Peris, L Del Rio, P Rosique, A Yañez, i grup 
d’investigadors de l’estudi FRODOS MED CLIN (BARC) 2009;133(16):609-614 
FI 1.258 Q-3. Original Prospectiu 
MILLOR PUBLICACIÓ sorgida d’un projecte multicèntric, a la publicació 
“Hospital-based surveillance to estimate the burden of rotavirus Gastroenteri-
tis among European children younger than 5 years of age”
J Forster, A Guarino, N Perez, F Moraga, E Román, O Mory, AE Tozzi, A López, 
U Wahn, C Graham, R Berner, T Ninan, C Barberousse, N Meyer, M Soriano, and 
de Rotavirus Study Group
PEDIATRICS 2009;123(3):393 FI 4,789 – Q- 1. Original Prospectiu

PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ a:
Errores de medicación. Plan de acción ¿para que sirve la implantación de un 
documento de notificación? Comunicació Oral
20/10/2009 SEVILLA
M José Martinez, R Carrera, R Vivet, L Pérez, C Valls
27 Congreso Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) 

PREMIS AL DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 2009-2010
“Diagnòstic precoç de la hipoacúsia neonatal”.  
Pere Domènech Terricabras
Per la seva aplicabilitat en la detecció precoç d’un problema de salut, pel seu 
ampli abast (tots els nadons), pel seu resultat cost-efectiu i pel paper des-
tacat d’infermeria en la seva aplicació.

PREMI PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: MILLOR COMUNICACIÓ 
D’INCIDÈNCIA
Incidència detectada per Montse Cunill i Imma Font

Francesc Xavier Bosch, in-
vestigador de l’Institut Català 
d’Oncologia, no va decebre en la 
seva conferència magistral d’inici 
del curs acadèmic del CHV. Va 
esvair molts dubtes i va avalar 
l’efectivitat entre la vacuna del vi-
rus del papiloma humà per reduir  
la incidència del càncer genital 
femení.
La conferència, que va tenir un to 
molt pedagògic, la va seguir un 
públic que omplia la sala d’actes 
de l’Hospital General de Vic.
Aquest destacat oncòleg ha estat 
recentment guardonat amb el 
Premi de la Fundació Catalana 
per a la Investigació i la Innovació 
com a reconeixement als seus 
estudis, entre els quals el que 
ha estat essencial per demos-
trar la relació entre el VPH i el 
càncer genital femení. També és 
important la seva aportació per 
la prevenció del càncer de fetge 
mitjançant l’ús de vacunes contra 
el Virus de l’Hepatitis B (VHB) a 
l’Àfrica rural. 
El doctor Bosch ha estat al cap-
davant d’organitzacions d’àmbit 
internacional com  a director 
executiu del Centre d’Informació 
sobre VPH i Càncer Cervical de 
l’Organització Mundial de la Sa-
lut/Institut Català d’Oncologia.

El Dr. Bosch, en agraïment, va 
rebre  un regal al·legòric de Vic



Un equip ben format perquè 
els números siguin al seu lloc
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La immensa majoria d’accions que es 
porten a terme en una organització 
de les característiques del Consorci 
Hospitalari de Vic tenen una relació 
directa amb la seva Direcció Econòmi-
cofinancera. Tot allò que cal comprar, 
els serveis a oferir, tot té un valor 
econòmic que s’acaba quantificant 
i gestionant. El compte d’explotació 
del CHV, amb més de 90 milions 
d’euros, és l’exponent més clar de 
l’envergadura d’aquesta institució que 
en els darrers tres anys i mig ha cres-
cut d’una forma substancial.
Un equip de 24 persones, dirigides 
per Josep Antoni Alonso, fan possible 
allò que sembla impossible: que els 
números quadrin i que, en tot mo-
ment, el CHV conegui quina és la seva 
complexa realitat econòmica. L’ampli 
equip de treball està dividit en tres 
grans àrees: Finances; Comptabilitat 
i Control de Gestió i Costos. L’equip 
inclou una tècnica en economia de la 
salut, Nani Díaz-Pavón.
Els equips de treball estan repartits 
entre les dependències administra-
tives de Clínica de Vic i a l’Hospital 
General de Vic.

Departament de Finances
A Finances, amb Pere Bassas de cap,  
tenen ben definides les tasques que 
se centren en:
- Elaboració i seguiment del pressu-
post de Tresoreria.
- Control de caixa -efectiu- i de la 
conciliació bancària.
- Gestió del pagaments dels centres 
de treball del CHV que es porten a ter-
me a través de transferència bancària.
- Seguiment de les operacions de 
tresoreria que es porten a terme con-
juntament amb d’altres organitzacions 

de la Generalitat a través d’una caixa 
comuna (cash pooling).
- Seguiment d’operacions de crèdit a 
curt i llarg termini.
- Propostes d’actualització de tarifes 
aplicables a clients mutuals i privats.
- Factuació d’activitats assistencials i 
no assistencials. Els principals clients 
són els SCS, l’ICS i l’ICASS.

Departament de Control de Gestió i 
Costos
El departament de Control de Gestió 
Costos, amb Pep Pla de cap, vetlla de 
forma exhaustiva pel pressupost de la 
institució i vetlla per identificar des-
viacions. En el cas que en el marc del 
seguiment de les partides es detectin 
disfuncions, s’analitzen les causes i 
s’expliciten als informes pertinents.
L’objectiu final és assolir sempre 
l’equilibri desitjat i necessari. Aquest 
grup de treball també es responsa-
bilitza de fer estudis sobre l’impacte 
econòmic que poden comportar 
decisions relacionades amb serveis o 
infraestructures. També analitzen el 
cost estàndard dels productes.
La informació que s’aporta des 
d’aquest departament és important 
per avançar en l’aplicació del pla 
d’espais.

Departament de Comptabilitat
La cap del bon funcionament de 
l’equip que forma aquest departa-
ment és Yolanda Albendea. La tasca 
essencial és la gestió de tots els movi-
ments econòmics, així com l’elaboració 
i el seguiment del pressupost.
De la mateixa manera que la resta 
d’empresa de l’estat, s’han de seguir 
fil per randa tots els paràmetres que 
fixa el Pla General Comptable. El 
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è La Direcció Econòmicofinancera gestiona la gran com-
plexitat que comporta una organització com el CHV

è Per aconseguir una bona coordinació hi ha definits tres 
equips de treball

El pressupost 
anual del CHV 

supera ja els 90 
milions d’euros



SERVEIS

control, per part de la Generalitat, co-
rrespon al departament d’Economia 
i Finances, al qual amb periodicitat 
trimestral s’ha de lliurar la documen-
tació comptable corresponent.

Control de tres empreses
La Direcció Econòmicofinancera, a 
banda de la feina que porta a terme de 
gestió de l’economia i les finances del 
Consorci Hospitalari de Vic, s’encarrega 
de donar serveis a dues empreses amb 
les quals està directament interelacio-
nada. Es tracta del Serveis Auxiliars a la 
Sanitat AIE (SAS) que, de forma trans-
versal, ofereix serveis com el de neteja 
a altres organitzacions de salut de la 
comarca. També es porta el control de 
la Fundació Hospital Sant Jaume de 
Manlleu que actualment gestiona el 
Centre de Dia Josep Roqué, que acull 
persones grans, sovint amb problemes 
de dependència severa.
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Bona part de l’equip econòmic del CHV. A la imatge hi falten Judit Arumí,  Josep Dalmau, Mar-
garita Ginebra, i Mª Àngels Rallo

LES MACROXIFRES DEL CHV

Desenvolupament econòmic (milers d’euros)

Ingressos per serveis prestats

Cost de les matèries primeres adquirides 
i dels serveis contractats

Despeses salarials totals

Compte de resultats (milers d’euros)

Despeses d’explotació

Ingressos d’explotació

Resultat d’explotació

Resultat financer

Marge brut

79.950

27.835

48.551

88.969

30.485

56.333

80.194

80.619

426

-485

-59

92.377

92.221

156

-156

0                 

2008 2009
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L’esperança per a 
Osona Salut Mental
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Un superpercampió
d’escalada a la família Julián

El nom de Ramon Julián ha sonat molt en el decurs de la sego-
na quinzena del mes de novembre als mitjans de comunicació, 
sobretot als d’Osona i també als esportius. La gesta de Julián ha 
estat guanyar a Eslovènia la Copa del Món d’Escalada. Aquest 
mateix nom és ben conegut al CHV i, en concret, al servei de Man-
teniment. El pare del campioníssim és una persona que ha sabut 
inculcar al seu fill els valors de l’esport i el sacrifici. El pare Ju-
lián també escala i està en bona forma. A la imatge de l’esquerra 
veiem Ramon Julián pare i, a la dreta, Ramon Julián fill, el super-
campió manlleuenc.

Aquest espai és un reconeixement a les persones treballado-
res del CHV i empreses associades que s’han jubilat. Durant 
el segon i trercer quadrimestre de 2010 s’han jubilat:

Mercè Tañà Viladecans Infermera 
Joan Titus Boher Metge
Carme Torrevejano Bueno Auxiliar d’infermera
Maria Àngels Vilaró Vila, Neteja
Andrés Aragonés Muñoz,  Manteniment
Aurora Espaulella Puig Infermera
Anna Fargas Riera, Infermera
Maria Carme Matavera Roca, Auxiliar d’infermeria
Maria Mercè Romeu Tió, Auxiliar d’infermeria

Ju
bi

la
ci

on
s Hospital verd 

Recomanacions d’ús dels ordinadors:

• Activeu la desconnexió de pantalla 
quan no treballeu durant uns minuts
•Tanqueu la pantalla quan pareu un 
moment (p. ex., per esmorzar o per a una 
reunió)
•Tanqueu els equips a l’hora de plegar
•Utilitzeu l’opció d’impressió de baixa 
resolució per a esborranys 
•Utilitzeu la impressió en color en docu-
ments definitius, no per a esborranys. 

La Marxa 13-10-2000
Quan fa poc que s’ha ce-
lebrat  el Dia Mundial de la 
Salut Mental, recordem amb 
satisfacció l’esforç , la il·lusió i 
l’entusiasme que  la campanya  
Osona Salut Mental  va des-
vetllar en el sí de la comarca. 
La perspectiva del temps  ens 
permet d’una banda, constatar 
la trajectòria endegada a favor 
de la prevenció i  tractament 
de les malalties mentals i de 
l’altra, valorar els aspectes 
de millora d’acord amb les 
necessitats de la població. En 
aquest Calaix de Sastre recu-
perem un retall del setmanari 
La Marxa corresponent al 13 
d’octubre del 2000 amb un 
títol ben explícit.
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Podríem definir-la com a una persona 
que estima i gaudeix amb i per l’art 
en diferents vessants: la fotografia, 
la pintura, la música (és membre de 
l’Orfeó Vigatà), i un llarg etcètera 
d’inquietuds que li serveixen per 
expressar la seva part creativa. Ella, 
modestament, es defineix com a “afi-
cionada”, tot i que té estudis artístics, 
concretament en disseny gràfic. Sen-
se ànim d’etiquetar-la, Glòria Escuín 
és una artista.

Ha treballat al Consorci Hospitalari de 
Vic durant vint anys, com a responsa-
ble de Logística, compaginant al ma-
teix temps diferents activitats artísti-
ques. Avui, ja prejubilada, es confessa 
feliç de poder dedicar-se plenament a 
l’art de l’observació darrera l’objectiu 
de la càmera o el pinzell.

Somrient, explica els  seus inicis en 
la fotografia:  “de molt jove ja corria 
amb càmeres de fotografiar, es clar 
que llavors es tenia accés a unes 
càmeres que no tenien res a veure a 
les actuals. Recordo que una de les 
primeres fotos que vaig fer era de 
la meva mare asseguda amb el gat 
al costat. Va sortir només el gat... 
encara avui m’ho recorda.”

Com comença a interessar-se per 
aquest món? “El primer pas va ser 
poder aconseguir una càmera, no 

va ser fàcil perquè hi havia altres 
necessitats. Fins que no vaig tre-
ballar m´ho mirava de lluny. Però 
vaig aconseguir la primera càmera i 
encara no he parat...”
   
La natura i el paisatge són els dos 
recursos per expressar-se “als quals 
més em dedico. M’agrada  la natura 
en general i, en particular, la tèc-
nica de macrofotografia. M’agrada 
mostrar allò que a simple vista passa 
desapercebut a l’ull humà. En els 
petis detalls, quan mires a través de 
l’objectiu hi descobreixes formes, 
volums, colors i llums que difumi-
nen, desenfoquen i converteixen la 
imatge amb un aire més misteriós. 
Aquesta tècnica em permet fer unes 
imatges més creatives i artístiques.“  

Cada moment és irrepetible encara 
que segueixi les mateixes pautes. 
La Glòria explica que és impossible 
confessar només un moment màgic 
fotografiant. “No podria destacar-ne 
només un... n’hi ha molts d’iguals 
però que sempre són diferents, en-
cara que el tema sigui el mateix. Per 
exemple, el cel és un escenari ex-
traordinari, sempre amb els mateixos 
actors: sol, lluna, núvols, boires, 
pluja, llamps... però que cada dia ens 
regalen una obra diferent, només 
cal tenir temps per gaudir mirant i 
disparant amb la càmera. De temps 

sempre n’he trobat, però ara en puc 
gaudir al màxim...”   

Actualment, la Glòria està treballant 
en una sèrie de paisatges de tardor 
de la comarca, aquest canvi esta-
cional en què la llum provoca també 
un canvi de colors i el paisatge es 
transforma en quelcom espectacu-
lar. Aquest treball és una generosa 
col·laboració al CHV per poder vestir 
les parets de Consultes Externes de 
l’Hospital General. Per donar-los una 
imatge diferent i poder-les convertir 
en un espai més net i més serè. Es 
convidarà els usuaris i clients al si-
lenci a les sales, a través de les seves 
fotografies, juntament amb un altre 
recull de Josep Soldevila, en lloc de 
fer-ho amb els cartells informatius i 
de prohibició.

Glòria Escuín
Responsable de Logística
“M’agrada mostrar allò
que a simple vista passa
desapercebut a l’ull humà”

“No podria
destacar només un 
moment màgic en 
fotografia... ni ha 
molts d’iguals però 
que sempre són
diferents”
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Compromesos amb la salut de les persones

HOSPITAL 
GENERAL DE VIC

Tel. 93 702 77 77

CLÍNICA DE VIC

Tel. 93 881 65 00

OSONA SALUT 
MENTAL

Tel. 93 702 77 87

HOSPITAL 
SANT JAUME 
DE MANLLEU

Tel. 93 850 65 65

CONSORCI
HOSPITALARI
DE VIC

bones festes!


