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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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Un nou lideratge per seguir creixent
Jaume Portús, president

Primer de tot, vull 
aprofitar aquestes 
pàgines per, una 
vegada més, fer un 

reconeixement explícit en nom 
del Consell de Govern al Dr. 
Antoni Anglada. No només pels 
seus 16 anys de lideratge de 
la gestió hospitalària del CHV, 
sinó, sobretot, pels projectes i 
els resultats assolits durant tot 
aquest temps. Uns resultats que 
són ben coneguts i reconeguts 
per tothom, i en els quals hi heu 

participat tots els que formeu part d’aquesta institució.

Ara, encetem una nova etapa en la gerència del CHV. 
Com sabeu, el passat 16 de juny, el Consell de Govern va 
nomenar el Dr. Pere Soley com a nou director general, a 
proposta del Departament de Salut. Hem de reconèixer 
que el procediment que ha envoltat aquest relleu ha 
viscut situacions una mica complexes, però a la vegada 
totes explicables, que han fet que s’apartés de l’ortodòxia 
tradicional del relleu d’un càrrec de confiança com és aquest. 
El relleu no era gens fàcil, tant per la idiosincràsia del nostre 
Consorci com, d’una manera especial, per la necessitat 

de trobar una persona que reunís la capacitat i els mèrits 
adequats per no rebaixar l’alt nivell actual.

Trobar la persona que pogués liderar amb garanties aquest 
projecte ha estat un element clau. Al marge de comparacions 
estèrils, i sense menystenir altres candidats, el Dr. Soley és 
qui millor reunia aquests mèrits. A més de la seva formació 
acadèmica i professional, acumula una gran experiència gràcies 
a les responsabilitats directives i de gestió que ha exercit en 
institucions de prestigi com els hospitals de la Vall d’Hebron 
i de Bellvitge, l’Aliança, el Consorci Sanitari del Maresme o a 
l’Institut Català de la Salut. També hem estimat molt important 
el seu coneixement i vinculació amb Osona: és nascut a Vic, veí 
de Centelles i ha mantingut una important relació amb el sector 
sanitari de la comarca, doncs en el passat va exercir diferents 
càrrecs directius al CHV i va ser membre del Consell de Govern 
entre els anys 2000 i 2007.

L’experiència acumulada pel Dr. Soley, la seva capacitat de lideratge 
i el vincle que l’uneix amb el seu Vic natal i amb la comarca, són 
elements suficients per tenir la seguretat que el Pla Estratègic 2020 
no solament continuarà endavant, sinó que es reforçarà. 

Per això, vull donar la benvinguda al Dr. Soley en nom de tots els 
professionals d’aquesta casa i reiterar la confiança i la complicitat 
del Consell de Govern. Junts, continuarem avançant.
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EN PORTADA

Pere Soley liderarà el CHV 
durant els propers cinc anys

El Dr. Pere Soley ja és el nou 
director general del Consorci 
Hospitalari de Vic després 
que, el passat 16 de juny, el 

Consell de Govern aprovés el seu 
nomenament. Un càrrec al que arriba 
tres dècades després del seu darrer 
pas per l’entitat, de la que n’havia 
estat sotsgerent el 1987, i d’una sòlida 
trajectòria que l’ha portat a dirigir 
algunes de les principals institucions 
sanitàries del nostre país. 

Conèixer bé per poder prendre de-
cisions
D’ençà de la seva incorporació, el Dr. 
Soley ha iniciat un exhaustiu anàlisi de 
la situació del Consorci, amb reunions 
de treball amb tots els directors per 
saber exactament el funcionament, els 
resultats, els sistemes d’organització, 
els projectes en curs... Alhora, tam-

bé té previst conèixer “in situ” com 
funcionen les principals àrees assis-
tencials. Tot, amb l’objectiu de tenir la 
informació de primera mà i l’evidència 
necessària per prendre les decisions 
que li permetin assolir el repte que 
s’ha fixat: “Mantenir el nivell d’aquest 
hospital i intentar millorar-lo en tot 
allò que sigui possible”.

Presentació multitudinària
Unes 170 persones van omplir la 
Sala d’actes de l’Hospital Univer-
sitari de Vic –i més d’un centenar 
se’n van quedar fora per falta 
d’aforament–, el passat 20 de juny, 
per assistir a la presentació pública 
del nou director general. En el seu 
primer discurs davant dels professi-
onals, el Dr. Pere Soley va recordar 
els seus inicis vinculats a l’Hospital 
de la Santa Creu i a un incipient 

  El nou director general es va presentar als professionals, el passat 20 de juny a l’Hospi-
tal Universitari de Vic, en un acte obert en què va explicar les línies prioritàries que guiaran 
la gestió del Consorci.

è

 “Ens hem de 
centrar en els 
pacients i fer-
ho a la pràctica, 
pensant en 
procurar-los la 
millor atenció en 
el dia a dia i en 
qualsevol decisió 
que els afecti”

Relleu a la 
Direcció 
General

El director general, Dr. Pere Soley, i el president, Jaume Portús, a les instal·lacions del CHV

>>>
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Pacients
Ens hem de centrar en els pacients 
i fer-ho “a la pràctica”, pensant en 
procurar-los la millor atenció en 
el dia a dia i en qualsevol decisió 
que els afecti.
La seva expertesa és un valor que 
hem d’utilitzar i aprofitar.

Professionals
Millorar l’estabilitat laboral, buscar 
la implicació i la participació dels 
professionals en les decisions i fo-
mentar les seves habilitats i com-
petències, com a grans prioritats.
 
Organització
Avançar en la integració assisten-
cial, tant entre els diferents nivells 
de l’atenció sanitària com entre 
aquesta i l’atenció social, per po-
der “oferir solucions globals” als 
problemes dels pacients.
Implantar un model basat en l’au-
tonomia de gestió per avançar en 
els àmbits i serveis.
Impulsar la innovació, la docència 
i la recerca, d’acord amb les capa-
citats i recursos del CHV.
 
Resultats
Treballar orientats a resultats a 
nivell assistencial, qualitatiu i eco-
nòmic, per garantir alhora l’eficà-
cia i l’eficiència (sostenibilitat) de 
l’organització.
 
Territori
Potenciar models d’atenció inte-
grada amb visió de territori, en 
coordinació amb els diferents pro-
veïdors sanitaris i socials d’Osona, 
i els projectes conjunts amb la 
Universitat de Vic.

Més de 30 anys
al capdavant de la sanitat catalana
Nascut a Vic l’any 1948, Pere Soley és llicenciat en Medicina i Cirur-
gia per la Universitat de Barcelona, especialista en Cirurgia vascular, 
màster en Direcció i Administració d’Empreses per ESADE i ha 
cursat programes d’alta direcció d’institucions sanitàries a IESE.

El nou director general compta amb una àmplia trajectòria com 
a gestor dins el sector sanitari català. Va iniciar la seva activitat 
professional com a resident i després metge adjunt del Servei 

d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari de Bellvitge, on va treballar 
de 1978 a 1984. Entre 1984 i 1987 va ocupar diferents càrrecs directius a l’Hospital de 
la Santa Creu de Vic i va ser sotsgerent del Consorci Hospitalari de Vic.

El 1988 es va incorporar a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron com a director gerent 
de l’Àrea de Traumatologia i Rehabilitació, fins al 1990. Posteriorment, i fins a l’any 
1994, va ser gerent dels hospitals de Barcelona de la Quinta de Salut l’Aliança. El 
1994 va tornar a l’Hospital de Bellvitge, on va exercir com a sotsgerent fins al 1995 i 
després com a director gerent del centre durant deu anys més. El 2005 es va incor-
porar com a gerent del Consorci Sanitari del Maresme, on va treballar fins a l’estiu 
del 2011, moment en què va ser nomenat gerent territorial de l’Institut Català de la 
Salut a l’àrea Metropolitana Nord. Els últims dos anys –fins al passat mes de març–, 
va exercir com a director gerent de l’ICS.

Consorci Hospitalari de Vic, i 
va voler reconèixer la tasca del seu 
predecessor, el Dr. Antoni Anglada.
Precisament, el darrer acte pú-
blic del Dr. Anglada com a màxim 
responsable havia estat just un mes 
abans –el 20 de maig–, coincidint 
amb la Sessió de balanç anual. 
Un acte en què es va acomiadar 
agraint l’esforç, dedicació i com-
promís de tots els professionals 
que l’han acompanyat durant els 16 
anys que ha estat al capdavant de 
la institució.

Cinc anys crucials
El Dr. Soley ha estat nomenat per als 
propers cinc anys, un període d’espe-
cial transcendència, doncs coincideix 
amb el desenvolupament del Pla 
Estratègic 2020, el gran projecte de 
futur que ha de guiar la transforma-
ció i la construcció del nou Consorci 
Hospitalari de Vic. En el seu discurs de 
presentació, el nou màxim responsable 
va remarcar la plena vigència del Pla, 
alhora que va explicar la seva visió i 
les idees clau que han de guiar la seva 
posada en pràctica. 

Unes 170 persones van omplir la Sala d’actes de l’HUV –i més d’un centenar se’n 
van quedar fora per falta d’aforament–,per assistir a la presentació pública del nou 
director general

EN PORTADA

>>>
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SERVEIS

La nova Àrea de Rehabilitació 
concentrarà tota l’activitat 
ambulatòria del sud d’Osona 
Un edifici annex a l’Hospital Universitari de la Santa Creu de 
Vic acollirà el servei de Rehabilitació del Consorci Hospita-
lari de Vic. Al setembre, començarà el gruix de les obres i 
està previst que entri en funcionament a finals del 2017.

Amb l’enderroc de la caseta 
de l’entrada, el passat 21 de 
juliol, es van iniciar els tre-
balls per preparar l’entorn 

de l’Hospital Universitari de la Santa 
Creu de Vic, de cara a les obres de 
modernització i ampliació del centre. 
El projecte suposarà la construcció 
de la nova Àrea de Rehabilitació: 
un edifici de 800 metres quadrats, 
annex a l’Hospital, que serà gestionat 
pel Consorci Hospitalari de Vic. A les 
noves instal·lacions, que es preveu 
que entrin en funcionament a finals 
del 2017, s’hi durà a terme tota l’ac-
tivitat ambulatòria del sud d’Osona, 
avui repartida entre l’Hospital Uni-
versitari de Vic (planta 2), la Clínica 
de Vic (edifici C) i la planta baixa de 
Santa Creu, així com les valoracions 
de dependència i de discapacitat.

El projecte neix de l’acord entre el 
CHV, la FHSC i la UVic per avançar 
cap a un model integrat, assis-

tencial i docent, en l’àmbit de la 
rehabilitació a la comarca d’Oso-
na. I és que, a més de permetre 
abordar els aspectes assistenci-
als de la rehabilitació dins d’un 
concepte de salut integral, la nova 
àrea serà un centre de referència 
en la formació en fisioteràpia, 
incorporant els especialistes del 
CHV a l’activitat docent i perme-
tent que els alumnes de la Univer-
sitat es formin en un entorn real 
de treball.

Amb la integració total del Servei 
de Rehabilitació entre el CHV i la 
FHSC, Osona disposarà de dues 
grans Unitats Ambulatòries de 
Rehabilitació: la UAR Vic, ubica-
da a Santa Creu, on es donarà 
atenció a la població d’Osona Sud 
i des d’on es coordinarà la gestió 
integrada de tot el servei a la co-
marca (incloent l’activitat domici-
liària); i la UAR Manlleu, ubicada 

Aquest serà l’aspecte del nou Hospital Universitari de la Santa Creu, un cop finalitzat el projecte de modernització i ampliació.

a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu, 
que assumirà Osona Nord.

Tres projectes en un
La nova Àrea de Rehabilitació 
s’emmarca en el gran projecte de 
reforma i modernització de l’Hos-
pital Universitari de la Santa Creu. 
En paral·lel a la seva construcció, es 
reformarà completament la planta 
baixa del centre per crear-hi una 
nova Àrea Ambulatòria i s’aixecarà 
un nou edifici adossat al que avui 
és l’entrada principal, que acollirà el 
vestíbul i la nova cafeteria del cen-
tre. Per gestionar el flux de perso-
nes que passaran per les noves ins-
tal·lacions –més de 50.000 a l’any 
només a Rehabilitació–, s’excavarà 
un aparcament soterrat amb capa-
citat per a 150 vehicles. La reforma 
també aportarà una gran millora 
per al barri, doncs tot l’entorn de 
l’Hospital se convertirà en un zona 
enjardinada i un parc públic.

Noves 
instal·lacions 

del CHV a 
Santa Creuè
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El compte enrere ja ha aca-
bat: des de finals de juliol, 
tots els pacients ingressats 
a l’Hospital Universitari de 

Vic disposen d’habitacions refri-
gerades. Una gran notícia per al 
Consorci Hospitalari de Vic que, 
amb aquesta actuació, incorpora 
una de les millores estructurals més 
esperades dels últims temps i resol 
les problemàtiques provocades per 
les onades de calor dels anteriors 
estius.

La nova climatització ja arriba 
a totes les habitacions de 
l’Hospital Universitari de Vic
Després de quatre mesos intensos d’obres, el nou sistema de 
refrigeració de l’Hospital Universitari de Vic ja és una realitat. 
La millora permetrà als pacients ingressats gaudir d’una esta-
da molt més confortable durant els mesos d’estiu.

è

Amb aquesta millora, en endavant 
es podrà garantir a tots els pacients 
una estada molt més confortable, 
independentment de la unitat en què 
estiguin ingressats i siguin quines si-
guin les condicions meteorològiques. 
La posada en marxa del nou siste-
ma de refrigeració culmina quatre 
intensos mesos de treballs, durant 
els quals s’ha dut a terme la principal 
fase d’aquest projecte en un temps 
rècord per tal que la refrigeració 
arribés a totes les habitacions aquest 

mateix estiu. De fet, des de mit-
jans de juliol s’havien estat provant 
els nous sistemes, de manera que 
algunes plantes ja van disposar de 
refrigeració abans i tot.

Una millora prioritària
La inversió total serà de 2,6 milions 
d’euros i suposarà un gran esforç 
econòmic per al Consorci, però es 
considera prioritària per millorar el 
confort dels pacients –un element 
important per la seva recupe-

El passat 27 de juliol, es va escenificar la posada en marxa de la gran estació generadora de fred. L’engegada simbòlica va anar a càrrec del 
president del CHV, Jaume Portús, acompanyat del director general, el Dr. Pere Soley, el director d’Operacions i Recursos, Jaume Castellano, 
el cap d’Infraestructures i Serveis, Raül Enríquez, i l’anterior director general, el Dr. Antoni Anglada. 
Durant els parlaments, en els que també hi van assistir els mitjans de comunicació, Portús va destacar la satisfacció que suposa per l’entitat 
el fet de poder ‘afavorir als pacients i també als professionals amb aquesta instal·lació, obligada i necessària, que garanteix un ambient molt 
més confortable’. Per la seva banda, Castellano va posar en valor la gestió d’un projecte que va començar ara fa un any i que ‘ha comptat 
amb professionals molt seriosos al capdavant. Hem fet molta feina amb molt poc temps’, va subratllar.

Més confort 
per als 

pacients i els 
professionals

>>>
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ració i benestar–, i també dels 
familiars i dels professionals.

El projecte es va iniciar formalment 
l’estiu passat i, després de seguir els 
procediments necessaris per estu-
diar, planificar i adjudicar una obra 
d’aquesta envergadura, la primera 
setmana d’abril van començar les 
obres. Els terminis han afegit un 
extra de complexitat: en menys de 
quatre mesos s’han adequat totes 
les instal·lacions (producció de fred, 
xarxa de distribució del fluid tèrmic, 
substitució dels climatitzadors...) 
necessàries per fer arribar la cli-
matització a tots i cadascun dels 
llits d’internament de què dispo-
sa l’Hospital. Tot, intentant alhora 

18 milions d’euros 
en millorar les 
instal·lacions

afectar al mínim possible l’activitat 
assistencial.

Els serrells de l’obra
Ara els treballs continuaran, d’acord 
amb una planificació estricta per-
què a finals d’any es pugui donar 
definitivament per tancada l’ac-
tuació. Durant aquest temps, es 
realitzaran millores necessàries a la 
instal·lació elèctrica de l’Hospital, 
es completarà l’obra a nivell estruc-
tural i s’incorporaran dues centrals 
de producció de fred que comple-
taran el sistema de generació. Amb 
posterioritat, també s’abordarà la 
climatització parcial de la Residèn-
cia Aura, annexa a l’Hospital Sant 
Jaume de Manlleu.

Al llarg de la darrera dècada, el CHV 
ha dut a terme fins a 20 grans pro-
jectes per adequar i millorar instal-
lacions, a banda d’altres accions de 
menor magnitud. Malgrat coincidir 
amb els anys econòmicament més 
durs de la crisi, s’han invertit 18,04 
milions d’euros. D’aquests, 16,6 mi-
lions s’han destinat a la construcció 
i remodelació d’espais, amb projec-
tes com la nova UCI (2006), Hemo-
diàlisi (2009), Obstetrícia i hospita-
lització de la planta 1 (2012-2013), 
Farmàcia (2013), Intervencionisme 
i Cirurgia Ambulatòria de Clínica de 
Vic (2011-2013) o la més recent Àrea 
d’Oncologia (2015). En paral·lel, 
s’han destinat 1,44 milions a millores 
de seguretat (xarxa elèctrica i d’ai-
gua) i accessibilitat.

Inversions a 10 anys vista
El de la climatització és un dels pro-
jectes inclosos en el Pla director 
d’espais, on s’estableixen les prio-
ritats d’inversió estructural fins al 
2027. Una aposta clau és estructurar
els 55.000 m2 d’instal·lacions del 
CHV en grans àrees d’activitat. Si el 
finançament per part del CatSalut 
ho permet, els propers 10 anys està 
previst reformar progressivament les 
ales laterals de les plantes 2 a 7 de 
l’HUV per dedicar-les íntegrament a 
hospitalització i afavorir que les ha-
bitacions siguin individuals. També 
es preveu remodelar els espais de 
Consultes Externes de Clínica de Vic 
i de l’HUV, de manera que la planta 
baixa dels dos centres concentri tota 
l’activitat ambulatòria de consultoris, 
proves i hospitals de dia.

La nova climatització ja arriba a totes les habitacions i unitats d’hospitalització de 
les nou plantes de l’Hospital Universitari Vic.

>>>
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Des que el Consorci Hospita-
lari de Vic va signar, a prin-
cipis de 2016, un conveni 
amb l’Organització Catalana 

de Trasplantaments (OCATT), les do-
nacions al Consorci s’han incrementat 
significativament. La campanya inter-
na de formació dels professionals i la 
conscienciació a la població a través 
dels mitjans de comunicació s’han 
traduït en una millora substancial dels 
resultats en matèria de donacions.
Des de fa més de 20 anys, quan una 
persona mor a l’Hospital Universitari 
de Vic pot donar les còrnies. Tanma-
teix, aquestes donacions havien patit 
un retrocés en els últims temps. En 
tot l’any passat, per exemple, se’n van 
registrar només 9, una xifra baixa si la 
comparem amb les 12 que s’han pro-
duït aquest primer semestre de 2016. 
D’aquests dotze donants de còrnia, 
un va donar també tots els teixits i un 
altre tots els òrgans. 
Aquestes dades demostren la feina 
que els professionals estan fent per 
garantir el dret a ser donant als paci-
ents que moren al Consorci. Tot i així, 
encara hi ha marge de millora: a dia 
d’avui, sabem que el 40% de perso-
nes que moren a l’HUV són donants 
potencials.

Un donant, 100 receptors
Si una donació d’òrgans pot arri-
bar a sis beneficiaris, en el cas dels 
teixits un sol donant pot salvar o 
millorar la vida de fins a 100 per-
sones. En la donació s’obtenen 
teixits sans –com vàlvules, ossos, 
tendons o pell– per trasplantar-los 
a persones que els necessiten per 
poder millorar la seva salut i la seva 
qualitat de vida. En moltes ocasions, 
el trasplantament és l’únic recurs de 
què disposen per poder ser tractats. 

Joves que necessiten un trasplan-
tament d’ossos perquè han patit un 
càncer, persones amb malformaci-
ons a la columna vertebral, nadons 
que neixen amb problemes de cor i 
als que els calen unes vàlvules cardí-
aques... són molts els exemples del 
que es pot fer a partir d’una donació 
de teixits.

Una demanda creixent
A Catalunya, es fan uns 5.000 tras-
plantaments de teixits cada any. Tot 
i així, la demanda creixent no pot ser 
coberta amb el nombre actual de 
donacions. Malgrat ser un territori 
punter en trasplantaments proce-
dents de donant viu, les donacions 
després de la defunció encara són 

  En mig any, s’han triplicat les donacions de còrnia al Consorci Hospitalari de Vic però 
només s’ha registrat una donació multiteixits i una d’òrgans.

Garantir
el dret a ser 

donant

è

El 40% de les persones 
que moren al CHV són 
potencials donants

Les donacions de còrnia són les que més han augmentat en els últims mesos

>>>
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escasses. Hi contribueix sobretot 
el poc coneixement que hi ha sobre el 
tema, sumat a qüestions culturals i/o 
religioses. Unes barreres que ja s’han 
superat en altres tipus de donació, 
com la de sang, que actualment està 
socialment acceptada i normalitzada.

L’any passat, el Banc de Sang i Tei-
xits va registrar 929 donants a Ca-
talunya, els quals varen suposar 908 
donacions de còrnia, 236 d’ós, 149 
de tendons, 169 de pell, 108 d’ar-
tèries i 153 de vàlvules cardíaques. 

També van haver-hi 43 donacions 
de membrana amniòtica. Aquests 
teixits van permetre ajudar a 10.000 
persones.

El conveni amb l’OCATT
El Consorci Hospitalari de Vic va 
signar, a principis d’any, un acord 
de col·laboració amb l’Organització 
Catalana de Transplantaments pel 
qual l’Hospital Universitari de Vic 
i l’Hospital Sant Jaume de Manlleu 
adquireixen la condició de centres 
donants, autoritzats per a l’extracció 

de teixits. L’acord permet garantir 
el dret a ser donant de teixits als 
pacients que morin en aquests cen-
tres i que vulguin fer donació de les 
seves còrnies o de tots els teixits. 
L’objectiu és configurar un mo-
del d’excel·lència que garanteixi la 
donació altruista i faciliti la resposta 
terapèutica més adequada a la ne-
cessitat dels receptors, i que alhora 
ajudi a reduir les llistes d’espera de 
trasplantaments, doncs cada dia 
moren 18 persones al món a l’espera 
d’òrgans o teixits.

“Ens hem de dirigir a les famílies amb respecte, 
empatia i amb total normalitat”

Com a coordinador de centre de tarda, l’infermer David Ordóñez s’encarrega, juntament amb els altres companys coordinadors, a 
garantir el dret universal a ser donant.

Els professionals, juntament 
amb la família, tenen un paper 
determinant en la donació. 

Quan una persona mor a l’hospi-
tal, les infermeres responsables del 
pacient han d’avaluar el seu historial 
clínic per determinar si té criteris per 
ser considerat donant i han plantejar 
el tema de la donació a les famílies. 
En aquest procés, les infermeres 
compten amb el suport i l’acompa-
nyament del cap d’unitat de cures o 
del coordinador de centre. “No ens 
ha de fer por plantejar el tema de 
la donació amb una família que viu 
un procés de dol. Ens hem de dirigir 
a ells amb respecte, empatia i amb 
total normalitat”, aconsella el coor-
dinador de centre de tarda de l’HUV, 
David Ordóñez. Segons ell, la majoria 
de pèrdues de donants es deuen a 
les negatives de les famílies i també 
a la dificultat que suposa per alguns 
professionals abordar aquest tema.

Per aquest motiu, el CHV anima a 
tots el professionals a empoderar-se 
davant de les donacions i els ofereix 
l’ajuda i la formació necessàries per 
afrontar aquest tipus de situacions: 
“Teniu les habilitats per fer-ho i es-
teu defensant el dret a la donació”, 
remarca Ordóñez. Només cal fer el 
primer pas. Després, seran els pro-
fessionals del Donor Center –entitat 
nascuda de l’aliança entre el Banc 
de Sang i Teixits i l’Hospital Clínic de 
Barcelona– els qui s’encarregaran de 
tot el procés. 

>>>



INFOCOM
CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

p.10

18 metges i infermeres comencen la seva 
formació com a especialistes a Osona

En concret, s’incorporen al CHV 
set metges, que es formaran 
respectivament en les es-
pecialitats de Geriatria (2), 

Psiquiatria (1), Medicina Interna (1) i 
Ginecologia(1); i dues infermeres en 
l’especialitat de Ginecologia i Obstetrí-
cia (llevadores). Alhora, també s’incor-
poren nou metges i dues infermeres 
que es formaran com a especialistes 
en Atenció Familiar i Comunitària 
entre els centres d’atenció primària 
de la comarca i l’Hospital Universitari 
de Vic. Nou d’ells estaran adscrits a la 
Unitat Docent de la Catalunya Central, 
de l’ICS, i els altres dos a ACEBA (que 
agrupa els CAP gestionats per entitats 
de base associativa).

Uns arriben, altres marxen
Després de passar entre 2 i 5 anys de 
formació, segons la seva especialitat, 
un total de 13 residents formats al 
Consorci han finalitzat enguany l’etapa 
docent per convertir-se en professio-
nals en les seves respectives especi-
alitats. El 5 de maig, es va celebrar a 
l’Hospital Universitari de Vic un acte 

Procedents d’arreu de la geografia espanyola, al juny van arribar a Osona els 18 nous residents 
que començaran a cursar la seva especialització als centres del Consorci i als CAP de la comarca.

è

per donar-los un merescut comiat i 
per reconèixer la tasca realitzada, tant 
per aquests residents, com pels seus 
tutors i les desenes de professionals 
que han participat en la seva forma-
ció. Durant l’acte, es va homenatjar un 
per un a cada resident, a qui els seus 
directors i tutors respectius han dedi-
cat unes paraules sobre aquests anys 
d’aprenentatge que han passat al CHV 
i per encoratjar-los en aquesta nova 

etapa professional que comencen.

Des de fa 28 anys, el Consorci està 
acreditat pel Ministeri de Sanitat 
per formar metges especialistes. En 
l’actualitat, té en formació un total de 
25 metges (MIR) i quatre llevadores 
(LLIR), i col·labora en la formació com 
a especialistes en Atenció Familiar i 
Comunitària d’uns altres 28 metges i 
cinc infermeres.

El Consorci Hospitalari de Vic 
va acollir, del 8 al 13 de juny, 
la International Research 
Interdisciplinary School 

(IRIS), una iniciativa promoguda 
per algunes de les més prestigioses 
publicacions científiques d’Europa 
que té per objectiu desenvolupar i 
conjugar les habilitats d’especialistes 
en diferents disciplines per dur a 
terme projectes de recerca.

En total, hi van participar 20 pro-
fessionals: 11 provinents de diferents 
països com Croàcia, Eslovàquia, 
Colòmbia, Kirguizistan i Polònia, i 9 
metges residents del Consorci Hos-

El CHV acull la International Research 
Interdisciplinary School

El curs va consistir en quatre works-
hops, que es va dur a terme a les 
instal·lacions de l’Hospital Universi-
tari de Vic, basades en el Practicum 
de recerca de la Universitat de Duke 
(Estats Units). Aquest mètode com-
bina classes teòriques amb el treball 
en petits grups per desenvolupar 
projectes, presentacions i discussions 
sobre articles de recerca amb repre-
sentants de revistes científiques.

L’organització de l’IRIS va comptar 
amb la col·laboració de la Universitat 
de Vic (UVic-UCC), de Consultori Bayés 
i de la Fundació d’Osona per a la Re-
cerca i l’Educació Sanitàries (FORES).

pitalari de Vic. El professorat de les 
jornades també era internacional i va 
comptar amb el suport de professio-
nals del CHV.

Nova promoció de MIR i IIR
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Mig centenar de professionals van participar, 
el 17 de maig a l’Hospital Universitari de Vic, 
en una jornada sobre els darrers avenços en 
la recerca i el tractament de la SIDA. Des de 

l’inici d’aquesta pandèmia, són molts els descobriments 
que s’han produït en relació a la patogènia i la terapèu-
tica de la malaltia. La jornada ‘Actualització sobre Sida, 

Hepatitis i Metagenòmica’ estava organitzada per  la 
UVic i l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, amb la 
col·laboració del Consorci Hospitalari Vic, i coordinada 
pel Dr. Bonaventura Clotet, director de la Càtedra de la 
Sida i Malalties Relacionades de la UVic i director d’Ir-
siCaixa, i pel Dr. Josep Vilaró, responsable de Malalties 
Infeccioses del CHV.

Les infermeres de salut 
mental debaten sobre 
l’atenció comunitària

Dues residents 
publiquen un llibre 
sobre alimentació 
per a persones 
amb diabetis i 
obesitat

El treball de recerca de 
les residents d’Infermeria 
Familiar i Comunitària de 
l’ICS-CHV, Laura Arroyo i 

Marta Carrasco, ha estat publicat 
per la Generalitat en un llibre titulat 
‘Menjar bé per viure millor’. Durant 
el seu segon any de formació, les 
dues residents van dur a terme un 
projecte de recerca sobre els menús 
idonis per a persones amb diabetis 
i obesitat. La publicació inclou 44 
receptes (11 esmorzars i 33 dinars 
i sopars), un recull fotogràfic dels 
menús i ofereix també un seguit de 
consells, tant alimentaris com d’acti-
vitat física, específics per a persones 
amb aquestes patologies.

Sida, Hepatitis i Metagenòmica, al dia

Amb el lema “Salut men-
tal comunitària: trans-
versalitat i autonomia”, 
200 infermeres especi-

alistes i altres professionals de la 
salut van participar, el dies 12 i 13 
de maig, en el IV Congrés Català 
d’Infermeria de Salut Mental. 
Una cita que organitza l’Asso-
ciació Catalana d’Infermeria de 
Salut Mental i que enguany va 
comptar amb la col·laboració del 
CHV, el COIB, la UVic-UCC, el 
Departament de Salut i l’Ajunta-
ment de Vic.

L’atenció comunitària a Osona, 
referent a Catalunya
Aquesta edició del Congrés es va 
centrar, sobretot, en l’atenció comu-
nitària, un model que garanteix un 
continuum assistencial en què els 
pacients són atesos de forma integral 
i coordinada. La trobada va crear un 
espai de reflexió i va posar sobre la 
taula experiències reals en aquest 
tipus d’atenció. Alhora, els assistents 
van participar en conferències i tallers 
sobre com enfocar el tractament de 
les addiccions, les crisis adolescents o 
el futur de l’especialitat, entre altres.
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L’Aliança del Triangle porta 
les especialitats d’Hematologia 
i Reumatologia al Ripollès

Des d’aquest estiu, els paci-
ents del Ripollès ja no han 
de desplaçar-se a Vic per 
visitar-se o seguir un trac-

tament hematològic. Els especialis-
tes que fins ara atenien als usuaris 
ripollesos a l’Hospital Universitari 
de Vic, a partir d’ara, ho faran tam-
bé a l’Hospital de Campdevànol. La 
mesura, que se suma a la que ja es 
duia a terme en el marc de la Unitat 
territorial d’Onco-Hematologia, be-
neficiarà a uns 50 usuaris i suposa-
rà vora 200 visites l’any.

En el marc de l’Aliança del Triangle, 
aquest estiu també s’ha posat en 
marxa la nova Unitat Territorial de 
Reumatologia. El funcionament és 
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pràcticament idèntic al d’Hemato-
logia, doncs els metges d’aquesta 
especialitat, que fins ara atenien els 
malalts del Ripollès a Vic, ara ho 
faran a Campdevànol. Aquest nou 
servei compartit entre el Consorci 
Hospitalari de Vic i l’Hospital de 
Campdevànol permetrà apropar 
i millorar l’atenció d’uns 160-180 
usuaris ripollesos, amb prop de 500 
visites l’any.

Més comoditat per als 
pacients
La posada en marxa dels nous 
serveis territorials es fa d’acord 
amb els professionals d’aquestes 
dues especialitats, que veuen com 
aquesta manera d’organitzar l’aten-

Ens formem 
per millorar la 
comunicació 
amb els 
pacients

Més d’un centenar d’infer-
meres i altres professionals 
de la salut van participar, 
el 13 d’abril, en la IV Jorna-

da de Cures del Consorci Hospitalari 
de Vic, enguany dedicada a millorar 
les habilitats en matèria de comu-
nicació i de relació amb els paci-
ents.  
El programa va comptar amb con-
ferències, una taula rodona i tallers 
a càrrec d’experts com el periodista 
Carles Capdevila, que va aportar la 
seva doble experiència: com a comu-
nicador i com a pacient. 

Una bona comunicació 
ajuda a curar
La Jornada de Cures va néixer fa 
quatre anys, impulsada per inferme-
res de diferents àmbits del CHV, com 
un marc on compartir experiències 
i ampliar competències en la cura 
dels pacients. En la inauguració, el 
Dr. Antoni Anglada va remarcar la 

importància del tema d’enguany: 
“Una bona comunicació ajuda a curar, 
l’hem d’entendre com una habilitat 
més que necessitem per a l’atenció”. 
En la mateixa línia es va expressar la 
directora de Cures, Mireia Subirana, 
qui va apuntar que la comunicació és 
cabdal per “garantir una bona experi-
ència en l’àmbit de la salut”.

ció aporta un gran valor i una major 
comoditat per als seus pacients. A 
més, representa un  pas endavant 
de l’Aliança del Triangle per acos-
tar els serveis al territori i estalviar 
temps i desplaçaments als pacients.
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Subirana 
i Toribio, 
representants a 
l’ICS i al Clínic

La directora de Cures del 
CHV, Dra. Mireia Subirana, 
va ser nomenada al març 
com a nova vocal del Consell 

d’Administració de l’Institut Català 
de la Salut. Per la seva banda, des 
de juny, el Dr. Rafael Toribio, direc-
tor assistencial, forma part com a 
membre convidat permanent de la 
Junta Facultativa de l’Hospital Clínic 
de Barcelona. Dos nomenaments 
que visualitzen el valor que aquestes 
dues institucions concedeixen a la 
seva aliança amb el Consorci.

L’Hospital de Manlleu, 
contra els maltracta-
ments a la gent gran

L’Ajuntament de Manlleu, el 
Consorci Hospitalari de Vic 
i l’Institut Català de la Salut 
van signar, al mes de juny, el 

Protocol d’actuació municipal per a 
l’abordatge dels maltractaments a la 
gent gran, que va aprovar per unani-
mitat el ple municipal de Manlleu el 
passat 19 d’abril.

El Dr. Joan Carles Rovira i la treba-
lladora social Sílvia Sanz, de l’Hos-

pital Sant Jaume de Manlleu, han 
participat en l’elaboració d’aquest 
document, que vol ser una guia local 
per fer front a aquesta problemàti-
ca. En l’escenari actual d’envelliment 
de la població, el protocol ha de 
contribuir a vetllar per les situacions 
de vulnerabilitat que poden patir les 
persones grans: des del maltracta-
ment o l’abús físic, sexual, psicològic 
o emocional, fins a l’abandonament 
o l’abús material i financer.

L’alcalde de Manlleu, Àlex Garrido, la directora d’Àmbit d’Atenció Intermèdia i de la De-
pendència del CHV, M. Àngels Romeu, i la directora de l’ABS de Manlleu, Anna Forcada, 
en la signatura del protocol

El 25 d’abril, la nova delegada 
del Govern a la Catalunya 
Central, Laura Vilagrà, va vi-
sitar el CHV, juntament amb 

la també nova gerent de la Regió 
Sanitària Catalunya Central, Marta 
Chandre. Acompanyades pel presi-
dent i per l’equip directiu de l’entitat, 
les màximes representants de la 
Generalitat i del CatSalut al territori 
van visitar les plantes d’hospitalitza-
ció 1 i 6 de l’Hospital Universitari de 
Vic, i les àrees de Consultes Externes 
i d’Intervencionisme de la Clínica de 
Vic. Un recorregut que va permetre 
comparar entre els espais que han 
estat remodelats en els últims anys 
i aquells que no s’han actualitzat 
des que es van construir els edificis. 
Precisament, el de les inversions va 
ser un dels principals capítols que es 
van tractar en la reunió posterior que 
Vilagrà i Chandre van mantenir amb 
els representants de l’entitat.

Visita de la 
nova delegada 
del Govern

Un resum visual de l’any en 
25 xifres i 25 notícies

En la Sessió de balanç anual ce-
lebrada el 20 de maig, es van 
presentar els resultats del 2015. 
L’acte va significar també l’últi-

ma aparició en públic del que ha estat 
director general del CHV durant els 
últims 16 anys, el Dr. Antoni Anglada, 
qui va dirigir unes paraules d’agraïment 
a tots els professionals i es va endur un 
llarg i càlid aplaudiment.

Enguany, es va estrenar un nou for-
mat audiovisual per resumir els fets i 
les dades més destacades del passat 
exercici –la Videomemòria 2015–, i 
la nova versió en línia de la Memòria 

corporativa. Podeu consultar-les 
clicant al damunt de la imatge.

http://www.chv.cat/consorci/comunicacio/memories/2015/portada
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“La Caixa” subvenciona les beques 
solidàries del Josep Roqué
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El Centre de dia Josep Roqué 
i Castell de Manlleu i l’Obra 
Social “La Caixa” han signat 
un conveni de col·laboració 

pel qual la fundació bancària apor-
tarà 12.000 euros per contribuir a 
finançar el projecte: ‘El Centre de dia 
Josep Roqué i Castell obert a tot-
hom’. Es tracta d’un programa que té 
com a finalitat trobar noves vies que 
permetin a persones amb pocs re-

1.138 persones caminen 
contra el càncer

Enlairada de globus per les IDP. Professionals del CHV 
van participar, el 22 d’abril, en la Global Balloon Launch, 
una activitat que se celebra arreu del planeta coincidint 
amb la Setmana Mundial de les Immunodeficiències 
Primàries (IDP). El llançament de globus va tenir lloc a 
l’entrada de l’Hospital Universitari de Vic, i s’emmarca-
va en la campanya per sensibilitzar sobre la necessitat 
d’avançar en la recerca, el tractament i les cures de les 
persones afectades per aquest tipus de malalties.

cursos accedir als serveis que ofereix 
el centre, ampliar la freqüència amb 
què hi acudeixen o garantir-los un 
àpat complet i saludable.

Atenció i assessorament en 
Alzheimer 
El Centre de dia Josep Roqué també 
acull, des de finals de maig, un nou 
punt d’atenció per als familiars dels 
malalts d’Alzheimer, gràcies al con-

veni per a la cessió d’espais signat 
amb l’Associació de Familiars i Malalts 
d’Alzheimer d’Osona (AFMADO). 
En aquest punt d’atenció es donarà 
suport als cuidadors/es de persones 
que pateixen Alzheimer i altres de-
mències i, en especial, se’ls assessora-
rà sobre com poden prevenir l’apari-
ció de la “síndrome del cuidador”.
L’atenció presencial al centre és el pri-
mer dimecres de cada mes a la tarda.

El Consorci ha participat un any més en la cami-
nada que organitzen els Mossos d’Esquadra de la 
Catalunya Central. El divendres 13 de maig, 1.130 
persones vestides de vermell van recórrer els 24 

quilòmetres entre la comissaria de Manresa i Montserrat, 
seguint el Camí de Sant Jaume.

Els diners recaptats amb els patrocinadors i amb la venda 
de marxandatge es destinaran als serveis d’Oncologia des 
hospitals de Vic, Manresa, Igualada i  Berga. En el cas del 
CHV, els fons es destinaran a les activitats formatives dels 
professionals que participen en l’assistència oncològica i 
per donar suport a projectes d’assajos clínics d’onco-he-
matologia i diagnòstic genètic. I és que, més enllà de ser 
un factor de bon o mal pronòstic, la determinació genè-
tica permet predir la resposta que tindran els pacients 
oncològics a certs tractaments “personalitzats”.

El gerent de la FHSJM, Jaume Castellano, en la signatura dels convenis amb els representants de l’Obra Social “La Caixa” i d’AFMADO

LES NOTÍCIES DEL CHV
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Homenatge a 54 professionals 
jubilats i veterans

El passat mes de febrer, 19 
professionals del Consor-
ci Hospitalari de Vic que 
s’havien jubilat l’any 2015 

van rebre un guardó a la trajec-

Hospital verd

5 raons per deixar de fumar 
avui mateix:
• El 27,8% dels fumadors tenen risc de 
desenvolupar un càncer de pulmó al 
llarg de la seva vida si no abandonen el 
tabaquisme.

• El tabaquisme és responsable directe 
del 95% dels càncers de pulmó.

• Entre 10 i 15 anys després de deixar de 
fumar, la incidència de càncer de pulmó, 

que va disminuint, s’iguala a la dels no 
fumadors.

• El 20% dels fumadors patiran MPOC si 
continuen fumant. El tabaquisme és el 
responsable directe del 90% d’aquestes 
malalties.

• Diversos estudis realitzats des dels 
anys 60 demostren clarament que el 
consum de tabac afecta sèriament l’elas-
ticitat de la pell i a l’aparició d’arrugues. 

Jubilacions
Aquest espai és un reconeixe-
ment a les persones treballadores 
del CHV i empreses associades 
que s’han jubilat. Des de l’1 de 
gener del 2016 s’han jubilat:

Manuel Prat Figueras 

Josep Roca Closa

Mercè Aragay Tusell

Manuela Rodríguez Conde

CALAIX DE SASTRE - SOLIDARITAT

Foto de família dels homenatjats, a les escales de l’entrada principal de l’Hospital 
Universitari de Vic.

tòria i uns altres 35 professionals, 
que durant l’any passat complien 25 
anys de vinculació amb la institució, 
van rebre un diploma en agraïment 
a la seva contribució. L’homenatge 

és un acte que el CHV organitza 
anualment per reconèixer la tra-
jectòria dels seus professionals.

Durant els parlaments, el llavors 
director general, Dr. Antoni An-
glada, va posar en valor la tasca 
de tots els professionals de la 
institució i va destacar el privilegi 
que representa “poder atendre 
persones que realment neces-
siten els nostres serveis”. “Ens 
necessitem tots, tothom suma”, 
va remarcar. Per la seva banda, el 
president de l’entitat, Jaume Por-
tús, va agrair l’actitud vocacional 
dels treballadors i els va felicitar 
per la seva dedicació i “conducta 
solidària i generosa”.

En representació del personal 
recent jubilat, el Dr. Joan Tell 
va pronunciar un breu i distès 
discurs, repassant algunes de les 
anècdotes viscudes al llarg dels 
30 anys que va exercir com a 
oftalmòleg al Consorci Hospitala-
ri de Vic. 

Podeu recuperar totes les imatges de la jornada a la galeria de fotos en línia del CHV: www.flickr.com/photos/consorcihospitalaridevic

“Avui és el millor dia per deixar de fumar (o per no començar)”
Coincidint amb la Setmana Sense Fum, del 24 al 31 de maig el Servei de 
Prevenció i Medi Ambient va dur a terme una campanya per sensibilitzar dels 
beneficis –propis i aliens, de salut i ambientals– de gaudir d’un ambient lliure 
de fum. El pneumòleg Dr. Joan Serra dóna algunes raons de pes per deixar de 
fumar “avui mateix”.




