
 
 
NOTA DE PREMSA 

 
L’Hospital de Campdevànol aconsegueix 

més de 7.000 euros per a La Marató de TV3  
 

Gran èxit de l’espectacle “Oh Happy Day”, amb actuacions dels treballadors del Centre  
 
 
Campdevànol, 24 de desembre 2013.- Amb els actes organitzats per l’Hospital de 
Campdevànol, que, un any més, s’ha mobilitzat per La Marató de TV3, s’ha recollit 7.410 
euros. L’acció més destacada ha estat l’espectacle “Oh Happy Day”, que es va celebrar el 
passat dia 13 al Teatre Condal, de Ripoll, i va comptar amb actuacions musicals i de ball 
realitzades pels mateixos treballadors de l’Entitat. Les entrades per a l’espectacle es van 
exhaurir i l’acte, que va durar una hora i mitja, va tenir un èxit rotund.  
 
D’altra banda, gràcies a les aportacions dels treballadors del Centre, es va fer una panera 
solidària que es va rifar el dia 22 de desembre. També es va celebrar un campionat de parxís 
els dies 25, 26 i 27 de novembre. L’Hospital ha comptat amb la col·laboració dels Ajuntaments 
de Campdevànol i Ripoll i amb el barri del Ninot per organitzar les activitats, així com amb 
comerços i veïns de la zona.  
 
Tots els diners recollits amb la venta d’entrades per a l’espectacle, les participacions per a la 
panera i les inscripcions al campionat de parxís s’han destinat a La Marató de TV3, centrada 
en les malalties neurodegeneratives. 
 
 
Sobre l’Hospital de Campdevànol 
L’Hospital de Campdevànol és l’hospital comarcal del Ripollès i dóna servei a una població 
de referència de més de 26.000 persones. L’Entitat va ser fundada el 1920 i des d’aleshores 
vetlla per les necessitats de salut dels habitants de la comarca, amb l’objectiu d’aconseguir 
resultats d’excel·lència en els àmbits de la salut i la dependència.  
 
Des de 1983, any en què l’Hospital de Campdevànol va ser acreditat per formar part del 
sistema sanitari català com a hospital comarcal, ofereix serveis concertats amb el CatSalut. 
Actualment, l’Hospital està acreditat com a centre d’atenció hospitalària aguda i com a 
centre d’atenció sociosanitària. A part de l’Hospital mateix, la Institució gestiona els Centres 
d’Assistència Primària (CAP) de Campdevànol i Ribes de Fresser, i els consultoris locals de 
Campelles, Gombrèn, Pardines, Planoles, Queralbs i Toses. 
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