NOTA DE PREMSA

L’Hospital de Campdevànol presenta el 9è número de la
seva revista corporativa, HOSCAMP.COMunic@
Campdevànol, 27 d’abril de 2018.- Ja està disponible el
novè número de la revista corporativa de l’Hospital de
Campdevànol, HOSCAMP.COMunic@. Aquest número
inclou les notícies més destacades de l’Entitat i un
reportatge sobre l’atenció geriàtrica. També hi ha una
col·laboració de TAG Garrotxa i el bloc social, amb
informació sobre els treballadors. Per acabar, la secció
“Retalls d’Història” se centra en Pere Cuy, qui va estar al
capdavant de l’Hospital durant 37 anys, encarregant-se
de la direcció del Centre.
La revista, que s’edita en format digital per facilitar la
seva distribució on-line, sempre inclou a la portada una
obra realitzada per algun artista del Ripollès. En aquest
cas, es tracta d’una escultura que Eulogio Villalobos
Gutiérrez ha elaborat especialment per a l’Hospital,
fotografiada per Miquel Parés.
L’acte de presentació de la publicació ha tingut lloc
aquest migdia i ha comptat amb els membres de l’equip
de comunicació de l’Hospital, el director gerent de l’Entitat, Joan Grané, membres del Patronat
de la Fundació Hospital de Campdevànol i personal de la Institució.
La revista HOSCAMP.COMunic@ va néixer el 2010 amb la finalitat de donar a conèixer la tasca
que realitzen tots els professionals de l’Hospital de Campdevànol i de l’ABS de Ribes de
Freser-Campdevànol. La publicació es distribueix entre els treballadors de l’entitat i es fa
arribar a diverses institucions i representants de l’Administració pública relacionats amb el
món sanitari. Està previst editar un número de la revista cada any per donar continuïtat a la
publicació.
Podeu consultar la revista per ampliar la informació.
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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