NOTA DE PREMSA

Relleu a la presidència del Patronat
de l’Hospital de Campdevànol
Campdevànol, 18 de maig de 2018.- Dolors Costa Martínez ha estat escollida presidenta
del Patronat de l’Hospital de Campdevànol, l’òrgan de govern d’aquesta Institució. Costa,
qui era fins ara vicepresidenta del Patronat, agafa el relleu a Jaume Vilarrasa Batchelli, qui
ha estat al capdavant d’aquest òrgan des del 2007. El nomenament de la nova presidenta
ha tingut lloc el 16 de maig, per a un mandat de 4 anys i que pot ser renovat fins a un període
màxim de 12 anys. És la primera vegada en els gairebé 100 anys d’història de l’Entitat que una
dona ocuparà la presidència.
La designació de Dolors Costa, qui és actualment primera tinent d’alcalde i regidora de Barris,
Serveis Generals, Comerç i Fires de l’Ajuntament de Campdevànol, no és l’únic canvi al
Patronat, hi ha hagut altres incorporacions i l’òrgan ha quedat conformat, també, per: Ramon
Vilardell Turon, vicepresident; Marta Coll Pous, patrona; Teresa Cuy Prat, patrona; Immaculada
Constans Ruiz, patrona nata; Ramon Llibre Angulo, patró; Eudald Maideu Puig, patró; Joan
Manso Bosoms, patró nat; Mn. Melitó Tubau Espelt, patró nat, i Josep Maria Bosch, secretari.
Així doncs, el nou Patronat aposta per la modernitat i ha conformat un òrgan de govern
paritari en gènere, per donar resposta a una demanda social justa i igualitària entre gèneres.
La nova presidenta ha volgut destacar la tasca desenvolupada per l’Hospital amb Jaume
Vilarrasa al capdavant del Patronat. Així mateix, ha considerat que és un honor ocupar el
càrrec de presidenta i ha afirmat que agafa el relleu amb intenció de treballar per mantenir
l’excel·lència en l’atenció sanitària i social a la comarca del Ripollès.
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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