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NOTA DE PREMSA 

 

L’Hospital de Campdevànol acull l’exposició 
fotogràfica ‘Los Nadies’ 

 
• A la mostra hi ha imatges de persones excloses del sistema econòmic 

i social, realitzades pel fotògraf gironí Miquel Ruiz  
 

• La iniciativa ha estat impulsada i coordinada des de la Comissió de 
Cooperació de l’Entitat 

 
Campdevànol, 10 de maig de 2013.- L’Hospital de Campdevànol acull l’exposició 
fotogràfica “Los Nadies”, que té com a fil conductor un poema de l’escriptor Eduardo 
Galeano que té el mateix títol que la mostra. Les imatges han estat realitzades pel fotògraf 
gironí Miquel Ruiz, que és membre de l’ONG Fotògrafs per la Pau. 

 
Els versos del poema de l’escriptor 
uruguaià són el fil conductor que serveix 
de suport textual de les instantànies, 
que mostren persones de tot el món 
excloses del sistema econòmic i social. 
L’exposició, que es podrà veure de 
manera gratuïta a l’Hospital durant tot el 
mes de maig, pertany a la Coordinadora 
d’ONG Solidàries i ha estat impulsada 
per la Comissió de Cooperació del 
Centre amb l’objectiu de conscienciar 
de la problemàtica social que hi ha arreu 
del món. 
 

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. 


