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NOTA DE PREMSA 

 
 
 

 

 
L’Hospital de Campdevànol organitza una sessió 

informativa sobre ajudes a persones amb dependència 
 
Campdevànol, 27 de novembre de 2015.- L’Hospital de Campdevànol organitza una 
xerrada informativa sobre ajudes a persones amb dependència, que tindrà el lloc el dijous 
3 de desembre, a les 16 h, al Centre Cívic de Campdevànol. L’acte, que s’ha posat en marxa 
des del Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) de l’Hospital, està dirigit a 
totes aquelles persones dependents i als seus familiars o cuidadors que estiguin interessats en 
informar-se sobre quines ajudes existeixen per a les persones amb dependència. 
 
La sessió comptarà amb les explicacions de Sandra Casado Iglesias, que és la referent 
comunitària del Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l’Estany i la Cerdanya. L’experta tractarà en 
profunditat diversos aspectes relacionats amb la Llei de Promoció de l’Autonomia i Atenció a 
la Dependència, com quines ajudes hi ha disponibles, qui hi té accés, com s’han de 
sol·licitar, quins són els terminis habituals d’espera, etc. Així mateix, els assistents a l’acte 
podran formular les preguntes que tinguin sobre aquests temes. 
 
L’Hospital de Campdevànol organitza aquesta sessió informativa per arribar a totes aquelles 
persones de la comarca que tenen dubtes sobre les ajudes a la dependència i, també, en línia 
amb l’objectiu del Pla Estratègic de l’Entitat de desenvolupar el model d’atenció a la 
dependència. 
 
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. 


