
 

 

 

 

 

PROGRAMA PRELIMINAR DE LA REUNIÓ DE CAPS DE SERVEI DE MI 

  Sau, 18 de novembre de 2016  

   http://goo.gl/sTq9FL 

   http://goo.gl/vMsD5M 

 

Coordinació de la Jornada:  Gianni E. Lucchetti (gelucchetti@chv.cat) 

 

09:30 – 10:00:  Arribada 

10:00 –11:30  “Proposta d’Avaluació de Residents de MI” 

Presenta: Dr. Antoni Castro 

11:30 – 12:00  Pausa cafè  

*** En aquest coffee els hi  donarem a escollir entre tres opcions per el menú del dinar. 

12:00 – 12:30  Revisió dels continguts de la pàgina web de la SCBMI 

Presenta: Dra. Ester Dorca, vicepresidenta de la SCBMI 

12:30 – 13:00 Presentació “Projecte PANORAMA” 

Projecte d'Adequació als Nous Reptes en l'Atenció Mèdica 

Presenta: Dr. Gianni Lucchetti, Cap de Servei del Consorci Hospitalari de Vic 

       Dr. Pla, Responsable del Projecte  

13:00 – 13:00 “La Troncalitat” 

Presenta: Dra. Roser Solans, president de la SCBMI 

13:30  Dinar de Treball  

-  Saló Estatut en forma d’ “U” tancada per a 20 persones. Medis 
audiovisuals: Pantalla, canó i Flipchart. 

15:30  Fi de la Jornada 

 

http://goo.gl/sTq9FL
http://goo.gl/vMsD5M
mailto:gelucchetti@chv.cat


 

 

 

 

COM ARRIBAR-HI:  

- Si vénen des de Barcelona per l’autovia C-17, a l’alçada de Vic, sense entrar 
a la ciutat, cal agafar l’Eix Transversal (C-25), direcció Girona (senyals de 
color verd) i prendre la sortida 183: “Roda de Ter-Vic Est”. Continuar 
direcció Roda de Ter (C-153) i a uns 700 metres a mà dreta trobaran la 
carretera BV-5213 que puja cap al Parador de Vic-Sau, que està a 10 Kms.  

- Si vénen des de Girona o Manresa per l'Eix Transversal (C-25), sortir 
igualment a la sortida 183 "Roda de Ter-Vic Est" i continuar 700m direcció 
Roda de Ter (C-153). A mà dreta trobaran un encreuament on comença la 

carretera BV-5213 que els portarà directament al Parador.  

- Si vénen des de Ripoll per la C-17 o des d’Olot per la C-37, cal prendre la 
sortida 64 “Girona” i anar direcció Girona (C-25). A uns 2 Km. s’ha de 
prendre la sortida 183 “Roda de Ter–Vic Est” i continuar 700m direcció 
Roda de Ter (C-153). A mà dreta trobaran un encreuament on comença la 
carretera BV-5213 que els portarà directament al Parador.  

http://www.parador.es/ca/parador-de-vic-sau 

http://www.parador.es/ca/parador-de-vic-sau

