
La Comissió Executiva del Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències 
de la Salut manifesta amb el següent comunicat el seu suport al Dr. Josep Arimany: 

 

 

 

Suport al Dr. Josep Arimany i Manso 

La Comissió executiva del Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències 
de la Salut (FESS) manifesta el seu suport al Dr. Josep Arimany i Manso, president 
de la FESS i patró de la Fundació Universitària Balmes arran de la campanya de 
calúmnies i amenaces a les xarxes socials de la qual és objecte des de fa temps i que 
ell ha denunciat públicament els darrers dies. 

El Dr. Arimany ha contribuït de manera important i decisiva en el creixement de la 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i de la seva Facultat de 
Medicina, vetllant per l’interès de l’alumnat, de la institució, de la ciutat de Vic i per 
l’interès general del país, i sempre de manera professional i desinteressada. 

Desitgem que la campanya engegada, i que actualment es troba en tràmits judicials, 
es resolgui de manera ràpida i favorable. 

 

COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA FESS 

Vic, 29 d’octubre de 2021 

  



La Comissió Executiva del Patronat de la Fundació Universitària Balmes manifesta 
amb el següent comunicat el seu suport al Dr. Josep Arimany: 

 

 

 

Suport al Dr. Josep Arimany i Manso 

La Comissió executiva del Patronat de la Fundació Universitària Balmes manifesta el 
seu suport al Dr. Josep Arimany i Manso, patró de la FUBalmes i president de la 
Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), arran de la campanya 
de calúmnies i amenaces a les xarxes socials de la qual és objecte des de fa temps i 
que ell ha denunciat públicament els darrers dies.  

El Dr. Arimany ha contribuït de manera important i decisiva en el creixement de la 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i de la seva Facultat de 
Medicina, vetllant per l’interès de l’alumnat, de la institució, de la ciutat de Vic i per 
l’interès general del país, i sempre de manera professional i desinteressada.  

Desitgem que la campanya engegada, i que actualment es troba en tràmits judicials, 
es resolgui de manera ràpida i favorable.  

 

COMISSIÓ EXECUTIVA DEL PATRONAT DE LA FUBALMES 

Vic, 2 de novembre de 2021 

  



El Consell de Direcció i el Consell d’Administració de Creacció manifesten amb el 
següent comunicat el seu suport al Dr. Josep Arimany: 

 

 

 

Suport al Dr. Josep Arimany i Manso 

El Consell de Direcció i el Consell d’Administració de Creacció manifesten el seu 
suport al Dr. Josep Arimany i Manso, president de Creacció, arran de la campanya de 
calúmnies i amenaces a les xarxes socials de la qual és objecte des de fa temps i que 
ell ha denunciat públicament els darrers dies. 

El Dr. Arimany és el president de Creacció i lidera projectes estratègics del territori a 
través de l’entitat, com per exemple la creació de l’Oficina Tècnica del Tren per vetllar 
pel desdoblament de la R3 o la implantació de l’Àrea 5G a totes les comarques 
centrals, entre d’altres. 

Desitgem que la campanya engegada, i que actualment es troba en tràmits judicials, 
es resolgui de manera ràpida i favorable. 

CONSELL DE DIRECCIÓ I CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE CREACCIÓ 

Vic, 3 de novembre de 2021 
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COMUNICAT 

 

Comunicat de suport al 

Dr. Josep Arimany Manso 

 

 

02 de novembre de 2021 

 

Arran de les acusacions que s’han difós recentment a través de les xarxes socials, 

el Consell de Govern i el Comitè de Direcció del Consorci Hospitalari de Vic volem 

mostrar el nostre suport al Dr. Josep Arimany Manso i remarcar la gran vàlua, 

honorabilitat i professionalitat que ha demostrat durant la seva llarga trajectòria 

com a membre de l’òrgan de govern de la nostra institució. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


