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El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat 
pública de caràcter local i base associativa, fundada el 1983, que té 
el seu origen en el moviment municipalista. 

El CSC, referència al sector i amb una clara vocació de servei, té com 
a missió: impulsar models de salut i social excel·lents i sostenibles per 
millorar la qualitat de vida de les persones, oferint serveis d’alt valor 
afegit als seus associats. Així, el CSC vol ser el principal referent 
pel coneixement i capacitat de cooperació, influència i anticipació 
davant els nous reptes del sistema de salut i social. Tots els associats 
al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre.

Què és  
el CSC?
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VALORSVISIÓ
Impulsar models de salut i social excel·lents i 
sostenibles per millorar la qualitat de vida de les 
persones, oferint serveis d’alt valor afegit  
als nostres associats.

Vocació de servei
Les necessitats de les persones, els 
associats i el territori inspiren i 
impulsen tot el que fem.

Excel·lència
Professionalitat i expertesa amb 
fort sentit pràctic i flexibilitat per 
respondre als nous reptes.

Compromís social
Impacte social des de l’ètica,  
la responsabilitat social i el rendiment 
de comptes.

Confiança
Basem les relacions en l’empatia, 
la proximitat i el respecte a cada 
persona. 

Creativitat cooperativa
Treballem en xarxa per crear valor  
i innovar conjuntament.

Ser el principal referent pel coneixement i capacitat 
de cooperació, influència i anticipació davant els 
nous reptes del sistema de salut i social.
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Compromesos 
amb l’Agenda 2030 
i els Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible

Des del CSC,  com a entitat responsable i socialment compromesa, 
davant l'emergència sanitària causada per la COVID-19, hem in-
crementat la nostra participació de forma activa en la millora de la 
qualitat de vida de les persones.

Ho hem fet treballant en diversos àmbits i establint vies de col·la-
boració per aterrar aquesta voluntat en accions concretes tant pel 
que fa a l'àmbit de la salut, de l'educació, del treball i les necessàries 
aliances estratègiques per assolir-ho.

Compromís social 
davant l’emergència 
sanitària del 
coronavirus

04
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El CSC, des de la seva experiència i expertesa tant 
en la gestió sanitària com social, va assumir la gestió 
temporal de la residència Sant Adrià (Barcelona) 
després que la Generalitat decidís intervenir-la perquè 
no s'havien pres suficients mesures d'aïllament i no hi 
havia direcció tècnica ni responsable higiènico-sani-
tària. En aquesta situació, des del Govern català es 
va demanar al CSC que dirigís aquesta residència en 
un moment de molta complexitat per l'epidèmia de 
coronavirus. 

D'altra banda, el CSC i la Diputació de Barcelona van 
col·laborar conjuntament amb el Departament de Salut 
per crear una residència per a persones grans negatives 
en coronavirus a Barcelona. Així, la Diputació va cedir 
un espai de la Residència Respir del Recinte Mundet 
i es va ocupar de serveis com el manteniment o els 
àpats, mentre el CSC va assumir la gestió sanitària i 
social de les noves 27 places per a persones grans, a 
més de posar-hi el personal necessari.

El CSC va oferir formació gratuïta a aquelles persones 
que volguessin incorporar-se a treballar en els centres 
d'atenció a la gent gran, però que no tenien experièn-
cia en l'àmbit sanitari i/o social. Aquesta iniciativa del 
CSC va sorgir en el marc de la necessitat urgent per 
incorporar persones que poguessin treballar atenent a 
la gent gran quan la crisi de coronavirus havia deixat 
a molts professionals d'aquest sector de baixa o en 
aïllament per contagi del virus.

En total es van formar més de 800 persones que 
s'havien apuntat a la borsa de treball del CSC, però 
no tenien experiència. Els continguts van ser  ela-
borats per expertes del CSC i el curs es va realitzar 
a través de la plataforma formativa on-line d'Unió 
Consorci Formació.

SALUT  
I BENESTAR

EDUCACIÓ  
DE QUALITAT

El CSC assumeix la gestió 
de la Residència Sant Adrià 
de Besòs en una intervenció 
d'urgència

El CSC i la Diputació de 
Barcelona col·laboren amb 
Salut per obrir 27 places  
per a pacients negatius  
de coronavirus

El CSC ofereix formació 
gratuïta per a les persones 
que s'incorporin a treballar 
en atenció a la gent gran

http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1160/el-csc-assumeix-la-gestio-de-la-residencia-sant-adria-de-besos-en-una-intervencio-durgencia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1160/el-csc-assumeix-la-gestio-de-la-residencia-sant-adria-de-besos-en-una-intervencio-durgencia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1173/el-csc-i-la-diputacio-de-barcelona-collaboren-amb-salut-per-obrir-27-places-per-a-pacients-negatius-de-coronavirus
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1173/el-csc-i-la-diputacio-de-barcelona-collaboren-amb-salut-per-obrir-27-places-per-a-pacients-negatius-de-coronavirus
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1173/el-csc-i-la-diputacio-de-barcelona-collaboren-amb-salut-per-obrir-27-places-per-a-pacients-negatius-de-coronavirus
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1162/el-csc-ofereix-formacio-gratuita-per-a-les-persones-que-sincorporin-a-treballar-en-atencio-a-la-gent-gran
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1162/el-csc-ofereix-formacio-gratuita-per-a-les-persones-que-sincorporin-a-treballar-en-atencio-a-la-gent-gran
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El CSC va obrir una borsa de treball per a totes les 
persones que volguessin treballar en residències i 
centres d'atenció a la gent gran, i que en l'emergència 
sanitària causada pel coronavirus són més necessaris 
que mai. A aquesta borsa de treball es podien apuntar 
treballadors amb experiència o no, en aquest segon 
cas, el CSC se’ls hi oferia una ràpida formació per-
què es poguessin incorporar a una residència o centre 
d'atenció a la gent gran.

Davant la gran implicació dels professionals del sec-
tor salut i social en la crisi del coronavirus, el CSC va 
demanar a l'Administració un reconeixement salarial 
per a tots els professionals del sector, assistencials 
o no. I ho va fer amb un posicionament conjunt del 
Consell Rector, el seu màxim òrgan de govern.

Teletreball a T21: des del 13 de març, el CSC va ins-
taurar el teletreball a tota la seva plantilla de les ofi-
cines de la seu central a Barcelona, per tal de vetllar 
per la seva seguretat i seguir les recomanacions de 
les autoritats sanitàries. Després, ja en desescala-
da, el CSC ha elaborat un pla propi de desescalada 
perquè els i les professionals puguin anar tornant a 
les oficines però deixant sempre la possibilitat de fer 
teletreball i prioritzant-lo.

TREBALL  
DIGNE I  
CREIXEMENT 
ECONÒMIC

El CSC obre una borsa 
de treball per captar 
professionals d'atenció  
a la gent gran

El CSC demana un 
reconeixement salarial per 
als professionals sanitaris 
i socials per l'esforç i la 
dedicació en la lluita contra 
el coronavirus

http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1157/el-csc-obre-una-borsa-de-treball-per-captar-professionals-datencio-a-la-gent-gran
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1157/el-csc-obre-una-borsa-de-treball-per-captar-professionals-datencio-a-la-gent-gran
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1181/el-csc-demana-un-reconeixement-salarial-per-als-professionals-sanitaris-i-socials-per-lesforc-i-la-dedicacio-en-la-lluita-contra-el-coronavirus
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1181/el-csc-demana-un-reconeixement-salarial-per-als-professionals-sanitaris-i-socials-per-lesforc-i-la-dedicacio-en-la-lluita-contra-el-coronavirus
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Durant aquesta emergència sanitària, el CSC ha es-
tablert diferents aliances estratègiques per a portar a 
terme iniciatives que permetin millorar l'atenció a les 
persones afectades per coronavirus, però també per 
ajudar al sector sanitari i social en l'àmbit professio-
nal, i fins i tot amb accions enfocades a la ciutadania. 
Aquestes aliances han permès generar iniciatives en 
línia als Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS). Així doncs, s'han establert aliances amb les 
següents entitats o organitzacions:

• Departament de Salut de Catalunya
• Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
• Comissió Europea
• Diputació de Barcelona
• Unió Consorci Formació
•  Servei d'Ocupació de Catalunya
•  Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya

També des del CSC s’ha obert tot el coneixement dels 
nostres experts a tot el sector sanitari i social, així 
com a la ciutadania, a través d'un nou espai web amb 
les notes informatives, documents i materials elabo-
rats pels nostres equips en l'àmbit laboral, jurídic, de 
contractació pública, de farmàcia i medicament... que 
ara està disponible per a tothom amb l'objectiu de col-
laborar a agilitzar els processos i la informació en el 
sector sanitari i social, alhora que dediquem un espai 
de fonts oficials per ser un punt més de referència com 
a font d'informació fiable sobre la crisi del coronavirus.

ALIANÇA  
PELS  
OBJECTIUS

Espai informació web 
coronavirus CSC

http://www.consorci.org/actualitat/informacio-coronavirus/
http://www.consorci.org/actualitat/informacio-coronavirus/
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LA RESPONSABILITAT  
SOCIAL EN L’ABORDATGE  
DE LA COVID-19 

La pandèmia de coronavirus ha generat moltes males 
notícies, però també ens ha fet més humans i solidaris 
que mai. El compromís social dels professionals, de les 
institucions i de la societat civil davant l'emergència 
ha estat immens. Mai havíem estat tan responsables 
socialment com ara.

Des  del Grup Promotor de Responsabilitat Social del 
CSC van voler posar en valor el compromís social de 
professionals i organitzacions, i destacar la importàn-
cia de la Responsabilitat Social en la gestió dels reptes 
globals als quals ens estem enfrontant, amb una clara 
orientació a l'assoliment dels ODS de l'Agenda 2030.
Amb l'objectiu de fer visible tota la tasca realitzada pels 
professionals i a la vegada amb la voluntat de detectar 
les oportunitats que ara poden sorgir per reconduir 
situacions i plantejar millores, es van elaborar una sèrie 
de píndoles que fan visibles les transformacions que 
ha sofert el nostre entorn i  el que aquesta experiència 
ens aporta de cara al futur més immediat.

Mai havíem estat tan 
responsables socialment 
com ara. Píndoles RS-
COVID-19

http://www.consorci.org/media/upload/arxius/RSC/P%C3%ADndoles%20RS_CSC_COVID19_2.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/RSC/P%C3%ADndoles%20RS_CSC_COVID19_2.pdf
https://youtu.be/WA4wFu9k6-8
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05
Fets més 
destacats
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G
EN

ER
El 2020 celebrem els  
20 anys de les sessions 
tècniques de CSC. 

El Servei d’Estudis participa 
en el Curs sobre Xarxes  
de Serveis de Salut 
organitzat per la Escuela 
de Salud Pública de la 
Universitat de Xile. 

Inici de la col·laboració 
amb l’IDIAP Jordi Gol per 
a l’organització conjunta 
de la Comissió de Recerca 
Qualitativa amb una sessió 
centrada en el maneig de les 
emocions en les consultes 
d’atenció primària. 

Sessió tècnica CSC:  
“Participació comunitària 
en salut: el paper del 
voluntariat”.

El CSC acudeix a la 1a 
Cimera Catalana d’Acció 
Climàtica, presidida pel 
president de la Generalitat 
de Catalunya, Quim Torra.

 Celebració dels premis 
Avedis Donabedian on 
el CSC atorga el premi a 
la integració assistencial a 
la Fundació Puigvert i l’AIS 
Dreta de Barcelona amb el 
projecte: “Més de 20 anys 
d'atenció integrada en la 
malaltia renal crònica".

Sessió de treball per a 
definir un model d’atenció 
farmacèutica integral 
centrat en les persones.

Participació en el 
Máster en Migraciones 
Internacionales, salud y 
bienestar a la Universitat  
de Sevilla.

Recertificació ISO 
9001:2015 de l’Àrea 
Associativa, la patronal 
CAPSS, l’Àrea de Farmàcia i 
del Medicament i el SACAC.

http://www.consorci.org/media/upload/arxius/coneixement/presentacion-tecniques/2020/Sessions%20T%C3%A8cniques%202020_3.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/coneixement/presentacion-tecniques/2020/Sessions%20T%C3%A8cniques%202020_3.pdf
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FE
B

R
ER

Compareixença al 
Parlament de les patronals 
i els sindicats majoritaris de 
l’àmbit de la gent gran per tal 
reclamar  uns  pressupostos 
que permetin dignificar el  
sector.

Sessió conjunta del CSC 
i Benchmarking Sanitari 
3.0 (BS3) per la revisió dels 
nous criteris de facturació 
del Servei Català de la Salut 
(CatSalut).

Sessió tècnica CSC: 
“Accés universal a l’atenció 
en salut a Europa” Fins a 
quin punt l’hem assolit? 
Quines són les implicacions 
per a la política?

Participació en el Comitè 
Executiu del Fòrum de 
Diàleg Professional.

Posada en marxa Projecte 
ARUM sobre predicció de 
l’absentisme.

El CSC se suma a l'Aliança 
Catalunya 2030 convertint-
se en una de les primeres 
33 organitzacions que van 
signar aquest pacte de país, 
pel seu fort compromís 
amb els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) i per les seves accions 
ja implantades en línia a 
l'Agenda 2030. 

Inici de la quarta 
edició del cicle 'Open 
Communications Talks 
CSC' amb la sessió sobre 
un cas d'èxit d'APP de 
Comunicació Interna.

Presentació del nou 
model de compra dels 
medicaments del CSC 
al sector farmacèutic i 
presentació del primer 
sistema dinàmic per a la 
compra de medicaments.

Signatura de l’acord 
parcial del II conveni 
col·lectiu dels hospitals 
d’aguts, centres d’atenció 
primària, centres 
sociosanitaris i centres de 
salut mental, concertats amb 
el Servei Català de la Salut.
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M
A

R
Ç

Obrim el coneixement 
del CSC a tot el sector 
en el marc de la crisi pel 
coronavirus, publicant en 
un nou espai web totes les 
circulars i notes informatives 
elaborades pels nostres 
experts en àmbits com el 
laboral, el de farmàcia i el de 
contractació, entre altres 
informacions d’interès sobre 
el coronavirus.

El SACAC elabora els 
models de documents 
necessaris per a la 
tramitació dels contractes 
d’emergència, com 
a conseqüència de la 
crisi sanitària, i participa 
en l’assessorament i/o 
tramitació de més de 150 
contractes d’emergència.

Participació en el projecte 
"Anàlisis en perspectiva de 
gènere del col·lectiu mèdic".

La segona reunió conjunta 
de la Comissió de Recerca  
Qualitativa amb l’IDIAP 
JGol, adaptada al format 
webinar, es centra en 
l’aplicació d’una etnografia 
per a l’anàlisi de les 
necessitats en teràpia 
ocupacional de les dones  
en mesura d’internament  
en un centre penitenciari. 

Organització de la 
videoconferència amb 
els responsables de 
gestió de persones de les 
entitats associades per 
posar en comú els temes 
laborals relacionats amb la 
pandèmia de COVID-19. 

El director general del CSC 
forma part de la Mesa 
Unitària del Sector Social 
Covid-19.

Reunions virtuals de la 
Comissió de Responsables 
de Farmàcia del CSC per 
afrontar dubtes sobre la 
gestió de medicaments per 
la pandèmia per Covid-19, 
amb la participació de 
Caridad Pontes, gerent del 
Medicament del Servei 
Català de la Salut.

El SACAC participa en 
la compra conjunta de 
material pel sector durant 
la crisi sanitària provocada 
per la COVID-19, aportant 
l’aplicatiu informàtic per a 
la recollida de necessitats 
de les entitats, així com 
donant suport administratiu 
al Catsalut i al departament 
de Treball, Afers Socials i 
Famílies. 

Posada en marxa del servei 
de suport en l’àmbit 
laboral a les entitats 
associades en el marc de la 
pandèmia de COVID-19. 

Davant la declaració de 
l’estat d’alarma a l’estat 
espanyol el 14 de març, a 
causa de la pandèmia del 
coronavirus, el CSC suspèn 
temporalment tots els 
actes presencials i realitza 
telemàticament les seves 
Comissions i Grups de 
Treball.
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A
B

R
IL

L’Àrea Associativa 
incrementa la periodicitat 
de reunió de les 
comissions i grups de 
treball del CSC amb l’ànim 
de fer un major seguiment 
i suport de la pandèmia als 
seus associats, així com 
d’establir un pont amb la línia 
assistencial dels associats i 
representants del CatSalut 
per tal de facilitar el feed 
back d’informació.

Elaboració dels documents 
“Pla de contingència 
en l’àmbit de l’atenció 
intermèdia a les fases de 
la pandèmia per COVID19” 
i  “Consideracions per a 
la realització del pla de 
contingència en l’àmbit de la 
salut mental i addiccions en 
aplicació de la resolució del 
CatSalut”. 

Revisió del procediment 
de facturació COVID-19 de 
l’activitat realitzada durant la 
situació d’emergència per a 
centres SISCAT, elaborant un 
document de consideracions 
amb la comissió tècnica 
economicofinancera de CSC 
i que s’envia al CatSalut.

El CSC se suma al 
reconeixement als 
professionals del sector 
salut i social per a la seva 
tasca realitzada durant la 
pandèmia. 

El CSC aborda la situació de 
les residències en una nova 
reunió amb el president 
Torra.

El Servei d’Estudis 
imparteix per segona 
vegada, l’assignatura 
“Atenció en salut de la 
població immigrant: accés 
i polítiques sanitàries” al 
Màster de Salut Pública 
de la Universitat Pompeu 
Fabra.

Elaboració de la Guia 
sobre els tractaments 
de dades de caràcter 
excepcional en l’àmbit 
sanitari, sociosanitari i 
residencial en el context 
de la COVID-19.

Publicació de l’article 
“Conocimiento y uso 
de mecanismos de 
coordinación clínica de 
Servicios de salud de 
Latinoamérica”, a la revista 
Gaceta Sanitaria.

El CSC gestiona la 
residència Llars Mundet 
durant la pandèmia del 
coronavirus.

Elaboració i llançament d’una 
campanya de publicitat 
per captar professionals 
per a centres d'atenció a 
la gent gran en el marc de la 
crisi del coronavirus. 

El CSC assumeix la gestió 
de la Residència Sant 
Adrià de Besòs en una 
intervenció d'urgència. 

El director general del 
CSC estrena secció com a 
expert a “La Vanguardia”.

El SACAC elabora 
diferents models de 
documents, relacionats amb 
la contractació pública, per 
tal que les entitats poguessin 
regular les situacions 
contractuals així com les 
tramitacions dels expedients.

Inici de la campanya 
‘Experiències dels associats 
al CSC' per compartir 
coneixement i mostrar la 
tasca dels associats davant 
la pandèmia de coronavirus.

Tres professionals del 
CSC, delegades de la 
consellera de Salut per a la 
coordinació social de centres 
a Barcelona, Baix Llobregat i 
les Terres de l'Ebre. 

En l’àmbit social es 
mantenen reunions 
periòdiques amb la directora 
general de l'Autonomia 
Personal  i la Discapacitat 
i amb els responsables de 
l’Atenció Primària, Yolanda 
Lejardi, i amb Rafael Ruiz.

El CSC ofereix formació 
gratuïta, que acabaran 
realitzant més de 800 de 
persones, per incorporar-se 
a treballar en l’atenció a la 
gent gran. 

El CSC demana un 
reconeixement salarial per 
als professionals sanitaris 
i socials per l'esforç i la 
dedicació en la lluita contra 
el coronavirus. 

http://www.consorci.org/coneixement/es_cataleg-de-publicacions/182/guia-sobre-els-tractaments-de-dades-de-caracter-excepcional-en-lambit-sanitari-sociosanitari-i-residencial-en-el-context-de-lemergencia-sanitaria-causada-per-la-covid-19
http://www.consorci.org/coneixement/es_cataleg-de-publicacions/182/guia-sobre-els-tractaments-de-dades-de-caracter-excepcional-en-lambit-sanitari-sociosanitari-i-residencial-en-el-context-de-lemergencia-sanitaria-causada-per-la-covid-19
http://www.consorci.org/coneixement/es_cataleg-de-publicacions/182/guia-sobre-els-tractaments-de-dades-de-caracter-excepcional-en-lambit-sanitari-sociosanitari-i-residencial-en-el-context-de-lemergencia-sanitaria-causada-per-la-covid-19
http://www.consorci.org/coneixement/es_cataleg-de-publicacions/182/guia-sobre-els-tractaments-de-dades-de-caracter-excepcional-en-lambit-sanitari-sociosanitari-i-residencial-en-el-context-de-lemergencia-sanitaria-causada-per-la-covid-19
http://www.consorci.org/coneixement/es_cataleg-de-publicacions/182/guia-sobre-els-tractaments-de-dades-de-caracter-excepcional-en-lambit-sanitari-sociosanitari-i-residencial-en-el-context-de-lemergencia-sanitaria-causada-per-la-covid-19
http://www.consorci.org/coneixement/es_cataleg-de-publicacions/182/guia-sobre-els-tractaments-de-dades-de-caracter-excepcional-en-lambit-sanitari-sociosanitari-i-residencial-en-el-context-de-lemergencia-sanitaria-causada-per-la-covid-19
http://www.consorci.org/coneixement/es_cataleg-de-publicacions/182/guia-sobre-els-tractaments-de-dades-de-caracter-excepcional-en-lambit-sanitari-sociosanitari-i-residencial-en-el-context-de-lemergencia-sanitaria-causada-per-la-covid-19
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911118302462
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911118302462
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911118302462
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911118302462
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911118302462
http://www.consorci.org/associacio/experiencies-associats/
http://www.consorci.org/associacio/experiencies-associats/
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1176/tres-professionals-del-csc-son-designades-com-a-delegades-de-la-consellera-de-salut-per-assumir-la-coordinacio-social-de-diferents-centres-a-barcelona-baix-llobregat-i-les-terres-de-lebre
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1176/tres-professionals-del-csc-son-designades-com-a-delegades-de-la-consellera-de-salut-per-assumir-la-coordinacio-social-de-diferents-centres-a-barcelona-baix-llobregat-i-les-terres-de-lebre
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1181/el-csc-demana-un-reconeixement-salarial-per-als-professionals-sanitaris-i-socials-per-lesforc-i-la-dedicacio-en-la-lluita-contra-el-coronavirus
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1181/el-csc-demana-un-reconeixement-salarial-per-als-professionals-sanitaris-i-socials-per-lesforc-i-la-dedicacio-en-la-lluita-contra-el-coronavirus
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1181/el-csc-demana-un-reconeixement-salarial-per-als-professionals-sanitaris-i-socials-per-lesforc-i-la-dedicacio-en-la-lluita-contra-el-coronavirus
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Reunió amb la Direcció del 
CatSalut per tal de proposar 
les bases per realitzar un 
treball conjunt per tal garantir 
la sostenibilitat econòmica 
del SISCAT i la seva xarxa 
concertada. I es presenta 
el document “Bases per 
a adaptar l’escenari de 
contractació 2020-2021 del 
Servei Català de la Salut amb 
les entitats proveïdores del 
SISCAT a conseqüència de 
l’impacte de la COVID19”, 
elaborat de forma conjunta 
entre el CSC i La Unió.

La Comissió de Direccions 
Assistencials treballa la 
metodologia de “Recollida 
d‘aprenentatges i lliçons 
apreses”, amb el suport 
d’Òscar Dalmau com a expert,  
amb l’objectiu de transformar 
tota l’experiència viscuda 
amb la COVID-19 en 
aprenentatge reforçant 
el lideratge dels directius 
assistencials.

Seguiment dels criteris 
d’implementació dels 
PCRs com a prova 
diagnòstica de la COVID-19 
en les diferents línies 
assistencials hospitalàries.

“Estigma, interseccionalitat i 
salut sexual: les experiències 
de dones en tractament amb 
metadona al Regne Unit” 
s’analitza a la III Comissió 
de Recerca Qualitativa 
conjunta amb l’IDIAP JGol.

El CSC reprèn les sessions 
tècniques i les trobades 
de salut pública en format 
webinar.

Sessió tècnica CSC: 
“Suïcidis, un problema 
emergent?”.

Publicació de l’article “Do 
primary and secondary 
care doctors have a 
different experience and 
perception of cross-level 
clinical coordination? 
Results of a cross-
sectional study in the 
Catalan National Health 
System (Spain)”, a la 
revista BMC Family Practice. 

El CSC analitza l'estat 
de les residències en una 
reunió amb el president de 
la Generalitat Quim Torra i 
altres entitats del sector.

Inici de la campanya 
'L'Atenció Intermèdia 
suma' en el marc de les 
experiències compartides 
dels associats del CSC i la 
lluita contra el coronavirus.

Nova secció del CSC per a 
l'anàlisi de casos en l'àmbit 
de Protecció de Dades.

https://www.youtube.com/watch?v=55JgG8CQxO0
https://www.youtube.com/watch?v=55JgG8CQxO0
https://bmcfampract.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12875-020-01207-9.pdf
https://bmcfampract.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12875-020-01207-9.pdf
https://bmcfampract.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12875-020-01207-9.pdf
https://bmcfampract.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12875-020-01207-9.pdf
https://bmcfampract.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12875-020-01207-9.pdf
https://bmcfampract.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12875-020-01207-9.pdf
https://bmcfampract.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12875-020-01207-9.pdf
https://bmcfampract.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12875-020-01207-9.pdf
https://bmcfampract.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12875-020-01207-9.pdf
https://bmcfampract.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12875-020-01207-9.pdf
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1185/el-csc-analitza-lestat-de-les-residencies-en-una-reunio-amb-el-president-torra-i-altres-entitats-del-sector
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1185/el-csc-analitza-lestat-de-les-residencies-en-una-reunio-amb-el-president-torra-i-altres-entitats-del-sector
http://www.consorci.org/associacio/atencio-intermedia-suma/
http://www.consorci.org/associacio/atencio-intermedia-suma/
http://www.consorci.org/associacio/atencio-intermedia-suma/
http://www.consorci.org/coneixement/analisi-casos-proteccio-dades/
http://www.consorci.org/coneixement/analisi-casos-proteccio-dades/
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Des de CSC amb membres 
de la Comissió de psiquiatria 
i salut mental s’elabora el 
document “Atenció a la 
gestió emocional i la salut 
mental dels professionals 
sanitaris i de suport a 
la salut laboral” al Pla 
Director de Salut Mental 
i Addiccions amb una 
proposta per tal de fer front 
a la 4a pandèmia.

Participació en la sessió de 
treball amb CatSalut per la 
“Recuperació de l’activitat 
ajornada i planificació de 
la xarxa per a una segona 
onada epidèmica”.

Celebració de la Junta 
General del CSC i 
l'Assemblea General  
de la patronal CAPSS. 

El director general entra 
a formar part de la Taula 
d’Experts per l’Impuls de 
l’Autonomia Personal de 
la Conselleria de Treball, 
Afers Socials i Famílies.

Col·laboració de la 
directora del SEPPS, María 
Luisa Vázquez,  amb un 
equip de recerca brasiler que 
adapta i aplica el qüestionari 
COORDENA en un municipi 
del nord de Brasil.

Finalització de l’informe 
“Revisió bibliogràfica de 
intervencions efectives per 
a la detecció i abordatge de 
la violència masclista des de 
els serveis sanitaris” realitzat 
per encàrrec del Servei 
Català de la Salut.

Posada en marxa Projecte 
OPINA COVID.

Participació en el Grup de 
Treball de Recursos Humans 
de la Central de Balanços.

El director general participa 
com a expert en una reunió 
sobre l’atenció a la gent 
gran i les residències 
amb el president de la 
Generalitat, Quim Torra.

CSC participa activament 
en l’elaboració del document 
“Criteris i escenaris de 
priorització assistencial 
en el marc COVID-19 per 
al desenvolupament de 
l’activitat assistencial” de 
la  Direcció Assistencial del 
CatSalut.

Finalitza el projecte del CSC, 
la Diputació de Barcelona i 
Salut a la Residència Respir 
del Recinte Mundet, un 
cas d'èxit en la crisi del 
coronavirus.

Sessió tècnica CSC: 
“Provisió de cures 
integrals: Contribueix 
la dimensió espiritual a 
la millora de la qualitat i 
sostenibilitat dels serveis 
sanitaris i socials?”.

Inici del cicle de 21 
entrevistes “21 minuts amb...” 
amb l’entrevista a Josep 
Maria Padrosa, gerent 
de l'Hospital d'Olot i la 
Garrotxa.

Trobades de Salut Pública 
CSC: “Contribucions 
de les intervencions 
participatives a la millora 
de la salut i dels serveis 
sanitaris”.

CSC coordina un grup de  
treball multidisciplinari que 
elabora el protocol “Neteja 
i desinfecció als centres 
sanitaris en les fases de 
transició de la pandèmia 
per SARS-CoV-2”.

http://www.consorci.org/media/upload/arxius/aassociativa/CSC_gesti%C3%B3_emocional.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/aassociativa/CSC_gesti%C3%B3_emocional.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/aassociativa/CSC_gesti%C3%B3_emocional.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/aassociativa/CSC_gesti%C3%B3_emocional.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/aassociativa/CSC_gesti%C3%B3_emocional.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=RyfQSRbAccQ&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=RyfQSRbAccQ&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=RyfQSRbAccQ&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=RyfQSRbAccQ&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=RyfQSRbAccQ&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=RyfQSRbAccQ&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=N8aKLn9TlPA
https://www.youtube.com/watch?v=N8aKLn9TlPA
https://www.youtube.com/watch?v=n0qDXUQVFMQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=n0qDXUQVFMQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=n0qDXUQVFMQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=n0qDXUQVFMQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=n0qDXUQVFMQ&t=19s
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/coronavirus/recull%20documental%20covid/neteja%20i%20desinfecci%C3%B3%20fase%20transici%C3%B3%20COVID-19.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/coronavirus/recull%20documental%20covid/neteja%20i%20desinfecci%C3%B3%20fase%20transici%C3%B3%20COVID-19.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/coronavirus/recull%20documental%20covid/neteja%20i%20desinfecci%C3%B3%20fase%20transici%C3%B3%20COVID-19.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/coronavirus/recull%20documental%20covid/neteja%20i%20desinfecci%C3%B3%20fase%20transici%C3%B3%20COVID-19.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/coronavirus/recull%20documental%20covid/neteja%20i%20desinfecci%C3%B3%20fase%20transici%C3%B3%20COVID-19.pdf
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Participació de CSC 
en el Consell Assessor 
derivat de l’aplicació 
del DL 12/2020 que té la 
finalitat d’analitzar l’impacte 
econòmic relacionat amb 
la resposta sanitària a la 
situació d’emergència i 
assessorar o informar sobre 
les qüestions que li siguin 
plantejades pel Servei 
Català de Salut. 

El CSC s'adhereix a la 
proposta de Nursing Now 
per enfortir el sistema 
sanitari i social. 

Participació de la Dra. 
Vázquez, directora del 
Servei d’Estudis, en el 
grup de treball de l’OMS 
per elaborar una guia 
per al desenvolupament 
d’indicadors per al 
seguiment i avaluació 
comparativa entre països 
de la salut de la població 
immigrants.

Posada en marxa del servei 
de suport a les entitats 
associades en el marc de 
l’ajut extraordinari per 
motiu de la COVID per als 
professionals dels centres 
residencials.

El Grup d’Avaluació  
de la Integració 
Assistencial (GAIA) 
es reuneix per analitzar 
resultats del projecte 
COORDENA.CAT.

 El CSC se suma a l'estudi 
#YoPacienteDigital del 
BCN Health Hub. 21 minuts amb... Antoni 

Plasencia, director del 
ISGlobal de Barcelona,  
Caridad Pontes, gerent del 
Medicament del CatSalut, 
Manel del Castillo, director 
gerent de l'Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona 
i Chus Lamas, directora 
de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos 
Sanitarios.

Signatura del IV Conveni 
Col·lectiu d’empreses 
d’atenció domiciliària.

Publicació de l’article 
“Care continuity across 
levels of care perceived 
by patients with chronic 
conditions in six Latin-
American countries”, a la 
revista Gaceta Sanitaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=x4su6f9eljE&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=4&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=x4su6f9eljE&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=4&t=107s
https://www.youtube.com/watch?v=disF-q0BYt0&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=MFTZ-jXgNB8&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=9LCtxvd4QXA&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=3
http://www.consorci.org/professionals/es_documents-i-normativa/264/iv-conveni-collectiu-dempreses-datencio-domiciliaria-de-catalunya-codi-conveni-num-7901525
http://www.consorci.org/professionals/es_documents-i-normativa/264/iv-conveni-collectiu-dempreses-datencio-domiciliaria-de-catalunya-codi-conveni-num-7901525
http://www.consorci.org/professionals/es_documents-i-normativa/264/iv-conveni-collectiu-dempreses-datencio-domiciliaria-de-catalunya-codi-conveni-num-7901525
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120300807
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120300807
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120300807
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120300807
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0213911120300807
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 El Servei d’Estudis 
aconsegueix una subvenció 
en concurrència competitiva 
de l’Instituto de Salud 
Carlos III (ISCIII) per a un 
nou projecte “L’impacte 
dels mecanismes de 
coordinació basats en TIC 
en la coordinació clínica 
i la qualitat assistencial 
en el Sistema Nacional de 
Salut (COORDENA-TICs)”, 
en col·laboració amb Illes 
Balears i País Basc i que 
dona continuïtat a la línia 
d’integració assistencial.

 Publicació de l’article 
“Understanding the 
factors influencing 
the implementation 
of participatory 
interventions to improve 
care coordination. An 
analytical framework 
based on an evaluation in 
Latin America” a la revista 
Health Policy and Planning.

http://www.consorci.org/coneixement/servei-estudis/es_projectes/19/impacte-dels-mecanismes-de-coordinacio-basats-en-tic-en-la-coordinacio-clinica-i-la-qualitat-assistencial-en-el-sistema-nacional-de-salut-coordena-tics-2021-2023
http://www.consorci.org/coneixement/servei-estudis/es_projectes/19/impacte-dels-mecanismes-de-coordinacio-basats-en-tic-en-la-coordinacio-clinica-i-la-qualitat-assistencial-en-el-sistema-nacional-de-salut-coordena-tics-2021-2023
http://www.consorci.org/coneixement/servei-estudis/es_projectes/19/impacte-dels-mecanismes-de-coordinacio-basats-en-tic-en-la-coordinacio-clinica-i-la-qualitat-assistencial-en-el-sistema-nacional-de-salut-coordena-tics-2021-2023
http://www.consorci.org/coneixement/servei-estudis/es_projectes/19/impacte-dels-mecanismes-de-coordinacio-basats-en-tic-en-la-coordinacio-clinica-i-la-qualitat-assistencial-en-el-sistema-nacional-de-salut-coordena-tics-2021-2023
http://www.consorci.org/coneixement/servei-estudis/es_projectes/19/impacte-dels-mecanismes-de-coordinacio-basats-en-tic-en-la-coordinacio-clinica-i-la-qualitat-assistencial-en-el-sistema-nacional-de-salut-coordena-tics-2021-2023
http://www.consorci.org/coneixement/servei-estudis/es_projectes/19/impacte-dels-mecanismes-de-coordinacio-basats-en-tic-en-la-coordinacio-clinica-i-la-qualitat-assistencial-en-el-sistema-nacional-de-salut-coordena-tics-2021-2023
http://www.consorci.org/coneixement/servei-estudis/es_projectes/19/impacte-dels-mecanismes-de-coordinacio-basats-en-tic-en-la-coordinacio-clinica-i-la-qualitat-assistencial-en-el-sistema-nacional-de-salut-coordena-tics-2021-2023
https://academic.oup.com/heapol/article/35/8/962/5879869
https://academic.oup.com/heapol/article/35/8/962/5879869
https://academic.oup.com/heapol/article/35/8/962/5879869
https://academic.oup.com/heapol/article/35/8/962/5879869
https://academic.oup.com/heapol/article/35/8/962/5879869
https://academic.oup.com/heapol/article/35/8/962/5879869
https://academic.oup.com/heapol/article/35/8/962/5879869
https://academic.oup.com/heapol/article/35/8/962/5879869
https://academic.oup.com/heapol/article/35/8/962/5879869
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Trobades de Salut Pública 
CSC: “Soledat no desitjada: 
abordatge des de la salut 
pública”.

21 minuts amb... Lluis 
Bohigas, doctor en ciències 
econòmiques i empresarials, 
Eduardo Mariño, director de 
la Unitat de Farmàcia Clínica 
i Atenció Farmacèutica de 
la Universitat de Barcelona 
i Olga Delgado, presidenta 
de la Sociedad Española de 
Farmacia Hospitalaria.

El CSC se suma a la 
campanya internacional 
contra l’edatisme:  
Old Lives Matter. 

Cicle de debats de gestió 
pública de medicaments 
innovadors: “Farmàcia 
hospitalària i Covid-19”.

Les implicacions de la 
pandèmia per a la recerca 
s’analitzen en la IV Comissió 
de Recerca Qualitativa 
conjunta amb l’IDIAP 
JGol “Recerca Qualitativa 
en salut en temps de la 
COVID-19”.

Atorgament de dues 
beques CSC per estudiar el 
Màster de Salut Pública de 
la Universitat Pompeu Fabra 
i desenvolupar el TFM al 
Servei d’Estudis. 

El director general del 
CSC i president de la 
Sociedad Española de 
Geriatría y Gerontología 
explica al I Congreso 
Nacional COVID-19 què 
ha passat a les residències 
durant la crisi del coronavirus 
i per què ha passat.

El CSC defensa un pla 
d’acció per donar impuls a 
la Salut Mental per abordar 
els reptes actuals i de futur. 

Definició i coordinació del 
temari del curs d’infermeria 
i farmacologia avançada 
d’UCF.

Publicació de l’article “Can 
care coordination across 
levels be improved through 
the implementation of 
participatory action 
research interventions? 
Outcomes and conditions 
for sustaining changes 
in five Latin American 
countries”, a la revista BMC 
Health Services Research. 

https://www.youtube.com/watch?v=5fQzdSZ1Jjk&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=5fQzdSZ1Jjk&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=5fQzdSZ1Jjk&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=7jXEzk6WGmo&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=8&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=7jXEzk6WGmo&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=8&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=V4uj-9lHm1w&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=9&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=awV732a6umk&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=10&t=1248s
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05781-7
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05781-7
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05781-7
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05781-7
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05781-7
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05781-7
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05781-7
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05781-7
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05781-7
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-020-05781-7
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La directora de l'Àrea 
de Professionals i 
Organitzacions del Servei 
Català de la Salut, Sara 
Manjón, participa en la 
Comissió Permanent i 
Comissió Gestió Salut  
del CSC.

Obertament:  Participació 
en el  procés de diagnòstic 
i acompanyament del Pla 
Estratègic 2020-2023.

Presentació de l’estratègia i 
identificació dels projectes 
per a fons europeus 
d’innovació: Next 
generation EU a càrrec de 
Ramon Maspons, director 
d’innovació de l’AQuAS.

El Servei d’Estudis participa 
en el I Congrés Virtual 
de la Societat Espanyola 
d’Epidemiologia i de la 
Associação Portuguesa de 
Epidemiologia (APE). 

Acord per establir la 
retribució mínima garantida 
per al conjunt del personal 
mèdic resident de 
Catalunya. 

Organització de la sessió 
informativa sobre la 
nova regulació legal del 
Teletreball.

El director general participa 
en el Ple al Parlament de 
la Comissió d’Estudis 
de les Polítiques per al 
Millorament de la Qualitat 
de Vida de la Gent Gran.

Acord del Govern pel  
qual s’estableixen les 
retribucions dels llocs de 
personal mèdic resident 
en formació de l’Institut 
Català de la Salut i s’aprova 
la millora retributiva 
d’aquest personal a l’àmbit 
de les entitats concertades 
amb el Servei Català de la 
Salut.

El Servei d’Estudis participa 
al 16è Congrés Mundial de 
Salut Pública. 

El Servei d’Estudis 
aconsegueix un 
finançament de 3 milions 
d’euros del programa 
Horizon 2020 per liderar 
el projecte internacional 
“Millorant l’equitat en 
l’accés al diagnòstic 
precoç del cáncer: 
(EquityCancer-LA)”, 
que desenvoluparà 
conjuntament amb 
institucions catalanes i sis 
socis d’Europa i Amèrica 
Llatina.

Sessió tècnica CSC: 
“Com pot contribuir la 
innovació tecnològica a 
la millora dels processos 
assistencials? Del disseny 
a la implantació: Reptes, 
resultats i lliçons 
apreses”.

21 minuts amb... Josep 
Maria Guiu, vicepresident 
farmàcia hospitalària de la 
Federació internacional de 
farmàcia, Ramon Maspons, 
director d'Innovació 
l'AQuAS, Federico Mayor 
Zaragoza, president de 
la ECPD de les Nacions 
Unides, i Josep Tabernero, 
director de l'Institut 
d'Oncologia Vall d'Hebron 
(VHIO).

Nova sessió del cicle 'Open 
Communication Talks 
CSC' sobre un cas d’èxit en 
senyalística.

https://www.youtube.com/watch?v=mWKKqgUbeks
https://www.youtube.com/watch?v=mWKKqgUbeks
https://www.youtube.com/watch?v=mWKKqgUbeks
https://www.youtube.com/watch?v=mWKKqgUbeks
https://www.youtube.com/watch?v=mWKKqgUbeks
https://www.youtube.com/watch?v=mWKKqgUbeks
https://www.youtube.com/watch?v=mWKKqgUbeks
https://www.youtube.com/watch?v=WuNJBYa8RFg&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=11&t=2352s
https://www.youtube.com/watch?v=WuNJBYa8RFg&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=11&t=2352s
https://www.youtube.com/watch?v=gERJHRnjls4&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=12&t=1957s
https://www.youtube.com/watch?v=SoL6VMfOJ34&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=13&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=SoL6VMfOJ34&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=13&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=BhODxZjKrYA&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=14&t=194s
https://www.youtube.com/watch?v=lDWkewuyVwY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=lDWkewuyVwY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=lDWkewuyVwY&t=3s
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El CSC conjuntament amb 
la Fundació IL-3 presenten 
l’Executive Master en 
Digital Healthcare de la UB 
del qual els associats del 
CSC podran gaudir  
d’un descompte. 

El CSC compareix a la 
Comissió de Reconstrucció 
i Reactivació Socials 
i Econòmiques del 
Parlament de Catalunya. 
El director general del CSC 
fa diferents propostes als 
grups polítics per millorar 
l'atenció social i sanitària, 
alhora que la reactivació 
de l'economia a més de 
respondre a les preguntes 
dels diputats i diputades 
d’aquesta Comissió.

El Servei d’Estudis del 
CSC participa en el curs 
on-line “Planificación y 
coordinación de redes 
integradas de Servicios 
de salud” organitzat 
conjuntament per la Escuela 
de Salud Pública de la 
Universitat de Xile i l’Agència 
de Cooperació de Xile, dirigit 
a gerents i professionals de 
tota Llatinoamèrica.

Cicle de debats de gestió 
pública de medicaments 
innovadors: “Tractament 
de la migranya”. 

La V Comissió de recerca 
qualitativa conjunta 
amb l’IDIAP JGol analitza  
“Lecciones aprendidas de la 
cuarentena por el COVID19”  
basat en un estudi qualitatiu.

Trobades de Salut Pública 
del CSC: “Salut Pública en 
temps de Covid-19: el cas 
de les addicions”.

Sessió tècnica CSC: “Com 
millorar la coordinació 
clínica entre metges 
d’atenció primària i 
especialitzada?”.

21 minuts amb... Carmen 
Cabezas, subdirectora 
general de Promoció de la 
Salut de la Generalitat de 
Catalunya, Bonaventura 
Clotet, cap de servei de 
Malalties Infeccioses de 
l’Hospital Universitari 
Germans Trias i Pujol, 
Rafael Bengoa, exconseller 
de Sanitat del Govern del 
País Basc, Marco Inzitari, 
president de la Sociedat 
Catalana de Geriatria i 
Gerontologia.

https://www.youtube.com/watch?v=L2JrMRkMW0U
https://www.youtube.com/watch?v=L2JrMRkMW0U
https://www.youtube.com/watch?v=L2JrMRkMW0U
https://www.youtube.com/watch?v=aFigwcG72ZQ&t=241s
https://www.youtube.com/watch?v=aFigwcG72ZQ&t=241s
https://www.youtube.com/watch?v=aFigwcG72ZQ&t=241s
https://www.youtube.com/watch?v=aFigwcG72ZQ&t=241s
https://www.youtube.com/watch?v=aFigwcG72ZQ&t=241s
https://www.youtube.com/watch?v=5mu6ilKbu5g&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=5mu6ilKbu5g&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=b5JDqtlt13Q&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=b5JDqtlt13Q&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=u8VQEx29SXc&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=B3sN0ak7538&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=18
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Presentació del Pla de 
vacunació contra la 
Covid-19 a càrrec de la 
subdirectora de promoció 
de la salut de l’ASPCAT, 
Carmen Cabezas.

El CSC col·labora, un any 
més, amb els “Amics de 
la Gent Gran” contra la 
soledat en aquestes festes.

El Servei d’Estudis del CSC 
s’integra al grup de treball 
de la EUPHA i la Global 
Society on Migration, 
Ethnicity, Race and 
Health format per diferents 
grups d’Europa, Amèrica 
i Austràlia, que estan 
desenvolupant recerca 
sobre les conseqüències  la 
COVID-19 sobre minories 
ètniques i migrants.

El SACAC celebra la jornada 
sobre la Directriu 1/2020 
de la Direcció General de 
Contractació Pública.

El CSC rep el reconeixement 
de PIMEC a l'esforç pel 
compromís en la lluita 
contra el coronavirus en 
una cerimònia al Liceu. 

El CSC participa, com 
a membre del Consell 
Acadèmic, en el tribunal 
d’avaluació dels protocols 
dels treballs de fi de màster 
(TFM), del Màster de Salut 
Pública de la UPF.

Presentació conjunta 
amb els associats de 6 
projectes multicèntrics 
transformadors del sistema 
en l’àmbit de farmàcia i 
medicaments amb una 
participació de 14 centres 
sanitaris de mitjana per 
projecte, per a optar als fons 
EU Next Generation.

Cicle de debats de gestió 
pública de medicaments 
innovadors “Tractament 
farmacològic de la 
Covid-19”.

El Grup d’Avaluació de la 
Integració Assistencial es 
reuneix per debatre sobre 
els factors que influeixen 
en l’ús freqüent dels 
mecanismes de coordinació 
per metges d’atenció 
primària i d’especialitzada 
i la continuació del treball 
amb el nou projecte 
COORDENA-TICs.

El CSC se suma a un 
manifest conjunt amb més 
de 130 entitats del teixit 
social per expressar un cop 
més el seu compromís amb 
la lluita contra el VIH en el 
Dia Mundial de la Sida que 
s'ha celebrat aquest primer 
de desembre.

El CSC se suma al 
reconeixement al 
treball realitzat pels 
professionals del 
sector salut i social que 
farà la Fundació Avedis 
Donabedian, i atorgarà 
el reconeixement als 
professionals dels hospitals. 

V Jornada d’Atenció 
Social: “On queda ara 
l’Atenció Centrada en la 
Persona?”, amb més de 
150 assistents, on diferents 
experts reflexionen sobre 
l'atenció centrada en la 
persona davant el canvi 
d'escenari per la pandèmia 
de coronavirus.

21 minuts amb... Margarita 
del Val, especialista en 
virologia i immunologia de el 
Centre de Biologia Molecular 
Severo Ochoa (CSIC-UAM), 
Josep Maria Argimon, 
director de l'Institut Català de 
la Salut i Secretari de Salut 
Pública de la Generalitat de 
Catalunya.

L’APDCAT aprova el Codi 
de Conducta per al 
tractament de dades 
personals en l'àmbit sanitari 
del CSC. 

https://www.youtube.com/watch?v=hu652QkQX3k&t=801s
https://www.youtube.com/watch?v=hu652QkQX3k&t=801s
https://www.youtube.com/watch?v=hu652QkQX3k&t=801s
https://www.youtube.com/watch?v=hu652QkQX3k&t=801s
https://www.youtube.com/watch?v=g0Y4vZyYnbk&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=g0Y4vZyYnbk&list=PLns1MPKeUEp3SvSyBUK8nvhz12nD4u8sR&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=VOlRfkzj-JU
http://www.consorci.org/el-csc/codi-de-conducta-csc/
http://www.consorci.org/el-csc/codi-de-conducta-csc/
http://www.consorci.org/el-csc/codi-de-conducta-csc/
http://www.consorci.org/el-csc/codi-de-conducta-csc/
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 → Implementació de models de gestió 
(hospitalaris i atenció primària)

 → Acompanyament en l’obertura i trasllats 
hospitalaris

 → Acompanyament en l’acreditació de centres  
de salut

 → Assessorament en matèria de prevenció 
de riscos laborals a través de l’Associació 
Mancomunitat Sanitària de Prevenció (AMSP)

 → Assessorament en comunicació corporativa 
institucional

 → Assessorament en la selecció de personal i 
avaluació de professionals i directius

 → Assessorament en compliance penal
 → Assessorament en l’àmbit d’administració de 

personal (gestió de nòmines, contractació, 
procediments i circuits)

 → Representació davant les administracions  
i altres institucions.

 → Informació periòdica sobre temes d’interès  
i impacte en els sectors salut, social i laboral

 → Elaboració de circulars informatives i notes 
tècniques sobre temes rellevants de l’àmbit salut  
i social

 → Butlletí del CSC
 → Butlletí projecte Àgora (àmbit de recursos 

humans)
 → Estudis sectorials laborals, jurídics i de gestió

 → Assessorament laboral, jurídic i 
acompanyament específic

 → Implementació de models d’atenció i reformes  
de salut

Defensa dels interessos  
de l’associat 

Informació permanent

Assessorament

Cartera  
de serveis

06
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 → Comissions, plenaris i grups de treball per 
intercanviar coneixement, debatre sobre temes 
rellevants i promoure actuacions innovadores

 → Debats sobre gestió pública dels medicaments 
innovadors

 → Jornades, sessions tècniques i trobades de salut 
pública

 → Cicle de conferències i debats en l’àmbit de la 
Comunicació, Open Communication Talks CSC

Espais de participació  
i de gestió del coneixement

 → Negociació convenis col·lectius laborals
 → Representació davant conflictes col·lectius 

laborals

Negociació convenis  
col·lectius laborals

 → Plataforma de Benchmarking d’indicadors 
sectorials d’excel·lència assistencial - ARQ

 → Suport a l’anàlisi de costos mitjançant la 
Plataforma de Benchmarking de costos 
hospitalaris RECH (IMIM - Parc de Salut MAR)

 → Benchmark per a la gestió estratègica  
del compromís: Projecte OPINA

 → Central de compres (agregació d’entitats per 
optimitzar les compres)

 → Assessorament i tramitació de licitacions
 → Resposta jurídica als recursos especials en 

matèria de contractació i qüestions de nul·litat 
interposats pels licitadors

 → Documents de modificació, pròrroga i resolució 
contractual

 → Elaboració de plecs tipus de clàusules 
administratives

 → Encàrrecs a mitjans propis 

Benchmarking

Contractació Administrativa
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 → Suport a la gestió i a la compra del medicament
 → Eines de bussiness intelligence de suport a la 

gestió de la prestació  farmacèutica (Infoclínic)
 → Desenvolupament de models col·laboratius per 

promoure les sinergies i economies d’escala en 
l’eficiència i l’ús racional dels medicaments

 → Projectes d’innovació en farmàcia i 
medicaments

 → Espai d’intercanvi en Bones Pràctiques en la 
gestió de persones

 → Programa d’acompanyament en l’Atenció 
Integral Centrada en la Persona

 → Comitè d’ètica en atenció social

 → Implementació del Reglament General de 
Protecció de Dades

 → Suport al Delegat de Protecció de Dades 
 → Consultoria bàsica
 → Altres serveis ad hoc (auditoria, anàlisi de 

riscos, etc.)
 → Delegat de Protecció de Dades
 → Adaptació a LO 3/2018, de protecció de dades 

personals i garantia de drets digitals
 → Codi de Conducta per al tractament de dades 

personals en l'àmbit sanitari

 → Gestió del perfil de contractant així com 
l’enviament d’anuncis i notificacions

 → Formació en matèria de contractació pública
 → Procediments de compra pública innovadora

Farmàcia i medicament

Bones pràctiques

Protecció de dades

 → Anàlisi de les polítiques de salut i social i 
generació de propostes

 → Desenvolupament de línies de recerca aplicades 
en els àmbits d’interès dels associats

 → Projectes de recerca en col·laboració amb els 
associats i preparació de publicacions

Recerca 
(Servei d’Estudis i Prospectives  
en Polítiques de Salut)
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 → Selecció i recerca de directius i professionals
 → Avaluació de directius i altres professionals
 → Models de desenvolupament del talent
 → Programa de desenvolupament de competències 

relacionals 

 → Formació contínua especialitzada
 → Acompanyament i solucions personalitzades i a 

mida per a cada organització
 → Cursos online de formació, perfilant els 

itineraris segons les necessitats personalitzades 
a cada professional i entitat

 → Programes de desenvolupament directiu 
(Update directiu)

 → Programes de formació presencial amb sessions 
d’actualització tècnica

 → Programes i itineraris formatius acreditats 
(màsters, postgraus, cursos d’especialització i 
extensió universitària) 

Àmbit gestió de persones

Formació continuada (UCF)
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Els nostres 
associats

108
53 45

346

43 17

07

Associats

Equips d’atenció primària  
i salut comunitària

Hospital d’aguts

2
Diputacions

22
Empreses públiques, 

consorcis i altres entitats del 
sector públic Generalitat

24 
Entitats sector 

públic local

31
Entitats sense afany 

de lucre
29
Ajuntaments

Entitats d’atenció socialCentres d’urgències 
d’atenció primària (CUAP)

Entitats amb  atenció 
intermèdia

Entitats de la xarxa de salut 
mental i addiccions
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 → Ajuntament de Sant Cugat
 → Ajuntament de Sant Esteve de Ses Rovires
 → Centre MQ Reus
 → Consell Comarcal d’Osona

NOUS  
ASSOCIATS

Associats al CSC

http://www.consorci.org/el-csc/associats/
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COMISSIONS  
I GRUPS DE  
TREBALL 

 → Comissió Atenció Social
 → Comissió Direccions Assistencials
 → Comissió Atenció Primària 
 → Comissió Atenció Intermèdia
 → Comissió Psiquiatria i Salut Mental
 → Comissió Economicofinancera
 → Comissió Tècnica Economicofinancera
 → Comissió Serveis Generals
 → Comissió Recerca Qualitativa 
 → Subcomissió Treball Social Sociosanitari
 → Subcomissió Treball Social d’Aguts
 → Grup d’Avaluació de la Integració Assistencial 

(GAIA) 
 → Grup de treball benchmark anàlisi millors 

pràctiques clíniques
 → Grup de treball de sistemes de pagament
 → Grup de treball ACP àmbit social

 → Sessions plenàries de responsables de gestió  
de persones

 → Comissió assessora CAPSS
 → Grup de treball necessitat de professionals
 → Comissió sectorial professió mèdica    
 → Comissió sectorial professió infermera
 → Comissió sectorial de formació

 → Comissió de Responsables de Farmàcia
 → Comissió Executiva de Farmàcia
 → Comissió Assessora de Farmàcia
 → Grup de treball de tarifes farmacològiques

 → Grup de treball ACP àmbit sociosanitari
 → Grup de treball de facturació
 → Grup de treball QC Serveis Generals (SG)
 → Grup de treball Update de Serveis Generals
 → Grup de treball de neteja (SG)
 → Grup de treball de restauració (SG)
 → Grup de treball de Salut Mental  

i Addiccions per a la gestió emocional  
dels professionals

 → Grup de treball d’optimització immunosupressors 
selectius

 → Grup de treball de biosimilars
 → Grup de treball de medicaments oncològics
 → Grup de treball sobre tarifes farmacològiques

Àrea Associativa

Patronal CAPSS

Àrea de farmàcia i del medicament

 → Grup promotor de Responsabilitat Social

 → Grup de treball de responsables de comunicació

Àrea de Responsabilitat Social

Àrea de Comunicació

Espai de reflexió d’atenció  
ètica a les persones

Format per membres de diferents entitats 
associades al CSC i experts en ètica aplicada 
que són referents a Catalunya, treballa al 
servei dels centres de l’àmbit social i emet 
recomanacions sobre els aspectes que són 
d’interès en el sector.
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CSC  
en xifres

08 ÀREA  
ASSOCIATIVA

22 +90
Comissions i grups de treball Reunions (un 60% més respecte a 2019)

14

+3.000

91 18
Jornades i sessions 
tècniques específiques

Assistents

Grups de representació Experiències d’èxit 
dels nostres associats 
compartides al web del CSC

En relació a les 
sessions i jornades

En relació als grups 
de representació

Altres xifres 
interessants
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ÀREA  
PATRONAL

SEPSS

2
Nous projectes:  
COORDENA-TICs i 
EquityCancer-LA

+3M€ 

2
18 46

Finançament  
[99% de Comissió Europea]

Grups de treball: Comissió de Recerca 
Qualitativa, aquest any inicia l'organització en 
col·laboració amb IDIAP JGol / Grup d’Avaluació 
de la Integració Assistencial (GAIA)

Publicacions científiques  
en 14 en revistes indexades

Col·labora amb 

serveis de salut, 
institucions i societats 
científiques

Projectes en marxa: 
COORDENA-CAT  
i Equity-LA II

4
Cursos de màster 
d'Universitats de Catalunya  
i l’Estat

2
Beques CSC-UPF

3
Formacions sobre recerca 
en salut amb la UCF i 
centres del CSC

1
Membre del Consell Acadèmic del Màster en Salut Pública (UPF)

5
Direcció de tesis doctorals 
(UPF)

Consultes resoltes

+50
11
1

4
24
4

4
158

Reunions de treball

Butlletins projecte  
Àgora

Sessió informativa sobre 
teletreball

Sessions plenàries

Entitats participants  
en el Projecte Opina

Projectes en l’àmbit de 
gestió de persones

Conflictes col·lectius

Ofertes de treball de les entitats  
associades publicades

2
Catalunya (17)

España (10)

Europa (8)

Amèrica Llatina (11)

Circulars informatives 

79 +900



42 / 52

ÀREA DE FARMÀCIA  
I DEL MEDICAMENT 

ÀREA  
JURÍDICA

78 46 5
Actes d’òrgans de govern Reunions Sessions de grups de treball assumptes jurídics

60
Expedients oberts

+200
Documents jurídics

100
Certificats i escriptures públiques

+150
Consultes ateses

11
Informes jurídics

Notes informatives sobre novetats normatives (36 sobre Covid)

Resolució TCCSP validant configuració mitjans propis CSC

44

51 +15
Comunicacions del CSC informa 
#farmaCSC

Participació en jornades i conferències 
representant al CSC

5

3

17

+30

18

7

5

1

6

Grups de treball 

Sessions del cicle de debats 
gestió de medicaments 
innovadors

Participació reunions EHPPA  
(2 assemblees generals  
i + de 15 reunions ordinàries)

Participació en reunions  
del CSC 

Entrevistes del cicle de 
converses on-line 21 minuts 
amb...

Convenis de formació amb 
institucions i empreses

Consultes d’assessoria a associats

Sessió sobre compliance del medicament 
i relacions amb el sector farmacèutic

Disseny de 6 projectes multicèntrics (n=14) 
transformadors de la farmàcia i del medicament 
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SERVEIS DE CONTRACTACIONS 
ADMINISTRATIVES

196
Expedient total tramitats  26 com a central de contractació

2 
Sistemes Dinàmics d’Adquisició: 
Subministrament de material d’EPIs i Subministrament 
de tests de diagnòstics per a la SARS-CoV-2

5 
Contractes específics derivats dels sistemes dinàmics 
d’adquisició: Subministrament de guants, gels hidroalco-
hòlics, mascaretes, tests diagnòstics per la SARS-CoV-2

50%
Expedients 
de producte 
sanitari 

 3,84%
 Altres productes 

no sanitaris

 46,15%
 Expedients de  

farmàcia 

ÀREA DE  
COMUNICACIÓ

124 46
Impactes en mitjans  
de comunicació

Butlletins  
'Actualitat CSC'

3.059 

+ de 15.000 
4.416

Seguidors a Twitter

Visualitzacions a YouTube

Seguidors a Linkedin
+ 150
Contractes d’emergència 
com a conseqüència de 
la crisi sanitària

665.276.069€ 
Volum total de contrac-
tació (509.497.598,44€) 
com a central de con-
tractació

40
Contractes menors

66,64% 
Dels enquestats ha valorat 
el servei del SACAC amb 
una puntuació >  8 sobre 10

20
Encàrrecs

14
Notes informatives pels 
associats, per aspectes 
relacionats amb la COVID 
19 i l’estat d’alarma

+ 30
Notes informatives per 
les entitats que tenen 
forfait

6,24%  
Estalvi mitjà per al sector 
sanitari concertat

1
Jornada específica de 
la Llei de contractes del 
sector públic
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ÀREA DE PROTECCIÓ  
DE DADES

28 +250
Entitats assessorades Consultes respostes

12
Articles sobre actualitat 
en protecció de dades

UNIÓ CONSORCI  
FORMACIÓ 

371 121
Accions formatives Tallers i cursos

4.024
Hores lectives

104
Clients corporatius

15.255
Participants

1.994
Hores lectives

8,8
Avaluació

6.103
Participants

Formació a mida Formació oberta
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09
Representació 
Institucional
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Representació 
Institucional

08

El CSC estableix relacions 
amb múltiples institucions, 
tant a Catalunya com arreu 
del món.
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Consell de participació del Programa d'atenció inte-
grada social i sanitària (PAISS)

Participació  en el desenvolupament d'un model d'aten-
ció integrada social i sanitària en l'entorn domiciliari 
(PAISS) 

Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorns 
mentals i addicions

Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)

Grup de treball de Concertació Social per la Reforma 
Horària

Consell assessor i Comissió Permanent de la Professió 
Infermera

Grup Nursing Now Catalunya

Consell de la Professió Mèdica de Catalunya

Consell Assessor del Pla director de salut mental i 
addiccions

Consell Assessor del Pla director sociosanitari 

Grup de Treball PreAlt - Pla director sociosanitari

 Consell Assessor Pla de demències de Catalunya

 Consell Assessor del Pla director d’oncologia

Comissió Departamental per a l’Impuls Estratègic en 
Atenció Primària i Salut Comunitària

Comissió Assessora en malalties minoritàries
Comissió Assessora de Maternoinfantil i SSiR

Comissió de Seguiment del Model d’atenció a la salut 
de les persones trans

Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de 
calor sobre la salut (POCS)

Comissió Tècnica en Matèria de Documentació Clínica

Revisió document RHB amb el Pla director de les 
malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor

DGORS - Comissió experts per a l'acreditació dels 
centres d'atenció intermèdia

Grup de treball per a la millora de la IT  

Comitè executiu del Fòrum de diàleg professional

Consell Assessor de la Subdirecció General d’avalu-
acions mèdiques

INTERDEPARTA-
MENTAL

DEPARTAMENT 
DE SALUT
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Consell Administració

Comitè Operatiu de l’Observatori d’Innovació en 
Gestió de la Sanitat a Catalunya

Comitè Institucional de l’Observatori d’Innovació en 
Gestió de la Sanitat a Catalunya

Comissió tècnica de la central de resultats

Comissió tècnica de la central de balanços

Grup de treball sobre iniciatives equipaments sanitaris 
coronavirus

Grup de Treball de Recursos Humans de la central de 
Balanços

Patronat i Comitè de Direcció

Grup de disseny funcional mHealth - CONNECTA

Projecte LATITUD

Ple del Consell General de Serveis Socials  

Comissió Funcional del Consell General de Serveis 
Socials

Taula tècnica de la Gent Gran  

Plenari d’entitats federatives de l’àmbit dels Serveis 
Socials

AGÈNCIA  
D’INFORMACIÓ, 
AVALUACIÓ  
I QUALITAT  
EN SALUT

DEPARTAMENT 
DE TREBALL, 
AFERS SOCIALS  
I FAMÍLIES

TICSALUT
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Consell Català de Salut

Consell de Direcció del CatSalut

Comissió de Proveïdors del CatSalut

Comissió de Sistemes de pagament

Consell Assessor DL 12/2020

Grup d'experts per a la revisió de la contraprestació 
per resultats

Comissió de facturació del CatSalut

Grup de treball de costos de la central de balanços

Comissió Sistemes d’Informació CatSalut

Comissió sobre les funcionalitats de la CIM-10-MC/
SCP

Comissió de Desenvolupament i Millores ECAP

Grup d'experts per a l'anàlisi de la cartera de serveis 
del CatSalut - Coordinació de la Cartera de Serveis 
Assistencials del CatSalut

Grup de treball de gestió de llistes d’espera 

Comissió per a l'abordatge de l'atenció a la ciutadania 
ciutadania-innovació

Criteris i escenaris de priorització assistencial marc 
COVID-19

Comissió Tripartita de la pòlissa de responsabilitat 
civil. Comissió d’Institucions. Comissió de Seguiment

Comitè de pilotatge projecte de gestió de riscos 
SHAM-CATSALUT

Grup de treball per al disseny del nou sistema de Re-
clamacions on line per a tot el SISCAT

Grup de treball per a reactivar les consultes externes 
dels hospitals i la integració AP_AE

Grup de treball per a la  millora del procés de gestió 
de la demanda

Taller de treball: "Repensar la classificació de nivells 
d’hospitals d’aguts del SISCAT"

Grup impulsor del Pla d'acció per a la salut mental i 
addiccions

Grup treball Condicions Laborals àmbit sanitat con-
certada

Comissió de seguiment per a la implantació de la re-
cepta electrònica a Catalunya

Comissió Farmacoterapèutica per al SISCAT (CFT-SIS-
CAT)

Comitè Directiu per a la implantació de la recepta 
electrònica a Catalunya

Grup de treball de coordinació entre el CatSalut i 
representants per al RPT-MHDA

Òrgan coordinador de preus i compra de medicaments 
del SISCAT

Comissió de seguiment de la prestació farmacèutica

Grup de treball Indicadors Medicació Hospitalària

Grup de treball per l’estudi de les durades de les re-
ceptes prescrites en RE per AE

Grup de treball per a l’Índex de qualitat de la pres-
cripció farmacèutica (IQF)

Grup de treball sobre acords de risc compartit (ARC) 
i esquemes de pagament per resultats (EPR)

Consell Assessor de Medicaments en Situacions Es-
pecials (CAMSE)

CATSALUT
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Comissió negociadora del II Conveni Col·lectiu de la 
sanitat concertada

Comissió paritària del II Conveni Col·lectiu de la sa-
nitat concertada

Comissió negociadora del Conveni Col·lectiu d’em-
preses d’atenció domiciliària

Comissió paritària del Conveni Col·lectiu d’empreses 
d’atenció domiciliària

Comissió de salut laboral del Conveni Col·lectiu d’em-
preses d’atenció domiciliària

Comissió d’igualtat del Conveni Col·lectiu d’empreses 
d’atenció domiciliària

ÀMBIT  
NEGOCIACIÓ 
COL·LECTIVA

Consell d’Administració d’UCf

Comissió de Vigilància i Arbitratge del Conveni per 
a l’assistència d’accidents de tràfic (UNESPA)

Subcomissió Permanent de Catalunya del Conveni 
UNESPA

Comitè operatiu d’AUPA

Comissió de fundacions de salut de la Coordinadora 
Catalana de Fundacions

Sectorial de Serveis de Salut i  Socials de PIMEC

Taula sectorial (patronals i sindicats) per a la con-
certació d'un full de ruta amb el Departament d'Afers 
Socials i famílies per a la dignificació del sector de la 
gent gran

Patronat de la Fundació Factor Humà

ALTRES ÀMBITS 
SECTORIALS
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RELACIONS 
INSTITUCIONALS AMB 
CENTRES, INSTITUCIONS I 
SOCIETATS CIENTÍFIQUES

Universidad de Chile ( Xile)

Universidad Mayor de Chile (Xile)

Universidad del Rosario (Colòmbia)

Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando 
Figueira (Brasil)

Universidad de Pernambuco (Brasil)

Universidad Veracruzana (Mèxic)

Universidad Nacional de Rosario (Argentina)

Universidad de la República (Uruguay)

Organització Panamericana de la Salut (OPS)

Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(Equador)

Red de Investigación, Docencia y Extensión 
en Salud para America Latina (Red IDESAL) 

Organització Mundial de la Salut (OMS)

Comissió Europea (CE)

Grup d’Acció B3 d’integració de la atenció 
(DG Sanco, CE) 

European Public Health Association (EUPHA) 

Universitat Bielefeld (Alemanya) 

Prince Leopold Institute of Tropical Medicine 
(ITM; Bèlgica)

Københavns Universitet (Denmark)

University College London (United Kingdom)

Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria (SESPAS) 

Consorcio de Investigación Biomédica 
en Red de Epidemiología y Salud Pública 
(CIBERESP) subprograma d’immigració 
i salut, que reuneix 15 grup de recerca de 
l’Estat Espanyol

Escuela Nacional de Sanidad Carlos III 
(ENSCIII)

Hospital Universitario Ramón y Cajal 
(HURyC)

Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

Universidad de Alicante (UA)

Servicio de Epidemiología de la Consejería 
General de Salud Pública de la Región de 
Murcia (CGSPRM)

Universidad de Sevilla (US)

Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)

Centro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI)

Agència de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB)

Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT)

Institut Català de la Salut (ICS)

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

Universitat de Barcelona (UB)

Consorci Sanitari de Terrassa (CST)

Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA)

Consorci Hospitalari de Vic (CHV)

Fundació Salut Empordà (FSE)

Serveis de Salut Integrats Baix Empordà 
(SSIBE)

Badalona Serveis Assistencials (BSA)

Grup SAGESSA

Centre Integral de Salut Cotxeres (CIS Cotxeres)

Parc Sanitari Pere Virgili

Parc de Salut Mar

Gestió i Prestació de Serveis de Salut de 
Tarragona (GIPSS)

América Llatina (11) Europa (8) Espanya (10) Catalunya (17)



Avinguda Tibidabo 21, 
08022 Barcelona. 
Tel. (34) 932 531 820

consorci@consorci.org 
www.consorci.org 
@CSC_Consorci

mailto:consorci%40consorci.org?subject=
http://www.consorci.org/
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