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Innovació i cooperació, 
l’única recepta

Després de dos anys de pandèmia i quan ens pensàvem 
que les entitats sanitàries i socials ja estaven al límit, 
esclata la guerra d’Ucraïna per tensionar, encara més, les 
nostres organitzacions. La Covid-19 ha tingut un impacte 
econòmic devastador en un sector històricament 
infrafinançat,  per no parlar de la pèrdua d’accessibilitat del 
sistema —amb una reducció de la capacitat diagnòstica 
i un augment de les llistes d’espera— o dels efectes en 
la salut f ísica i mental dels equips professionals. La crisi 
energètica i la consegüent pujada de preus han arribat 
en un moment en què la situació ja era crítica i és per 
això que les fites recollides en la memòria d’enguany 
tenen especial valor. 

Hem acabat el 2022 amb un assoliment històric, com és la 
signatura, per part de patronals i sindicats, d’un preacord 
per al III Conveni Col·lectiu del SISCAT. Un preacord 
que representa, entre altres, millores retributives per 
a més de 60.000 professionals que havien obtingut 
un gran reconeixement social durant la pandèmia, 
però que necessitaven que aquest reconeixement es 
traduís, també, en millores de les condicions laborals. 
Cal destacar, aquí,  l’esforç i el compromís dels agents 
socials durant tota la negociació, que ha durat més 
de dos anys, així com la implicació del Departament 

de Salut, qui, a través d’una injecció extra al pressupost 
previst, ha facilitat aquest acord. 

Tampoc no vull deixar de remarcar la tasca de l’equip 
professional del CSC, qui ha estat sempre al costat de 
les entitats associades, oferint serveis de qualitat i 
cada vegada més especialitzats, i trobant solucions 
innovadores per donar resposta a les dificultats i a 
la complexitat del moment actual. La innovació i la 
cooperació és l’única recepta quan els recursos són 
limitats i, per això, hem estat espacialment actius, en 
aquest 2022, en l’impuls de projectes col·laboratius que 
millorin l’atenció tot contribuint a la sostenibilitat del 
sistema. 

I, quan parlem de sostenibilitat, no ens referim només a la 
sostenibilitat econòmica, sinó també a la mediambiental i 
a la social. El compromís social és un dels principals valors 
del CSC i, per tant, volem acompanyar i donar eines als 
nostres associats per fer una millor gestió en un entorn de 
recursos limitats, però tenint en compte, alhora, l’impacte 
sobre el planeta i prioritzant l’atenció als col·lectius més 
vulnerables, amb la màxima transparència i des del bon 
govern. 

Manel Ferré
President del CSC

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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Innovació i cooperació, l’única recepta

Les fites que resumim a continuació són un reflex de la 
resiliència del nostre sector, format per organitzacions que 
han demostrat una alta capacitat d’adaptació, gràcies 
a professionals amb una gran vocació de servei públic i 
compromesos amb la salut i el benestar de les persones. 
Podem estar especialment orgullosos de tot el que 
hem aconseguit en un 2022 que vam començar amb un 
escenari molt poc esperançador. 

Les fites que resumim a continuació 
són un reflex de la resiliència del nostre 
sector, format per organitzacions que 
han demostrat una alta capacitat 
d’adaptació, gràcies a professionals 
amb una gran vocació de servei públic i 
compromesos amb la salut i el benestar 
de les persones.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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El CSC el 2022: Solucions pràctiques per 
transformar la realitat

El 2022 ha estat un any de recuperació dels sectors sanitari 
i social a Catalunya després de l’epidèmia de Covid-19. Però, 
per al CSC, una recuperació no significa només, com en 
el cas d’altres organitzacions, tornar a posar els serveis en 
marxa amb el ritme normal. L’epidèmia de coronavirus ens 
va obligar a fer més teletreball i a utilitzar noves tecnologies 
de comunicació, però no va fer decaure el ritme de serveis 
que, des de les diferents àrees del CSC, vàrem prestar als 
nostres associats.  

Enguany, tal com pots veure a la memòria, hem continuat 
treballant, des de totes les àrees, a un ritme molt elevat. Però, 
també, amb l’excel·lència tècnica que busquen els nostres 
associats en nosaltres i que ens fa lluitar dia a dia per oferir un 
servei actualitzat en nous coneixements, un servei proactiu 
i un servei creatiu. La veritable recuperació postcovid-19, 
per al CSC, no és, per tant, recuperar l’activitat, perquè mai 
no vam deixar de fer-la. És tornar a mirar decididament a 
l’horitzó, a la cerca de nous serveis que puguin ser profitosos 
per als nostres associats. Nous serveis que marquen un camí 
de progressió i avenç. 

I també volem ser útils als nostres associats i donar-los eines 
amb aplicació pràctica i real. Al CSC no volem ser, com fan 
altres organitzacions, un simple repositori de documents 
teòrics referits al sector sanitari i social, a vegades elaborats 
per tercers. Volem donar eines pràctiques per transformar i 
millorar el sistema, a través dels nostres associats i amb el 

José Augusto García Navarro
Director general del CSC

nostre coneixement, per poder mantenir el suport al llarg 
del temps. 

Amb aquesta visió pràctica i d’acompanyament, l’Àrea de 
Protecció de Dades ha aprovat el Codi de Conducta per al 
tractament de dades personals en l’àmbit de l’atenció 
social. Conscients de l’enorme camí per davant que té el 
sector social en l’aplicació de la normativa de protecció de 
dades, hem volgut estar al costat dels associats i donar-los la 
mateixa eina que ja tenien els proveïdors del sector salut. Es 
tracta, com ja va ser en el seu moment el de l’àmbit sanitari, 
del primer codi de conducta de l’estat referit al sector social. 
Una eina que garanteix l’excel·lència en la protecció de dades 
personals de les organitzacions que l’adoptin. 

És, també, amb aquesta visió d’estar al costat i ser útil a 
l’associat, que l’Àrea de Responsabilitat Social ha creat un 
instrument pràctic per ajudar les institucions sanitàries i 
socials a posar en marxa programes de sostenibilitat: la Guia 
de sostenibilitat per al sector salut i social. Volem que la 
sostenibilitat social, ambiental i econòmica sigui una realitat, 
no només al CSC, sinó també a les entitats associades que 
vulguin emprendre aquest camí. 

I un altre exemple d’oferir eines reals per transformar la 
realitat és la creació de l’Oficina tècnica de projectes, 
que tracta d’acompanyar els nostres associats en la cerca 
d’oportunitats de finançament de projectes d’innovació, la 

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar


    PRESENTACIÓ     EL CSC ASSOCIATS ACCIONS 2022 REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

Memòria d’activitats 2022 | 6

El CSC el 2022: Solucions pràctiques per 
transformar la realitat

La veritable recuperació 
postcovid-19 és tornar a mirar 
decididament a l’horitzó, a 
la cerca de nous serveis que 
puguin ser profitosos per 
als nostres associats. Nous 
serveis que marquen un camí 
de progressió i avenç.

majoria dels quals són d’àmbit europeu. Així mateix, procura 
acompanyar-los en el desplegament pràctic dels projectes, 
que requereixen un elevat grau d’acompliment normatiu, 
amb documentació molt precisa i amb terminis d’execució 
molt  rígids. 

Aquesta orientació al servei proper i pràctic també ha 
impregnat el dia a dia de l’Àrea Jurídica, quan ha elaborat 
informes o consells jurídics; del Servei de Contractacions 
Administratives, quan incorpora formes de tramitació més 
àgils; de l’Àrea de Farmàcia, en l’acompanyament constant en 
la gestió de farmàcia dels associats; de l’Àrea de Comunicació, 
quan elabora o acompanya plans de comunicació, o de 
l’Àrea Associativa, tractant d’aterrar, de forma sostenible, 
en la negociació amb el CatSalut i el Departament de Drets 
Socials, els reptes d’una millor assistència sanitària i social. 

La signatura del III Conveni Col·lectiu del Sistema Integral 
de Salut de Catalunya (SISCAT) és, també, un exemple 
de transformar en un pacte real i estable les demandes 
dels professionals sanitaris i les necessitats de les entitats 
proveïdores. Ha demostrat que l’administració, les patronals 
i els sindicats es poden posar d’acord per a la millora del 
nostre sistema sanitari. I és un bon punt d’inici per abordar 
els reptes de l’harmonització de les condicions del sector 
sanitari públic a Catalunya i continuar posant èmfasi en la 
cerca i retenció de talent a les nostres organitzacions. 

Des de l’Àrea d’Envelliment i Benestar, hem estat oferint 

contínuament consultoria en el desplegament de serveis als 
nostres associats, ajudant a interpretar les transformacions 
normatives d’aquest sector i elaborant eines pràctiques per 
millorar la qualitat de vida de les persones grans del nostre 
país. Al Pla d’envelliment quilòmetre zero, que és una 
eina pràctica d’autodiagnòstic municipal sobre programes 
d’envelliment saludable, s’ha afegit, aquest any, una eina 
de detecció i lluita contra la solitud no volguda als barris 
i comunitats. Així mateix, continuem participant de forma 
activa en el desplegament d’experiències d’integració de 
serveis sanitaris i socials arreu de Catalunya. 

Amb aquesta visió pràctica, també hem fet una reflexió 
sobre l’acompliment del nostre Pla estratègic 2019-2022, 
que volem mantenir en els seus principis, però fent més 
incidència en l’aplicació pràctica de totes les línies. Hem 
decidit mantenir, per la seva vigència, els eixos i línies del 
Pla estratègic, perquè és una molt bona eina orientadora, 
però hem decidit, també, transformar-lo en un pla executiu 
per consolidar les línies ja iniciades i per potenciar les que 
demostren més impacte positiu als nostres associats. 
Creiem que la continuació del Pla estratègic 2019-2022 
amb aquest pla executiu de transformació ens donarà 
encara més valor com una institució capaç d’oferir solucions 
pràctiques als sectors sanitari i social. 

Al CSC no volem ser només un grup de tècnics debatent 
models o un repositori de documents o un grup de pressió. 
També volem ser un instrument per ajudar els nostres 

associats a transformar la realitat en benefici de les persones 
que necessiten serveis sanitaris i socials d’alta qualitat al 
nostre país. Volem ser pràctics, perquè pensem que és la 
millor manera d’afrontar el futur. I volem donar eines útils i 
adaptades a les necessitats dels nostres associats, així com 
formar part de la transformació i millora dels sectors sanitari 
i social.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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EL 2022,
EN XIFRES

116
associats

31
Espais de participació 70

serveis oferts des de 
10 àrees del CSC

38
Jornades i webinars 
organitzats

745
Accions formatives a 
través d’UCf

111
Organismes 
nacionals i 
internacionals amb  
representació

14
Publicacions 
científiques

39
Fòrums nacionals 
i internacionals on 
hem intervingut

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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39 anys al servei de l’associat

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.

Prestem serveis a 115 institucions, entre entitats 
prestadores de serveis de salut i d’atenció a la 
dependència, ajuntaments, diputacions i consells 
comarcals. Tots els nostres associats són entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre. 

També representem les entitats associades 
davant les administracions i d’altres agents del 
sector salut i d’atenció social, com són sindicats, 
associacions professionals, societats científiques, 
entre altres.

Apostem per un lideratge amb capacitat 
d’influència, que integri el món local i les entitats 

Tots els associats 
al CSC són entitats 
públiques o privades 
sense ànim de lucre.

proveïdores amb vocació pública de servei, que 
tingui una visió territorial i que impulsi una xarxa 
d’atenció sanitària i social que posi les persones 
al centre.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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Missió

Ser el principal referent pel coneixement i capacitat  
de  cooperació, influència i anticipació davant els 
nous reptes del sistema de salut i social.

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.

Visió

Valors

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.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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PresidènciaPresidència

Consell Rector

Comissió Permanent

Direcció General

Comissió de Gestió Salut Comissió de Gestió Social

Junta Directiva

Secretari General

Assemblea General
Patronal CAPSS

Junta General 
del CSC

Estructura organizativa 

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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Defensa dels interessos de l’associat 

• Representació davant les administracions
i altres institucions

Informació permanent

• 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

• Assessorament laboral, jurídic i acompanyament 
específic

• Implementació de models d’atenció i reformes de 
salut

• 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

Àmbit social

• Disseny, implementació i gestió de serveis de l’àmbit 
social

• Disseny i acompanyament en projectes de l’àmbit 
social

• Assessorament expert i consultoria 
• Investigació, innovació i formació 

Espais  de  participació  i de gestió del 
coneixement

• 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

Negociació de convenis col·lectius laborals

• Negociació de convenis col·lectius laborals
• Representació davant conflictes col·lectius laborals

Benchmarking

• 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

Cartera de 
serveis 

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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Contractació administrativa

• 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
• 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

• 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

Bones pràctiques

• 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

Recerca (Servei d’Estudis i Prospectives en 
Polítiques de Salut)

• 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

Protecció de dades

• Codi de Conducta per al tractament de dades 
personals en l’àmbit sanitari

• Servei de Delegat de Protecció de Dades
• Adaptació a LO 3/2018, de protecció de dades personals 

i garantia de drets digitals
• Suport al Delegat de Protecció de Dades
• Implementació del Reglament General de Protecció 

de Dades

• Consultoria bàsica
• Altres serveis ad hoc (auditoria, anàlisi de riscos, etc.)
• Implementació de models de Compliance
• Anàlisi de riscos i auditories de Compliance

Gestió de persones

• Selecció i recerca de directius i professionals 
• Avaluació de directius i altres professionals 
• Models de desenvolupament del talent 
• Programa de desenvolupament de competències 

relacionals
• Servei d’innovació amb Future for Work Institute

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)

• Orientació i formació 100% subvencionada

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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La nostra xarxa 
associativa

116116

Residències gent gran, 
salut mental, discapacitat  

i centres de dia 

64

Hospitals d’aguts

43EAPs53
CUAPs06

14
Hospitals psiquiàtrics 

amb internament

61
Centres de salut mental 

(31 CSMA i 30 CSMIJ)

24
Hospitals de dia

(12 infantojuvenil i 12 
adults)

21
Serveis de rehabilitació 

comunitària d’adults

16
CASD

Atenció a la salut mental i addiccions:

Atenció primària: 
Atenció 

hospitalària:

Àmbit social:  

Associats
Centres sociosanitaris 

amb internament

46 41
Hospitals 

de dia  

46
UFISS

47
PADES

59
EAIA

Activitat atenció intermèdia:

1. Ajuntament d’Alcover
2. Fundació Privada i Benèfica Assís

NOUS ASSOCIATS 2022

36

2621

29
Entitats sense 
afany de lucre

Entitats del 
sector públic 
local

Ajuntaments

2
Diputacions

Empreses públiques,
consorcis i altres entitats del 
sector públic Generalitat

2
Consells comarcals

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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Espais de 
participació

Àrea Associativa
• Comissió d’Atenció Social
• Comissió de Direccions Assistencials
• Comissió d’Atenció Primària
• Comissió d’Atenció Intermèdia
• Comissió de Psiquiatria i Salut Mental
• Comissió Economicofinancera
• Comissió Tècnica Economicofinancera
• Comissió de Serveis Generals
• Comissió de Recerca Qualitativa
• Subcomissió de Treball Social Sociosanitari
• Subcomissió de Treball Social d’Aguts
• Grup d’Avaluació de la Integració Assistencial (GAIA)
• Grup de Treball de Benchmark d’Anàlisi de les Millors 

Pràctiques Clíniques
• Grup de Treball de Neteja
• Grup de Treball de l’Update de Serveis Generals
• Grup de Treball de Coordinadors i Coordinadores de 

Voluntariat
• Grup de Gestió d’infraestructures, manteniment i enginyeria
• Comunitat de Pràctica de Processos Assistencials
• Espai de Reflexió Ètica

Patronal CAPSS
• Sessions Plenàries de Responsables de Gestió de Persones
• Comissió Assessora CAPSS
• Comissió CreaTalent
• Grup de Treball de Condicions Laborals

Àrea de Farmàcia i del Medicament
• Comissió de Responsables de Farmàcia
• Comissió Executiva de Farmàcia
• Comissió Assessora de Farmàcia
• Grup de Treball de Tarifes Farmacològiques
• Grup de Treball de Farmacèutics d’Atenció Primària

Àrea d’Innovació i Partenariat
• iNexesCSC

Àrea de Responsabilitat Social
• Comissió de Responsabilitat Social i ODS

Àrea de Comunicació
• Grup de Treball de Responsables de Comunicació

La Comissió de Responsabilitat Social i ODS agafa 
el relleu del grup promotor

Constituïm el grup de gestió d’infraestructures, manteniment 
i enginyeria, nou espai de participació del CSC

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1532/arranca-la-comissio-de-responsabilitat-social-i-ods-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1532/arranca-la-comissio-de-responsabilitat-social-i-ods-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1581/el-grup-de-gestio-dinfraestructures-manteniment-i-enginyeria-nou-espai-de-participacio-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1581/el-grup-de-gestio-dinfraestructures-manteniment-i-enginyeria-nou-espai-de-participacio-del-csc
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s Defensem els interessos dels nostres 
associats | 18

Fomentem la formació continuada i
l’actualització de coneixements dels 
professionals | 26

Oferim serveis de qualitat a les entitats
associades | 31

Proporcionem informació actualitzada, 
immediata i transparent | 34 

Promovem una atenció social i 
sanitària integrada i centrada en la 
persona | 36

Impulsem la transformació de les
organitzacions i del sistema a través 
de la innovació i la col·laboració | 38 

Compartim coneixement i bones 
pràctiques | 43

Fem recerca per generar propostes 
que millorin la salut i el benestar de 
les persones | 48

Contribuïm a un món més sostenible
socialment i mediambientalment  | 53
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Defensem els interessos dels 
nostres associats

GENER

Reprenem les reunions del Pla integral d’atenció a 
les persones amb trastorn mental i addiccions

Participem en la primera reunió de 
la Comissió d’estudi sobre la salut 
mental i les addiccions del Parlament

FEBRER

Fem arribar al Departament de Salut el 
document Propostes d’accions de millora per a 
l’Atenció Primària i Comunitària en l’atenció al 
SARS-CoV-2 

Participem en la represa de la Comissió per a l’Impuls 
estratègic en l’APiC del Departament de Salut

Formem part del grup 
d’experts per a la creació 
de l’Agència d’Atenció 
Integrada Social i Sanitària

Participem en una nova 
etapa del Fòrum de Diàleg 
Professional, coordinant els 
grups de treball dels reptes 
3 i 4

Formem part de la Taula 
de treball per impulsar 
accions urgents que 
abordin la manca de 
professionals al sistema 
sanitari català, del CatSalut

Continuem donant veu als associats formant part dels principals 
òrgans de participació del sector i propiciant un contacte 
permanent amb els representants de les diferents administracions. 
També defensem els interessos de les entitats associades prenent 
part en la negociació de convenis col·lectius, participant en les 
comissions paritàries i representant-les davant els conflictes 
col·lectius laborals.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1507/represa-del-pla-integral-datencio-a-les-persones-amb-trastorn-mental-i-addiccions
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1507/represa-del-pla-integral-datencio-a-les-persones-amb-trastorn-mental-i-addiccions
http://link.consorci.org/c?p=wAbNA0rCxBDQlUXQxdDID9CD9krQjOYa0LQndQt3xBAMfdC40NfQiUTQo0PQvCPQo9Df0MpLB1PZiGh0dHA6Ly93d3cuY29uc29yY2kub3JnL2FjdHVhbGl0YXQvbm90aWNpZXMvMTUwOS9wcmltZXJhLXJldW5pby1kZS1sYS1jb21pc3Npby1kZXN0dWRpLWRlLWxhLXNhbHV0LW1lbnRhbC1pLWxlcy1hZGRpY2Npb25zLWRlbC1wYXJsYW1lbnSlNDQyOTS2VUhUOUhJaDBvMC0tZkY0c1Rfd1BSQcC2THZwc0hoZXN6RUM2clhlY3NIMWl3Z7FsaW5rLmNvbnNvcmNpLm9yZ8QU0JALT9CXDS0HXtCQMTYoHinQxi43XlJ1
http://link.consorci.org/c?p=wAbNA0rCxBDQlUXQxdDID9CD9krQjOYa0LQndQt3xBAMfdC40NfQiUTQo0PQvCPQo9Df0MpLB1PZiGh0dHA6Ly93d3cuY29uc29yY2kub3JnL2FjdHVhbGl0YXQvbm90aWNpZXMvMTUwOS9wcmltZXJhLXJldW5pby1kZS1sYS1jb21pc3Npby1kZXN0dWRpLWRlLWxhLXNhbHV0LW1lbnRhbC1pLWxlcy1hZGRpY2Npb25zLWRlbC1wYXJsYW1lbnSlNDQyOTS2VUhUOUhJaDBvMC0tZkY0c1Rfd1BSQcC2THZwc0hoZXN6RUM2clhlY3NIMWl3Z7FsaW5rLmNvbnNvcmNpLm9yZ8QU0JALT9CXDS0HXtCQMTYoHinQxi43XlJ1
http://link.consorci.org/c?p=wAbNA0rCxBDQlUXQxdDID9CD9krQjOYa0LQndQt3xBAMfdC40NfQiUTQo0PQvCPQo9Df0MpLB1PZiGh0dHA6Ly93d3cuY29uc29yY2kub3JnL2FjdHVhbGl0YXQvbm90aWNpZXMvMTUwOS9wcmltZXJhLXJldW5pby1kZS1sYS1jb21pc3Npby1kZXN0dWRpLWRlLWxhLXNhbHV0LW1lbnRhbC1pLWxlcy1hZGRpY2Npb25zLWRlbC1wYXJsYW1lbnSlNDQyOTS2VUhUOUhJaDBvMC0tZkY0c1Rfd1BSQcC2THZwc0hoZXN6RUM2clhlY3NIMWl3Z7FsaW5rLmNvbnNvcmNpLm9yZ8QU0JALT9CXDS0HXtCQMTYoHinQxi43XlJ1
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1522/propostes-de-millora-per-a-latencio-primaria-en-latencio-al-sars-cov-2 
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1522/propostes-de-millora-per-a-latencio-primaria-en-latencio-al-sars-cov-2 
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1522/propostes-de-millora-per-a-latencio-primaria-en-latencio-al-sars-cov-2 
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1530/participem-en-la-represa-de-la-comissio-per-a-limpuls-estrategic-en-latencio-primaria-i-salut-comunitaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1530/participem-en-la-represa-de-la-comissio-per-a-limpuls-estrategic-en-latencio-primaria-i-salut-comunitaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1520/el-csc-al-grup-dexperts-per-a-la-creacio-de-lagencia-datencio-integrada-social-i-sanitaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1520/el-csc-al-grup-dexperts-per-a-la-creacio-de-lagencia-datencio-integrada-social-i-sanitaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1520/el-csc-al-grup-dexperts-per-a-la-creacio-de-lagencia-datencio-integrada-social-i-sanitaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1520/el-csc-al-grup-dexperts-per-a-la-creacio-de-lagencia-datencio-integrada-social-i-sanitaria
https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/eixos-xiv-legislatura/forum-dialeg-professional/grups-treball/
https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/eixos-xiv-legislatura/forum-dialeg-professional/grups-treball/
https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/eixos-xiv-legislatura/forum-dialeg-professional/grups-treball/
https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/eixos-xiv-legislatura/forum-dialeg-professional/grups-treball/
https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/eixos-xiv-legislatura/forum-dialeg-professional/grups-treball/
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MARÇ

Renovem la representació al 
Consell de Direcció del CatSalut

La secretària general del Departament de 
Salut assisteix a la Junta General del CSC i 
l’Assemblea General de la patronal CAPSS 

Participem en el nou Grup 
de treball de reconversió 
del Programa d’Integració 
Assistencial (PIA) 

ABRIL

El sotsdirector i la directora de l’Àrea 
Econòmica del CatSalut intervenen a la 
Comissió Permanent i de Gestió Salut 
del CSC

Es presenta la cartera de 
serveis de l’atenció primària 
i comunitària a la Comissió 
d’APiC

Formem part del nou 
Consell Assessor de l’Atenció 
Primària i Comunitària 
(APiC)

Participem en la presentació de dibi, la 
xarxa pública de diagnòstic biomèdic i 
per la imatge

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1535/el-csc-renova-la-seva-representacio-al-consell-de-direccio-del-catsalut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1535/el-csc-renova-la-seva-representacio-al-consell-de-direccio-del-catsalut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1546/el-departament-de-salut-reconeix-lesforc-de-les-institucions-associades
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1546/el-departament-de-salut-reconeix-lesforc-de-les-institucions-associades
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1546/el-departament-de-salut-reconeix-lesforc-de-les-institucions-associades
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/mapa-estrategic-2022-2024/sistemes-pagament/definir-nou-sistema-pagament-atencio-intermedia/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/mapa-estrategic-2022-2024/sistemes-pagament/definir-nou-sistema-pagament-atencio-intermedia/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/mapa-estrategic-2022-2024/sistemes-pagament/definir-nou-sistema-pagament-atencio-intermedia/
https://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/presentacio/mapa-estrategic-2022-2024/sistemes-pagament/definir-nou-sistema-pagament-atencio-intermedia/
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1560/el-sotsdirector-i-la-directora-de-lrea-economica-del-catsalut-intervenen-a-la-comissio-permanent-i-de-gestio-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1560/el-sotsdirector-i-la-directora-de-lrea-economica-del-catsalut-intervenen-a-la-comissio-permanent-i-de-gestio-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1560/el-sotsdirector-i-la-directora-de-lrea-economica-del-catsalut-intervenen-a-la-comissio-permanent-i-de-gestio-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1561/presentacio-de-la-cartera-de-serveis-de-latencio-primaria-i-comunitaria-a-la-comissio-dapic
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1561/presentacio-de-la-cartera-de-serveis-de-latencio-primaria-i-comunitaria-a-la-comissio-dapic
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1561/presentacio-de-la-cartera-de-serveis-de-latencio-primaria-i-comunitaria-a-la-comissio-dapic
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1561/presentacio-de-la-cartera-de-serveis-de-latencio-primaria-i-comunitaria-a-la-comissio-dapic
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1567/constituit-el-nou-consell-assessor-de-latencio-primaria-i-comunitaria-apic
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1567/constituit-el-nou-consell-assessor-de-latencio-primaria-i-comunitaria-apic
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1567/constituit-el-nou-consell-assessor-de-latencio-primaria-i-comunitaria-apic
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1567/constituit-el-nou-consell-assessor-de-latencio-primaria-i-comunitaria-apic
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1563/participem-en-la-presentacio-de-dibi-la-xarxa-publica-de-diagnostic-biomedic-i-per-la-imatge
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1563/participem-en-la-presentacio-de-dibi-la-xarxa-publica-de-diagnostic-biomedic-i-per-la-imatge
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1563/participem-en-la-presentacio-de-dibi-la-xarxa-publica-de-diagnostic-biomedic-i-per-la-imatge
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MAIG

Ens reunim amb el 
Departament de Drets 
Socials per tractar la 
creació d’una xarxa de 
serveis d’atenció pública 
de qualitat amb el 
finançament adequat

Comptem amb nous 
representants al Consell Assessor 
de Salut Mental i Addiccions

Participem en la primera sessió 
presencial de la Comissió d’Estudi 
sobre la Salut Mental i les 
Addiccions del Parlament

JUNY

El director de l’Àrea Assistencial 
del CatSalut participa en 
la Comissió de Direccions 
Assistencials del CSC

Ens reunim amb el president Aragonès 
per demanar que es garanteixin els 
recursos necessaris per restituir l’accés al 
sistema de salut i millorar les condicions 
dels professionals

Ens reunim amb el 
Departament de Drets Socials 
per abordar el sobrecost 
COVID-19 i les tarifes 2022

Formem part del 
grup d’experts del 
Parlament sobre 
l’impacte de la Covid-19 
a residències

Participem en la constitució de la 
Taula del Pacte Nacional de Salut 
Mental

Ens posicionem sobre el projecte 
de llei per consolidar l’equitat, 
universalitat i cohesió de l’SNS

Participem en el nou 
Consell Assessor de l’Atenció 
Sociosanitària

Formem part del 
Comitè Permanent 
de l’Observatori per a 
situacions de violència 
en l’àmbit sanitari

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1594/reunio-del-csc-amb-el-departament-de-drets-socials
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1594/reunio-del-csc-amb-el-departament-de-drets-socials
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1594/reunio-del-csc-amb-el-departament-de-drets-socials
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1594/reunio-del-csc-amb-el-departament-de-drets-socials
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1594/reunio-del-csc-amb-el-departament-de-drets-socials
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1594/reunio-del-csc-amb-el-departament-de-drets-socials
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1594/reunio-del-csc-amb-el-departament-de-drets-socials
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1594/reunio-del-csc-amb-el-departament-de-drets-socials
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1589/representacio-del-csc-al-consell-assessor-de-salut-mental-i-addiccions
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1589/representacio-del-csc-al-consell-assessor-de-salut-mental-i-addiccions
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1589/representacio-del-csc-al-consell-assessor-de-salut-mental-i-addiccions
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1591/el-csc-participa-en-la-comissio-destudi-sobre-la-salut-mental-i-les-addiccions
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1591/el-csc-participa-en-la-comissio-destudi-sobre-la-salut-mental-i-les-addiccions
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1591/el-csc-participa-en-la-comissio-destudi-sobre-la-salut-mental-i-les-addiccions
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1591/el-csc-participa-en-la-comissio-destudi-sobre-la-salut-mental-i-les-addiccions
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1600/el-director-de-lrea-assistencial-del-catsalut-participa-en-la-comissio-de-direccions-assistencials-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1600/el-director-de-lrea-assistencial-del-catsalut-participa-en-la-comissio-de-direccions-assistencials-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1600/el-director-de-lrea-assistencial-del-catsalut-participa-en-la-comissio-de-direccions-assistencials-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1600/el-director-de-lrea-assistencial-del-catsalut-participa-en-la-comissio-de-direccions-assistencials-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1620/demanem-al-president-aragones-que-es-granteixin-els-recursos-necessaris-per-restituir-lacces-al-sistema-de-salut-i-millorar-les-condicions-dels-professionals
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1620/demanem-al-president-aragones-que-es-granteixin-els-recursos-necessaris-per-restituir-lacces-al-sistema-de-salut-i-millorar-les-condicions-dels-professionals
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1620/demanem-al-president-aragones-que-es-granteixin-els-recursos-necessaris-per-restituir-lacces-al-sistema-de-salut-i-millorar-les-condicions-dels-professionals
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1620/demanem-al-president-aragones-que-es-granteixin-els-recursos-necessaris-per-restituir-lacces-al-sistema-de-salut-i-millorar-les-condicions-dels-professionals
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1620/demanem-al-president-aragones-que-es-granteixin-els-recursos-necessaris-per-restituir-lacces-al-sistema-de-salut-i-millorar-les-condicions-dels-professionals
http://Reunió amb Drets Socials per abordar el sobrecost COVID-19 i les tarifes 2022
http://Reunió amb Drets Socials per abordar el sobrecost COVID-19 i les tarifes 2022
http://Reunió amb Drets Socials per abordar el sobrecost COVID-19 i les tarifes 2022
http://Reunió amb Drets Socials per abordar el sobrecost COVID-19 i les tarifes 2022
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1623/el-csc-al-grup-dexperts-del-parlament-sobre-limpacte-de-la-covid-19-a-residencies
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1623/el-csc-al-grup-dexperts-del-parlament-sobre-limpacte-de-la-covid-19-a-residencies
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1623/el-csc-al-grup-dexperts-del-parlament-sobre-limpacte-de-la-covid-19-a-residencies
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1623/el-csc-al-grup-dexperts-del-parlament-sobre-limpacte-de-la-covid-19-a-residencies
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1623/el-csc-al-grup-dexperts-del-parlament-sobre-limpacte-de-la-covid-19-a-residencies
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1626/participem-en-la-constitucio-de-la-taula-del-pacte-nacional-de-salut-mental
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1626/participem-en-la-constitucio-de-la-taula-del-pacte-nacional-de-salut-mental
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1626/participem-en-la-constitucio-de-la-taula-del-pacte-nacional-de-salut-mental
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1638/posicionament-del-csc-sobre-el-projecte-de-llei-per-consolidar-lequitat-universalitat-i-cohesio-de-lsns
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1638/posicionament-del-csc-sobre-el-projecte-de-llei-per-consolidar-lequitat-universalitat-i-cohesio-de-lsns
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1638/posicionament-del-csc-sobre-el-projecte-de-llei-per-consolidar-lequitat-universalitat-i-cohesio-de-lsns
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1583/representacio-del-csc-al-nou-consell-assessor-de-latencio-sociosanitaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1583/representacio-del-csc-al-nou-consell-assessor-de-latencio-sociosanitaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1583/representacio-del-csc-al-nou-consell-assessor-de-latencio-sociosanitaria
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Es-crea-lObservatori-per-a-situacions-de-violencia-en-lambit-sanitari
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Es-crea-lObservatori-per-a-situacions-de-violencia-en-lambit-sanitari
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Es-crea-lObservatori-per-a-situacions-de-violencia-en-lambit-sanitari
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Es-crea-lObservatori-per-a-situacions-de-violencia-en-lambit-sanitari
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Es-crea-lObservatori-per-a-situacions-de-violencia-en-lambit-sanitari
https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Es-crea-lObservatori-per-a-situacions-de-violencia-en-lambit-sanitari
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JULIOL

Participem en la primera 
reunió de la Taula 
d’Entitats i Patronals 
de l’Agència d’Atenció 
Integrada Social i Sanitària 
(AISS)

La directora d’operacions del SEM 
presenta el Programa d’atenció 
telefònica del Pla de prevenció del 
suïcidi a la Comissió de Psiquiatria

Assistim a la reunió de la Comissió 
Assessora de Malalties Minoritàries 
del Departament de Salut

SETEMBRE

Ens reunim amb la secretària 
general del Departament de 
Salut, qui ens anuncia que 
la Comissió de Retribucions 
autoritza el restabliment 
de retribucions a les EPIC 
afectades pel Conveni 
Col·lectiu del SISCAT

Acordem amb Drets Socials l’increment 
del 3% de les tarifes

Abordem amb 
el Departament 
d’Economia i Hisenda 
la situació econòmica 
de les entitats 
sanitàries

Intervenim a la Comissió d’Estudi 
sobre la Salut Mental i les 
Addiccions del Parlament

El director del Consell Assessor 
per al Desenvolupament 
Sostenible intervé a la Comissió 
de Responsabilitat Social del CSC

La cap operativa de l’Atenció 
Intermèdia del CatSalut intervé a la 
Comissió d’Atenció Intermèdia del CSC

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1647/el-csc-a-la-taula-dentitats-i-patronals-de-laiss
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1647/el-csc-a-la-taula-dentitats-i-patronals-de-laiss
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1647/el-csc-a-la-taula-dentitats-i-patronals-de-laiss
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1647/el-csc-a-la-taula-dentitats-i-patronals-de-laiss
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1647/el-csc-a-la-taula-dentitats-i-patronals-de-laiss
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1647/el-csc-a-la-taula-dentitats-i-patronals-de-laiss
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1652/presentacio-del-programa-datencio-telefonica-del-pla-de-prevencio-del-suicidi-a-la-comissio-de-psiquiatria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1652/presentacio-del-programa-datencio-telefonica-del-pla-de-prevencio-del-suicidi-a-la-comissio-de-psiquiatria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1652/presentacio-del-programa-datencio-telefonica-del-pla-de-prevencio-del-suicidi-a-la-comissio-de-psiquiatria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1652/presentacio-del-programa-datencio-telefonica-del-pla-de-prevencio-del-suicidi-a-la-comissio-de-psiquiatria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1656/el-csc-a-la-comissio-assessora-de-malalties-minoritaries-del-departament-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1656/el-csc-a-la-comissio-assessora-de-malalties-minoritaries-del-departament-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1656/el-csc-a-la-comissio-assessora-de-malalties-minoritaries-del-departament-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1669/el-govern-autoritza-la-proposta-per-al-restabliment-de-retribucions-de-la-comissio-negociadora-del-conveni-del-siscat
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1669/el-govern-autoritza-la-proposta-per-al-restabliment-de-retribucions-de-la-comissio-negociadora-del-conveni-del-siscat
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1669/el-govern-autoritza-la-proposta-per-al-restabliment-de-retribucions-de-la-comissio-negociadora-del-conveni-del-siscat
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1669/el-govern-autoritza-la-proposta-per-al-restabliment-de-retribucions-de-la-comissio-negociadora-del-conveni-del-siscat
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1669/el-govern-autoritza-la-proposta-per-al-restabliment-de-retribucions-de-la-comissio-negociadora-del-conveni-del-siscat
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1669/el-govern-autoritza-la-proposta-per-al-restabliment-de-retribucions-de-la-comissio-negociadora-del-conveni-del-siscat
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1669/el-govern-autoritza-la-proposta-per-al-restabliment-de-retribucions-de-la-comissio-negociadora-del-conveni-del-siscat
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1669/el-govern-autoritza-la-proposta-per-al-restabliment-de-retribucions-de-la-comissio-negociadora-del-conveni-del-siscat
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1691/acord-amb-drets-socials-per-a-lincrement-de-tarifes-del-3
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1691/acord-amb-drets-socials-per-a-lincrement-de-tarifes-del-3
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1681/abordem-amb-economia-i-hisenda-la-situacio-economica-de-les-entitats-sanitaries
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1681/abordem-amb-economia-i-hisenda-la-situacio-economica-de-les-entitats-sanitaries
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1681/abordem-amb-economia-i-hisenda-la-situacio-economica-de-les-entitats-sanitaries
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1681/abordem-amb-economia-i-hisenda-la-situacio-economica-de-les-entitats-sanitaries
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1681/abordem-amb-economia-i-hisenda-la-situacio-economica-de-les-entitats-sanitaries
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1681/abordem-amb-economia-i-hisenda-la-situacio-economica-de-les-entitats-sanitaries
http://link.consorci.org/c?p=wAbNBD_CxBAWDdDW0I840NdUR9Ca5lJQ0LcpagfEEAHn0J4e0LjjdEbQnUY0W9CGKmHQj9mBaHR0cDovL3d3dy5jb25zb3JjaS5vcmcvYWN0dWFsaXRhdC9ub3RpY2llcy8xNjkyL2ludGVydmVuY2lvLWRlbC1jc2MtYS1sYS1jb21pc3Npby1kZXN0dWRpLXNvYnJlLWxhLXNhbHV0LW1lbnRhbC1pLWxlcy1hZGRpY2Npb25zpTQ0Mjk0tjJfWnM4SW5JR1VxWHFqX1hrMUl0eVHAtmE4WERaeFU2QmtPcWNDN1JSTUJyVVGxbGluay5jb25zb3JjaS5vcmfEFNCQC0_Qlw0tB17QkDE2KB4p0MYuN15SdQ
http://link.consorci.org/c?p=wAbNBD_CxBAWDdDW0I840NdUR9Ca5lJQ0LcpagfEEAHn0J4e0LjjdEbQnUY0W9CGKmHQj9mBaHR0cDovL3d3dy5jb25zb3JjaS5vcmcvYWN0dWFsaXRhdC9ub3RpY2llcy8xNjkyL2ludGVydmVuY2lvLWRlbC1jc2MtYS1sYS1jb21pc3Npby1kZXN0dWRpLXNvYnJlLWxhLXNhbHV0LW1lbnRhbC1pLWxlcy1hZGRpY2Npb25zpTQ0Mjk0tjJfWnM4SW5JR1VxWHFqX1hrMUl0eVHAtmE4WERaeFU2QmtPcWNDN1JSTUJyVVGxbGluay5jb25zb3JjaS5vcmfEFNCQC0_Qlw0tB17QkDE2KB4p0MYuN15SdQ
http://link.consorci.org/c?p=wAbNBD_CxBAWDdDW0I840NdUR9Ca5lJQ0LcpagfEEAHn0J4e0LjjdEbQnUY0W9CGKmHQj9mBaHR0cDovL3d3dy5jb25zb3JjaS5vcmcvYWN0dWFsaXRhdC9ub3RpY2llcy8xNjkyL2ludGVydmVuY2lvLWRlbC1jc2MtYS1sYS1jb21pc3Npby1kZXN0dWRpLXNvYnJlLWxhLXNhbHV0LW1lbnRhbC1pLWxlcy1hZGRpY2Npb25zpTQ0Mjk0tjJfWnM4SW5JR1VxWHFqX1hrMUl0eVHAtmE4WERaeFU2QmtPcWNDN1JSTUJyVVGxbGluay5jb25zb3JjaS5vcmfEFNCQC0_Qlw0tB17QkDE2KB4p0MYuN15SdQ
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1686/el-director-del-consell-assessor-per-al-desenvolupament-sostenible-a-la-comissio-de-responsabilitat-social-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1686/el-director-del-consell-assessor-per-al-desenvolupament-sostenible-a-la-comissio-de-responsabilitat-social-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1686/el-director-del-consell-assessor-per-al-desenvolupament-sostenible-a-la-comissio-de-responsabilitat-social-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1686/el-director-del-consell-assessor-per-al-desenvolupament-sostenible-a-la-comissio-de-responsabilitat-social-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1638/posicionament-del-csc-sobre-el-projecte-de-llei-per-consolidar-lequitat-universalitat-i-cohesio-de-lsns
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1662/la-nova-cap-operativa-de-latencio-intermedia-del-catsalut-a-la-comissio-dai-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1662/la-nova-cap-operativa-de-latencio-intermedia-del-catsalut-a-la-comissio-dai-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1662/la-nova-cap-operativa-de-latencio-intermedia-del-catsalut-a-la-comissio-dai-del-csc
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OCTUBRE

Ens reunim amb els 
responsables de Salut 
del nou Govern

Formem part de la Comissió 
d’Innovació i Transformació 
del Sistema de Salut del 
Departament de Salut

Rebem la visita de la Cooperativa 
Hospitals Antioquia, de Colòmbia

NOVEMBRE

Joan Vegué participa en la 
Comissió de Psiquiatria i Salut 
Mental del CSC

Ens posicionem a favor d’una normativa 
específica en compra pública del sector 
sanitari

Formem part de la 
Subcomissió d’Adopció de la 
Innovació al Sistema de Salut 
del Departament de Salut

Formem part de 
la nova Comissió 
Assessora de l’Oficina 
de Salut Bucodental 
del Departament de 
Salut

Obertament presenta el segell 
antiestigma a la Comissió de 
Psiquiatria i Salut Mental del CSC

La subdirectora 
general de l’ICAM 
intervé a la reunió del 
Grup de referents d’IT 
del CSC

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://link.consorci.org/c?p=wAbNBFvCxBDQxNCx0LIZbR7QgE7QjNDUHtCm0J9c0MfQvcQQ0Ic80JnQxtCvU9CuQ9CP_Fgh0IfQ3hLQodlraHR0cDovL3d3dy5jb25zb3JjaS5vcmcvYWN0dWFsaXRhdC9ub3RpY2llcy8xNzI2L3ByaW1lcmEtdHJvYmFkYS1kZWwtY3NjLWFtYi1lbHMtbm91cy1yZXNwb25zYWJsZXMtZGUtc2FsdXSlNDQyOTS2N0xwNmZTZU95RXVQSU9aa2F5ZVBpUcC2R1pNVjRxNDR2ay0zZFg3Nm1va0tGQbFsaW5rLmNvbnNvcmNpLm9yZ8QU0JALT9CXDS0HXtCQMTYoHinQxi43XlJ1
http://link.consorci.org/c?p=wAbNBFvCxBDQxNCx0LIZbR7QgE7QjNDUHtCm0J9c0MfQvcQQ0Ic80JnQxtCvU9CuQ9CP_Fgh0IfQ3hLQodlraHR0cDovL3d3dy5jb25zb3JjaS5vcmcvYWN0dWFsaXRhdC9ub3RpY2llcy8xNzI2L3ByaW1lcmEtdHJvYmFkYS1kZWwtY3NjLWFtYi1lbHMtbm91cy1yZXNwb25zYWJsZXMtZGUtc2FsdXSlNDQyOTS2N0xwNmZTZU95RXVQSU9aa2F5ZVBpUcC2R1pNVjRxNDR2ay0zZFg3Nm1va0tGQbFsaW5rLmNvbnNvcmNpLm9yZ8QU0JALT9CXDS0HXtCQMTYoHinQxi43XlJ1
http://link.consorci.org/c?p=wAbNBFvCxBDQxNCx0LIZbR7QgE7QjNDUHtCm0J9c0MfQvcQQ0Ic80JnQxtCvU9CuQ9CP_Fgh0IfQ3hLQodlraHR0cDovL3d3dy5jb25zb3JjaS5vcmcvYWN0dWFsaXRhdC9ub3RpY2llcy8xNzI2L3ByaW1lcmEtdHJvYmFkYS1kZWwtY3NjLWFtYi1lbHMtbm91cy1yZXNwb25zYWJsZXMtZGUtc2FsdXSlNDQyOTS2N0xwNmZTZU95RXVQSU9aa2F5ZVBpUcC2R1pNVjRxNDR2ay0zZFg3Nm1va0tGQbFsaW5rLmNvbnNvcmNpLm9yZ8QU0JALT9CXDS0HXtCQMTYoHinQxi43XlJ1
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1702/el-csc-a-la-comissio-dinnovacio-i-transformacio-del-sistema-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1702/el-csc-a-la-comissio-dinnovacio-i-transformacio-del-sistema-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1702/el-csc-a-la-comissio-dinnovacio-i-transformacio-del-sistema-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1702/el-csc-a-la-comissio-dinnovacio-i-transformacio-del-sistema-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1701/el-csc-rep-la-visita-de-la-cooperativa-hospitals-antioquia-de-colombia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1701/el-csc-rep-la-visita-de-la-cooperativa-hospitals-antioquia-de-colombia
http://link.consorci.org/c?p=wAbNBE7CxBA80K7QhNCQ5lsWQtCI0MdsH9C20IZUBsQQ5f5ANH9cQ0HQh37QqNDI0KfQgeBO2W9odHRwOi8vd3d3LmNvbnNvcmNpLm9yZy9hY3R1YWxpdGF0L25vdGljaWVzLzE3MDgvam9hbi12ZWd1ZS1hLWxhLWNvbWlzc2lvLWRlLXBzaXF1aWF0cmlhLWktc2FsdXQtbWVudGFsLWRlbC1jc2OlNDQyOTS2OWEwaW8ycEQwVVNTMTFHeW5XYloyQcC2dmtZb056eUtna3FNQTdXdVRiWEJTd7FsaW5rLmNvbnNvcmNpLm9yZ8QU0JALT9CXDS0HXtCQMTYoHinQxi43XlJ1
http://link.consorci.org/c?p=wAbNBE7CxBA80K7QhNCQ5lsWQtCI0MdsH9C20IZUBsQQ5f5ANH9cQ0HQh37QqNDI0KfQgeBO2W9odHRwOi8vd3d3LmNvbnNvcmNpLm9yZy9hY3R1YWxpdGF0L25vdGljaWVzLzE3MDgvam9hbi12ZWd1ZS1hLWxhLWNvbWlzc2lvLWRlLXBzaXF1aWF0cmlhLWktc2FsdXQtbWVudGFsLWRlbC1jc2OlNDQyOTS2OWEwaW8ycEQwVVNTMTFHeW5XYloyQcC2dmtZb056eUtna3FNQTdXdVRiWEJTd7FsaW5rLmNvbnNvcmNpLm9yZ8QU0JALT9CXDS0HXtCQMTYoHinQxi43XlJ1
http://link.consorci.org/c?p=wAbNBE7CxBA80K7QhNCQ5lsWQtCI0MdsH9C20IZUBsQQ5f5ANH9cQ0HQh37QqNDI0KfQgeBO2W9odHRwOi8vd3d3LmNvbnNvcmNpLm9yZy9hY3R1YWxpdGF0L25vdGljaWVzLzE3MDgvam9hbi12ZWd1ZS1hLWxhLWNvbWlzc2lvLWRlLXBzaXF1aWF0cmlhLWktc2FsdXQtbWVudGFsLWRlbC1jc2OlNDQyOTS2OWEwaW8ycEQwVVNTMTFHeW5XYloyQcC2dmtZb056eUtna3FNQTdXdVRiWEJTd7FsaW5rLmNvbnNvcmNpLm9yZ8QU0JALT9CXDS0HXtCQMTYoHinQxi43XlJ1
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1766/el-csc-defensa-una-normativa-especifica-en-compra-publica-del-sector-sanitari
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1766/el-csc-defensa-una-normativa-especifica-en-compra-publica-del-sector-sanitari
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1766/el-csc-defensa-una-normativa-especifica-en-compra-publica-del-sector-sanitari
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1725/el-csc-a-la-subcomissio-dadopcio-de-la-innovacio-al-sistema-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1725/el-csc-a-la-subcomissio-dadopcio-de-la-innovacio-al-sistema-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1725/el-csc-a-la-subcomissio-dadopcio-de-la-innovacio-al-sistema-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1725/el-csc-a-la-subcomissio-dadopcio-de-la-innovacio-al-sistema-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1771/el-csc-a-la-comissio-assessora-de-loficina-de-salut-bucodental
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1771/el-csc-a-la-comissio-assessora-de-loficina-de-salut-bucodental
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1771/el-csc-a-la-comissio-assessora-de-loficina-de-salut-bucodental
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1771/el-csc-a-la-comissio-assessora-de-loficina-de-salut-bucodental
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1771/el-csc-a-la-comissio-assessora-de-loficina-de-salut-bucodental
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1771/el-csc-a-la-comissio-assessora-de-loficina-de-salut-bucodental
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1709/obertament-presenta-el-segell-antiestigma-a-la-xarxa-de-salut-mental-i-addiccions-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1727/la-subdirectora-general-de-licam-a-la-reunio-del-grup-de-referents-dit
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1727/la-subdirectora-general-de-licam-a-la-reunio-del-grup-de-referents-dit
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1727/la-subdirectora-general-de-licam-a-la-reunio-del-grup-de-referents-dit
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1727/la-subdirectora-general-de-licam-a-la-reunio-del-grup-de-referents-dit
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1727/la-subdirectora-general-de-licam-a-la-reunio-del-grup-de-referents-dit
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DESEMBRE

Participem en el Grup de Treball 
d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 
en les Residències del Parlament

El director general del CSC és nomenat 
membre del Consell d’Administració de 
l’AQuAS

El sotsdirector del CatSalut intervé 
a la Comissió Permanent i de 
Gestió Salut

Ens reunim amb Glòria Jodar, nova degana del Col·legi 
d’Infermeres de Catalunya

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1791/participem-en-el-grup-de-treball-danalisi-de-limpacte-de-la-covid-19-en-les-residencies-del-parlament
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Reclamem un millor 
finançament

Defensem els interessos dels nostres 
associats

Hem continuat demanant un millor 
finançament per al sector salut i social, 
tant a les trobades que hem tingut 
amb els representants de les diferents 
administracions com mitjançant accions 
conjuntes amb els altres agents socials.

Febrer - Les patronals i sindicats del sector sanitari 
concertat elaborem un manifest conjunt, dirigit  
al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat 
de Catalunya per demanar que garanteixin la 
consolidació dels fons COVID-19 per restituir l’accés 
al sistema de salut.

Abril - Les patronals signants del Conveni GERCAT 
fem arribar una carta a la consellera de Drets Socials, 
Violant Cervera, en què reclamem el manteniment 
de la tarifa assistencial associada al sobrecost 
Covid-19.

Maig - Enviem un comunicat conjunt als mitjans 
de comunicació alertant de la situació en què es 
troba el sector de la gent gran a conseqüència 
de l’infrafinançament històric i l’increment 
de les despeses associades als materials i els 
subministraments.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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Acords històrics en negociació 
col·lectiva

Defensem els interessos dels nostres 
associats

Patronals i sindicats signen, el 9 de març, un acord parcial 
del III Conveni de la Sanitat Concertada del SISCAT, que 
suposa millores en les condicions laborals dels més de 
60.000 professionals del sector. Un altre punt destacat 
d’aquest acord és que les entitats que han rebut fons 
addicionals Covid-19 vincularan la Retribució Variable per 
Objectius 2021 a la gestió de la pandèmia.

Aquest acord facilta que, el 23 de desembre, es pugui signar 
el preacord per al III Conveni laboral de la sanitat concertada. 
Els signants anuncien públicament el preacord amb 
el conseller de Salut, Manel Balcells, qui informa sobre 
una injecció de 460 M€ suplementaris per part del 
Departament durant el 2023 per facilitar els increments 
retributius pactats.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/media/upload/pdf/20220310ndpsiscat_1646915157.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/pdf/20220310ndpsiscat_1646915157.pdf
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1801/aconseguim-un-preacord-per-al-iii-conveni-laboral-de-la-sanitat-concertada


    PRESENTACIÓ     EL CSC ASSOCIATS ACCIONS 2022 REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

Memòria d’activitats 2022 | 26

Fomentem la formació continuada i l’actualització 
de coneixements dels professionals

Hem continuat acompanyant les entitats 

associades en la formació i actualització de 

coneixements dels seus equips professionals, 

a través de diferents programes, cicles de 

jornades i sessions monogràfiques.

Unió Consorci Formació 
(UCf), referent en formació 
al sector salut i social

La Comissió de Servei Generals del CSC ha 
participat en l’organització de la 3a edició de 
l’Update de Serveis Generals

898 Accions impartides
( 60% en format online)

12.973 Hores 
lectives

46.201 Persones 
participants

116 Entitats
participants

UCf és una iniciativa conjunta del CSC i La Unió, que té 
per objectiu impulsar formació continuada innovadora i 
transformadora, que afavoreixi l’excel·lència dels i de les 
professionals i de les organitzacions de salut i social.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1788/nova-sessio-de-lupdate-de-serveis-generals-a-lhotel-arts
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1788/nova-sessio-de-lupdate-de-serveis-generals-a-lhotel-arts
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1788/nova-sessio-de-lupdate-de-serveis-generals-a-lhotel-arts
https://www.ucf.cat/
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Fomentem la formació continuada i 
l’actualització de coneixements dels 
professionals

Abril. En el marc del conveni amb la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), el Servei d’Estudis imparteix, per quart any 
consecutiu, l’assignatura “Atenció en salut de la població 
immigrant: accés i polítiques sanitàries”, al Màster de 
Salut Pública de la UPF.

Maig. En el marc del mateix conveni amb la UPF, el 
Servei d’Estudis col·labora en l’assignatura de “Recerca 
Qualitativa Avançada”, al Màster de Salut Pública de la 
Universitat Pompeu Fabra.

Juny. Gloria León-Arce defensa la tesi doctoral sobre 
la Implementació de mecanismes de coordinació 
entre nivells assistencials a xarxes de serveis de salut 
a Colòmbia, dirigida per María Luisa Vázquez i Íngrid 
Vargas, del Servei d’Estudis, i Amparo Mogollón, de la 
Universidad del Rosario (Colòmbia), desenvolupada en 
el marc  del projecte Equity LA-II (EU FP7).

Activitat docent, a través del 
Servei d’Estudis (SEPPS)

Juliol. Com a producte de la beca CSC 2021-22, i en el 
marc del conveni amb la UPF, Cynthia Mateu presenta el 
treball final de màster El acceso y la calidad asistencial 
de la atención no presencial en atención primaria desde 
el inicio de la pandemia en Barcelona: percepción de 
los usuarios. 

Agost. En el marc del conveni CSC-UPF, s’atorga la beca 
CSC 2022-23 a Shannon O’Brien, que desenvoluparà el 

seu treball al Servei d’Estudis sobre l’accés als serveis 
de salut de la població immigrant amb patologia 
crònica i els factors que hi influeixen, basat en una 
recerca qualitativa. També desenvoluparà el TFM, sota 
la supervisió del Servei d’Estudis, Jhosy Canedo, que se 
centrarà en els canvis en l’experiència i percepció de la 
coordinació clínica entre nivells assistencials a Catalunya 
entre 2017 i 2022, basant-se en les anàlisis de les dades 
de les enquestes COORDENA.CAT i COORDENA.TICS. 

Setembre. Defensa de la tesi doctoral sobre La 
coordinació clínica entre nivells d’atenció en diferents 
entorns del Sistema Sanitari Català, de la investigadora 
del Servei d’Estudis Laura Esteve, desenvolupada en el 
marc del projecte COORDENA.CAT, portat a terme amb 
el grup GAIA.

Novembre. El Servei d’Estudis coordina l’assignatura 
“Tècniques d’investigació”, al Màster d’atenció integrada 
en la cronicitat i en l’envelliment del TecnoCampus de 
Mataró. 

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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Fomentem la formació continuada i 
l’actualització de coneixements dels 
professionals

7/04 Organitzem una sessió plenària 
extraordinària de CAPSS sobre els reptes de la 
gestió de persones

Celebrem una nova edició del Cicle CreaTalent

18/02 “Captació i selecció de professionals”
3/06 “Captació de professionals i imatge de marca”
3/10 “Identificació i desenvolupament del talent”

28/09 Té lloc la jornada “L’acreditació de 
professionals en l’àmbit social”

28/11 En la sessió de l’Aula Laboral de CAPSS “És 
possible organitzar diferent el treball assistencial?”, 
abordem les últimes tendències en l’organització 
del treball,  com són la jornada setmanal de quatre 
dies o el model híbrid

Solucions per a la captació i 
retenció de talent

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1562/els-reptes-de-la-gestio-de-persones-a-la-sessio-plenaria-extraordinaria-de-capss
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http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1769/una-nova-jornada-de-capss-aborda-la-reorganitzacio-del-treball-assistencial
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1769/una-nova-jornada-de-capss-aborda-la-reorganitzacio-del-treball-assistencial
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Fomentem la formació continuada i 
l’actualització de coneixements dels 
professionals

Altres sessions en el marc de l’Aula Laboral:
27/01 “La reforma estructural del mercat de treball”
26/05 Sessió amb l’empresa Cornerstone, per conèixer el 
seu aplicatiu de gestió del talent
18/10 i 25/10 Taller d’actualització de la normativa laboral 
per a les entitats públiques
29/11 “Aspectes pràctics de la contractació de professionals 
sanitaris extracomunitaris”

11/03 Organitzem una sessió Plenària de CAPSS sobre el 
III Conveni Col·lectiu del SISCAT i sobre contractació en el 
marc de la nova reforma laboral

8/07 Celebrem un webinar sobre la certificació 
BPS i la subespecialització en farmàcia hospitalària

Publiquem el document 
resum del webinar “La 
certificació BPS i la 
subespecialització en 
farmàcia hospitalària a 
Espanya”

Al dia sobre els canvis 
normatius i les noves 
tendències

15/03 Formem directius i professionals 
sanitaris en models de guanys compartits, 
gràcies a un conveni amb Biosim

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1541/el-csc-i-biosim-formen-directius-i-professionals-sanitaris-en-models-de-guanys-compartits
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1541/el-csc-i-biosim-formen-directius-i-professionals-sanitaris-en-models-de-guanys-compartits
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Fomentem la formació continuada i 
l’actualització de coneixements dels 
professionals

20/09 Concedim set beques a professionals d’entitats 
associades per assistir al congrés 1st Pan-European Hospital 
& Healthcare Procurement Summit a Brusel·les

4/12 Celebrem la jornada “Implicació del nou 
reglament de productes sanitaris”

22/12 Convoquem una sessió plenària de gerències i 
direccions de Persones per analitzar els principals punts 
del possible preacord del III Conveni Col·lectiu de la 
sanitat concertada

8/11 Organitzem una sessió monogràfica sobre 
l’acreditació de l’àmbit hospitalari

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1689/el-csc-al-health-proc-summit
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1689/el-csc-al-health-proc-summit
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1689/el-csc-al-health-proc-summit
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1787/analitzem-com-afecta-el-nou-reglament-de-productes-sanitaris-a-les-entitats-del-sector
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1787/analitzem-com-afecta-el-nou-reglament-de-productes-sanitaris-a-les-entitats-del-sector
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1736/una-nova-sessio-monografica-csc-se-centrara-en-lacreditacio-de-lambit-hospitalari
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1736/una-nova-sessio-monografica-csc-se-centrara-en-lacreditacio-de-lambit-hospitalari
https://youtu.be/E6z-h3jVZuQ
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Oferim serveis de qualitat a les entitats 
associades

Responent a la nostra vocació de servei a 

l’associat i a la recerca de l’excel·lència com a 

valors que guien l’activitat del CSC, continuem 

millorant la nostra cartera de serveis, que 

prestem gràcies a la professionalitat i 

expertesa dels equips de les diferents

àrees de la nostra organització.

Neix eib, una iniciativa per potenciar els serveis en 
l’àmbit social

L’Àrea d’Envelliment i Benestar del CSC, nascuda amb 
la voluntat d’abordar els reptes en l’àmbit social i 
repensar els actuals models d’atenció i cura, ha impulsat 
eib. A través d’aquesta nova marca, es pretén reforçar 
l’acompanyament a les entitats associades i respondre a 
les seves necessitats en matèria d’envelliment i benestar. 
eib també vol posar a la disposició de les organitzacions, 
les persones cuidadores i la ciutadania el coneixement 
i l’experiència acumulada pel CSC en atenció social, així 
com fomentar la recerca i la innovació en aquest àmbit. 

Per donar a conèixer aquesta iniciativa, s’ha creat un 
nou espai web, eib.cat, on es pot conèixer el projecte, 
els serveis que s’ofereixen i la tasca que realitza l’Àrea 
Associativa i la patronal CAPSS en l’àmbit social.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1642/neix-eib-una-iniciativa-del-csc-per-potenciar-els-serveis-en-lambit-social
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1642/neix-eib-una-iniciativa-del-csc-per-potenciar-els-serveis-en-lambit-social
https://eib.cat/
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Oferim serveis de qualitat a les entitats 
associades

Posem en marxa el Health Talent Hub, per ajudar els 
associats en la captació de professionals

El Health Talent Hub  és una nova plataforma pensada 
per captar professionals de fora de Catalunya. Permet 
difondre de manera més àgil les ofertes laborals 
adreçades, principalment, a professionals de medicina, 
infermeria i psicologia, i serveix d’enllaç amb les àrees 
de recursos humans de les organitzacions. És un servei 
dirigit a tots els membres del SISCAT i és gratuït per a les 
entitats associades. 

Es tracta d’una iniciativa conjunta del CSC i La Unió basada 
en un portal web, que ha estat dissenyat en col·laboració 
amb UCf. 

+200
Currículums enviats a ofertes 
laborals d’entitats associades

Es crea l’oficina tècnica d’Innovació, al servei dels 
associats

L’Àrea d’Innovació i Partenariat ha creat l’oficina tècnica 
de projectes d’innovació per als centres adherits a 
iNexesCSC, des de la qual es pretén donar suport en 
la detecció, disseny i desenvolupament de projectes 
innovadors a les entitats associades.

Els serveis que ofereix aquesta nova of icina se centren, 
en una primera fase, en el sondeig i identif icació 
de necessitats dels associats, actuar com a radar de 
convocatòries i recursos disponibles, i cercar i detectar 
projectes innovadors. L’of icina també duu a terme 
activitats de cocreació i de laboratori de proves, dona 
suport en l’estructuració de projectes (WPs) i en la 
constitució de partenariats, així com en l’elaboració 
i redacció de projectes. Acompanya, igualment, 
en la preparació de presentacions per aconseguir 
f inançament, en la gestió i seguiment de projectes, i 
en l’avaluació i realització d’informes de rendiment de 
comptes.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
https://www.ucf.cat/2022/07/14/health-talent-hub/
https://www.ucf.cat/2022/07/14/health-talent-hub/
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1607/nova-oficina-tecnica-dinnovacio-al-servei-dels-associats
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1607/nova-oficina-tecnica-dinnovacio-al-servei-dels-associats
http://www.consorci.org/innovacio-partenariat/inexescsc/
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Oferim serveis de qualitat a les entitats 
associades

394 Expedients 
tramitats

33 Tramitats com a central 
de contractació

Contractes 
menors

Volum total de contractació 
(420.536.545,92 € com a central 
de contractació)

1.105.362.218,84 €

Estalvi mitjà per 
al sector sanitari 
concertat

37,39% 
75,75%

6,06%

Expedients de 
farmàcia

Expedients
productes no 

sanitaris

18,18%
Expedients 
productes 

sanitaris

55 

Servei Agregat de Contractacions Administratives Protecció de dades

Serveis jurídics

32 Entitats assessorades

+300 Consultes 
resoltes

130 Nous expedients

450 Consultes 
resoltes

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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Proporcionem informació actualitzada, 
immediata i transparent

Una de les nostres prioritats és mantenir els 

nostres associats informats sobre l’actualitat 

del sector, així com de tots aquells canvis, 

especialment en l’àmbit normatiu, que poden 

afectar la seva activitat. 

Bona part de la informació la compartim en el marc de les 
reunions de les comissions i grups de treball, i a través de les 
circulars que s’emeten des de les diferents àrees.

+200 Circulars o notes 
informatives enviades

Cal destacar que en trobar-nos, a principis d’any, en plena sisena 
onada de la pandèmia, hem continuat realitzant un seguiment 
exhaustiu de la incidència de la Covid-19 en centres residencials 
i centres de gent gran.

Comptem amb diversos canals de comunicació digitals 
per oferir una informació permanent i transparent sobre 
l’activitat associativa.

Visites al web 
corporatius316.466

Notícies publicades 
al web 281

Butlletins Actualitat CSC 42

CSCFlaix (dirigit a gerències)12
Actualitat iNexesCSC (dirigit a 
referents d’Innovació)4

Nous butlletins 2022 

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1513/seguiment-de-la-incidencia-de-la-covid-19-en-centres-residencials-i-residencies-de-gent-gran
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1513/seguiment-de-la-incidencia-de-la-covid-19-en-centres-residencials-i-residencies-de-gent-gran
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1513/seguiment-de-la-incidencia-de-la-covid-19-en-centres-residencials-i-residencies-de-gent-gran


    PRESENTACIÓ     EL CSC ASSOCIATS ACCIONS 2022 REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

Memòria d’activitats 2022 | 35

Proporcionem informació actualitzada, 
immediata i transparent

Comptem, igualment, amb perfil a diferents xarxes 
socials, que ens donen la possibilitat de comunicar de 
forma àgil i amb la màxima immediatesa.

Seguidors a 
Linkedin 6.901

Seguidors a 
Twitter 3.535
Visualitzacions 
al canal YouTube 5.724

També ens relacionem amb els mitjans de comunicació, 
per donar a conèixer a la ciutadania el posicionament 
del CSC amb relació a temes d’actualitat del sector, i 
difondre les diferents iniciatives i projectes que duem a 
terme amb els nostres associats.

17 Notes de 
premsa

201 Impactes mediàtics 
positius

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/noticies/20220721ElPeri%C3%B3dicoOpini%C3%B3ResisCat.pdf
https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
https://www.europapress.es/videos/video-csc-roche-farma-entregan-primeros-premios-innovacion-20221028142304.html
https://www.immedicohospitalario.es/noticia/33681/el-csc-implanta-un-nuevo-metodo-de-determinacion-del-precio-para-las.html
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Promovem una atenció social i sanitària 
integrada i centrada en la persona

Volem continuar avançant, conjuntament 

amb els nostres associats i col·laborant 

amb les diferents administracions, en un 

nou paradigma d’atenció a les persones, 

que integri l’àmbit de salut i social, amb la 

humanització com a palanca de canvi.
Febrer
Formem part del grup d’experts per a la creació de l’Agència 
d’Atenció Integrada Social i Sanitària

Març
Fem arribar als Departaments de Salut i de Drets 
Socials un document de consideracions a la Memòria de 
l’Avantprojecte de llei de l’AISS

Fem avançar l’Agència 
d’Atenció Integrada Social i 
Sanitària

Maig
Organitzem una sessió sobre l’AISS amb Aina Plaza i 
Montserrat Vilella

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1520/el-csc-al-grup-dexperts-per-a-la-creacio-de-lagencia-datencio-integrada-social-i-sanitaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1520/el-csc-al-grup-dexperts-per-a-la-creacio-de-lagencia-datencio-integrada-social-i-sanitaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1605/sessio-sobre-lagencia-datencio-integrada-social-i-sanitaria-amb-aina-plaza-i-montserrat-vilella
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1605/sessio-sobre-lagencia-datencio-integrada-social-i-sanitaria-amb-aina-plaza-i-montserrat-vilella
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Promovem una atenció social i sanitària 
integrada i centrada en la persona

Juliol
Sis associats participen en el projecte 
pilot de ‘Vivir mejor en casa’

Febrer
Intervenim en el debat municipalista sobre el 
futur del model d’atenció social

Defensem un nou model 
d’atenció social, però amb els 
recursos necessaris

Reclamem el finançament 
necessari per a la 
implementació del nou 
model de residències

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1660/el-csc-acull-la-jornada-de-presentacio-del-projecte-vivir-mejor-en-casa
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1660/el-csc-acull-la-jornada-de-presentacio-del-projecte-vivir-mejor-en-casa
https://www.acm.cat/actualitat/acm-posa-debat-futur-model-atencio-social-destacant-que-un-repte-sera-apropar-serveis
https://www.acm.cat/actualitat/acm-posa-debat-futur-model-atencio-social-destacant-que-un-repte-sera-apropar-serveis
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1665/reclamem-el-financament-necessari-per-a-la-implementacio-del-nou-model-de-residencies
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1665/reclamem-el-financament-necessari-per-a-la-implementacio-del-nou-model-de-residencies
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1665/reclamem-el-financament-necessari-per-a-la-implementacio-del-nou-model-de-residencies
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1665/reclamem-el-financament-necessari-per-a-la-implementacio-del-nou-model-de-residencies
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1665/reclamem-el-financament-necessari-per-a-la-implementacio-del-nou-model-de-residencies
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Impulsem la transformació de les organitzacions 
i del sistema a través de la innovació i la 
col·laboració

La innovació és, per al CSC, un element clau 

per avançar en les transformacions que ens 

han de portar a models de salut i socials 

excel·lents i sostenibles que millorin la vida de 

les persones, tal com descriu la nostra missió.

Promovent la cultura de la 
innovació a les organitzacions

La plataforma CoNNectaCSC s’ha consolidat com a punt 
de trobada entre les necessitats del sector i les solucions 
innovadores existents al mercat. S’han organitzat els 
següents e-pitching:
 

3/05 “Innovació en el monitoratge del pacient crònic”

21/07 “Registre i monitoratge de resultats en salut”

11/10 “Big data i prevenció primària de malalties”

29/11 “Digitalització de processos no assistencials”+200 professionals connectats 

amb 38 empreses

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/innovacio-partenariat/connecta-csc/
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1587/el-csc-celebra-un-nou-e-pitching-sobre-innovacio-en-la-monitoritzacio-del-pacient-cronic
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1659/registre-i-monitoratge-de-resultats-en-salut-en-un-nou-e-piching
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1707/el-csc-celebra-una-nova-sessio-de-pitching-sobre-big-data-i-prevencio-primaria-de-malalties
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1752/digitalitzacio-de-processos-no-assistencials-nova-sessio-e-pitching
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Impulsem la transformació de les 
organitzacions i del sistema a través de la 
innovació i la col·laboració

En el nou cicle de debats #INNovacióCSC, hem abordat 
la gestió de la innovació des de diferents àmbits i 
especialitats:

17/05 “Prevenció en malalties infeccioses i 
vacunes”

21/07 “Reptes de futur en dermatologia”

8/11 “Nous horitzons biomèdics: Teràpia gènica”

1/12  “Nova visió de la immunoteràpia en càncer“

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1598/el-csc-inaugura-el-cicle-de-debats-2022-innovaciocsc-amb-la-participacio-de-la-secretaria-de-salut-publica
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1598/el-csc-inaugura-el-cicle-de-debats-2022-innovaciocsc-amb-la-participacio-de-la-secretaria-de-salut-publica
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1657/el-cicle-de-debats-innovaciocsc-se-centra-en-els-reptes-de-futur-en-dermatologia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1741/el-cicle-de-debats-innovaciocsc-se-centra-en-els-nous-horitzons-biomedics-de-la-terapia-genica
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1782/els-reptes-de-futur-de-la-immunoterapia-en-cancer-al-cicle-de-debats-innovaciocsc
https://youtu.be/qn6L23kthgM
https://youtu.be/vgGmuUgym-Y
https://youtu.be/R22w41ZrZMU
https://youtu.be/T3POlNARMQ4
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Impulsem la transformació de les 
organitzacions i del sistema a través de la 
innovació i la col·laboració

19/12 Hem posat en marxa els Dijous innovadors, 
un nou espai de participació basat en trobades 
periòdiques per reflexionar entorn de la innovació. 

22/06 Hem reunit més de 30 
experiències innovadores 
de la xarxa concertada a la 
VIII Jornada d’Innovació en 
Atenció Primària, que han 
quedat recollides en un 
document.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1794/primera-sessio-del-nou-cicle-dijous-innovadors
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1794/primera-sessio-del-nou-cicle-dijous-innovadors
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1794/primera-sessio-del-nou-cicle-dijous-innovadors
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1639/mes-de-trenta-experiencies-innovadores-a-la-viii-jornada-dinnovacio-en-atencio-primaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1639/mes-de-trenta-experiencies-innovadores-a-la-viii-jornada-dinnovacio-en-atencio-primaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1639/mes-de-trenta-experiencies-innovadores-a-la-viii-jornada-dinnovacio-en-atencio-primaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1639/mes-de-trenta-experiencies-innovadores-a-la-viii-jornada-dinnovacio-en-atencio-primaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1639/mes-de-trenta-experiencies-innovadores-a-la-viii-jornada-dinnovacio-en-atencio-primaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1713/publiquem-el-document-resum-de-la-viii-jornada-dinnovacio-en-atencio-primaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1713/publiquem-el-document-resum-de-la-viii-jornada-dinnovacio-en-atencio-primaria
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Impulsem la transformació de les 
organitzacions i del sistema a través de la 
innovació i la col·laboració

7/06 Els membres d’iNexesCSC es reuneixen al 
metavers

9/06 El Consorci Sanitari de Terrassa i La Fundació 
Privada Hospital Asil de Granollers participen 
en un taller en col·laboració amb la Universitat 
de Mondragón, per conèixer el seu ecosistema 
d’innovació. 

24/11 Representants d’entitats associades participen en 
l’EHPPA Study Trip, una trobada de reflexió i debat entorn 
de diferents aspectes de la compra innovadora en salut

I hem organitzat diverses activitats per conèixer experiències 
innovadores:

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1622/reunio-dels-referents-dinnovacio-dinexescsc-al-metavers
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1622/reunio-dels-referents-dinnovacio-dinexescsc-al-metavers
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1761/el-csc-organitza-lehppa-study-trip-una-trobada-entre-entitats-europees-de-referencia-en-compra-publica-sanitaria-i-associats
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1761/el-csc-organitza-lehppa-study-trip-una-trobada-entre-entitats-europees-de-referencia-en-compra-publica-sanitaria-i-associats
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1761/el-csc-organitza-lehppa-study-trip-una-trobada-entre-entitats-europees-de-referencia-en-compra-publica-sanitaria-i-associats
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Impulsem la transformació de les 
organitzacions i del sistema a través de la 
innovació i la col·laboració

28/10 Entreguem 60.000 euros a projectes 
innovadors a la primera edició dels premis CSC 
Impulsa

Cercant finançament per a 
projectes innovadors

En col·laboració amb Roche

+60 projectes presentats

3 guanyadors: Badalona 
Serveis Assistencials, l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, 
i la Corporació de Salut del 
Maresme i la Selva

+200 professionals 
reunits a la cerimònia 
d’entrega de premis

Obtenim 3,75M d’euros 

per a 6 projectes innovadors 

on participen 25 entitats 

associades

Innovant en els serveis als 
associats

Hem desenvolupat un nou mètode de determinació 
del preu per a les licitacions de productes sanitaris, que 
ja hem aplicat, amb èxit, en expedients de compra de 
material d’hostaleria i d’incontinència

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1728/lliurem-els-primers-premis-a-la-innovacio-csc-impulsa
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1728/lliurem-els-primers-premis-a-la-innovacio-csc-impulsa
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1728/lliurem-els-primers-premis-a-la-innovacio-csc-impulsa
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1619/es-convoquen-els-premis-a-la-innovacio-csc-impulsa-en-el-marc-dun-conveni-amb-roche
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1743/inexescsc-presenta-al-catsalut-sis-projectes-innovadors-i-transformadors-per-al-sistema-sanitari
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1743/inexescsc-presenta-al-catsalut-sis-projectes-innovadors-i-transformadors-per-al-sistema-sanitari
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1743/inexescsc-presenta-al-catsalut-sis-projectes-innovadors-i-transformadors-per-al-sistema-sanitari
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1743/inexescsc-presenta-al-catsalut-sis-projectes-innovadors-i-transformadors-per-al-sistema-sanitari
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1674/desenvolupem-un-nou-metode-de-determinacio-del-preu-per-a-les-licitacions-de-productes-sanitaris
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1674/desenvolupem-un-nou-metode-de-determinacio-del-preu-per-a-les-licitacions-de-productes-sanitaris
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1674/desenvolupem-un-nou-metode-de-determinacio-del-preu-per-a-les-licitacions-de-productes-sanitaris
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1674/desenvolupem-un-nou-metode-de-determinacio-del-preu-per-a-les-licitacions-de-productes-sanitaris
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Compartim coneixement i bones 
pràctiques

A través de les activitats divulgatives 

organitzades durant l’any i de la participació 

del nostre equip professional en diferents 

fòrums nacionals i internacionals, contribuïm 

a l’intercanvi de coneixement i bones 

pràctiques per a una millora de les polítiques 

sanitàries i socials, de la gestió dels serveis i, 

en definitiva, de l’atenció a la ciutadania.

           616 assistents
20/01 “El nou enfocament d’atenció integrada per a les 
persones grans (ICOPE) de l’OMS: Només vi vell en bots nous?”

17/02  “El dret a l’eutanàsia: experiències des de l’aprovació 
de la llei”

10/02  “Accés als serveis de salut per motius no-COVID durant 
la pandèmia i les seves conseqüències: Què en sabem?”

5/04  “Les cures de llarga durada: l’ètica, les necessitats de la 
persona i el futur del model d’atenció”

12/05 “L’Aliança Estratègica C-17: un model col·laboratiu 
atractiu per als equips professionals”

16/06 “Infraestructures de salut postpandèmia: un nou 
model de treball col·laboratiu i innovació en els processos 
de disseny i construcció”

20/10 “Professionalisme de la infermera i l’experiència a 
Catalunya”

24/11 “Implantació de mecanismes de coordinació clínica 
basats en les TICs en els serveis de salut a Catalunya, País 
Basc i Illes Balears. COORDENA.TICS”

Les sessions coordinades 
pel Servei d’Estudis (SEPPS), 
referents al sector

Hem celebrat, un any més, les Sessions Tècniques 
del CSC. Es tracta de seminaris mensuals al voltant 
de temes relacionats amb el desenvolupament 
dels sistemes de salut i d’atenció a la dependència, 
des de la perspectiva de les polítiques i de la gestió 
de serveis.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1510/les-sessions-tecniques-del-csc-inicien-el-cicle-amb-el-nou-enfocament-datencio-integrada-a-les-persones-grans-icope-de-loms
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1510/les-sessions-tecniques-del-csc-inicien-el-cicle-amb-el-nou-enfocament-datencio-integrada-a-les-persones-grans-icope-de-loms
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1526/mes-de-200-assistents-a-la-sessio-tecnica-sobre-les-experiencies-des-de-laprovacio-de-la-llei-deutanasia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1526/mes-de-200-assistents-a-la-sessio-tecnica-sobre-les-experiencies-des-de-laprovacio-de-la-llei-deutanasia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1543/coneixem-lacces-als-serveis-de-salut-per-motius-no-covid-durant-la-pandemia-a-la-darrera-sessio-tecnica
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1543/coneixem-lacces-als-serveis-de-salut-per-motius-no-covid-durant-la-pandemia-a-la-darrera-sessio-tecnica
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1558/les-cures-de-llarga-durada-a-la-darrera-sessio-tecnica-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1558/les-cures-de-llarga-durada-a-la-darrera-sessio-tecnica-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1595/se-celebra-una-nova-sessio-tecnica-del-csc-sobre-lalianca-estrategica-c-17
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1595/se-celebra-una-nova-sessio-tecnica-del-csc-sobre-lalianca-estrategica-c-17
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1631/sessio-tecnica-sobre-les-infraestructures-de-salut-postpandemia-al-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1631/sessio-tecnica-sobre-les-infraestructures-de-salut-postpandemia-al-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1631/sessio-tecnica-sobre-les-infraestructures-de-salut-postpandemia-al-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1719/el-professionalisme-a-la-infermeria-eix-duna-nova-sessio-tecnica-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1719/el-professionalisme-a-la-infermeria-eix-duna-nova-sessio-tecnica-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1765/tanquem-cicle-de-sessions-tecniques-amb-una-analisi-dels-mecanismes-tic-de-coordinacio-clinica-al-pais-basc-illes-balears-i-catalunya
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1765/tanquem-cicle-de-sessions-tecniques-amb-una-analisi-dels-mecanismes-tic-de-coordinacio-clinica-al-pais-basc-illes-balears-i-catalunya
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1765/tanquem-cicle-de-sessions-tecniques-amb-una-analisi-dels-mecanismes-tic-de-coordinacio-clinica-al-pais-basc-illes-balears-i-catalunya
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      308 assistents

24/03 “Com afecta el canvi climàtic a la salut i què fer per 
reduir l’impacte”

30/06  ”Impacte de la pandèmia de la Covid-19 en la vigilància 
i el control epidemiològic”

15/09 “Alimentació, sostenibilitat i salut”

10/11 “Experiències de la salut pública local durant la 
pandèmia: lliçons apreses”

Per novè any consecutiu, hem celebrat les 
Trobades de Salut Pública del CSC, sessions 
especialitzades en què els i les professionals 
poden aprofundir i debatre temes d’actualitat en 
matèria de salut pública.

22/04 Entreguem un dels premis Avedis 
Donavedian, que reconeixen bones pràctiques 
en l’àmbit de la qualitat assistencial

29/06   Organitzem un ‘workshop’ sobre l’Anàlisi de 
Decisió Multicriteri i la seva aplicació en Dermatologia

Compartim coneixement i bones pràctiques

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1552/limpacte-del-canvi-climatic-en-la-salut-centra-la-darrera-trobada-de-salut-publica
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1552/limpacte-del-canvi-climatic-en-la-salut-centra-la-darrera-trobada-de-salut-publica
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1645/trobada-de-salut-publica-sobre-limpacte-de-la-pandemia-en-la-vigilancia-i-el-control-epidemiologic
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1645/trobada-de-salut-publica-sobre-limpacte-de-la-pandemia-en-la-vigilancia-i-el-control-epidemiologic
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1685/el-csc-celebra-una-trobada-de-salut-publica-sobre-lalimentacio-saludable-i-sostenible
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1745/el-csc-reflexiona-sobre-les-experiencies-i-llicons-apreses-durant-la-pandemia-a-una-nova-trobada-de-salut-publica
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1745/el-csc-reflexiona-sobre-les-experiencies-i-llicons-apreses-durant-la-pandemia-a-una-nova-trobada-de-salut-publica
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1576/el-csc-entrega-el-premi-avedis-donabedian-al-projecte-de-millora-de-la-qualitat-en-atencio-integrada
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1576/el-csc-entrega-el-premi-avedis-donabedian-al-projecte-de-millora-de-la-qualitat-en-atencio-integrada
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1576/el-csc-entrega-el-premi-avedis-donabedian-al-projecte-de-millora-de-la-qualitat-en-atencio-integrada
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1621/el-csc-organitza-un-workshop-sobre-lanalisi-de-decisio-multicriteri-i-la-seva-aplicacio-en-dermatologia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1621/el-csc-organitza-un-workshop-sobre-lanalisi-de-decisio-multicriteri-i-la-seva-aplicacio-en-dermatologia
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Compartim coneixement i bones pràctiques

Participació en fòrums 
nacionals i internacionals

Gener
El Servei d’Estudis intervé en el seminari “Meet-and-Greet 
for the new H2020-funded projects on cancer prevention 
and early diagnosis”, organitzat per l’Association of 
European Cancer Leagues (ECL), per presentar el projecte 
EquityCancer-LA

La patronal CAPSS participa en la jornada “Lideratge 
femení en el sector sanitari i social”, organitzada per UCf

Febrer
L’Àrea de Protecció de Dades intervé en el webinar 
“Compleix les exigències de la protecció de dades, el 
passaport Covid?”, organitzat pel Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona (ICAB)

El Servei d’Estudis participa en el seminari “Cancer 
Research Programme Workshop”, organitzat per la 
Global Alliance for Chronic Diseases, amb el projecte 
EquityCancer-LA i altres projectes de recerca operativa

El Servei d’Estudis participa en la European Public Health 
Association (EUPHA) Sections Council Metting, exercint 
la vicepresidència del Migrant and Ethnic Minority Health 
Section

Març
L’Àrea de Farmàcia i Medicament intervé en el 26è Congrés 
del European Association of Hospital Pharmacists (EAHP), 
a Viena

L’Àrea de Farmàcia i Medicament participa en el World 
Evidence, Pricing and Access Congress, a Àmsterdam

Abril
El Servei d’Estudis intervé en el seminari “L’accés al 
diagnòstic precoç del càncer en diferents contextos 
d’Amèrica Llatina i Europa”, coorganitzat per la Universidad 
del Rosario (Colòmbia) i el CSC

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1512/presentem-lequitycancer-la-al-seminari-sobre-projectes-h2020-de-la-ce
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1512/presentem-lequitycancer-la-al-seminari-sobre-projectes-h2020-de-la-ce
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1512/presentem-lequitycancer-la-al-seminari-sobre-projectes-h2020-de-la-ce
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1508/participem-a-la-jornada-lideratge-en-femeni-al-sector-sanitari-i-social
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1508/participem-a-la-jornada-lideratge-en-femeni-al-sector-sanitari-i-social
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1516/participem-en-un-webinar-de-licab-sobre-passaport-covid-i-proteccio-de-dades
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1516/participem-en-un-webinar-de-licab-sobre-passaport-covid-i-proteccio-de-dades
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1525/el-sepps-participa-en-un-seminari-de-la-global-alliance-for-chronic-diseases
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1525/el-sepps-participa-en-un-seminari-de-la-global-alliance-for-chronic-diseases
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1553/el-csc-participa-en-el-congres-europeu-de-farmacia-hospitalaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1553/el-csc-participa-en-el-congres-europeu-de-farmacia-hospitalaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1554/el-csc-al-congres-internacional-sobre-evidencia-acces-al-mercat-i-preus-de-medicaments
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1554/el-csc-al-congres-internacional-sobre-evidencia-acces-al-mercat-i-preus-de-medicaments
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1592/un-centenar-dexperts-al-seminari-acces-al-diagnostic-precoc-del-cancer-en-diferents-contextos-damerica-llatina-i-europa
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1592/un-centenar-dexperts-al-seminari-acces-al-diagnostic-precoc-del-cancer-en-diferents-contextos-damerica-llatina-i-europa
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1592/un-centenar-dexperts-al-seminari-acces-al-diagnostic-precoc-del-cancer-en-diferents-contextos-damerica-llatina-i-europa


    PRESENTACIÓ     EL CSC ASSOCIATS ACCIONS 2022 REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL

Memòria d’activitats 2022 | 46

Compartim coneixement i bones pràctiques

Presidència i l’Àrea de Farmàcia i Medicament participen 
en el fòrum “Agenda Salut 2030. Un projecte global per a 
Catalunya”, organitzat per la Fundació Bamberg

L’Àrea d’Innovació i Partenariat intervé en un e-pitching 
organitzat per l’European Innovation Council (EIC), 
juntament amb l’European Health Public Procurement 
Alliance (EHPPA) i la Health Proc Europe

Maig
El Servei d’Estudis organitza i participa en el Taller 
internacional de l’EquityCancer-LA, amb la Universidad 
del Rosario (Colòmbia)

El Servei d’Estudis presenta l’estratègia de comunicació 
del projecte EquityCancer-LA en el segon seminari 
internacional “Meet-and-Greet for the new H2020-funded 
projects on cancer prevention and early diagnosis”, 
organitzat per l’Association of European Cancer League 
(ECL)

Juny
El Servei d’Estudis participa en la VIII Jornada d’Investigació a 
l’Atenció Primària de Mallorca, per presentar els resultats de 
l’adaptació del qüestionari COORDENA-TICs a Illes Balears

La patronal CAPSS participa en la II Jornada del Sindicat 
Professional d’Infermeria de la UGT

El Servei d’Estudis participa en el seminari “L’estat de la 
immigració a Catalunya. Fluxos migratoris i accés als serveis 
bàsics”, organitzat per la Fundació ACSAR i la Fundació Olof 
Palme

El Servei d’Estudis presenta l’estratègia de comunicació 
de l’EquityCancer-LA en el seminari “Meet-and-Greet” de 
projectes sobre càncer finançats per Horizon 2020

L’Àrea de Farmàcia i Medicament participa en la  27a Jornada 
de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica

Juliol
L’Àrea de Farmàcia i del Medicament participa en la 104a 
Jornada FUINSA, Gestión de compra de medicamentos: 
centralizada vs. descentralizada, a Madrid

Direcció General participa en l’acte “Construyendo un nuevo 
país”, organitzat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1559/participem-en-el-forum-agenda-salut-2030-un-projecte-global-per-a-catalunya
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1559/participem-en-el-forum-agenda-salut-2030-un-projecte-global-per-a-catalunya
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1565/el-csc-en-un-e-pitching-organitzat-pel-consell-europeu-dinnovacio
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1565/el-csc-en-un-e-pitching-organitzat-pel-consell-europeu-dinnovacio
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1597/el-csc-participa-en-el-ii-taller-internacional-de-lequitycancer-la-a-colombia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1597/el-csc-participa-en-el-ii-taller-internacional-de-lequitycancer-la-a-colombia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1615/lestrategia-de-comunicacio-de-lequitycancer-la-presentada-al-meet-and-greet-de-projectes-sobre-cancer-financats-per-horizon-2020
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1615/lestrategia-de-comunicacio-de-lequitycancer-la-presentada-al-meet-and-greet-de-projectes-sobre-cancer-financats-per-horizon-2020
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1632/el-csc-participa-en-la-viii-jornada-dinvestigacio-a-latencio-primaria-de-mallorca
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1632/el-csc-participa-en-la-viii-jornada-dinvestigacio-a-latencio-primaria-de-mallorca
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1632/el-csc-participa-en-la-viii-jornada-dinvestigacio-a-latencio-primaria-de-mallorca
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1632/el-csc-participa-en-la-viii-jornada-dinvestigacio-a-latencio-primaria-de-mallorca
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1632/el-csc-participa-en-la-viii-jornada-dinvestigacio-a-latencio-primaria-de-mallorca
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1615/lestrategia-de-comunicacio-de-lequitycancer-la-presentada-al-meet-and-greet-de-projectes-sobre-cancer-financats-per-horizon-2020
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1615/lestrategia-de-comunicacio-de-lequitycancer-la-presentada-al-meet-and-greet-de-projectes-sobre-cancer-financats-per-horizon-2020
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1625/el-csc-participa-en-la-27-jornada-de-la-societat-catalana-de-farmacia-clinica
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1625/el-csc-participa-en-la-27-jornada-de-la-societat-catalana-de-farmacia-clinica
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1625/el-csc-participa-en-la-27-jornada-de-la-societat-catalana-de-farmacia-clinica
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1625/el-csc-participa-en-la-27-jornada-de-la-societat-catalana-de-farmacia-clinica
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1655/el-csc-participa-en-la-jornada-gestion-de-compra-de-medicamentos-centralizada-vs-descentralizada
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1655/el-csc-participa-en-la-jornada-gestion-de-compra-de-medicamentos-centralizada-vs-descentralizada
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1655/el-csc-participa-en-la-jornada-gestion-de-compra-de-medicamentos-centralizada-vs-descentralizada
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1666/el-director-general-del-csc-participa-en-lacte-construyendo-un-nuevo-pais-del-ministeri-de-drets-socials
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1666/el-director-general-del-csc-participa-en-lacte-construyendo-un-nuevo-pais-del-ministeri-de-drets-socials
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Compartim coneixement i bones pràctiques

Octubre
L’Àrea d’Innovació i Partenariat intervé en la VIII ECPD 
Regional Conference On Health Economics, a Croàcia

Direcció General intervé en el II Foro de Envejecimiento 
Fundación Edad & Vida, a Madrid

Direcció General i l’Àrea d’Innovació i Partenariat 
participen en el XXXVIII Congreso de la Sociedad 
Española de Calidad Asistencial (SECA), a Saragossa

Direcció General intervé en la jornada “Diálogos sobre el 
bienestar: hacia una sociedad mejor con la gente mayor”, 
organitzada pel Senat

Direcció General participa en el seminari “Resiliència 
institucional i bon govern en temps de pandèmia”, de la 
Univesidad Complutense

Novembre
La patronal CAPSS modera la taula “Desenvolupament 
professional. Una nova mirada” i intervé amb la ponència  
“Jornada suplementària” en el I Congrés d’Igualtat i 
Recursos Humans dels Serveis Públics de Salut

Desembre
La patronal CAPSS participa en la Jornada de l’Observatori 
per a Situacions de Violència en l’Àmbit Sanitari de 
Catalunya (OSVASC)

Setembre
El Servei d’Estudis participa en la XL Reunión Anual de la 
Societat Espanyola d’Epidemiologia, XVII Congresso da 
Associação Portuguesa de Epidemiologia, en el marc de 
l’EquityCancer-LA 

El Servei Agregat de Contractacions Administratives i 
l’Àrea d’Innovació i Partenariat participen en el Health Proc 
Summit, la primera cimera paneuropea de contractació 
hospitalària i sanitària, a Brusel·les

L’Àrea de Farmàcia i Medicament participa en el 80è 
Congrés Mundial de Farmàcia i Ciències Farmacèutiques, 
organitzat pel Consejo General de Colegios Farmacéuticos 
de España, a Sevilla

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1710/el-csc-interve-a-la-viii-ecpd-regional-conference-on-health-economics-a-croacia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1710/el-csc-interve-a-la-viii-ecpd-regional-conference-on-health-economics-a-croacia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1714/participem-en-el-ii-foro-de-envejecimiento-fundacion-edad-vida-a-madrid
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1714/participem-en-el-ii-foro-de-envejecimiento-fundacion-edad-vida-a-madrid
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1718/participem-en-el-xxxviii-congres-de-la-sociedad-espanola-de-calidad-asistencial-seca
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1718/participem-en-el-xxxviii-congres-de-la-sociedad-espanola-de-calidad-asistencial-seca
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1729/el-director-general-del-csc-interve-a-la-jornada-dialogos-sobre-el-bienestar-del-senat
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1729/el-director-general-del-csc-interve-a-la-jornada-dialogos-sobre-el-bienestar-del-senat
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1730/participem-en-el-seminari-resiliencia-institucional-i-bon-govern-en-temps-de-pandemia-de-la-universitat-complutense
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1730/participem-en-el-seminari-resiliencia-institucional-i-bon-govern-en-temps-de-pandemia-de-la-universitat-complutense
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1746/el-csc-coorganitza-el-i-congres-digualtat-i-recursos-humans-de-serveis-publics-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1746/el-csc-coorganitza-el-i-congres-digualtat-i-recursos-humans-de-serveis-publics-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1680/el-csc-participa-en-el-congres-anual-de-la-societat-espanyola-depidemiologia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1680/el-csc-participa-en-el-congres-anual-de-la-societat-espanyola-depidemiologia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1680/el-csc-participa-en-el-congres-anual-de-la-societat-espanyola-depidemiologia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1689/el-csc-al-health-proc-summit
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1689/el-csc-al-health-proc-summit
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1687/el-csc-participa-en-el-80e-congres-mundial-de-farmacia-i-ciencies-farmaceutiques
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1687/el-csc-participa-en-el-80e-congres-mundial-de-farmacia-i-ciencies-farmaceutiques
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Fem recerca per generar propostes que 
millorin la salut i el benestar de les persones

Des de les diferents àrees del CSC i de manera 
especialment activa des del Servei d’Estudis 
(SEEPS), es promou la recerca i la producció 
científica en l’àmbit de les polítiques sanitàries i 
socials, i de l’organització i gestió dels serveis, amb 
l’objectiu de generar propostes que millorin la salut 
i el benestar de les persones. Treballem la recerca 
en col·laboració amb les entitats associades,  en 
el marc del Grup d’Avaluació de la Integració 
Assistencial (GAIA) i la Comissió de Recerca 
Qualitativa, així com amb altres institucions del 
sector i de l’àmbit acadèmic i científic.

Projectes de 
recerca en marxa2

Amb un finançament de

+3M€
99% de la Unió Europea (H2020)

Col·laborem amb

46 Serveis de salut, 
institucions i 

societats científiques a nivell 
internacional

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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Fem recerca per generar propostes que millorin 
la salut i el benestar de les persones

EquityCancer-LA

El Servei d’Estudis (SEPPS) ha continuat el 
desenvolupament del projecte internacional 
EquityCancer-LA Improving equity in access to early 
diagnosis of cancer: implementation research in different 
healthcare systems of Latin America, finançat pel 
programa Horizon 2020 de la Unió Europea. L’objectiu és 
avaluar l’impacte d’una intervenció d’atenció integrada 
en la millora de l’accés al diagnòstic precoç dels càncers 
freqüents en xarxes de serveis de salut de Xile, Colòmbia 
i l’Equador.

Enguany, s’ha avançat amb l’anàlisi dels problemes: 
s’ha iniciat l’enquesta a pacients per mesurar els retards 
diagnòstics i barreres d’accés al diagnòstic de càncer, 
mitjançant l’aplicació del qüestionari EquityCancer-LA, 
dissenyat a partir del desenvolupat al projecte precursor 
Equity-LA. Així mateix, s’han elaborat instruments per 
analitzar els canvis en el coneixement dels metges 
sobre el diagnòstic del càncer i la coordinació per al 
diagnòstic i per a l’avaluació econòmica de la intervenció. 
L’estudi qualitatiu ha permès analitzar les barreres 

Projectes de recerca
d’accés al diagnòstic del càncer des del punt de vista dels 
professionals, pacients, així com d’altres actors claus, per 
iniciar l’adaptació de les intervencions al context de cada 
país. 

Per tal de coordinar les activitats, debatre i també 
difondre els resultats preliminars,  els equips s’han 
trobat mensualment, de manera virtual, i en dos tallers 
presencials a Bogotà i Santiago de Xile en seminaris 
amb una àmplia participació del sector salut, entre 
professionals, gerents, usuaris i autoritats sanitàries. En 
termes de disseminació, BMJ Open ha publicat l’article 
sobre el protocol d’investigació.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
https://equity-la.eu/
https://equity-la.eu/
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1597/el-csc-participa-en-el-ii-taller-internacional-de-lequitycancer-la-a-colombia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1784/el-csc-al-taller-internacional-de-lequitycancer-la-a-xile
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1796/bmj-open-publica-el-protocol-de-la-recerca-equitycancer-la-que-lidera-el-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1796/bmj-open-publica-el-protocol-de-la-recerca-equitycancer-la-que-lidera-el-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1796/bmj-open-publica-el-protocol-de-la-recerca-equitycancer-la-que-lidera-el-csc
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Fem recerca per generar propostes que millorin 
la salut i el benestar de les persones

COORDENA-TICs

En l’àmbit de la recerca, també s’ha avançat en 
el desenvolupament del projecte Impacte dels 
mecanismes de coordinació basats en TIC en la 
coordinació clínica al Sistema Nacional de Salut 
(COORDENA-TICs), f inançat pel fons d’investigació en 
salut de l’Institut Carlos III, en el marc de la convocatòria 
d’Acción Estratégica en Salud 2017-2020. Aquest 
projecte analitza l’ús dels mecanismes de coordinació 
clínica basats en TIC i l’impacte en la coordinació entre 
nivells d’atenció als serveis de salut de Catalunya, Illes 
Balears i País Basc. Es basa en l’aplicació d’una enquesta 
online mitjançant l’autoadministració del qüestionari 
COORDENA-TIC a metges i metgesses d’atenció 
primària i atenció hospitalària.

Enguany, s’ha adaptat el contingut del qüestionari 
COORDENA.TICs al context dels serveis de salut de cada 
comunitat autònoma. A Catalunya, l’enquesta ha assolit 
una participació de 2.221 metges dels àmbits d’atenció 
primària i d’atenció hospitalària d’aguts de 24 entorns 

sanitaris diferents del sistema de salut català. L’anàlisi de 
resultats permetrà avaluar no només la situació actual, 
sinó també els canvis entre 2017 i 2022 i el paper de les TIC, 
que van cobrar rellevància en el context de la pandèmia.
Amb els resultats d’aquesta investigació, es podrà 
analitzar l’aportació de la tecnologia a la coordinació 
clínica, determinant el nivell d’ús dels mecanismes 
basats en TIC a cada context, els factors que l’afavoreixen 
o impedeixen, les diferències entre les comunitats 
autònomes i l’impacte sobre la coordinació clínica 
entre nivells d’atenció. Tot plegat, amb la f inalitat 
d’orientar polítiques i estratègies dirigides a la millora 
de la coordinació clínica entre nivells d’atenció i, en 
conseqüència, millorar la qualitat assistencial del sistema 
nacional de salut.

Participació

metges dels àmbits 
d’atenció primària i d’atenció 
hospitalària d’aguts

entorns sanitaris

2.221

24

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/coneixement/servei-estudis/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/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
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Fem recerca per generar propostes que millorin 
la salut i el benestar de les persones

“Evaluating the effectiveness of care coordination 
interventions designed and implemented through a 
participatory action research process: Lessons learned from 
a quasi-experimental study in public healthcare networks 
in Latin America”, a la revista PLoS One elaborat amb la 
participació del SEPPS, en el marc del projecte Equity-LA 
II. Gener 2022 

“Changes in Acces to Health Services during the COVID-19 
Pandemic: A Scoping Review”, a la revista International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 
elaborat segons el TFM desenvolupat en el marc de la beca 
atorgada pel CSC. Febrer 2022 

“Evaluating board certification within international 
advance pharmacy practice frameworks”, a la revista 
Farmacia Hospitalaria, elaborat amb la participació de 
l’Àrea de Farmacia i Medicament. Maig 2022 

“Cost-effectiveness analysis of implementing a secondary 
prevention programme in those patients who visited an 
emergency department for drug-related problems”, a 
la revista International Journal of Pharmacy Practice, 

elaborat per l’Àrea d’Innovació i Partenariat i l’Àrea de 
Farmàcia i Medicament. Octubre 2022 

“Relational continuity of chronic patients with primary 
and secondary care doctors: A study of public healthcare 
networks of six Latin American countries”, a la revista 
International Journal of Enviromental Research and Public 
Health, elaborat pels SEPPS, en col·laboració amb els socis 
del projecte Equity-LA II. Octubre 2022 

“Implementing joint training sessions of general 
practitioners and specialists aimed at improving clinical 
coordination in Colombia: Contributions from participatory 
action research”, a la revista Journal of Health Services 
Research and Policy, elaborat en col·laboració entre el 
SEPSS i la Universitat del Rosario (Colòmbia), en el marc 
del projecte Equity-LA II. Octubre 2022 

“Vulnerabilities of the Global Supply Chains in Medicines”, 
de la Comissió Europea, elaborat en col·laboració de l’Àrea 
de Farmàcia i Medicament, en el marc de l’European Health 
Public Procurement Alliance (EHPPA). Octubre 2022

Publicacions científiques
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Fem recerca per generar propostes que millorin 
la salut i el benestar de les persones

“Telepharmacy and pharmaceutical care: A narrative review 
by International Pharmaceutical Federation”, elaborat amb la 
participació de l’Àrea de Farmàcia i Medicament. Novembre 
2022 

“Acceso a medicamentos huérfanos para el tratamiento 
de la atrofia muscular espinal en España”, elaborat amb la 
participació de l’Àrea de Farmàcia i Medicament. Novembre 
2022 

“Health and health care for refugees and migrants”, a 
l’European Journal of Public Health, elaborat amb la 
col·laboració del SEPPS. Novembre 2022 

“Improving equity in access to early diagnosis of cancer in 
different healthcare systems of Latin America: protocol for 
the EquityCancer-LA implementation-effectiveness hybrid 
study”, a la revista BMJ Open, elaborat pel SEPPS el marc del 
projecte EquityCancer-LA. Desembre 2022 

“Is clinical coordination across care levels different according 
to the secondary care medical speciality? Results from the 

Catalan health system”, a la revista International Journal 
of Health Planning and Management, elaborat pel 
SEPSS, en col·laboració amb el grup GAIA, en el marc del 
projecte COORDENA.CAT. Desembre 2022

“The Effect of the Drug-Related Problems Prevention 
Bundle on Early Readmissions in Patients From the 
Emergency Department: A Randomized Clinical Trial”, 
a la revista Annals of Pharmacotherapy, elaborat per 
l’Àrea d’Innovació i Partenariat i l’Àrea de Farmàcia i del 
Medicament. Desembre 2022 

“How pharmacy can transform and contribute to the 
global agenda on sustainable development”, a la revista 
Farmacia Hospitalaria, elaborat per l’Àrea de Farmàcia i 
Medicament. Desembre 2022

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1747/el-csc-participa-en-una-publicacio-sobre-la-telefarmacia-i-latencio-farmaceutica
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http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1758/participem-al-monografic-health-and-health-care-for-migrants-and-refugees-del-european-journal-of-public-health
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1796/bmj-open-publica-el-protocol-de-la-recerca-equitycancer-la-que-lidera-el-csc
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http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1796/bmj-open-publica-el-protocol-de-la-recerca-equitycancer-la-que-lidera-el-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1803/lexperiencia-de-coordinacio-clinica-es-pitjor-en-especialitats-predominantment-hospitalaries-segons-una-nova-publicacio-del-sepps-amb-el-gaia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1803/lexperiencia-de-coordinacio-clinica-es-pitjor-en-especialitats-predominantment-hospitalaries-segons-una-nova-publicacio-del-sepps-amb-el-gaia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1803/lexperiencia-de-coordinacio-clinica-es-pitjor-en-especialitats-predominantment-hospitalaries-segons-una-nova-publicacio-del-sepps-amb-el-gaia
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1798/publicats-els-resultats-de-lassaig-clinic-que-avala-el-codi-medicament
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1798/publicats-els-resultats-de-lassaig-clinic-que-avala-el-codi-medicament
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1798/publicats-els-resultats-de-lassaig-clinic-que-avala-el-codi-medicament
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1780/el-csc-participa-en-un-editorial-sobre-el-paper-de-la-farmacia-en-el-desenvolupament-sostenible
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1780/el-csc-participa-en-un-editorial-sobre-el-paper-de-la-farmacia-en-el-desenvolupament-sostenible
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Contribuïm a un món més sostenible 
socialment i mediambientalment

Al CSC, estem compromesos amb l’assoliment 

dels Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) i, per tant, abordem la 

sostenibilitat en tots els seus vessants: 

ambiental, social i de governança. Aquest 

compromís impregna tota l’organització i el 

tenim present a l’hora de relacionar-nos amb 

tots els agents del nostre entorn.

Ampliem les aliances per la 
sostenibilitat 

Passem a formar part del grup 
impulsor del Pacte del Temps de 
Barcelona i participem en la seva 
trobada anual.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1717/el-csc-membre-del-grup-impulsor-del-pacte-del-temps-de-barcelona
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1717/el-csc-membre-del-grup-impulsor-del-pacte-del-temps-de-barcelona
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1717/el-csc-membre-del-grup-impulsor-del-pacte-del-temps-de-barcelona
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1717/el-csc-membre-del-grup-impulsor-del-pacte-del-temps-de-barcelona
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Contribuïm a un món més sostenible 
socialment i mediambientalment

Continuem participant activament en els espais de 
treball de l’Aliança Catalunya 2030, tant a les reunions del 
grup motor, del qual formem part, com en les sessions 
plenàries.

També hem intervingut en les reunions que s’han 
celebrat en el marc de la xarxa internacional de Global 
Green and Healthy Hospitals.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1548/assistim-a-la-reunio-del-grup-motor-de-lalianca-catalunya-2030
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1548/assistim-a-la-reunio-del-grup-motor-de-lalianca-catalunya-2030
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1584/participem-en-la-primera-reunio-plenaria-de-lalianca-catalunya-2030
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1584/participem-en-la-primera-reunio-plenaria-de-lalianca-catalunya-2030
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1433/el-csc-membre-de-global-green-and-healthy-hospitals-gghh
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1433/el-csc-membre-de-global-green-and-healthy-hospitals-gghh
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Contribuïm a un món més sostenible 
socialment i mediambientalment

Iniciem el cicle de jornades Comunicació i 
Responsabilitat, amb dues sessions dedicades 
a la comunicació inclusiva.

26/05 “Comunicació inclusiva amb perspectiva de 
gènere”, a partir de la qual hem editat un primer 
document de recomanacions per a les entitats 
associades.

11/11 “Comunicació inclusiva en discapacitat intel·lectual 
i salut mental”, a partir de la qual hem editat un 
segon document de recomanacions per a les entitats 
associades.

Noves accions per a la igualtat 
i la inclusió de col·lectius 
vulnerables

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1613/primera-jornada-del-cicle-comunicacio-i-responsabilitat-social-amb-m-carme-junyent-i-m-ngels-cabre
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1613/primera-jornada-del-cicle-comunicacio-i-responsabilitat-social-amb-m-carme-junyent-i-m-ngels-cabre
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/noticies/22.11.17_Recomanacions%20comunicaci%C3%B3%20inclusiva%20gen.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/noticies/22.11.17_Recomanacions%20comunicaci%C3%B3%20inclusiva%20gen.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/noticies/22.11.17_Recomanacions%20comunicaci%C3%B3%20inclusiva%20gen.pdf
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1754/debatem-sobre-la-comunicacio-en-discapacitat-intellectual-i-salut-mental-al-cicle-comunicacio-i-responsabilitat-social
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1754/debatem-sobre-la-comunicacio-en-discapacitat-intellectual-i-salut-mental-al-cicle-comunicacio-i-responsabilitat-social
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/noticies/22.11.17_Recomanacions%20comunicaci%C3%B3_discapacitat.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/noticies/22.11.17_Recomanacions%20comunicaci%C3%B3%20inclusiva%20gen.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/noticies/22.11.17_Recomanacions%20comunicaci%C3%B3_discapacitat.pdf
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Contribuïm a un món més sostenible 
socialment i mediambientalment

9/11 Coorganitzem el I Congrés d’Igualtat i 
Recursos Humans de Serveis Públics de Salut, 
participant al comitè organitzador i al científic

10/11 Organitzem la jornada “Salut amb 
perspectiva de gènere”, on posem de manifest 
la necessitat de transformar el sistema sanitari 
perquè es tinguin en compte les diferències 
biològiques i socioculturals

1/12 Ens sumem al manifest ‘Zero 
estigma, zero VIH’, amb motiu 
del Dia Mundial de la Sida

19/12 Un any més, col·laborem amb la Fundació 
Amics de la Gent Gran per acabar amb la soledat 
no desitjada per Nadal

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1746/el-csc-coorganitza-el-i-congres-digualtat-i-recursos-humans-de-serveis-publics-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1746/el-csc-coorganitza-el-i-congres-digualtat-i-recursos-humans-de-serveis-publics-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1746/el-csc-coorganitza-el-i-congres-digualtat-i-recursos-humans-de-serveis-publics-de-salut
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1750/cinc-experts-debaten-sobre-les-desigualtats-en-latencio-sanitaria-a-la-jornada-salut-amb-perspectiva-de-genere
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1750/cinc-experts-debaten-sobre-les-desigualtats-en-latencio-sanitaria-a-la-jornada-salut-amb-perspectiva-de-genere
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1750/cinc-experts-debaten-sobre-les-desigualtats-en-latencio-sanitaria-a-la-jornada-salut-amb-perspectiva-de-genere
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1750/cinc-experts-debaten-sobre-les-desigualtats-en-latencio-sanitaria-a-la-jornada-salut-amb-perspectiva-de-genere
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1750/cinc-experts-debaten-sobre-les-desigualtats-en-latencio-sanitaria-a-la-jornada-salut-amb-perspectiva-de-genere
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1774/ens-sumem-al-manifest-zero-estigma-zero-vih-amb-motiu-del-dia-mundial-de-la-sida
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1774/ens-sumem-al-manifest-zero-estigma-zero-vih-amb-motiu-del-dia-mundial-de-la-sida
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1774/ens-sumem-al-manifest-zero-estigma-zero-vih-amb-motiu-del-dia-mundial-de-la-sida
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1768/un-any-mes-collaborem-amb-la-fundacio-amics-de-la-gent-gran-per-acabar-amb-la-soledat-no-desitjada-durant-nadal
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1768/un-any-mes-collaborem-amb-la-fundacio-amics-de-la-gent-gran-per-acabar-amb-la-soledat-no-desitjada-durant-nadal
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1768/un-any-mes-collaborem-amb-la-fundacio-amics-de-la-gent-gran-per-acabar-amb-la-soledat-no-desitjada-durant-nadal
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Contribuïm a un món més sostenible 
socialment i mediambientalment

El grup de treball de Voluntariat organitza la 
jornada “El voluntariat en salut: un valor per a 
les organitzacions i la ciutadania”.

Els ODS, objectius compartits 
amb les entitats associades

La Comissió de 
Responsabilitat Social i 
ODS es consolida com 
a espai de participació i 
es realitza una enquesta 
de diagnosi de l’RS als 
centres associats.

Treballem per un CSC més 
sostenible

Aprovem el Codi anticorrupció del CSC i el Codi de bones 
pràctiques de l’Àrea de Farmàcia i Medicament, el qual 
presentem, en un pòster, al I Congrés de Gestió Clínica i 
Sanitària.

Publiquem el Protocol de Gestió de Denúncies i obrim el 
Canal de denúncies del CSC.

Publiquem el segon Codi de 
Conducta per al tractament 
de dades personals, centrat 
en l’àmbit social.

Ens adherim al Pla d’acció de compra pública verda a 
Catalunya i augmentem significativament les clàusules 
ambientals i socials de les licitacions dutes a terme per 
Servei Agregat de Compres Administratives (SACAC). Més 
del 62% dels acords marc licitats per part de la central de 
contractació i el 50% de les licitacions tramitades per a les 
entitats del CSC incorporen aquest tipus de clàusules.

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1636/la-jornada-sobre-voluntariat-en-salut-del-csc-reuneix-la-visio-de-professionals-voluntaris-i-persones-ateses
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1636/la-jornada-sobre-voluntariat-en-salut-del-csc-reuneix-la-visio-de-professionals-voluntaris-i-persones-ateses
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1686/el-director-del-consell-assessor-per-al-desenvolupament-sostenible-a-la-comissio-de-responsabilitat-social-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1686/el-director-del-consell-assessor-per-al-desenvolupament-sostenible-a-la-comissio-de-responsabilitat-social-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1686/el-director-del-consell-assessor-per-al-desenvolupament-sostenible-a-la-comissio-de-responsabilitat-social-del-csc
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1686/el-director-del-consell-assessor-per-al-desenvolupament-sostenible-a-la-comissio-de-responsabilitat-social-del-csc
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/RSC/Codi%20Anticorrupci%C3%B3.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/Responsabilitat%20Social/Codi%20Bones%20pr%C3%A0ctiques%20Farm%C3%A0cia%20i%20Medicament.pdf
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/Responsabilitat%20Social/Codi%20Bones%20pr%C3%A0ctiques%20Farm%C3%A0cia%20i%20Medicament.pdf
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1742/el-csc-al-i-congres-de-gestio-clinica-i-sanitaria
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1742/el-csc-al-i-congres-de-gestio-clinica-i-sanitaria
http://www.consorci.org/media/upload/arxius/RSC/Protocol%20de%20gesti%C3%B3%20de%20den%C3%BAncies%20CSC.pdf
https://csc.ethic-channel.com/home
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1790/el-segon-codi-de-conducta-del-csc-per-al-tractament-de-dades-personals-se-centra-en-lambit-social
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1790/el-segon-codi-de-conducta-del-csc-per-al-tractament-de-dades-personals-se-centra-en-lambit-social
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1790/el-segon-codi-de-conducta-del-csc-per-al-tractament-de-dades-personals-se-centra-en-lambit-social
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1790/el-segon-codi-de-conducta-del-csc-per-al-tractament-de-dades-personals-se-centra-en-lambit-social
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/contractacio-estrategica/ambiental/pla-compra-publica-verda.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/contractacio-estrategica/ambiental/pla-compra-publica-verda.pdf
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Representació a Catalunya
INTERDEPARTAMENTAL

• Comissió d’estudis de Salut Mental i Addiccions del Parlament
• Consell assessor de l’Agència d’atenció integrada social i sanitària 

(AISS)
• Grup de treball d’anàlisi de l’impacte de la Covid-19 a residències del 

Parlament
• Grup de treball de Departament d’Educació i Salut per definir i prioritzar 

les tasques de la infermera de Salut i Escola
• Grup de treball per a la Millora de la formació dels estudis de grau en 

infermeria del Consell Interuniversitari de Catalunya
• Grup de treball per a l’Atenció integrada a l’entorn domiciliari
• Grup motor de l’Aliança Catalunya 2030
• Grups de treball de l’Agència d’atenció integrada social i sanitària (AISS)
• Observatori per a situacions de violència en l’àmbit sanitari de Catalunya
• Pacte de Salut Mental
• Pla integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addiccions
• Pla interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)
• Taula d’entitats i patronals de l’Agència atenció integrada social i 

sanitària (AISS)

DEPARTAMENT DE SALUT

• Grup d’Innovació organitzativa i desburocratització de l’APiC
• Grup de definició de relacions entre l’APiC i l’atenció hospitalària
• Comissió assessora d’Estudis Postautorització de Medicaments 

(CAEPAM)

• Comissió assessora en Malalties Minoritàries
• Comissió assessora en Maternoinfantil i SSiR
• Comissió assessora en Salut Bucodental 
• Comissió departamental per a l’impuls estratègic en l’Atenció Primària 

i de Salut Comunitària
• Comissió d’experts per a l’acreditació (atenció hospitalària i atenció 

primària i comunitària) - Direcció general d’ordenació i regulació 
sanitària

• Comissió estratègica del PROSP Cat - Aplicació Proactiva per a la 
Seguretat dels Pacients de Catalunya

• Comissió estratègica pel nou Sistema de notificació d’incidents 
relacionats amb la Seguretat dels Pacients de Catalunya (SNiSP Cat)  

• Comissió tècnica en matèria de documentació clínica
• Comitè estratègic del PROA Cat
• Comitè executiu del Fòrum de diàleg professional
• Consell assessor d’Atenció Primària 
• Consell assessor de la Subdirecció general d’avaluacions mèdiques 
• Consell assessor del model assistencial de la Llei de l’eutanàsia
• Consell assessor del Pla de demències de Catalunya
• Consell assessor del Pla director de salut mental i addiccions
• Consell assessor del Pla director d’oncologia
• Consell assessor del Pla director sociosanitari
• Consell assessor i Comissió permanent de la professió infermera
• Consell de la professió mèdica de Catalunya
• Consell de participació del Programa d’Atenció Integrada Social i 

Sanitària (PAISS)

• Fòrum de Diàleg Professional
• Grup de treball del Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada 

de calor sobre la salut (POCS)
• Grup de treball del Projecte ‘Millorem la salut de les persones tenint 

cura de l’atenció primària’
• Grup de treball per a la millora de l’IT
• Grup de treball per al desenvolupament de la figura del farmacèutic 

d’atenció primària
• Grups de treball de Fòrum de diàleg professional

DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS

• Grup de treball de salut Mental i addiccions del Departament de Drets 
Socials

• Plenari d’entitats federatives de l’àmbit dels Serveis socials (gent gran, 
salut mental i discapacitat) 

AQUAS

• Comissió tècnica de la central de balanços
• Comissió tècnica de la central de resultats
• Comitè institucional de l’Observatori d’Innovació en Gestió a la Sanitat 

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

Catalunya
• Consell d’Administració

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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Representació a Catalunya

• Grup de treball de la nova central de resultats (participació d’experts 
en atenció hospitalària, atenció primària, atenció intermèdia i salut 
mental)

• Grup de treball de Recursos Humans de la central de balanços
• Grup de treball ESSENCIAL
• Grup de treball sobre iniciatives equipaments sanitaris coronavirus

TICSALUT
• Grup de disseny funcional mHealth - CONNECTA
• Patronat i Comitè de Direcció
• Projecte intel·ligència artificial (Àrea d’Innovació i Partenariat)
• Projecte LATITUD

CATSALUT
• Grup de treball de comunicació
• Grup de treball clínic
• Comissió d’informació terapèutica del Butlletí d’Informació 

Terapèutica (BIT)
• Comissió de desenvolupament i millores ECAP
• Comissió de proveïdors
• Comissió de seguiment de l’Oficina de Residències de Barcelona - 

Consorci Sanitari de Barcelona
• Comissió de sistemes de pagament
• Comissió tripartita de la pòlissa de responsabilitat civil. Comissió 

d’institucions. Comissió de seguiment

• Comitè assessor de seguiment del projecte de model/instruments 
organitzatius de provisió de serveis sanitaris a Catalunya

• Comitè de governança transaccional de farmàcia
• Comitè de pilotatge del projecte de gestió de riscos CATSALUT - SHAM 
• Comitè operatiu transaccional de farmàcia
• Consell Català de la Salut
• Consell de Direcció 
• Grup de treball de continuïtat assistencial al SEM_Atenció Primària i 

Comunitària 
• Grup de treball de reconversió del Programa d’Integració Assistencial 

(PIA)
• Grup de treball de Recursos Humans de la central de balanços
• Grup de treball de revisió IRE 
• Grup de treball del Projecte de millora del procés de la contraprestació 

per resultats 
• Grup de treball pel disseny funcional dels centres d’atenció primària i 

comunitària del futur
• Grup de treball per a la cura del benestar emocional
• Grup de treball per a la millora del procés de gestió de la demanda
• Grup de treball per definir el Model d’atenció al·lergològica a Catalunya 

en el marc del Pla estratègic d’ordenació de l’Atenció Especialitzada 
ambulatòria)

• Grup de treball sobre negociació col·lectiva sectorial 

• Grup d’experts per definir el perfil del professional d’enllaç  per a 
l’atenció al funcionament i la discapacitat 

• Grup impulsor del Pla d’acció per a la salut mental i addiccions
• Projecte de nou model d’atenció telefònica (MAT) 
• Taula de treball per impulsar accions urgents que abordin la manca 

de professionals al sistema sanitari català

ALTRES ÀMBITS SECTORIALS

• Comissió de salut de la Coordinadora Catalana de Fundacions
• Comissió de vigilància i arbitratge del Conveni d’assistència sanitària 

derivada dels accidents de trànsit (UNESPA)
• Comissió laboral de PIMEC 
• Comissió negociadora del nou conveni d’assistència en accidents de 

trànsit 2023-2026 (UNESPA)
• Comitè operatiu d’AUPA
• Consell d’administració d’UCf
• Grup impulsor del Pacte del Temps de l’Ajuntament de Barcelona
• Junta directiva d’Obertament
• Patronat de la Fundació Factor Humà
• Sectorial de serveis de salut i socials de PIMEC
• Subcomissió permanent de Catalunya del Conveni d’assistència 

sanitària derivada dels accidents de trànsit

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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Representació al món

24/11 Acollim la 21a Assemblea General de l’EHPPA

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
https://www.ehppa.com/
https://www.gacd.org/
https://noharm-global.org/issues/global/global-green-and-healthy-hospitals
https://hadea.ec.europa.eu/index_en
https://www.esn-eu.org/
http://www.consorci.org/actualitat/noticies/1757/el-csc-seu-de-la-21a-assemblea-general-de-lehppa
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Relacions institucionals amb centres, institucions i 
societat científiques

Amèrica Llatina (10)

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 (Uruguai)
Organització Panamericana de la Salut (OPS)
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Equador)

Europa / Global (9)

Organització Mundial de la Salut (OMS)
Comissió Europea (CE)
European Public Health Association (EUPHA) 
Universität Bielefeld (Alemanya) 

Københavns Universitet (Dinamarca) 
University College London (Regne Unit)
Universidade NOVA de Lisboa (Portugal)
University of Bergen (Noruega)
Global Alliance for Chronic Diseases (GACD)

Espanya (10) 

Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria (SESPAS) 
Consorcio de Investigación Biomédica en Red de 
Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP) 
Escuela Nacional de Sanidad Carlos III (ENSCIII)
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Universidad de Alicante (UA)
Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP)
Hospital Universitari Son Espases
IBSalut, Servei de Salut de les Illes Balears 
Osakidetza, Servei Basc de Salut
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)

Catalunya (7)

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)
Institut Universitari per a la recerca a l’Atenció Primària 
de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAPJGol)

https://diariofarma.com/2022/03/17/el-csc-ve-una-oportunidaden-desarrollar-su-area-de-envejecimiento-y-bienestar
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