
 

 

 

 

Nota de premsa 

 

El Consorci de Salut i Social de Catalunya convoca, amb la 

col·laboració de Roche Farma, els primers premis a la innovació 

CSC Impulsa 

La iniciativa s'emmarca en un conveni de col·laboració entre totes dues entitats, que 

té com a objectiu impulsar la innovació en el sistema sanitari, identificant, reconeixent 

i donant suport al desenvolupament de les millors iniciatives en aquest àmbit 

Barcelona, 8 de juny de 2022.- El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), en 

col·laboració amb Roche Farma, ha obert la convocatòria dels primers premis CSC Impulsa, 

uns guardons que permetran detectar i reconèixer iniciatives innovadores als centres que 

formen part de la xarxa del CSC. El projecte s'emmarca en el conveni de col·laboració subscrit 

recentment entre el CSC i Roche Farma, que té com a principal finalitat impulsar la innovació 

en el sistema sanitari, incentivant la cultura de la innovació en les organitzacions de salut i 

donant suport al desenvolupament de projectes en aquest àmbit. 

La convocatòria de CSC Impulsa està dirigida a totes les entitats sanitàries associades al 

Consorci i permetrà recollir projectes innovadors en diferents àmbits. De totes les 

candidatures, se seleccionaran un total de 10 projectes, que seran presentats al jurat en una 

jornada de tipus pitch day.  Posteriorment, es reconeixeran els tres millors, que rebran una 

dotació econòmica per a la seva implementació. A més de l'import econòmic, els 

responsables dels tres projectes premiats tindran accés a un programa de mentoring per 

treballar la millora de les seves iniciatives. 

Les candidatures, que podran presentar-se fins al 15 de juliol, hauran d'enquadrar-se en 

determinades categories, que van des dels resultats en salut, la compra innovadora o la 

sostenibilitat, passant pel big data i els algorismes predictius, la prevenció en salut o la 

satisfacció de pacients i professionals. Els guardons, les bases dels quals es poden consultar 

en la plataforma Connecta CSC, tenen com a objectiu promoure la cultura de la innovació 

dins de les entitats associades al CSC i donar visibilitat a les experiències, les bones 

pràctiques i els projectes que realitzen els professionals de la institució en qualsevol de les 

seves activitats, funcions i disciplines. 

Des del Consorci de Salut i Social de Catalunya, el director de l'Àrea d'Innovació i Partenariat, 
Antoni Gilabert, assenyala que “aquesta iniciativa representa una gran oportunitat perquè 
les entitats sanitàries associades al Consorci puguin impulsar projectes d'innovació que 
permetin generar solucions a les actuals necessitats del sistema sanitari i contribuir, amb 
elles, a la seva sostenibilitat”. 
 
Per part seva, la directora de Roche Farma a Catalunya, Rita Casas, destaca que aquest 
acord permet a la companyia materialitzar el seu “ferm compromís amb el foment de la 
innovació i la col·laboració amb entitats públiques i privades per a potenciar projectes que, a 
través de la implicació dels propis professionals sanitaris, es tradueixin en millores de la 
qualitat assistencial i la salut i qualitat de vida dels pacients”. 
 
Aquest acord s’afegeix al signat el 2021 entre el CSC i Roche Farma per al desenvolupament 

de projectes de millora i innovació per al sistema sanitari. Els dos primers projectes d'aquesta 

http://www.consorci.org/media/upload/arxius/Innovaci%C3%B3%20i%20partenariat/00%20CAT%20BASES-Archivo%20combinado%20ANIMA_CSC_Ultima%20versi%C3%B3n.pdf
http://www.consorci.org/innovacio-partenariat/connecta-csc/


 

 

 

 

col·laboració s'han centrat en la millora de les urgències hospitalàries i en el mesurament dels 

resultats en salut de la innovació. 

 
Sobre el Consorci de Salut i Social de Catalunya 

El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) és una entitat pública de caràcter local i 

base associativa, fundada el 1983, que té el seu origen en el moviment municipalista. El 

CSC, referència al sector i amb una clara vocació de servei, té com a missió impulsar 

models de salut i social excel·lents i sostenibles per a millorar la qualitat de vida de les 

persones, oferint serveis d'alt valor afegit als seus associats. Així, el CSC vol ser el principal 

referent per al coneixement i capacitat de cooperació, influència i anticipació davant els 

nous reptes del sistema de salut i social. Tots els associats al CSC són entitats públiques i / 

o privades sense ànim de lucre. 

 

Sobre Roche 

Fundada en 1896 a Basilea, Suïssa, com un dels primers fabricants industrials de 
medicaments originals, Roche s'ha convertit en l'empresa de biotecnologia més gran del 
món i líder mundial en diagnòstic in vitro. L'empresa persegueix l'excel·lència científica per 
poder descobrir i desenvolupar medicaments i diagnòstics per a millorar i salvar la vida de 
persones a tot el món. És pionera en medicina personalitzada i vol transformar encara més 
la manera en què es brinda l'atenció mèdica per a tenir un impacte encara major. Per oferir 
la millor assistència a cada persona, Roche s’associa amb moltes altres entitats i combina 
les seves fortaleses en Diagnòstic i Farmàcia amb coneixements de dades de la pràctica 
clínica. 

En reconeixement al seu esforç per buscar una perspectiva a llarg termini en tot el que fa, 
Roche ha estat nomenada, per tretzè any consecutiu, una de les empreses més sostenibles 
de la indústria farmacèutica pels índexs de sostenibilitat Dow Jones. Aquesta distinció 
també reflecteix els seus esforços per a millorar l'accés a l'atenció mèdica, juntament amb 
socis locals en tots els països en els quals treballa. 

Genentech, als Estats Units, és membre de propietat absoluta del Grup Roche. A més, 
Roche és l'accionista majoritari de Chugai Pharmaceutical, al Japó. 

Per a obtenir més informació, visiti www.roche.com i www.roche.es. 

Totes les marques comercials esmentades en aquest comunicat de premsa estan 
protegides per la llei. 
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