
 

Nota de premsa  

  

El Consorci de Salut i Social de Catalunya analitza les 

possibilitats d’expansió de la medicina personalitzada de 

precisió a Catalunya 

  
 

• Ha reunit prop de 30 experts en dos grups de treball multidisciplinaris, formats 

per oncòlegs, neuròlegs, especialistes en diagnòstic molecular, farmacèutics 

hospitalaris, economistes de la salut i gestors hospitalaris, entre altres. 
 

• El pròxim 22 de febrer es presentarà el document Propostes per avançar en el 

model de medicina personalitzada de precisió a Catalunya. 
 

• Aquest projecte s'emmarca en un conveni de col·laboració entre el CSC i Roche 

Farma, que té com a objectiu fomentar la cultura de la innovació en el sistema 

sanitari.  

 

 

  
Barcelona, 28 de desembre de 2022.- El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) ha reunit 

prop de trenta experts per analitzar les possibilitats d’expansió de la Medicina Personalitzada de 

Precisió (MPP) a Catalunya, una de les comunitats autònomes pioneres en l’impuls de l’MPP en 

l’àmbit de l’oncologia. Fruit de l’experiència i les reflexions d’aquests experts, que han treballat en 

dos grups multidisciplinaris, el CSC presentarà, el pròxim 22 de febrer, el document Propostes 

per avançar en el model de medicina personalitzada de precisió a Catalunya. 

El treball dels grups multidisciplinaris s’ha centrat en quatre sessions, que han comptat amb les 

aportacions d’oncòlegs, neuròlegs, especialistes en diagnòstic molecular, farmacèutics 

hospitalaris, economistes de la salut i gestors hospitalaris, entre altres. Es tracta, principalment, 

de professionals d’institucions i centres de referència del sistema sanitari públic de Catalunya. 

Dues de les sessions s’han centrat en l’àmbit oncològic i ha permès presentar la situació a escala 

nacional i internacional de l’MPP en aquesta especialitat, així com validar les dimensions d’anàlisi 

que han de possibilitar la identificació de les claus d’èxit per a la implantació de la medicina 

personalitzada de precisió d’oncologia a Catalunya. Les altres dues sessions de treball s’han 

dedicat a estudiar com es pot aplicar de manera efectiva l’MPP en altres àmbits terapèutics i a la 

identificació dels punts clau per a la seva implementació. Com a resultat d’aquesta anàlisi, es 

podrà caracteritzar l’estat de la situació actual de l’MPP a Catalunya, tant en l’àmbit oncològic com 

en altres especialitats, així com identificar les bases d’escenaris futurs. 

Els resultats d’aquest treball es recolliran en un document que està en fase de revisió per part dels 

experts que han participat en el projecte. Un cop validat, es presentarà el pròxim dia 22 de febrer 

a Barcelona, sota el títol Propostes per avançar en el model de medicina personalitzada de precisió 

a Catalunya, en una sessió en què es debatran els principals reptes del desplegament de l’MPP 

al sistema sanitari català. 

Aquest projecte s'emmarca en el conveni de col·laboració subscrit 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. En aquest sentit, Josep Maria Guiu, director de l’Àrea de Farmàcia i del 

Medicament del CSC, assegura que Catalunya compta amb “el talent i l’equipament tecnològic i 

d’infraestructures que li permeten posicionar-se al capdavant de la implementació de la medicina 

de precisió a l’Estat”.  

Per part de Roche Farma, Rita Casas, directora regional de la companyia a Catalunya, agraeix al 

CSC i als experts el treball realitzat i considera que les seves conclusions seran de gran utilitat per 

a impulsar de manera decidida en els pròxims anys la medicina personalitzada a Catalunya en 

benefici dels pacients. “Catalunya està ja en el grup capdavanter de la medicina personalitzada, 

però estic segura que el document que presentarem al febrer servirà per a consolidar aquesta 

posició i estendre l'abordatge personalitzat de malalties com el càncer”, afegeix. 

La medicina personalitzada de precisió 

El risc de patir una malaltia i la probabilitat de resposta als tractaments mèdics estan condicionats 

per la genètica i la situació ambiental a la qual les persones estan exposades, com a resultat de 

l'entorn i estil de vida. La integració de les dades de les ciències òmiques amb les dades clíniques 

i socials del pacient ha permès desenvolupar el que es denomina Medicina Personalitzada de 

Precisió (MPP), que facilita l'abordatge individualitzat o personalitzat en funció de les 

característiques del pacient. L’MPP suposa un canvi de paradigma en l'assistència sanitària, ja 

que afavoreix intervencions mèdiques preventives, diagnòstiques i terapèutiques més eficaces i 

segures i, d'altra banda, permet l'optimització de la despesa sanitària, facilitant la sostenibilitat del 

sistema i l'excel·lència en el model de gestió. 

 

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 en 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 

la 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 la major empresa de biotecnologia del món i líder mundial en 

diagnòstic in vitro. L'empresa persegueix l'excel·lència científica per a 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 forma en què es brinda 

l'atenció mèdica per a tenir un impacte encara major. Per a 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 reflexa els seus esforços per 

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.  

http://www.roche.com/
http://www.roche.com/
http://www.roche.es/
http://www.roche.es/


 

Totes les marques comercials a les quals es fa referència en aquest comunicat de premsa estan 

protegides per la llei.  

  

 Més informació:  

  

Comunicació CSC  
Anna Cerdà – 932.531.820 / 609 73 76 68  

acerdap@consorci.org / comunicacio@consorci.org                            

    

@CSC_consorci  www.consorci.org  

http://www.consorci.org/
http://www.consorci.org/

