
 

 
 

Visita del ministre de Salut del país dominicà a Catalunya 
 

El CSC i el Banc de Sang impulsen el nou ‘hemocentro’ 
 nacional de la República Dominicana  

 
 El nou dispositiu donarà servei a tot el país i buscarà reduir el dèficit de sang 

actual al territori per acabar disminuint el nombre de morts maternes i per 
accidents de trànsit  
 

 L’experiència en gestió i capacitació del CSC i el model d’èxit del Banc de Sang 
català permetran que aquest projecte engegui i generi una important millora del 
sistema sanitari dominicà  
 

 La consellera de Salut ha rebut als representants d’ambdues entitats i al ministre 
de la República Dominicana que aquests dies visitarà diferents institucions 
catalanes com a part de la capacitació per al nou ‘hemocentro‘ 

 
 

Barcelona, 2 de juliol del 2019.- El ministre de Salut Pública de la República Dominicana, el 
doctor Rafael Sánchez Cárdenas, es troba aquests dies a Barcelona per conèixer de primera 
mà el model sanitari català i completar la capacitació que s’està portant a terme des del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i el Banc de Sang i Teixits (BST) per impulsar el 
nou hemocentro nacional del país dominicà. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha rebut avui 
al ministre Sánchez; al director de l'Hemocentro, el doctor Sócrates Sosa,  i a representants de 
les dues entitats catalanes que lideren aquest projecte que permetrà millorar substancialment la 
salut de la població dominicana. El nou hemocentro donarà servei a tot el país i buscarà reduir 
el dèficit de sang actual al territori per així fer disminuir el nombre de morts maternes i per 
accident de trànsit. 
 
El president del CSC, Manel Ferré, ha recordat que “el CSC compta amb més de 18 anys 
d’experiència en diferents projectes a la República Dominicana” i que es fa “una important 
tasca d’exportació de model i experiència en gestió a partir del cas d’èxit que suposa el model 
sanitari català, per tal de millorar l’assistència en els territoris on fem aquest tipus de projectes i  
acabar impactant en una millora de la salut de la seva població”. L’edifici del nou hemocentro 
es lliurarà pròximament al Ministeri de Salut Pública per a la seva posada en marxa, i serà 
l’epicentre de l’organització i gestió en xarxa de la sang de tot el país. L’Hemocentro rebrà la 
sang per tal de processar i fer la seva distribució a través dels 15 punts (nodos) que 
conformaran la xarxa nacional de sang. Durant la seva estança a Catalunya, el ministre de 
Salut Pública dominicà i el director de l’Hemocentro visitaran diferents centres i hospitals. 
 
 
Referència al sector 
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, exerceix la representació i defensa del prop d’un centenar d’associats i 
45.000 professionals que en formen part, als quals presta un marc de protecció, de reforçament 
i desenvolupament de les seves funcions en relació als serveis socials i de salut. Amb una clara 
vocació pública, el CSC presta serveis d'alt valor afegit als seus associats i col·labora en la 
definició del model, adaptant-se a les noves situacions dels centres sanitaris i d’atenció social i 
del món municipal. Tots els associats al CSC són entitats públiques i/o privades sense ànim de 
lucre. 
 
 
 
 
 
 

Més informació: 
 
Comunicació CSC 
 
Sergi Estudillo – 932.531.820 / 630.239.055 
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