
 

 
 

Celebració de la Junta General Extraordinària del CSC 
 

Manel Ferré, reelegit president del CSC 
 

 Per a una nova legislatura, Ferré compta amb un nou Consell Rector fruit del 
“consens que des de la fundació del CSC ha imperat en l’organització”  
 

 Ferré ha recordat que en els darrers anys sota la seva presidència, el CSC “s’ha 
consolidat com un referent del sector i com un element clau i tractor de la 
innovació i excel·lència que han de caracteritzar el sistema sanitari i social públic 
català” 

  
 
 

Barcelona, 31 de juliol del 2019.- Aquest migdia s’ha celebrat la Junta General Extraordinària 

del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) on els associats a l’entitat han reelegit a 
Manel Ferré com a president per a la legislatura que amb aquest nomenament s’inicia pels 
propers quatre anys. El nou president del CSC ha destacat que compta amb un Consell Rector 
fruit del “consens que des de la fundació del CSC ha imperat en l’organització”. Aquest nou 
Consell Rector estarà format per: 
 

 President: Manel Ferré 

 Vicepresidents/es: 
o Lluïsa Moret (Ajuntament de Sant Boi del Llobregat) 
o Josep Maria Corominas (Fundació Hospital Olot – La Garrotxa) 
o Davide Malmusi (Ajuntament de Barcelona 

 Vocals: 
o Marta Farrés (Ajuntament de Sabadell) 
o Enric Llorca (Ajuntament de Sant Andreu de la Barca) 
o Mònica Ripoll (GESAT Ajuntament de Tortosa) 
o Pere Regull (Ajuntament de Vilafranca del Penedès) 
o Josep Monràs (Ajuntament de Mollet del Vallés) 
o Albert Piñeira (Fundació Hospital de Puigcerdà) 

 
 
Durant el seu primer discurs després de la reelecció, Ferré ha recordat que els darrers anys 
sota la seva presidència, el CSC “s’ha consolidat com un referent del sector i com un element 
clau i tractor de la innovació i excel·lència que han de caracteritzar el sistema sanitari i social 
públic català” i que per a la legislatura 2019-2022 compta amb un Pla d’acció de Govern basat 
en sis punts.  
 
El primer d’ells és l’increment de la base associativa, especialment en el sector social i 
d’atenció a la dependència per tal de “poder donar resposta al nou repte que planteja 
l’abordatge de l’atenció a les persones de forma integral i integrada, amb serveis sanitaris i 
socials que actuïn de forma conjunta en un nou marc d’atenció centrada en la persona”. La 
potenciació dels serveis als associats “per continuar cercant la màxima eficiència i la màxima 
qualitat” és una altra de les bases que avui Ferré ha anunciat pels propers quatre anys. A més, 
hi ha la voluntat d’incrementar la participació dels associats al CSC i mantenir la capacitat 
d’influència en el sector salut i social “per defensar la veu dels associats”. Finalment, el 
president reelegit aposta per una gestió de l’organització moderna, amb transparència, 
compromís ètic i responsabilitat social “per garantir el retorn a la societat de les nostres 
activitats en els dos àmbits, salut i social, que són de gran impacte en la vida de les persones 
del nostre país”. La comunicació i els nous canals amb l’objectiu de “millorar la defensa dels 
nostres associats i del model sanitari i social de Catalunya” serà una altra de les claus 
d’aquesta nova legislatura.  
 
 



 

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

Més informació: 
 
Comunicació CSC 
 
Sergi Estudillo – 932.531.820 / 630.239.055 

sestudillo@consorci.org / comunicacio@consorci.org                               @CSC_consorci 
 
www.consorci.org 
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