
 

Presentació de l’estudi Opina per a la gestió estratègica del compromís en el sector sanitari de 
Catalunya  

 
 

El 65% dels professionals del sector sanitari estan 
compromesos amb la seva organització 

 
 L’estudi Opina, que s’ha realitzat a gairebé 47.000 professionals del sector salut 

entre els anys 2010 i 2016, també mostra que el 53% valora negativament la seva 
retribució  

 
 El 62% es sent satisfet professionalment però en canvi només el 43% considera 

que el seu lloc de treball és saludable emocional i psicològicament 
 

Barcelona, 29 de novembre del 2016.- Gairebé 47.000 professionals sanitaris han participat 
entre els anys 2010 i 2016 en el Projecte Opina per a la gestió estratègica del compromís en el 
sector sanitari de Catalunya, elaborat pel Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i 
l’empresa E-Motiva. De l’estudi es desprenen alguns resultats reveladors, com ara que el 65% 
dels professionals del sector sanitari afirmen estar compromesos amb els objectius i prioritats 
de la seva organització. Per tant, es veu un alt grau de compromís malgrat l’estudi està realitzat 
en anys de crisi econòmica, tot i que, el 53% han valorat negativament la seva retribució.  
 
Altres dades interessants sobre la situació laboral dels professionals del sector és que el 62% 
se senten satisfets professionalment, en canvi, només un 43% considera que el seu lloc de 
treball és saludable emocional i psicològicament. En aquesta línia, cal destacar també que el 
72% valoren positivament la seva tasca professional i l’equip. 
 
Pel que fa a les dades sobre el compromís amb els reptes i prioritats, així com el grau 
d’alineament amb les direccions, s’identifiquen quatre posicionaments actitudinals: 23% amb un 
compromís entusiasta, el 33% amb un compromís crític, el 25% es escèptic i, per últim, un 19% 
amb una situació molt negativa. En el mateix estudi, els resultats del qual es van presentar el 
passat 22 de novembre, s’analitzen moltes altres qüestions que mostren com es percep l’equip 
directiu i la gestió de l’espai d’influència.   
 
L’estudi s’ha realitzat a 25 institucions sanitàries, 19 de les quals estan associades al CSC (que 
aplega entitats públiques i/o privades sense ànim de lucre). Els objectius bàsics d’aquest estudi 
és ajudar a les organitzacions a reforçar el compromís dels seus professionals amb els seus 
reptes estratègics: qualitat i sostenibilitat. A més de disposar d’una visió global del sector 
sanitari pel que fa al compromís dels professionals. 
 
Jornada sobre el compromís dels professionals sanitaris 
A la jornada del 22 de novembre, organitzada pel CSC al recinte modernista de Sant Pau, hi 
van acudir prop de 150 professionals que van conèixer de primera mà els resultats més 
destacats de l’estudi i que, a més, van poder presenciar una taula rodona amb diferents 
directius d’entitats o empreses que han participat en aquest estudi, i no només del sector 
sanitari. Després es va obrir una ronda de preguntes que va generar interessants reflexions al 
voltant del compromís dels professionals i de la gestió de persones.  
 
El president del CSC, Manel Ferré, va explicar durant la jornada que aquest estudi permet 
millorar les organitzacions, el sistema i l'atenció perquè "sovint ens fixem en els indicadors 
assistencials i els econòmics, i ho hem de seguir fent, però sense perdre de vista allò que 
afecta directament al ciutadà i del què depèn l'atenció sanitària del dia a dia: els professionals". 
Ferré també va reivindicar de nou una solució per l’infrafinançament que pateix el sector 
sanitari a Catalunya.  
 
 
 
 



 

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 
43.000 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. 
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