
 

Durant la celebració del I Fòrum de Salut i Benestar Social   
 
 

El CSC aposta per la integració social i sanitària per 
construir el nou model d’atenció a les persones  

 
 El president del CSC, Manel Ferré, ha afirmat que “el CSC vol impulsar un nou 

model sanitari i social a Catalunya que s’adapti a les noves necessitats de la 
ciutadania, i que tingui com a base el consens i el món local” 
  

 La consellera de Salut, Alba Vergés, ha clausurat una jornada de reflexió que ha 
comptat amb tots els consellers de Salut que ha tingut Catalunya i amb la 
conferència del president de l’Institut de la Pau de l’ONU 
 

 

Barcelona, 20 de març del 2019.- “La construcció d’un nou model d’atenció a les 
persones passa per una integració social i sanitària”, així ho ha afirmat el president del 
Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), Manel Ferré, durant la inauguració del I 
Fòrum de Salut i Benestar Social que s’ha celebrat avui a Barcelona sota l’organització 
del CSC, conjuntament amb l’Institut de la Pau de l’Organització de les Nacions Unides 
(ONU) i la Universidad de Castilla-La Mancha. Ferré ha explicat que les necessitats de 
la societat han canviat i que “en aquest nou context global, de molta complexitat 
política i econòmica, des del CSC volem impulsar un nou model sanitari i social a 
Catalunya, des de la base del consens i del món local, per aconseguir entre tots un 
futur on la salut i el benestar social siguin els pilars d’una societat millor”. El CSC ha 
mostrat aquest compromís amb un nou model sanitari i social durant una jornada de 
reflexió que ha comptat amb una taula rodona amb tots els consellers de Salut que ha 
tingut Catalunya des de la recuperació de la Generalitat, i on s’han analitzat les 
polítiques de salut com a palanca de benestar social i quines han estat les 
experiències d’èxits a Catalunya i els temes pendents durant les diferents legislatures. 
 
Abans d’aquesta taula, el president de l’Institut de la Pau de l’ONU, Federico Mayor 
Zaragoza, ha exposat com “la inversió en polítiques de salut pot contribuir a la millora 
dels indicadors de benestar i disminuir les desigualtats”, ho ha fet amb una perspectiva 
global i econòmica apuntant als reptes sanitaris i socials que venen. Tot plegat en el 
marc d’una jornada que es desplega sota els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) i, en concret, sota l’objectiu 3 de Salut i Benestar.  
 
El secretari d’Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesies, ha intervingut durant l’acte 
per posar sobre la taula el paper de l’àmbit social en aquest nou escenari i, finalment, 
la consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet la cloenda de la taula de consellers on ha 
assenyalat els èxits del model sanitari català i els reptes més immediats del sector 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 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. 



 

 
 

Toledo i Belgrad  
El Fòrum de Salut i Benestar Social se celebrarà cada edició en una ciutat diferent 
entre les tres seus dels organitzadors: el Consorci de Salut i Social de Catalunya 
(CSC), l’Institut de la Pau de l’ONU i la Universidad Castilla-La Mancha. El CSC ha 
acollit a Barcelona aquesta primera edició, les següents se celebraran a Toledo i 
Belgrad.  
 
 
 
 
 
 
 

Més informació: 
 
Comunicació CSC 
 
Sergi Estudillo – 932.531.820 / 630.239.055 

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