
 

 

 

 

 

 

 

Nota de premsa 

IV Jornada de Benchmarking d'Hospitals a Cosmocaixa 

El Consorci de Salut i Social de Catalunya lliurarà els 

premis al millor rendiment i qualitat dels hospitals de 

Catalunya 

La consultora Higia Benchmarking col·laboradora amb el projecte ARQ, participa a la 

identificació dels Hospitals Benchmark i determina els paràmetres de valoració en 

aquesta jornada 

 

Premios CSC 2018 

Barcelona, 29 de maig del 2019.- El Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) 

organitza la IV Jornada de Benchmarking ARQ-BS3 (Projecte d'Anàlisi del Rendiment i la 

Qualitat) en què es premiarà el rendiment i la qualitat assistencial dels centres sanitaris 
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de Catalunya. Aquesta Jornada tindrà lloc el proper 12 de juny de 10 a 14 hores a la Sala 

Àgora de Cosmocaixa. 

L'objectiu d'aquesta Jornada organitzada pel CSC és reconèixer als hospitals catalans que 

obtenen millors resultats en l'avaluació del rendiment i la qualitat assistencial, referits 

al període 2018, a partir d'indicadors objectius. En aquest sentit s'han analitzat cinc 

dimensions: gestió d'estades, cirurgia major ambulatòria, mortalitat, complicacions 

intrahospitalàries i reingressos clínicament relacionats. El president del CSC, Manel 

Ferré, ha assegurat que "volem potenciar el benchmark perquè els centres puguin oferir 

un servei de major qualitat a la ciutadania, sempre des de l'equitat i sota el focus d'una 

atenció integral i centrada en la persona". 

El projecte CSC / ARQ examina l'anàlisi del rendiment i la qualitat que busca superar la 

limitació actual de les fonts d'informació i permetre que els centres que formin part 

puguin compartir alguna cosa més que dades i resultats. Higia Benchmarking col·labora 

en aquest projecte del CSC en l'apartat tècnic, en la definició i construcció dels 

indicadors d'eficiència, adequació i qualitat assistencial que s'han utilitzat per identificar 

els hospitals Benchmark. 

Per poder realitzar aquesta valoració Benchmark, s'analitzen els resultats que s'obtenen 

a partir de la informació dels CMBD dels hospitals participants mitjançant les anàlisis 

comparatives ajustades de la plataforma Benchmarking Sanitari 3.0® (BS3). 

Així, i en sintonia amb els seus objectius generals d'ajudar als seus associats i al sector 

sanitari català, el CSC busca amb aquests reconeixements impulsar la millora de la 

qualitat assistencial a Catalunya i oferir un altre punt de trobada de coneixement del 

sector sanitari, a través de una jornada en la qual aquest any comptarem amb la 

conferència inaugural d'Ivan Peña, Healthcare Business Developer Manager d'Apple, 

sobre tecnologia aplicada als processos sanitaris, a més d'una taula rodona sobre 

benhcmarking com a eina de la gestió clínica. 

Per la seva banda, el CEO de Higia Benchmarking, Toni Hidalgo, ha destacat que "el 

benchmark és imprescindible perquè els centres sanitaris aconsegueixin l'excel·lència". 

Hidalgo donarà una ponència sobre metodologia i resultats de benchmarking ARQ. 

"Molts es pregunten per a què serveix el Benchmarking", comenta Hidalgo, i explica: 

"L'objectiu del Benchmarking és aprendre de les circumstàncies, processos o situacions 

que travessa una altra organització semblant a la nostra per poder comparar-nos i 

aprendre per millorar". 

 

Sobre el CSC 

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 
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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. 

 

Sobre Higia Benchmarking y BS3.0  

Benchmarking Sanitari 3.0 és una plataforma d'anàlisi en línia d'indicadors útils per a la 
gestió sanitària, amb la tecnologia Business Intelligence de QlikView ©, que permet 
identificar diferències en resultats, ajustant per casuística respecte d'un conjunt de 
centres sanitaris seleccionats, amb el propòsit de transferir en xarxa el coneixement de 
les millors pràctiques, fent possible la seva aplicació adaptada a cada organització. Ha 
estat desenvolupada per la consultora Higia Benchmarking, especialitzada en anàlisi 
benchmark en el món sanitari. 

 
Per a més informació o sol·licitud d'entrevistes, contacta amb nosaltres. 

Cobertura per a premsa: Els periodistes que estiguin interessats a cobrir les Jornades 
podran assistir a partir de les 12 hores. Es prega confirmació als mails d'aquí sota. 

 

Comunicació CSC 

Sergi Estudillo – 932.531.820 / 630.239.055 

sestudillo@consorci.org / comunicacio@consorci.org 

Higia Benchmarking 

Amelia Rodríguez/ Laura Sali Pérez 

Departament de Comunicació  

+ 34 622 857 644 / + 34 667 656 269 

laura@whiterabbit.es / amelia@whiterabbit.es 
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