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En el context de la crisi econòmica que va començar durant el segon semestre del
2008, l’interès del CHC i tot el seu esforç estan centrats a donar el màxim suport als
seus associats per tal que aquests continuïn sent un referent ineludible en la provisió
de serveis de salut i d’atenció social de responsabilitat pública, sostenibles i de
qualitat. En aquest sentit s’han fet algunes accions concretes i de llarg recorregut
durant el 2008, que han d’ajudar-nos a centrar la nostra actuació en allò que és
important i fer-la més eficient.

Amb la participació dels associats i al llarg de tres mesos, s’ha elaborat el document
Posicionament del Consorci Hospitalari de Catalunya en defensa del model sanitari
català, que es va fer públic el mes de desembre. En el camp de l’atenció social, es
va organitzar, a l’octubre, una jornada de debat sobre el model de prestació dels
serveis d’atenció a la dependència en el marc de la nova Llei de serveis socials i
atenció a la dependència, a partir de la qual el CHC ha fet evolucionar la seva pròpia
estructura interna i ha reforçat el seu posicionament estratègic en el camp de
l’atenció social.

En el camp de la salut, l’any ha estat marcat per alguns debats en què el CHC ha
tingut ocasió de participar, portant la veu dels seus associats, al si del Consell de la
Professió Mèdica i del Consell de la Professió d’Infermeria. En aquests fòrums,
promoguts pel Departament de Salut, s’ha contribuït a l’elaboració de documents i
estudis sobre temes com el lideratge de la infermeria, la participació dels
professionals en el govern de les institucions i el model retributiu dels metges.

La patronal ha millorat la seva estructura, creant una Comissió Tècnica Permanent,
que incentiva la participació dels associats. També ha incrementat la participació en
els organismes del camp de l’atenció social, a través d’una més gran implicació en la
confederació CECAD d’entitats prestadores d’atenció social, sense ànim de lucre.

Cal destacar també que l’any 2008 hem celebrat el XXV aniversari del Consorci
Hospitalari de Catalunya. Ha estat una efemèride importantíssima, marcada per una
sèrie d’actes amb els quals hem volgut remarcar allò que és de veritat fonamental en
la nostra organització: el compromís amb els sistemes públics de salut i d’atenció
social, la participació dels associats en la definició dels objectius del CHC i la gestió
del coneixement com a plataforma per incidir en la millora d’aquests sistemes i per
oferir als nostres associats serveis que els permetin millorar la vida de les persones
que atenen.

Fruit de la tasca realitzada fins ara i des del propi CHC s’han fixat com a objectius
immediats la promoció de la transversalitat en l’organització de serveis i el treball en
xarxa, així com de la participació en la creació d’estratègies en el camp de l’atenció
a la dependència i dels serveis socials, entre d’altres. Amb aquest compromís
continuarem treballant els propers anys en la promoció de solucions que millorin la
gestió dels recursos públics en l’atenció a les persones i el reconeixement a les
institucions, als professionals, a la seva feina i als valors que sostenen.

Josep Abelló i Padró
President del Consorci Hospitalari de Catalunya

Consolidem l’atenció social
com a objectiu prioritari



Vint-i-cinc anys al servei
dels associats

El CHC és una entitat orientada a donar serveis als
associats i a representar-los davant les
administracions i altres agents dels sectors sanitari i
social. Per poder prestar aquests serveis, el
Consorci Hospitalari de Catalunya s’ha dotat dels
instruments necessaris, que en determinats casos
tenen entitat jurídica pròpia, com la patronal
CAPSS, el grup d’empreses CHC, SA o CHC
Fundació Personalia. En altres casos, s’actua des
d’unitats de caràcter tècnic, com l’àrea jurídica,
l’àrea de sistemes i tecnologies de la informació,
l’àrea de comunicació, el Servei de Contractacions
Administratives (SACAC) i el Servei d’Estudis i
Prospectives en Polítiques de Salut (SEPPS).

Tots els serveis interactuen per tal d’optimitzar
resultats en benefici dels interessos dels associats.

Les claus de futur

Al CHC pensem que cal avançar cap a sistemes de
prestació de serveis de salut i d’atenció social que
potenciïn la coordinació entre proveïdors, la
continuïtat assistencial i la visió integral de les
necessitats del ciutadà. En definitiva, cal reforçar el
treball en xarxa.

Cal assegurar la sostenibilitat dels sistemes públics,
des del punt de vista econòmic i dels recursos
humans. A part de l’òbvia preocupació per garantir
un finançament suficient, ens preocupa identificar i
promoure els mecanismes que ajudin a la
participació i la coresponsabilitat, tant dels
professionals com dels usuaris i organitzacions
ciutadanes.

En els àmbits de la salut i l’atenció social, són
elements clau la gestió del coneixement i la
incorporació de polítiques de responsabilitat social
corporativa.

Eixos d’actuació del CHC

El Consorci Hospitalari de Catalunya és una entitat pública de caràcter local i base associativa, que té el
seu origen en el moviment municipalista. Es va constituir legalment l’any 1983. Els associats del CHC són
entitats de govern local i centres prestadors de serveis de salut i d’atenció social de tots els nivells, que
reuneixen un total de 240 dispositius d’atenció a les persones. Tots els associats són institucions de
caràcter públic i/o sense ànim de lucre.

Coneixement

FÒRUM ASSOCIATIUCLIENTS

REPRESENTACIÓ

ASSOCIATS PATRONALSERVEIS



Defensa del model

El 20 de novembre del 2008 el Consell Rector i la
Comissió Permanent del CHC van aprovar el
document Posicionament del Consorci Hospitalari
de Catalunya en defensa del model sanitari català.
El treball es va presentar el 12 de desembre en un
acte acadèmic promogut conjuntament amb el
Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) de
la Universitat Pompeu Fabra.

L’estudi sobre la situació actual del model sanitari
català es fixa en els àmbits del model organitzatiu i
de gestió, les polítiques de recursos humans i el
paper dels usuaris. Al document s’identifiquen fins a
setze mesures que es veuen necessàries per al
millorament i consolidació del sistema sanitari públic.

El document es va editar i està disponible a la web
del CHC.

Jornada sobre dependència

El 9 d’octubre el CHC va celebrar una jornada
sobre models de prestació de serveis d’atenció a la
dependència, amb participació de tècnics i
directius d’entitats proveïdores de serveis socials i
ajuntaments associats al CHC i de representants
de l’Administració local i del Departament d’Acció
Social i Ciutadania.

Es va constatar que la porta d’accés dels
ciutadans als recursos de les noves lleis d’atenció
social són els ajuntaments i que el CHC, en tant
que entitat de base local, pot ser d’utilitat als seus
associats en aquest moment de definició de la
xarxa pública d’atenció social. Es va decidir crear
un grup intern estable que s’ocupi dels temes
relacionats amb atenció social. Aquest grup ha
promogut canvis en els estatuts i l’organització
interna del CHC, per tal de donar millor resposta
als associats en aquest camp. Aquests canvis van
ser aprovats a la Junta General del 2009.

Representació

Representació davant les administracions

El CHC ha representat els seus associats en 70
grups de treball de les diferents administracions. En
el Departament de Salut destaquem el Consell de
la Professió Mèdica i el de la d’Infermeria de
Catalunya, els comitès directius de la Història
Clínica Compartida a Catalunya, el del Model

d’Acreditació dels Centres Sociosanitaris i de Salut
Mental i Addiccions i els consells assessors dels
diferents plans directors. També es participa al
Consell de Direcció del CatSalut, o als diferents
grups de treball del propi CatSalut on es debaten
temes com el projecte de Decret de xarxes, la
metodologia de la DMA de farmàcia, el Pla integral
d’urgències de Catalunya, els sistemes de
pagament, la recepta electrònica, la central de
resultats i la Comissió Tripartida de Seguiment de la
Pòlissa de Responsabilitat Civil. El CHC és present
en cinc grups de treball de l’Institut d’Estudis de la
Salut entre els quals hi ha la Junta de Govern, la
Comissió de Formació Postgraduada del personal
sanitari i el Grup de Treball per un Registre de
Professionals Sanitaris a Catalunya.

Altres organitzacions

Durant el 2008 s’ha participat en comissions
tècniques, comitès organitzadors i comissions de
seguiment i control de pactes o convenis amb les
entitats següents:

• ADEMM. Usuaris de salut mental de Catalunya
• Fundació Congrés Català de Salut Mental
• Associació Catalana de Mútues d’Accidents de
Treball (ACMAT)

• DKV Seguros
• UNESPA
• SEMSA
• Universitat Pompeu Fabra

S’ha mantingut activitat conjunta amb la UCH en
un grup de treball de posicionament davant del nou
conveni de la XHUP, atenció primària, atenció
comunitària i salut mental i també en l’organització
de les III Jornades d’Innovació en Atenció Primària.

Suport als GTS

Des del CHC es dóna suport al Departament de
Salut, a la Federació Catalana de Municipis i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en
la consolidació dels governs territorials de salut.

Durant el 2008 s’han desenvolupat instruments
que permeten la plena operativitat i funcionament
dels governs territorials de salut ja constituïts.
També s’han incorporat mòduls de coneixement
dels GTS en els seus programes de formació
dirigits a regidors i tècnics de salut municipals i
s’han realitzat sessions de treball amb els
responsables de la Direcció d’Ordenació Territorial i
Participació Ciutadana.

Actuacions en els sistemes de salut i d’atenció social



Àmbit associatiu

Les comissions i l’àmbit associatiu

Les comissions són l’espai per a la participació, el
debat, la negociació, la formació i la comunicació
entre els associats.

Durant el 2008, han estat actives les comissions
d’atenció primària, de direccions assistencials, de
psiquiatria i salut mental, social, sociosanitària i de
salut pública, així com les subcomissions de treball
social als centres sociosanitaris i de treball social
en centres d’aguts.

Nous fòrums de treball

S’ha creat la Comissió de Recerca Qualitativa, que
realitza trobades bimensuals, en forma de seminari.
La nova comissió té 35 membres entre
investigadors, professionals i responsables
d’investigació dels centres associats.

Algunes comissions han creat nous grups de
treball, fruit de les necessitats dels associats o per
donar resposta a situacions que s’han anat
presentant en el sector:

• Grup transversal sobre el maneig de pacients
amb patologia crònica (Comissió de Direccions
Assistencials)

• Grup d’estàndards d’estructura d’hospital i grup
per a la coordinació interconsulta entre l’atenció
primària i la xarxa de salut mental (Comissió de
Psiquiatria i Salut Mental)

• Grup per analitzar l’avantprojecte de la Llei de
Salut Pública de Catalunya, que ha elevat les
seves conclusions al Departament de Salut
(Comissió de Salut Pública)

La subcomissió de treball social en centres d’aguts
ha incorporat a les seves reunions el Grup
d’Hospitals del Col·legi Professional de Treball
Social, per unificar esforços en objectius comuns.

Acció patronal

Negociació col·lectiva

El CHC ha representat els seus associats en tots
els fòrums de negociació col·lectiva; a la Mesa
Negociadora i a la Comissió Paritària del VII
Conveni de la XHUP i dels centres d’atenció
primària concertats, al I Conveni autonòmic
d’atenció a la dependència i al Conveni col·lectiu
dels centres sociosanitaris i/o de salut mental de
Catalunya.

El 2008 s’ha creat la Comissió Tècnica Permanent,
formada per dotze directius de centres associats,
que assessora la Junta Directiva. El plenari de
directors de recursos humans dels centres
associats s’ha reunit tres vegades, amb una
mitjana de participació de 40 persones.

Els serveis de la patronal

Durant el 2008 s’han creat noves línies de servei,
específiques de la funció patronal, com
d’elaboració de plans d’igualtat i la selecció i
reclutament de professionals estrangers en origen.

Formació

CAPSS gestiona els contractes programa per la
formació continuada a través d’UCf. L’empresa
s’ha consolidat, aquest any, amb la seva
constitució legal i la ubicació en una seu pròpia.

Durant l’any 2008 s’ha començat a gestionar
activitat no finançada per subvencions, executant
16 programes formatius per valor de 72.720 euros
per a set entitats. També s’ha obert una línia de
gestió de les bonificacions de les quotes de
formació a la qual s’han acollit fins ara sis
institucions i s’han executat més de 100 accions
de formació en el marc dels contractes programa
concedits a UCH i CAPSS, per un import de
772.484 euros.

Altres accions:

• 10 sessions de treball del Grup de supervisió
d’aguts.

• 7 sessions del Grup de supervisió sociosanitari.

• Gestió i organització de les III Jornades
d’Innovació en Atenció Primària.

• Segona edició del Curs de lideratge de les
organitzacions de salut (IL3 UB).

A través del conveni de col·laboració amb Pfizer
s’han fet dues accions formatives per a directius.
Finalment, s’ha gestionat l’acció complementària
sobre plans de formació continuada per als
professionals sanitaris estrangers, subvencionada
pel Consorci de Formació Continuada de
Catalunya.

» EL FUTUR PASSA PEL TREBALL
EN XARXA I LA INTEGRACIÓ DE
SERVEIS.



Serveis als associats

Àrea Jurídica

Durant el 2008, s’ha incrementat notablement el
nombre de consultes en els àmbits dels serveis
socials, dependència i contractació administrativa,
a causa de canvis normatius al respecte. També
s’han resolt nombroses consultes sobre temes
civils, mercantils, immobiliaris, administratius,
penals i sanitaris.

En el marc dels treballs de les comissions, l’Àrea
Jurídica ha intervingut en temes com les novetats
legislatives del Llibre III del Codi Civil de Catalunya,
la nova regulació del règim jurídic de les fundacions
catalanes, l’impacte de la nova Llei de serveis
socials, la Llei de contractes del sector públic o el
Projecte de Llei de salut pública.

S’ha donat suport i s’han elaborat informes de
temàtiques com la redacció d’al·legacions als
informes de control financer de la Intervenció de la
Generalitat i de la Sindicatura de Comptes, la
possible afectació als consorcis pel Reial Decret pel
qual es regulen els models i el procediment de
remissió de la informació que han de presentar les
empreses públiques, o l’informe sobre l’IVA en els
concerts amb l’ICASS de les entitats no lucratives.
També s’han realitzat altres al·legacions a petició
de l’Administració sanitària.

Aquesta àrea ha representat els associats en
temes jurídics amb relació al Decret de xarxes
assistencials, el Decret de contractació, la Taula del
Tercer Sector Social, entre d’altres. S’ha mantingut
els associats al corrent de les publicacions oficials i
s’han realitzat 14 notes informatives aclaridores en
temes d’ordre pràctic i diversos informes temàtics.

Servei de Contractacions
Administratives (SACAC)

La nova llei de contractes del sector públic ha
obligat a la revisió i adaptació de tots els circuits i
procediments. El SACAC ha impartit sessions
informatives i formatives sobre la nova normativa
tant a la seu del CHC com a centres associats.

Aquest any 2008 s’han creat dues comissions de
codificació, amb participació dels associats, per a
dos dels acords marc més importants: la Comissió
de Medicaments, Sèrums i Nutrició Enteral i la de
Material Fungible Sanitari. També s’ha creat un nou
servei de gestió i manteniment del perfil de
contractant, per ajudar els centres a complir la
nova llei de contractes.

S’han tramitat 101 expedients, dels quals 3 eren
acords marc o agrupats. El pressupost tret a
licitació ha superat els 165 milions d’euros.
D’aquests, uns 77 milions pertanyen a l’acord marc
de subministraments de medicaments, sèrums i
nutrició enteral, al qual s’han adherit 18 centres, 16
dels quals han negociat conjuntament els seus
contractes.

El SACAC manté durant aquest any el
certificat de la ISO 9001:2000 amb una
alta qualificació per part de l’entitat
certificadora.



Àrea de Sistemes i Tecnologies
de la Informació

L’any 2008 s’ha creat una Direcció que unifica totes
les responsabilitats, a l’àmbit associatiu i de serveis
interns i externs de l’Àrea de Sistemes, per tal de
garantir una visió de conjunt i facilitar sinergies.

L’àrea de sistemes del CHC representa els
associats a grups de treball de l’Administració
com: Recepta Electrònica, Imatge Digital, CMBD
Atenció Primària, CMDB Urgències, etc. També hi
ha col·laboració constant amb TicSalut i el
Departament de Salut amb relació a l’Oficina
Tècnica de la Història Clínica Compartida de
Catalunya (HCCC).

Altres actuacions:

• Adaptació de l’eina InfoClínic als nous
requeriments d’indicadors i facilitant elements de
comparació entre centres.

• En coordinació amb el Departament de Salut,
continuació del projecte de digitalització d’imatge
radiològica de l’Alt Pirineu i l’Alt Penedès.

• S’ha facilitat la coordinació de grups de millora
d’aplicatius assistencials i d’atenció domiciliària.

• En col·laboració amb l’Àrea de Comunicació del
CHC s’ha iniciat la fase pilot del projecte de
TVSalut.

Àrea de Comunicació

Durant el 2008 la comunicació ha estat marcada
per les activitats entorn del XXV aniversari del CHC.
D’un total de dotze accions es poden destacar la
celebració del 26 de març a Manresa, l’edició del
llibre CHC, 1983-2008 i la publicació d’un especial
al diari El Periódico amb la qual el CHC va donar
visibilitat a la feina que fan els associats en els
respectius territoris. També amb motiu del XXV
aniversari, però amb projecció de futur bianual,
s’han posat en marxa els premis CHC-ESADE a la
innovació en gestió i al professionalisme, la primera
edició dels quals es va convocar aquest any.

L’Àrea de Comunicació ha treballat durant l’any
2008 en projectes de comunicació corporativa com
l’actualització de la identitat visual, diverses
publicacions, organització d’esdeveniments i
comunicació interna. En l’àmbit dels projectes per
als associats, destaquen el del Butlletí del CHC i el
canal TVSalut (fase pilot).

Àrea d’Estudis

Servei d’Estudis i Prospectives en Polítiques
de Salut (SEPPS)

Enguany s’han obtingut fons per a la recerca en
dues línies d’investigació prioritàries: integració
assistencial i immigració i salut. Destaquen els
projectes següents:

• Projecte Impacte sobre l’equitat d’accés i
l’eficiència de les Xarxes Integrades de Serveis de
Salut (1.722.053 euros del programa FP7 de la
Unió Europea).

• Projecte en col·laboració amb associats sobre la
continuïtat assistencial a diferents entorns
sanitaris a Catalunya (92.200 euros de l’Instituto
de Salud Carlos III).

• Avaluació del programa d’intermediació cultural
(53.721 euros, Departament de Salut).

Aquest any s’han publicat 10 articles científics i 11
comunicacions a congressos nacionals i
internacionals*. S’han impartit cursos a Catalunya,
Madrid i Llatinoamèrica. Destaca la participació
com a editors i autors en l’informe SESPAS 2008.

El SEPPS i el CHC s’han convertit en una
referència a Catalunya, coneguda
internacionalment, per l’anàlisi de xarxes integrades
de serveis de salut i l’avaluació qualitativa dels
sistemes de salut.

* Totes les publicacions a http://www.chc.es/sepps/home.htm

Consorci Hospitalari de Catalunya / Memòria 2008

» L’ANY DEL XXV ANIVERSARI EL CHC
HA REBUT LA CREU DE SANT JORDI.
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Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran

Administració local
Ajuntament de Puigcerdà
Ajuntament de la Seu d’Urgell

Centres i entitats
Fundació Privada Hospital de Puigcerdà
Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell
Aran Salut

Regió Sanitària Lleida

Administració local
Ajuntament de Lleida

Centres i entitats
Fundació d’Esclerosi Múltiple
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)

Regió Sanitària Camp de Tarragona

Administració local
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
Ajuntament de Reus
Ajuntament de Valls

Centres i entitats
ACEBA, Associació Catalana d’Entitats de Base

Associativa
Fundació d’Esclerosi Múltiple
Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris de Salut

(GIPSS)
Grup SAGESSA
Pius Hospital de Valls

Regió Sanitària Terres de l’Ebre

Administració local
Ajuntament d’Amposta
Ajuntament de l’Ampolla
Ajuntament de Móra d’Ebre
Ajuntament de Tortosa

Centres i entitats
Gestió i Prestació de Serveis Sanitaris de Salut

(GIPSS)
Grup SAGESSA

Regió Sanitària Girona

Administració local
Ajuntament de Bescanó
Ajuntament de Blanes
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Lloret de Mar
Ajuntament d’Olot
Ajuntament de Palamós
Ajuntament de Roses

Centres i entitats
ACEBA, Associació Catalana d’Entitats de Base

Associativa
Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Fundació d’Esclerosi Múltiple
Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot

Fundació Privada MIFAS
Fundació Salut Empordà
Institut Català d’Oncologia
Institut d’Assistència Sanitària
Serveis de Salut Integrats del Baix

Empordà

Regió Sanitària Catalunya
Central

Administració local
Ajuntament de Berga
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament de Manlleu
Ajuntament de Manresa
Ajuntament de Sant Celoni
Ajuntament de Vic

Centres i entitats
ACEBA, Associació Catalana d’Entitats de Base

Associativa
Althaia, Xarxa Assistencial de Manresa, Fundació

Privada
Consorci Hospitalari de Vic
Consorci Laboratori Intercomarcal de l’Alt

Penedès, l’Anoia i el Garraf
Consorci Sanitari de l’Anoia
Fundació Personalia (Consorci Sociosanitari

d’Igualada)
Fundació Residència Can Planoles
Fundació Sociosanitària de Manresa
Hospital Comarcal de Sant Bernabé
Hospital de la Santa Creu de Vic

Regió Sanitària Barcelona

Administració local
Ajuntament de Badalona
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de Calella
Ajuntament de Granollers
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Mataró
Ajuntament de Mollet del Vallès
Ajuntament de Montcada i Reixac
Ajuntament de la Roca del Vallès
Ajuntament de Rubí
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos
Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
Diputació de Barcelona

Centres i entitats
ACAM, Associació Cívica d’Ajuda Mútua
ACEBA, Associació Catalana d’Entitats de Base

Associativa
AVAN, Associació Vallès Amics de la Neurologia
Badalona Serveis Assistencials, SA
Banc de Sang i Teixits

CASAP, Castelldefels Agents de Salut
Diputació de Barcelona
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
Consorci de Serveis a les Persones
Consorci Laboratori Intercomarcal de l’Alt

Penedès, l’Anoia i el Garraf
Consorci Sanitari de l’Alt Penedès
Consorci Sanitari de Terrassa
Consorci Sanitari del Maresme
Consorci Sanitari Integral
Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Corporació Sanitària Clínic
Fundació d’Esclerosi Múltiple
Fundació de Gestió Sanitària Hospital de la Santa

Creu i Sant Pau
Fundació Hospital Asil de Granollers
Fundació Hospital Comarcal Sant Antoni Abat
Fundació Personalia (Centre Sociosanitari Sant

Jordi de Cornellà de Llobregat, Complex Gent
Gran Sant Oleguer, Consorci Sociosanitari de
Vilafranca del Penedès, Centre Sociosanitari de
la Vall d’Hebron i Centre Social i Sanitari de
Viladecans Frederica Montseny)

Fundació Privada Hospital Mollet del Vallès
Fundació Privada Residència Santa Susanna
Hospital de Sant Celoni Fundació Privada
Hospital Sant Joan de Déu
Institut Català d’Oncologia
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
Institut de Treball Social i Serveis Socials -

INTRESS (Residència i Centre de Dia de Gent
Gran de Gavà)

Institut Municipal d’Assistència Sanitària de
Barcelona (IMAS)

PAMEM
Parc Sanitari Pere Virgili
Projectes Sanitaris i Socials, SA

Principat d’Andorra

Centres i entitats
Servei Andorrà d’Atenció Sanitària

Consorci Hospitalari
de Catalunya
www.chc.cat

Avinguda Tibidabo, 21
08022 Barcelona
Tel. 932 531 820
Fax 932 110 143
chc@chc.cat
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