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PRÒLEG
Acabem de deixar el 2016 un any ple de canvis, inquietuds, innovacions en tots
els àmbits de la societat catalana, no només a nivell polític, que també i molt
important, sinó a nivell estratègic, de la societat civil i de la pròpia
Administració.
Noves lleis, noves regles del joc, noves maneres de reivindicar, algunes
compartides per la nostra entitat altres evidentment no, però la transparència
sempre en totes les accions. La participació ha estat un dels eixos fonamentals
en el canvi de paradigma de les associacions sense afany de lucre que estem
treballant des de fa més de 35 anys en l’àmbit de la salut, l’alimentació, el
consum, els servies socials i medi ambient, però aconseguir que la participació
sigui present en la majoria dels àmbits de la societat i de la Administració és tot
un èxit.
Tot això genera reptes a assolir com per exemple el de les noves tecnologies,
les noves plataformes que marcaran un abans i un desprès en les relacions dels
ciutadans amb l’Administració competent, podrem aconseguir-ho?, segur
perquè interès i ganes no ens falten.
També la telemàtica ens obligarà a buscar noves formes de garantir que els
nostres drets siguin respectats, tant en el dret a la salut com en l’ àmbit del
consum i l’alimentació.
Un altre repte és fer més visible la CUS i la nostra feina a nivell ciutadà, que la
societat ens conegui encara més, perquè malgrat els 35 anys de bagatge, són
moltes les persones que desconeixen la nostra existència, i des de la nostra
perspectiva creiem que podem ser un valor afegit a tot allò que troben a les
xarxes socials, especialment que sàpiguen com reivindicar de manera
responsable coherent dins dels canals dels que disposem.
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Un altre repte al que mai renunciarem, créixer com entitat, aconseguir

ser

presents en tots els àmbits de la societat on la nostra expertesa pugui ajudar a
millorar les relacions entre ciutadans/usuaris i les administracions siguin de
salut, de serveis sanitaris o de consum.
Sabem que les coses no resultaran fàcils, els ajustats pressupostos amb els que
ens movem i les dificultats d’adaptar-nos a les noves lleis que de manera ràpida
està aprovant el Govern, no ajuden, però això no ens tira enrere, a l'inrevés, fa
que l’equip de professionals de la CUS, així com la persones que estan
vinculades, mostrin tot el seu potencial, treballant amb ganes i de manera
seriosa i rigorosa. Segurament alguns cops amb més encert que d’altres perquè
els recursos són escassos i el treball és molt. No obstant, la il·lusió, les ganes
de donar informació i formació, de reivindicar allò que creiem que és just pels
ciutadans principalment en aquest cas, els usuaris de la sanitat i els
consumidors, ens esperona a entomar els reptes que se’ns presenten.

Mª Carme Sabater
Presidenta
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CONSUM
Tot allò que fa referència al món del Consum forma part preeminent de la
nostra associació. Durant l’any 2016 no ha estat menys.
Una de les primeres tasques que tenim és la pròpia formació i actualització
dels nostres tècnics. El nostre reciclatge és constant i continu, assistint a
cursos, jornades i actes, que ens proporcionen les eines necessàries de cara a
gestionar, entre d’altres, les consultes i reclamacions.
Estar molt al dia per tal de poder donar les notícies i les nostres opinions sobre
temes del nostre interès i així fer intervencions als mitjans de comunicació,
elaborar el nostre butlletí electrònic, publicar consells i noticies a les xarxes
socials, fer vídeos promocionals i diversos tallers i xerrades destinades
especialment als col·lectius de nens i joves i de gent gran.
Atès que considerem fonamental l’educació del consumidor, tenim especial
interès en difondre el coneixement dels seus drets i deures i de que és un
consum responsable, sostenible, de proximitat i respectuós amb el medi
ambient. Educar per que, quan vagi a comprar o contracti un servei, sàpiga que
ha de fer, que pot demanar i quines han de ser les seves expectatives. En
definitiva, un consumidor amb identitat pròpia, segur de si mateix i amb control
de la situació.
Sense oblidar que com Associació de consumidors que som, una de les nostres
tasques es la de representació dels consumidors. Per això, formem part
dels diversos Consells i Grups on demanen la nostra intervenció.
Per últim, volem deixar clar que estem orgullosos de la nostra feina realitzada
en aquest àmbit. La tasca no ha estat gens fàcil: reduccions econòmiques,
augment del volum de feina, temes de consum que han derivat en crisis
importants…… però amb ganes, amb les possibilitats que tenim i la màxima
eficiència dels professionals que formen la CUS, hem anat tirant endavant el
nostre projecte en benefici de tots els consumidors i usuaris de Catalunya.
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Total 898
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Total 1264
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COMISSIONS I ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ DE
CONSUM EN ELS QUE ESTÀ REPRESENTADA LA CUS
-CAC (Consell de l’audiovisual de Catalunya)
-CCPAE (Consell català de producció agrària ecològica)
-Consell de districte de Ciutat Vella
-DNV
-CECU (Confederación de Consumidores y Usuarios)
-Comissió permanent de l’Agència Catalana del Consum
-Consell de persones consumidores
-Taula distribució solidària d’aliments ( Dept. Benestar Social i F.)
-INCAVI
-AGBAR
-Comissió Tècnica AACC-ACC
-Consell Municipal de Consum de l’Ajuntament de Barcelona
-Xarxa de consum de la Diputació de Barcelona
-Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua
-Comissió tècnica de consumidors de l’Agència Catalana de Seguretat
Alimentària
-Grup de treball sobre salut del consell Municipal de Benestar Social
-Consell de Direcció de l’Agència de Seguretat Alimentària
-Grup de Captació d’aliments
-Grup de Distribució d’aliments
-Taula de la pobresa energètica
-Comissió de Preus de Catalunya
-Consell Català de Producció Ecològica
-Consell Català de Producció Integrada
-Agència Catalana del Aigua
-Consell de Participació de ciutadans del IAS a Girona
9

ACTIVITATS DE CONSUM
A les ESCOLES, IES, PQPI, PFI i CFGM
 PUBLICITAT ENGANYOSA A LES XARXES SOCIALS
Les xarxes socials permeten a les marques fer publicitat segmentada, ja que,
els usuaris defineixen els seus gustos, preferències, aficions i il·lusions en els
seus perfils. Basant-se en aquests perfils els sistema pot mostrar la publicitat
més rellevant per a cada usuari o grups d’usuaris amb gustos semblants.
Fet a les escoles i Instituts del municipi de Manlleu, els dies:
-15-11-2016
-26-10-2016 (dues sessions a diferents classes)

 “UN COP D’ULL AL CONSUM”
Es tracta d’un joc a desenvolupar amb infants i joves per tal que valorin la
necessitat del que compren.
S’han fet un total de 9 tallers, a la província de Barcelona.

 “QUI VEU EL MEU PERFIL”
Fet a les escoles i Instituts del municipi de Manlleu, els dies:
-05-10-2016
-25-11-2016 (dues sessions a diferents classes)
Aboquem a les xarxes socials dades personals, fotos de la nostra vida
quotidiana, converses privades… facebook, instagram, twitter … expliquen més
de nosaltres mateixos que la nostra pròpia memòria.
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 VIATGEM AMB EL CODI DE BARRES
S’han fet un total de 27 tallers, a l’àrea metropolitana de Barcelona.
Aquestes franges l’únic que fan es representar d’una manera llegible per a un
lector làser un nombre que guarda diverses informacions sobre el producte al
que es refereix.

 #GREEN, #ECO…
COMERÇ?

ELS NOUS TREND TOPICS EN EL

S’han fet un total de 42 tallers en tota l’àrea metropolitana.
El punt de venda evoluciona responent a les noves tendències i nous models
del sector de la venda al detall per donar resposta als hàbits de consum de la
societat actual. Els nous formats en l'àmbit del comerç obren noves possibilitats
d’arribar als usuaris actuals i futurs, uns consumidors que han incorporat
criteris socials, econòmics i mediambientals als seus hàbits de consum i
que tenen la tecnologia integrada en el seu dia a dia.
La ràpida evolució de la societat actual dona lloc a un nou consumidor essent
més tecnològic, compromès, expert i únic.

 TALLER D’EDUCACIÓ AL CONSUM DE JOCS I
JOGUINES A MATARÓ
Informació del taller en general
L’objectiu del taller és que els nens i les nenes puguin aprofundir sobre el que
significa el consum de jocs i joguines, des de la part més tècnica com és tot el
relatiu a l’etiquetatge i la seguretat, els tiquets, el canvi, la garantia, etc. Però
també aspectes més profunds com la construcció de gènere a través del joc i la
joguina i també sobre la violència a través del joc, i per últim reflexionar també
sobre el consum responsable.
Es va realitzar del 13 d’octubre al 14 de desembre del 2016
Van participar 729 nens i nenes de 16 escoles diferents en un total de 31
tallers.
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El consum és un tema transversal que ens travessa als éssers humans i ens
acompanya tota la nostra vida.

TALLER CONSUM RESPONSABLE
A diferents espais públics de Barcelona s'ha fet una activitat d’informació i
formació al consumidor.
De manera lúdica s’ha explicat als visitants i realitzadors de l’activitat què és la
compra responsable, sostenible, de proximitat, evitar el malbaratament i
reciclatge i reutilització de productes.
Tot això, al carrer, on s’ha instal.lat una carpa amb taules i on s'ha fet un taller
de reciclatge, en el qual hi ha pogut participar tothom, especialment la mainada
i llurs famílies.
Concretament s'ha fabricat un moneder a partir d'un tetrabrik
En total s'han fet 6 sessions en 6 ubicacions diferents de la ciutat de Barcelona.
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DIA DEL CONSUMIDOR 2016
A Barcelona ciutat
15/03/2016- El document de voluntats anticipades.
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CONSELLS FACEBOOK CONSUM
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REUNIONS CONSUM I ALTRES
07/01- Reunió sobre activitats de Consum. Ajuntament de Barcelona
02/02- Procés consulta “Obertura dies festius”. Barcelona Activa.
04/04- Sra. Montserrat Ribera i Puig. Directora de l’Agència Catalana del
Consum.
09/03- Assemblea general CUS
07/04- Parlament. Diputada Montserrat Candini.
20/05- Sra. Laura Martínez. Diputada Delegada de Salut Pública i Consum.
Diputació de Barcelona.
31/05- Trobada Consum Responsable. Ajuntament de Barcelona.
08/06- Plenari de l’Agència Catalana del Consum.
15/06- Sr. Isidre Rodriguez i representant de BONPREU.
28/06- Consell de Consum de l’Ajuntament de Barcelona. Casa del mar.
18/07- Signatura i presentació conveni amb Unió de Pagesos a la Diputació de
Lleida.
09/09- Sra. Montserrat Ribera i Puig. Directora de l’Agència Catalana del
Consum.
15/09- Sr. Isidre Rodriguez de GESAP.
19/10- Sr. David Manchón. DIBA.
25/11- Reunió DNV
02/11- Reunió grup de Captació d’aliments. ACC.
12/12- Consell permanent de l’ACC
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OFICINES D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
Durant el 2016 hem continuat col·laborant mitjançant conveni amb l’OMIC de
Manlleu. Hem donat sortida a totes les consultes, reclamacions i mediacions
que ens han fet arribar els ciutadans de la vila.
També hem donat sortida a consultes i dubtes sobre temes de consum dels
propis treballadors de l’Ajuntament, ja siguin tècnics del departament
corresponent de l’OMIC com d’altres professionals (Treballadors Socials).
Aquests han hagut de fer front a temes molt relacionats amb el món del
consum com per exemple el de la “pobresa energètica”, tema que va causar
molts dubtes a l’hora d’establir els protocols a seguir en cada cas i va ser
necessària una coordinació continua entre l’OMIC i el Departament de Treball
Social durant els mesos de sol·licitud de l’ajut.
La nostra intenció és lluitar per tal de poder aconseguir altres municipis que ens
confiïn la seva OMIC. De fet, estem en contacte amb diversos batlles, regidors i
caps de departament per tal d’oferir els nostres serveis de cara a l’any 2017.
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SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM
Enguany hem assistit en comptades ocasions a les vistes constituïdes per la
Junta Arbitral de l’Ajuntament de Barcelona i que era necessari la constitució
d’ un Col·legi arbitral.
També hem començat de nou a assistir a les
vistes on ens demanen la nostra presència en
la Junta Arbitral de consum de l’Agència
Catalana del Consum i de la Junta Arbitral de
l’Ajuntament de Mataró.
Tanmateix i seguint amb el nostre objectiu
d’informació i assessorament, no dubtem en
donar
les
explicacions
oportunes
a
consumidors per tal que confiïn en el sistema
arbitral,
i a empreses, comerços i
establiments per tal que acceptin adherir-se
com a mètode de resolució de conflictes amb
els seus clients.
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TRÀMITS D’AUDIÈNCIA
Gener- Ordre per la qual es regula el Servei de distribució d’aliments per a
persones i famílies .... (Departament Benestar i Família).
Març- Proposta d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010, de
14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
(SISCAT).
Abril- Decret pel qual s’estableixen els requisits i garanties tecnicosanitàries
comunes dels centres i serveis sanitaris i els procediments per a

la seva

autorització i registre.
Abril- Proposta d’acord del Govern pel qual es modifica la denominació del
Consorci d’Atenció Primària de salut de l’Eixample, que passa a denominar-se
Consorci d’Atenció Primària de salut Barcelona Esquerra (CAPSBE).
Abril- Projecte d’ordre per la qual s’actualitza el calendari

de vacunacions

sistemàtiques.
Juny- Avantprojecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària a càrrec
del Servei Català de la Salut.
Juny- Proposta d’acord pel qual s’aproven els nous Estatuts del Consorci de
l’Alt Penedès.
Setembre- Pla de Seguretat Alimentària 2017-2021.
Novembre- Projecte d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret
196/2010, de 14 de desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública
de Catalunya (SISCAT).

6/07-
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SALUT
La prioritat de la nostra associació és i sempre ha estat la SALUT, tot i que
paral·lelament desenvolupem altres àmbits que no són alients a ella, atès que
entenem la salut de forma transversal.
L’any 2016 no ha estat cap excepció i les activitats relacionades amb la salut
han estat diverses i múltiples. Moltes d’elles són ja habituals de cada any, altres
són novadores. Tot seguit en fem una relació d’elles:
 Atenció directa al ciutadà i usuari de la sanitat presencial, telefònica
i darrerament amb més freqüència telemàtica. En elles no tan sols ens
plantegen queixes o reclamacions, també ens demanen consell o
ens plantegen els seus dubtes.
 A través del nostre web i de les xarxes socials (Facebook i Twitter)
posem

al dia totes aquelles informacions que considerem rellevants

relacionades amb la salut, a més de facilitar consells relacionats amb els
nostres àmbits d’actuació.
 Fem documents propis sobre salut i alimentació, en forma de díptics,
tríptics, fulletons, imans, etc. que fan servir com a guies els usuaris.
Son elaborats curosament per a tots els públics i difosos arreu.
 Elaborem el nostre butlletí electrònic trimestral, que fem arribar a
tots els nostres socis, col.laboradors i persones amb les que ens
relacionem, amb aquelles noticies i novetats que considerem d’interès.
 Participem activament, com a ponents, en col·loquis, jornades i actes
diversos on ens conviden.
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 Fem difusió de temes actuals a través de programes puntuals de Ràdio.
 Mantenim la pàgina web actualitzada amb noticies, alertes, articles i
consells de salut, amb l’objectiu d’informar i formar als ciutadans.
 Preparem xerrades i/o tallers divulgatius i formatius, dirigits
predominantment a joves i gent gran, en pro del foment i la prevenció
de la salut, en tots els seus vessants, i que son motiu de trobada directa
i interacció amb la ciutadania.
 L’assistència a jornades, congressos, col·loquis, conferències,
debats i cursos sobre salut, també forma part de les nostres activitats.
 Participem en Consells de Salut i de Benestar Social de
l’Ajuntament de Barcelona.
 Tenim representació als Consells de Salut de les diferents Regions
Sanitàries.
 Assistim a diferents òrgans de Direcció del CatSalut

i del

Departament de salut, de L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE
CATALUNYA

i

de

L’AGÈNCIA

CATALANA

DE

SEGURETAT

ALIMENTÀRIA.
 Formem part de molts grups i comissions de treball en salut, tant
de l’Administració, com de les patronals, sindicats i altres entitats afins.
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 Som part activa de la junta de la Societat Catalana de Mediació i
Prevenció de Conflictes.
 Fem difusió de la tasca de la CUS en diferents àmbits, tot aprofitant
actes en diades concretes, instal·lant carpes i/o taules al carrer.

Atenció directa a l’usuari de tot tipus de
serveis sanitaris
Ens agrada i retroalimenta el fet de treballar en directe, cara a cara, tant en
xerrades, programes de ràdio, presencia als mitjans, etc. amb els ciutadans, tot
i que apostem per les noves tecnologies de la informació com ara Internet i les
Xarxes Socials en les que som presents (facebook i twitter). Enguany hem
ampliat la nostra difusió a través d’un vídeo al canal Youtube que esperem
poder continuar ampliant amb diferents temàtiques.
Tots aquets conductes els usem per fer difusió, sobre temes diversos de salut,
que considerem d’interès general. La nostra intenció és informar, formar,
educar en salut i respondre a les inquietuds que ens plantegen els nostres
socis i els ciutadans usuaris de la salut. Mantenim les píndoles de consells a
facebook, amb molta periodicitat.
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Publiquem i fem difusió a través dels mitjans de comunicació de comunicats
de premsa sobre temes d’actualitat que ens semblen rellevant per a la
ciutadania tot manifestant la nostra opinió.
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GRÀFICS SALUT 2016
Aquí presentem els nostres gràfics, referents al activitat d’atenció a l’usuari,
pacient o ciutadà en temes de salut de tots tipus. Algunes d’aquestes dades son
molt reveladores.

Per territori

Per tema de proximitat, allà on es tramiten més consultes coincideix amb les
nostres seus físiques; Barcelona ciutat i província de Lleida.
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Àmbit privat/públic

Nivell assistencial

Enguany les especialitats destaquen especialment per tema llistes d’espera, tant
de primeres visites com de sol.licitut de proves diagnòstiques.

24

Consultes

Reclamacions
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Comissions de salut i altres Òrgans de
Participació en els que participa la CUS.


Consell de Salut del Consorci Sanitari de Barcelona



Consell de salut del Servei Català de la Salut



Consell de salut de la Regió Sanitària Barcelona



Consell de salut de la Regió Sanitària Camp de Tarragona



Consell de salut de la Regió Sanitària Catalunya Centre



Consell de salut de la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre



Consell de Salut de la Regió Sanitària de Girona



Consell de Salut de les Terres de Lleida



Consell de Salut de l'Aran i la Cerdanya



Govern Territorial de Salut del Pla d’Urgell



Comissió Directora de l’ACSA



Consell de Direcció del CatSalut



Comissió Assessora sobre Publicitat de Productes Sanitaris adreçada al
públic.



Comissió assessora de la Prestació Ortoprotèsica

 Comissió tècnica de consumidors de l’Agència Catalana de Seguretat
Alimentària.
 Grup de treball sobre salut del consell Municipal de Benestar Social.
 Consell de Salut de Ciutat Vella i de l’ Eixample
 Comissió de seguiment sobre la desburocratització del CatSalut
 Reunions l’Agència Catalana de l’Aigua de Barcelona
 Comissió Assessora de l’atenció maternoinfantil i d’atenció

a la salut

afectiva, sexual i reproductiva del Departament de Salut
 PIAISS
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 PINSAP, grup de treball del tercer sector.
 Comissió per l’elaboració del document de bases per al Pacte Nacional de
Salut de Catalunya.
 Comissió de Técnica en matèria de Documentació Clínica -CTMDC –
 Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
 Consell Català de Producció Integrada
 Taula de Malbaratament d’aliments, grups de captació i distribució.
 Comissió de Valoració de Subvencions a ENTITATS que treballen en
l’àmbit de la SALUT, SIDA I DROGODEPENDÈNCIA de l’Agència de Salut
Pública.
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XERRADES i TALLERS sobre SALUT
1- A les ESCOLES i INSTITUTS
 JOC SOBRE HÀBITS, HIGIENE I SEGURETAT
ALIMENTÀRIA

Fet a les escoles del municipi de Manlleu, els dies:
-12-03-2016
-14-04-2016
-14-10-2016 (a dos grups diferents)
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2- Als Casals de Gent Gran, Centres Cívics i
Biblioteques.
 DRETS I DEURES DELS USUARIS DE LA SANITAT.
13 de Juny- ADICAE

08 de Novembre- Casal de Barri Diagonal Mar
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16 de Novembre- Casal de Gent Gran Quatre Cantons.

12 de Desembre- Casal de Gent Gran de NOU BARRIS.
19 de Desembre- Casal de Gent Gran LA PALMERA.
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3-Al col·lectiu subsidiari del projecte ODONTOCUS
Xerrades / tallers molt participatius, sobre el consum responsable d'aliments a
les persones i llurs famílies del municipi de Barcelona, que reben tractament
bucodental a la consulta d'Odontocus, per tal de donar algunes de les eines
necessaries per mantenir una alimentació adequada amb un consum de
temporada i de proximitat d'aliments, que els ajudi a conservar i mantenir una
bona salut bucodental.
S’han fet un total de 10 sessions, en petits grups.
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4- A socis de la CUS
28/06/2016- Nova carta de Drets i Deures dels Ciutadans respecte a la
salut.

18/10/2016- Nova carta de Drets i Deures dels Ciutadans respecte a la
salut.
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REUNIONS SALUT
04/01- Conseller de salut, Sr. Comín
07/01- Reunió Ajuntament de Barcelona
20/01- Reunió grup Distribucció d’Aliments. ACC.
04/02- Reunió Conseller de Salut Sr. Toni Comín
08/02- Sra. Marina Geli i Sr. Toni Iruela
09/02- Reunió Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS)
17/02- Consell de salut de l’Eixample.
18/02- Consell de salut de Ciutat Vella
24/02- ACSA. Preparació jornada baròmetre de la seguretat alimentària a
Catalunya 2015
01/03- Preparació Setmana BIO 2016.
03/03- Assemblea Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS)
09/03- Reunió de la Comisió Productes Ortoprotèsics de Catalunya (CAPOC)
30/03- Sr. Josep Lladó. Col·legi d’higienistes de Catalunya AHIEC
04/04- Dra. Carmen Cabezas. Tema Odontocus. Subdirectora general de
Promoció de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
05/04- Junta Directiva Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS)
06/04- Sr. David Elvira. Director del CatSalut
07/04- Sra. Assumpció Lailla. Diputada al Parlament de Catalunya per “Junts
pel Sí”.
13/04- Dra. Pilar Solanes. Directora Programa de Salut Ajuntament de
Barcelona.
26/04- Visita obres Hospital del Mar
28/04- Assemblea Unió d’Hospitals
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19/05- Junta Directiva Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS)
30/06- Reunió amb la Sra. Marina Geli i el Sr. Toni Iruela.
19/07- Sra. Yolanda Lejardi, Secretaria de
Participació, i Dra. Nuria Costa Villar
del Consell de Pacients.
29/07- Sra. Gemma Tarafa, Comissionada De Salut de l’Ajuntament de
Barcelona.
13/09- Sra. Olga Pané i Mena, Gerent. Sra. Maribel Pérez, Directora de
Comunicació i Atenció a l’Usuari. Reunió informativa per tractar el tema
de la modificació dels estatuts del PSMAR i la seva repercussió sobre la
ciutadania. Hospital del Mar.
22/09-Reunió Junta Directiva Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS)
27/09- Comissió de valoració de les subvencions a la drogodependencia i estils
de vida. Roc Boronat.
03/10- Comissió de valoració de les subvencions a la drogodependencia i estils
de vida. Roc Boronat
05/10- Comissió assessora d’Atenció Materno Infantil i Salut afectiva, sexual i
reproductiva.
11/10- Reunió Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS)
09/11- Consell de Salut de Ciutat Vella
14/11- Projecte Seguretat Alimentària.
17/11- Reunió Societat Catalana de Mediació en Salut (SCMS)
15/12- Comissió Directora de l’ACSA. Roc Boronat
19/12- Reunió plenària grup coordinació i seguiment COMSALUT. Roc Boronat.
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Elaboració de FITXES contra el
MALBARATAMENT d’ALIMENTS
En el món de la alimentació hi ha molt a dir. Considerem que un dels temes
crucials és divulgar i ensenyar les 4 normes bàsiques de Seguretat Alimentària.
Un altre tema relacionat amb aquest i molt de mode darrerament és com evitar
i reduir el malbaratament alimentari a les nostres llars. Per tot això, al llarg de
l’any 2016, vàrem treballar recomanacions per a oferir al públic general, que
fossin senzcilles, entenedores, clares i fàcils de dur a terme. Va ser un treball
desenvelopat conjuntament amb UNAE.
De les diferents jornades de treball i reunions van sortir un total de 12 fitxes,
dirigides al públic general per tal d’evitar el malbaratament d’aliments a la llar,
amb consells de compra, de tractament dels aliments a la llar i propostes de
plats d’aprofitament d’aliments, etc.
Es van publicant succesivament al web de l’ACSA:
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CONSELLS ALIMENTACIO A FACEBOOK
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INTERVENCIONS EN JORNADES I ALTRES
ACTES
02/03- Presentació del baròmetre de la seguretat alimentària a Catalunya 2015
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10/03- Presentació a Mataró de la CUS i assessorament legal pel tema
“tancament dels centres de tractament odontològics FUNIDENT.
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03/04- Jornada “La traçabilitat i l’etiquetatge de la carn fresca”. Facultat de
Veterinària de la UAB.
Programa
9;30h Inauguració i Presentació del seminari
Sr. Antoni Diaz, Director General d’Alimentació. DARP
10h Requisits d’etiquetatge de la carn fresca de boví. Casos pràctics.
Sra. Carmen Navarro. Inspectora agroalimentària del DARP a Girona.
10:45h pausa cafè
11:15h Requisits d’etiquetatge de la carn fresca de la resta d’espècies. Casos
pràctics. Sra. Luana Esser. Inspectora agroalimentària del DARP a Girona
12:00h Es possible garantir el correcte etiquetatge d’origen de la carn
fresca?. Solucions de traçabilitat per al sector carni. Angels Segura. AECOC
13:00h taula rodona “Els reptes en
la implantació de la norma sobre
etiquetatge de la carn fresca”.
Coordinada

pel

Sr.

Pere

Garrido,

Inspector Agroalimentari del DARP i en
la que han participat:
 Sra.

Raquel

Esteban,

responsable del Departament de Qualitat de Sucarn;
 Sra. Gemma Masnou, directora tècnica de l'Escorxador Frigorifics Costa
Brava
 Dra. Mercè Laborda, CUS, Salut, Consum i Alimentació.
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01/06- Presentació campanya de
WWF “JUNTS PER UN CONSUM
RESPONSABLE DE PEIX”

14/06- Xerrada “Defensem els nostres drets sanitaris”
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24/10-

Jornada:

Jornada/Mesa

de

trabajo

sobre

FALSIFICACIÓN

DE

PRODUCTOS”. ¿Verdadero o falso?. CECU
24/11- Jornada de VALORACIÓ DEL DANY CORPORAL I MEDIACIÓ. Col·legi de
Metges de Barcelona
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Assistència a JORNADES i ACTES diversos
12/01- II Seminari d’Innovació Social. Experiències internacionals de treball en
xarxa.Palau Macaya
04/02- Parlament. Comissió de salut. Conseller Toni Comín
10/02- Simposi Anorèxia i Internet. Estem indefensos davant els perills de la
xarxa?. Taula de diàleg per a la prevenció dels trastorns de la conducta
alimentària.
11/02- Parlament. Moció Conseller Salut, Toni Comín
16/02- presentación del informe “La interacción público-privada en sanidad”
16/02- Les sessions de l’Agència de salut Pública de Catalunya. Pol. lítiques
per reduir les desigualtats en salut: el projecte europeu Sophie.
27/02- II Jornada Ciutadana per una Fiscalitat Justa.

02/03- Presentació del baròmetre de la seguretat alimentària a Catalunya
2015
08/03- Seminari Alarmes i alarmismes en alimentació. Informe OMS carn
processada.
10/03- Presentació a Mataró de la CUS, dia del consumidor 2016.
15/03- El precio de los medicamentos No Es Sano: alternativas a un modelo
de I+D roto
23/03- PAM Consum Barcelona. Casa Golferichs.
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31/03- PAM Salut Barcelona. Quin model sanitari volem a Barcelona?. Torre
Jussana.

31/03- Acte de celebració del dia mundial de l’aigua.
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04/04- Visita a la Industria de Productes
Làctics “El Pastoret de la Segarra” a
Sant Guim de Freixenet. ACSA.
05/04- COMSALUT. Espai d’acompanyament.
12/04- Presentació del 10è aniversari del programa
“El comerç i les escoles” i lliurament dels premis “Punt
de llibre 2016”. Ajuntament de Barcelona.
13/04- Baròmetre de percepció i consum dels
aliments ecològics 2015. Setmana BIO 2016. CCPAE.

13/04- Escenaris de integració de l’atenció social i sanitària.

20/04- Desayuno informativo del “FÓRUM EUROPA. Tribuna Catalunya” con el
Sr. Oriol Illa, President de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya.
20/04- Jornada “Transversalitat a la transparencia”
22/04- Taula Rodona trovada PAN Europa, autoritats locals i la nova generació
de tractats de lliure comerç TTIP.
28/04- Acte de Cloenda de l’Assemblea General Ordinària de LA UNIÓ
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29/04- L’atenció
FiraGran.

a la gent gran a Catalunya, afrontant un futur incert.

10/05- Jornada 'La nova directiva europea i la concertació de serveis públics
socials i sanitaris a Catalunya'
19/05- Jornada tècnica: “Declaració nutricional i de propietats saludables dels
aliments: estat actual”
25/05- X Assemblea ordinària de la Xarxa Local de Consum. XXI Trobada de
Serveis Municipals de Consum.

31/05- Trobada sobre Consum Responsable de l’Ajuntament de Barcelona.
Fàbrica del sol.
06/06- Acte amb motiu del Dia Mundial
del Medi Ambient. Palau de la Generalitat
de Catalunya.

06/06- Conferència Toni Comín
“El model sanitari: un camí de
millora
per
enfortir-ne
els
fonaments”
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13 i 14/06- Consumidores, resolución de conflictos y online dispute resolution
(ODR). Facultat de Dret de Barcelona.

20/06- Acte: “Defensa del nostre model sanitari”. COMB
21/06- Balanç de l’Activitat Social de CaixaBanc al territori

22/06- Jornada “La seguretat dels Productes”.
Fòrum de la Seguretat Industrial.

29/06- ESTRATEGIAS EMPRESARIALES DE COMPRAS RESPONSABLES Y
ECONOMIA CIRCULAR
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01/07- Curs Monogràfic sobre Pobresa Energètica. ACC.
04/07- Assemblea general CECU. Madrid.
05/07- Sessió de debats estructurats de la jornada participativa i deliberativa
sobre el Programa públic d'analítica de dades per a la recerca i la innovació en
salut a Catalunya.
07/07- IV Jornada sobre Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana.
Politiques lingüístiques per a una llengua amb futur.
12/07- Jornada d’informació pública sobre el Programa públic d’analítica de
dades per a la recerca i la innovació en salut a Catalunya. Paraninf de la
facultat de Medicina de la UB.

13/07- Jornada Informativa sobre Contractació Pública. ACC.
18/07- Jornada de presentació dels informes de la Central de Resultats. Dades
2015: àmbits hospitalari, d’atenció primària, sociosanitari, de salut mental i
addiccions i de salut pública i territorial
18/07- Signatura i presentació Conveni amb unió de pagesos. Diputació de
Lleida.
25/07- Presentació Pla de Salut 2016/2020.
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08/09- Comerç i Escola. Conservatori de Música de Barcelona.
20-21/09- X PATIENT BARCELONA CONGRESS.

27/09- Jornada de Celebració del 10è aniversari de l’Acord Ciutadà

27/09- Presentació del Pla Estratègic de recerca i innovació en Salut 20162020. CAMFIC
03/10- Jornada de presentació de les novetats del Pacte pel Celíac.
Agència Catalana del Consum
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4-5/10- BIG DATA CONGRESS Barcelona 2016
07/10- Jornada CUS sobre productes falsificat “LA PROTECCIÓ DELS
CONSUMIDORS DAVANT LES FALSIFICACIONS”.
20/10- XX Jornades d’Entitats de Base Associativa. L’AUTOGESTIÓ 20 ANYS
DESPRÈS. ACEBA.
20/10- Jornada sobre “La Confidencialitat de la Història Clínica compartida, les
diferents mirades”. CAMFIC
24/10- Jornada: Jornada/Mesa de trabajo sobre FALSIFICACIÓN DE
PRODUCTOS”. ¿Verdadero o falso?. CECU
24/10- Acte: “SANITAT PRIVADA A CATALUNYA APORTANT VALOR”. ACES.
24/10- Procés participatiu sobre “Atenció Urgent i Continuada a Barcelona”
25/10- Taules de diàleg Fundació Edad&Vida. ATENCIÓ AL MALALT CRÒNIC I
DEPENENT AL DOMICILI. Edad i Vida.
27/10- Procés participatiu sobre “Atenció Urgent i Continuada a Regió
Sanitària Girona”.
28/10- Jornada “STOP MANTA”. El Vendrell
03/11- Conferència “EL DRET A LA SALUT I LA DESIGUALTAT SOCIAL”. UB.
03/11- Jornada informativa sobre “LOS NUEVOS REGLAMENTOS EUROPEOS
DE PRODUCTOS SANITARIOS”. FENIN
03/11- Procés partipatiu per debatre el model d’Atenció Primària a Terres de
l’Ebre.
04/11- XII JORNADA XARXA AUPA. Avançant en el nou marc de la Salut
Comunitària a Catalunya.
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08/11- Jornada “SOM PROU ÈTICS EN SALUT?” La nova carta de drets i
deures, un compromís per a professionals i ciutadans.
09/11- Jornada tècnica sobre el Sistema Arbitral de Consum. Sabadell.
10/11- 3r Congrés de la Professió Mèdica de Catalunya. Girona
11/11- IV Jornada de PROMOCIÓ DE LA SALUT. Visions compartides.
14/11- IX jornada PAAS Carles Vallbona. Deu anys caminant a bon PAAS
14/11- Presentació Informe Hàbits de Consum dels Catalans. CECU. Palau
Robert.
14/11- Projecte “Seguretat Alimentària”.
15/11- Col.loqui Quiral. “VACUNES- L’EVIDÈNCIA FRONT A LA NO EVIDÈNCIA”
15/11- 2ona Jornada del Consell d’Estratègies i Accions per a la Farmàcia
Comunitària 2016-2018. Innovació professional en benefici del pacient. Consell
de Col·legis Farmacèutics de Catalunya.
17/11- Atenció Primària i Salut Comunitària. Una nova orientació per a
l’atenció primària de salut.
17/11- Taller de actualització normativa. ACC
19/11- Jornada “La salut a la República Catalana”. EIX 2. Ciutadania i
Benestar. Una República de Benestar amb Drets i Oportunitats per a tothom.
ERC.
21/11- Jornada de presentació dels Atles de Variabilitat del SISCAT
21/11- Jornada “NUEVOS PICTOGRAMAS DE PELIGRO”. CECU Madrid.
23/11- Taula d’emergència de la Pobresa en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
Energètica. Paluet Can Buixeres. L’Hospitalet de Llobregat.
24/11- Jornada de la Societat Catalana de Mediació en Salut
24/11- Presentació de l’Enquesta hàbits de consum. CECU.
25/11- Jornada: “El mercado hipotecario tras la crisis. Las hipotecas que
viene: ¿Cómo evitar una nueva burbuja? ADICAE. Auditori del Museu d’Historia
de Catalunya. Barcelona.
30/11- Presentació del CONSELL ASSESSOR DE SALUT PÚBLICA. Agència de
Salut Pública de Catalunya.
02/12- Jornada l’Atenció integrada Social a Catalunya: present i futur. Palau
de la Generalitat de Catalunya.
12/12- Sessió de retorn del Pacte Nacional per la Transició Energètica. Palau
Robert. Barcelona.
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14/12- Jornada “Gent gran, alimentació i salut”. Jornada de divulgació de
resultats del projecte europeu OPTIFEL.
14/12- Jornada “25 Anys al Servei del Sistema Nacional de Salut de
Catalunya. Mirem cap al futur”. Palau de congressos de Barcelona. Montjuïc.
16/12- Jornada del Consell Consultiu del Pacient. Jornada “Connectant
persones i organitzacions per a la millora de resultats en salut”
19/12- Jornada sobre “Reforma horària”. Govern Generalitat de Catalunya.
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JORNADA CUS:
LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS DAVANT LES
FALSIFICACIONS.
El dia 7 d’octubre a l’Ateneu Barcelonès, la nostra entitat, la Coordinadora
d’Usuaris de la Sanitat, SALUT, CONSUM I ALIMENTACIÓ va organitzar la
jornada “LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS DAVANT LES FALSIFICACIONS”,
per tal de posar de manifest la importància i el creixement exponencial de la
venda de falsificacions i fraus envers els consumidors.
L’objectiu de la jornada va ser posar de manifest la vulnerabilitat dels
consumidors davant les falsificacions. Es va parlar de jurisprudència, del
perjudici que pateixen les marques i els comerciants, del risc que representa
per la salut comprar un producte falsificat i encara més si aquests són
medicaments, suplements alimentaris o per guanyar massa muscular,
cosmètics, etc., de les inspeccions que realitzen tant la policia catalana com
l’Agència de Consum de Catalunya. Una jornada on van tenir cabuda tots els
sectors que poden tenir a veure amb la falsificació dels productes.
Com a resum podem dir que tots els ponents que van participar van coincidir en
que cal treballar conjuntament per eliminar les falsificacions. Tanmateix, van
reconèixer que no és un repte fàcil d’aconseguir doncs calen estratègies
comunes entre els diferents actors, i no només entre Administracions,
comerciants o empresaris, policia, inspectors, etc. El que cal és també
conscienciar als consumidors que comprar aquests productes representa,
primer de tot renunciar als seus drets com a consumidors, en segon lloc posar
en risc la seva salut i la de la seva família, i per últim i no menys important, que
sense saber-ho estan potenciant pràctiques delictives.
Finalment com a conclusió considerem que calen campanyes de sensibilització a
tots nivells, als mitjans de comunicació i molt especialment a les escoles. Cal
educar en bones pràctiques.
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PROJECTE ODONTOCUS
Continuem amb el projecte ODONTOCUS iniciat al 2005 que té com a finalitat
prestar atenció odontològica a persones que no poden accedir a un tractament
privat a causa de la seva situació de precarietat econòmica. Els tractaments
realitzats són els que marca el Protocol de Salut Bucodental del Departament de
Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i es fan molts dels tractaments que
no queden coberts per al Sistema Públic de Salut.
Objectius:
 Proporcionar atenció odontològica, prèvia valoració de la seva situació, a
persones sense recursos suficients.
 Aconseguir la implantació progressiva i continuada de l’atenció
odontològica plantejada, amb la finalitat de disminuir la població sense
possibilitats d’accedir a una part important dels serveis privats de salut
bucodental.
 Treballar amb els grups abans esmentats per tal d’incentivar l’observació
per part seva de les mesures bàsiques d’higiene bucodental, tot fent-los
entendre la importància preventiva d’aquesta actitud.
Com sempre i per tal de poder dur a terme el projecte, es fa necessari el treball
i la coordinació continuada de tot un seguit de professionals:
- Els treballadors socials dels Centres d’Atenció Primària, que són els
encarregats de derivar-nos els pacients que s’ajusten als protocols
establerts.
- Els odontòlegs dels mateixos CAP, que fan l’informe odontològic
preceptiu.
- Els metges de família que fan l’informe mèdic
- Els tècnics de la CUS que fan la selecció de les sol·licituds supervisant
que s’acompleixin els protocols establerts, el control de la llista d’espera,
així com la gestió econòmica de la clínica.
- Els odontòlegs que amb la seva col·laboració desinteressada, realitzen
els tractaments adequats a cada pacient. Aquest any han col·laborat uns
18 odontòlegs voluntaris.
El programa intenta establir els contactes adequats per tal de poder obtenir el
material protèsic amb un preu el més reduït possible i de la mateixa manera
actuar en relació al material fungible necessari.
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Les visites realitzades no es limiten només a la mera atenció del problema
existent en aquell moment, sinó que es procura també realitzar tasques de
prevenció i educació bucodental. Es important transmetre la importància d’una
boca sana i una vida saludable. Es bàsic ensenyar la tècnica correcta de netejar
les dents i l’ús del fil dental i col·lutoris adequats a cada cas.
Les derivacions cada vegada van en augment, i això es degut entre d’altres
coses, per què Odontocus és cada vegada més conegut arreu. Tenim demandes
de Treballadors Socials de poblacions molt llunyanes de Barcelona, lloc on està
ubicada la nostra clínica.
Tot això fa que busquem temps i recursos per tal de trobar nous odontòlegs
voluntaris per a la clínica i nous recursos per a poder atendre el màxim de
pacients possibles. Aquesta tasca no sempre és fàcil.
Durant aquest any s’ha fet un total de 1299 visites odontològiques. Aquí
s’inclouen les de pacients amb primeres visites i les de pacients que ja estaven
en tractament des de l’any 2015.
S’han fet 302 reconstruccions, 162 endodòncies, 239 controls i revisions, 69
higienes dentals.....
Tanmateix es va finalitzar el tractament a 234 persones: homes, dones i nens
de totes les edats, de les quals 58 van necessitar pròtesis dentals.

57

58

59

60

61

CONVENIS
03/06- EL COMB I LA CUS SIGNEN UN ACORD PER INFORMAR

ELS CIUTADANS SOBRE ASSEGURANCES DE SALUT
L’objectiu és orientar sobre consultes relacionades amb els àmbits clínic i
assistencial, així com resoldre qüestions de caràcter jurídic i assegurador
de les pòlisses.

18/07- UNIO DE PAGESOS I LA CUS, com associació de
consumidors, amb el suport de la Diputació de Lleida, col.laboren
conjuntament en una campanya informativa sobre el Sistema de
Producció d’Aliments europeu, únic al món en garanties de Salut i qualitat, i
dels drets dels consumidors catalans a reclamar la informació sobre si els
aliments que consumeixen han estat prodüits a la Unió uropea o provenen de
països tercers.
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INTERVENCIONS EN MITJANS DE
COMUNICACIÓ
COMUNICATS DE PREMSA
9 de juny. ELS PACIENTS NO PODEM ESPERAR APROVAR PRESSUPOSTOS,
EL DRET A LA SALUT ÉS INQÜESTIONABLE.
8 de setembre. PREMIS I SANCIONS EN CIRURGIA NO VITAL.
7 d’octubre. LA PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS DAVANT DE LES
FALSIFICACIONS.

RÀDIO
data
12/01

emissora
RADIO 4

programa
Informatius

13/01

CATALUNYA
RADIO
RADIO
BARCELONA
RADIO
NACIONAL
COPE
Catalunya

Informatius

CATALUNYA
RADIO
RADIO
POMAR
BADALONA

25/01
04/02
04/02

11/02
25/02

tema
Què esperem i demanem al nou conseller de
Salut, Toni Comín
Opinar sobre el nou conseller de Salut

Emma
Miguel
Informatius

Temes sobre salut

Magazin
Pepe
Collado

Entrevista. Manifestacions al Parlament del
Conseller Comín

Noticies

Col·lapse urgències hospital per grip

Noticies

Clíniques Funnydent

Manifestacions al Parlament del Conseller Comín
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10/03
14/03
04/04
13/05
02/08
19/12
30/12

CATALUNYA
RADIO
ONDA CERO
CATALUNYA
XARXA
LOCAL
ONDA CERO
Radio
Nacional
BTV Ràdio
COPE
Catalunya

Noticies
Noticies
Noticies

Col·lapse als hospitals catalans per epidèmia de
grip
Secret professional arran del cas del pilot
alemany de Germnawings
Llistes d’espera.

En
bones Setmana BIO
mans
Noticies
Robatoris a l’Hospital la Vall d’Hebrón
La tarda de Urgències hospitals barcelonins
Barcelona
Informatius Col·lapse a urgències hospitalàries
l’epidèmia de grip.

PROGRAMES A ONDA CERO
Dins del programa “EN BONES MANS” en col·laboració amb ONDA CERO, s’han
fet diferents intervencions sobre temes puntuals i d’actualitat en salut, de temes
de divulgació sanitària i estils de vida saludables.
En cada programa intervenen diferents experts en cada tema i es fa de manera
amena i planera per tal de ser entès per qualsevol seguidor del programa.
S’han fet un total de 15 programes entre el mes de gener i el mes de novembre
de 2016.

TV
29/01- XARXA TV LOCALS. Ben trobats. “Fem un bon ús de la sanitat o
n’ abusem?
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per

16/02- 8TV. Felicitacions pels 1000 programes d’en Josep Cunit. Valoració
cessió contracte del Hospital General de Catalunya i la Clínica del Vallès
29/12- BTV. Usuaris i professionals de l’Hospital del Mar denuncien saturació
a Urgències

PREMSA ESCRITA I DIGITAL
28-01-2016- EL PERIÓDICO/ BARCELONA
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El Col·legi de Metges de Barcelona
denuncia "abusos" en las pólizas
sanitarias
La entidad abrirá una oficina de atención al usuario para asesorar a los
ciudadanos
La organización colegial detecta seguros "basura" por 6 euros

EL PERIÓDICO

.

JUEVES, 28 DE ENERO DEL 2016 - 21:46 CET

El Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) ha creado unaoficina de
atención al ciudadano para aclarar dudas a los usuarios que quieren
contratar un seguro médico privado o a los que la mutua ha modificado a la
baja la cobertura de la que tienen suscrita. Esta iniciativa que se pone en
marcha en colaboración con laCoordinadora d'Usuaris de la Sanitat
(CUS), pretende detectar ”abusos”. Casi dos millones de catalanes tienen
contratado un seguro de salud privado, según los últimos datos de la
Conselleria de Salut y que corresponden al 2013, y en el sectortrabajan más de
6.000 médicos.
El presidente de la entidad colegial, Jaume Padrós, ha denunciado "tres
amenazas importantes" en el sector de los seguros: reglas de juego poco
transparentes, guerra de precios entre las compañías, debido a la crisis, lo
que perjudica a pacientes y médicos y, en tercer lugar, riesgo de oligopolios. En
la ciudad de Barcelona, según el presidente, el 60% de las camas están
controladas por un solo grupo. A su juicio, los médicos sufren una situación de
precariedad laboral y los usuarios "un cambio en las reglas de juego" porque
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desaparecen cuadros médicos o ponen limitaciones debido a laedad del
paciente. La entidad colegial
hizo un llamamiento a la "responsabilidad" del sector para dialogar sobre el
tema y reclamó a la 'conselleria' que "intervenga" para aclarar "esta situación
de desorden que confunde al ciudadano".
Padrós, que denunciado que algunas compañías anuncian seguros a 6 euros a
los que calificó de "pólizas basura", ha indicado que la nueva oficina tendrá la
sede en el colegio de médicos, estará atendida por dos personas y las gestiones
serán gratuitas. Para completar este asesoramiento también se
repartirán trípticos informativos en las consultas médicas privadas. En los
folletos se dan una serie de recomendaciones antes de contratar un seguro
privado: controlar las coberturas, los cuadros médicos y centros, las primas y las
admisiones y bajas. Además alerta de que los seguros de bajo coste se deben leer
con atención para saber qué ofrecen y qué coberturas limitan.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/collegi-metges-denuncia-abusos-laspolizas-sanitarias-4853394

La “guerra de preus” de les asseguradores de salut
amenaça la qualitat del sector
28/01/2016

Cal defensar la qualitat de la medicina privada davant la baralla de preus del
sector de les pòlisses de salut i “l’Administració ha d’intervenir per assentar
acords i un marc normatiu amb regles clares” per protegir als metges que
treballen per les mútues. Aquestes són les reivindicacions que ha fet el Dr. Jaume
Padrós, president del COMB, en la presentació de l’enquesta d’Assegurança
Lliure i el rànquing de les mútues 2015, que recull l’opinió dels metges de
Barcelona que treballen en entitats d’assegurances.
El Dr. Padrós, el Dr. Ramon Torné, president de la Secció d’Assegurança Lliure
del COMB, i Dr. Marc Soler, director general corporatiu del COMB han
presentat els resultats davant la premsa, i han posat de manifest que estem un
context de “guerra de preus” en el sector de les pòlisses de salut i que cal
defensar la qualitat de la medicina privada.
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Aquesta “guerra” entre companyies incideix negativament sobre el sector, ja que
els professionals de la salut veuen com empitjoren les seves condicions com a
treballadors i hi troben dificultats per realitzar la seva tasca. Aquesta situació
afecta al 20-25% dels metges de la província de Barcelona. El sector també es
veu amenaçat pel risc l’oligopoli dels centres que es concentren en poques
companyies. D’altra banda, els pacients també es veuen perjudicats degut a la
manca d’informació de la “lletra petita” i canvis sobtats en les condicions de
contractació. A mig termini, aquesta “guerra de preus” pot suposar un risc per al
sector.
El COMB fa temps que adverteix sobre els riscos que comporta l’acció d’algunes
entitats de reduir els quadres mèdics, limitar les prestacions dificultant l’accés dels
metges, en nom dels
seus pacients, a proves diagnòstiques i a tractaments, i canviar unilateralment les
retribucions per l’activitat assistencial realitzada. Aquestes advertències és veuen
recolzades per la veu dels professionals que treballen en el sector.
El rànquing de les entitats asseguradores
El rànquing s’ha elaborat a partir d’una enquest a feta a més de 300 metges del sector
que han valorat les mútues segons diferents aspectes com les seves condicions de
treball, la seva relació amb la companyia, l’agilitat de les entitats en la gestió de tràmits
burocràtics, terminis de pagament, gestió… De nou, tal i com es revelava en l’equesta
feta al 2013, la dificultat en l’acturització de les proves i tractaments, el nivell
d’honoraris i l’excès de burocràcia són els punts que generen més descontent entre els
enquestats.
A Catalunya, al voltant de 6.000 metges treballen en el sector de les assegurances
sanitàries, dels quals el 59% és la seva activitat principal, segons dades de l’enquesta.
Les entitats d’assegurança lliure donen servei a més de 2 milions de persones.
El Col·legi de Metges de Barcelona també ha donat a conèixer un full informatiu
sobre “Què cal saber sobre les assegurances sanitàries privades” i ha presentat
l’Oficina d’Informació al Ciutadà sobre mútues, que es gestionarà amb la
col·laboració de la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat.
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17-10-2016

21-10-2016. El Periódico.
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31-10-16

13/12- Punt AVUI. Tema: “compres de Nadal”
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BUTLLETI ELECTRÒNIC
Seguim amb el nostre butlletí electrònic, on hi publiquem articles i
entrevistes amb personalitats del sectors de salut, consum i alimentació. El fem
arribar telemàticament als nostres socis i persones vinculades a la nostra
entitat.
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XARXES SOCIALS
FACEBOOK
És un bon mità per publicar alertes, notícies i consells, tant de salut, com de
consum, alimentació o de medi ambient.
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TWITTER
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DELEGACIÓ DE
MOLLERUSSA

LLEIDA,

TÀRREGA

I

GENER
18 gener.
Impulsat per la Direcció Assistencial de d’Institut Català de la Salut, s’ha creat
el Projecte CIVICS que és un Programa de promoció de drets i deures i participació de
la ciutadania, amb l’objectiu d’establir un marc d’actuació per a la promoció de drets i
deures del pacient i fomentar la participació individual i col·lectiva dels pacients, la
ciutadania i els professionals.
Sessió a càrrec del director assistencial de l’ ICS, Dr. Antoni Juan Pastor. On a explicat
els eixos fonamentals d’aquest programa així com les seves línies d’actuació i
d’estratègia. Sala d’actes de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
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29 gener
S’assisteix a la reunió ordinària de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció
Integrada, a la seu del Consell Català de la Producció Integrada al Complex La
Caparrella nº 97, Edifici Gerència, oficina 10 de Lleida
5 febrer
Es visita l’exposició itinerant Energy truck, que traduït vol dir: camió d’energia, ubicada
durant uns dies a Tàrrega. Dins d’un camió, en un espai de 70 m2, s’acull una mostra
creada pel Museu del Gas, de la Fundació Gas Natural Fenosa.
El projecte expositiu té per objectiu contribuir al desenvolupament educatiu,
ambiental i cultural de la societat, i permet descobrir, d’una manera molt visual i
interactiva, què és l’energia i com podem consumir-la de manera responsable. Així
mateix, la mostra llança una mirada al passat per conèixer els canvis històrics i l’avanç
social que va suposar l’arribada del gas i de l’electricitat, i també al futur, per descobrir
com serà l’energia d’aquí a uns anys.

Dins del camió trobem una exposició molt interactiva per l’ampli equipament
tecnològic amb la que està dotada. Panells informatius on prems un botó per obtenir
la informació.
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12 febrer
S’assisteix a la reunió ordinària de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció
Integrada, a la seu del Consell Català de la Producció Integrada al Complex La
Caparrella nº 97, Edifici Gerència, oficina 10 de Lleida

29 febrer
S’assisteix a la sessió del Comitè de Certificació DOP LES GARRIGUES, a la seu del
Consell regulador del Complex la Caparrella, 97 de Lleida.
6 abril
PROCÉS PARTICIPATIU PER A LA REVISIÓ DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA.
Dins de les iniciatives del Pla de Govern de la Paeria, presentades per l'Alcalde Àngel
Ros, en data del 30 de juliol de 2015 hi estava contemplada que la Regidoria de
Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació iniciaria la revisió de la redacció del
reglament de participació ciutadana.
El
reglament
de
Participació Ciutadana ha
començat el seu procés
d’actualització.
El tinent d’alcalde i
regidor de Participació
Ciutadana, Drets Civils i
Cooperació, Joan Gómez,
ha presentat
quin
procediment se seguirà
per tal d’arribar a un
document final que reculli
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les formes, els mitjans i els procediments d’informació i participació dels ciutadans i les
ciutadanes de Lleida.
7 abril
Sessió plenària del Consell Territorial de la Zona 03, a la Sala d’actes del Centre Cívic
Pardinyes a càrrec de Rafael Peris, regidor de
zona i president del Consell de la Zona 03, i de
Joan Gómez, vicepresident del Consell de la
Zona 03 i regidor de Participació Ciutadana.
Tal com pauta el Reglament de Participació
Ciutadana de Lleida, amb l’inici de cada
legislatura municipal es reconstitueixen els
Consells de les 14 zones en què s’agrupen tots
els barris de la ciutat,
Els Consells de Zona i/o de Barri convoquen les
associacions que estan ubicades en el seu
àmbit territorial perquè les persones que les
representen puguin estar informades de
l’actualitat municipal i, a la vegada, perquè
puguin fer arribar als regidors del seu barri les seves propostes i suggeriments. A les
reunions de Zona i/o de Barri també hi poden participar, a títol individual, les persones
veïnes que ho demanin

12 abril
Reunió Plataforma Nits Q Lleida, Sala centre Recursos Juvenils La Palma. Nits Q és un
programa d’intervenció educativa en espais d’oci nocturn que impulsa un treball
transversal i participatiu entre els col·lectius i les entitats involucrades en el sector de
l’oci nocturn de Lleida -administració local i regidories competents, locals i espais d’oci
nocturn, col·lectius i entitats juvenils, cos dels mossos d’esquadra i policia local, serveis
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sanitaris, associacions de veïns, etc.- amb l’objectiu de treballar de manera conjunta
per a un entorn d’oci nocturn més segur, saludable i de qualitat per a tothom.

13 abril
Xerrada informativa “¿Què hem de saber quan comprem ous?”, en el marc de la
campanya “L’ou, d’etiqueta”, al Centre Cívic de Pardinyes, c/Sant Pere Claver, 5, Lleida
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14 abril

IX Jornada Tècnica de Producció Integrada
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La directora general d'Agricultura i Ramaderia, Sra. Teresa Masjuan, ha inaugurat la “IX
Jornada de Producció Integrada”.

9 maig
S’assisteix a la reunió ordinària de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció
Integrada, a la seu del Consell Català de la Producció Integrada al Complex La
Caparrella nº 97, Edifici Gerència, oficina 10 de Lleida
23 maig
Es participa al Consell de Ciutat al Centre Cívic de la Mariola, Carrer Artur Mor, 1.
El Consell de Ciutat del Grup Municipal de Convergència Unió és un òrgan consultiu i
de participació on els representants en els Consells de barri, en els Consells assessors i
en els organismes i entitats poden debatre i analitzar amb els responsables polítics del
Grup al voltant dels assumptes públics de la ciutat, i els temes que afecten als
ciutadans.
En aquets Consell s’ha explicat els principals temes i les iniciatives del grup municipal
de CIU que seran tractats al ple de la Paeria d’aquest mes de maig.
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30 maig
S’assisteix a la reunió extraordinària de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció
Integrada, a la seu principal del DARP, carrer Camp de Mart, 35 Lleida, amb la intervenció
de la directora general d’Agricultura i Ramaderia, Sra. Teresa Masjuan.

La directora general d'Agricultura i Ramaderia, Sra. Teresa Masjuan, amb els responsables
d'Afrucat, Sres. Manel Simon i Francesc Palau

16 juny
Com a membres de la comissió Territorial del Consell del Taxi de les Terres de Lleida,
s’assisteix a les convocatòries realitzades a l’avinguda de Madrid, 38 de Lleida:
*Comissió Territorial de l’Alt Pirineu i Aran del Taxi.
*Comissió Territorial de Lleida.

27 juny
Es participa al Consell de Ciutat, Local Social de l'Escorxador (Plaça de l'Escorxador,
s/n).
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Aquest és un espai on els regidors i regidores expliquen els principals temes que són
tractats al ple de la Paeria d’aquest mes i es posen a la nostra disposició per tal de
resoldre totes aquelles qüestions que vulguen comentar.

5 juliol
S’assisteix a la 3a Sessió del Taller de Participació de Revisió del Reglament de
Participació Ciutadana organitzat per la Regidoria de Participació Ciutadana, Drets
Civils i Cooperació de l’Ajuntament de Lleida.
6 juliol
Sessió extraordinària i conjunta del Consell de Direcció i del Consell de Participació
Territorial de Salut de la Regió Sanitària Camp de Tarragona. Sala d’actes de la Regió
Sanitària, avinguda de la Reina M. Cristina, 54, de Tarragona
11 juliol
S’assisteix al Consell de participació Territorial de Salut i del Consell de direcció de la
Regió Sanitaria de l’Alt Pirineu i Aran, sala d’actes de l’Hospital Comarcal del Pallars,
carrer Pau Casals, 5 de Tremp (Lleida)
15 juliol
Sessió conjunta del Consell de Direcció i del Consell de Participació Territorial de Salut
de la Regió Sanitària Lleida, sala del Consell de la seu dels Serveis Territorials de Salut i
de la Regió Sanitària (Av. Alcalde Rovira Roure, 2 de Lleida)
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18 juliol
Roda de premsa per donar a conèixer l’actuació d’informació al consumidor que durà
a terme conjuntament Unió de Pagesos de Catalunya i la Coordinadora d’Usuaris de la
Sanitat, Salut, Consum i Alimentació de Lleida (CUS) en diferents mercats municipals i
fires de la província de Lleida a partir del setembre d’aquest any.
La campanya distribuirà 20.000 tríptics informatius que remarquen les diferències dels
sistemes productius agrícoles i ramaders de la Unió Europea respecte d’altres països.
Els professionals agraris europeus produeixen aliments sans, segurs i de major qualitat
al món gràcies a uns estàndard productius i de comercialització rigorosos. Aquest
sistema també vetlla per la seguretat en el treball agrari i el respecte del benestar
animal i el medi ambient
També l’acció pretén donar a conèixer al consumidor que el Codi de Consum de
Catalunya els garanteix el dret de saber si els aliments que compren s’han produït sota
el sistema europeu de producció d’aliments o no.
Aquesta actuació es fa en el marc del conveni signat entre la diputació de Lleida i Unió
de Pagesos per donar suport al sector agrari de Lleida i on s’incloïa aquesta campanya
amb els consumidors.
Els mercats programats són: LA SEU D'URGELL, ORGANYA, SOLSONA, PONTS,
CERVERA, LLEIDA, BALAGUER, LES BORGES BLANQUES, MOLLERUSSA, TÀRREGA.
Les fires programades són: La Fira del Torró d’Agramunt i la Fira de Sant Miquel.

Assisteixen a la roda de premsa : Sr. Joan Caball, coordinador Nacional d’Unió de Pagesos de
Catalunya i la Sra. Carme Sabater, presidenta de la CUS .
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TRIPTIC INFORMATIU
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20 juliol
S’assisteix a la reunió ordinària de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció
Integrada, a la seu del Consell Català de la Producció Integrada al Complex La
Caparrella nº 97, Edifici Gerència, oficina 10 de Lleida
20 juliol
Acte de presentació de la campanya de consum de fruita de la Producció Integrada
2016

El Consell Català de la Producció Integrada va presentar la nova campanya de consum
de la Producció Integrada al Palau de Margalef (Torregrossa) amb la presència de la
Consellera del DARP, Hble. Sra. Meritxell Serret, el President del Consell Català de la
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Producció Integrada, el director de Carrefour del Midi Pyrénées Sr. Antonio Díaz,
representants de Plusfresc, presidents i representants de cooperatives, així com
empreses del sector fruiter i certificadores.
La campanya consisteix en degustacions en 36 centres distribuïts per tota Catalunya,
20 centres Carrefour, 10 centres Plusfresc, 2 Coaliment, 2 Casa Pairal i 2 Can Torreta.
La campanya que tindrà una durada de sis mesos se centra en la fruita d’estiu per tal
d’apropar el producte de temporada al consumidor i informar del sistema productiu.
La mateixa es desenvolupa els divendres a la tarda i dissabtes al matí per aprofitar el
punt fort de compra per part dels consumidors.
Un aspecte important és el reforç que s’ha fet en l’àmbit de televisió, donat que
s’emeten espots a 8TV i TV3, per tal d’aconsellar a tots els consumidors que triïn
productes etiquetats amb la marieta.

28 novembre
S’assisteix a la sessió conjunta del Consell de Direcció i del Consell de Participació
Territorial de Salut de la Regió Sanitària Lleida, sala del Consell de la seu dels Serveis
Territorials de Salut i de la Regió Sanitària (Av. Alcalde Rovira Roure, 2 de Lleida)

PREMSA
DIARI EL SEGRE
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DIARI LA MAÑANA
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CELEBRACIÓ
LLEIDA

DIA

DEL CONSUMIDOR

A

15- Març
El dia 15 de març DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR la nostra Associació "CUS, SALUT,
CONSUM I ALIMENTACIÓ" creu necessari que aquest dia es realitzin actes dirigits als
consumidors.
La nostra Associació des que ha obert les seves portes a Lleida hem fet la festa al
carrer, aquest any el nostre estand s’ha traslladat al Mercat Municipal de Lleida,
Ronda-Fleming, situat entre Dr. Fleming, 12 i Passeig de Ronda, 92 .
S’obsequia als assistents amb diversos tríptics relacionats amb l’alimentació : (Com
congelar els aliments?, De què ens informa l’etiqueta dels aliments?, Microones....)
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SOCIETAT CATALANA DE
MEDIACIÓ EN SALUT
La Societat Catalana de Mediació en Salut va avançant. Cada any anem
incorporant noves estratègies, nous programes de formació, aconseguint ser
coneguts més enllà de Catalunya. La mostra d’això és que ens convidem a anar
a jornades i congressos de diferents comunitats autònomes.
A més, aquest any hem aconseguit per fi disposar d’una pàgina web
www.mediacioensalut.org, on es pot trobar tota la informació de la societat i
dels mediadors que la formen.
Un dels èxits més importants del 2016 ha estat la celebració juntament amb el
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona d'una jornada sobre LA VALORACIÓ
DEL DANY CORPORAL I LA MEDIACIÓ que va ser inaugurada per el
Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Sr. Carles Mundó el
president de la Societat Sr. Carles- Garcia-Roqueta i el president del COMB Dr.

Jaume Padrós.

També vam tenir la gran sort de comptar amb una persona molt motivada per
la mediació, la Sra. Raquel Alastruey, la magistrada de la Secció Família de
l’Audiència Provincial de Barcelona, que va oferir una conferència magistral
sobre “La mediació per a una Societat més saludable” a la que va seguir
una taula rodona a nivell Mèdic moderada pel Dr. Josep Arimany i el professor
titular de UB Sr. Gabriel Martí.
Posteriorment va fer-se una segona taula sobre Jurista i Mediació moderada
en aquest cas pel Dr. Rafael Manzanera.
Val a dir que tota la jornada va resultar un èxit i que l’afluència de públic va
aconseguir omplir l’auditori del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. En
resum, un jornada per no oblidar i tenir present perquè marca una línia a
seguir en la “Valoració del Dany Corporal i la Mediació”.
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS AÑO 2016
C.U.S. "COORDINADORA DE USUARIS SANITAT"
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161.674,80€

- Quotes associats i contribucions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.877,04 €

- Subvencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

158.797,76 €

DESPESES D'EXPLOTACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -214.695,22€
- Aprovisionaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 40.592,35 €
- Despeses de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 126.937,53 €
- Altres despeses per altres conceptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 47.165,34 €

RESULTAT DE L'EXPLOTACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.203,19 €

RESULTAT FINANCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-4.149,83€

RESULTAT DE L'EXERCICI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-1.946,64€
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