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PRÒLEG
La CUS com associació sense ànim de lucre que vehicula tots els seus esforços per
aconseguir una societat més justa, participativa, coneixedora dels seus drets però
també de les seves obligacions donant àmplia informació i assessorament en els
camps de la salut, l’alimentació, el consum i el medi ambient en totes les seves
vessants als ciutadans, es veu molt afectada per la situació econòmica.
Hem tancat un any ple d’incerteses, vàrem començar amb moltes preocupacions no
saben si podríem o no dur a terme tot allò que havíem prevists a l’iniciï i que
consideràvem era d’interès pels ciutadans. Ara i un cop tancat l’any, hem de dir que
malgrat tot, les expectatives han repuntat una mica, molt poc diríem, però una
millora a la fi.
No obstant, els sectors més vulnerables continuen patint les conseqüències d’una
crisi colpidora i gens amable, la pobresa energètica en tots el àmbits dels serveis
bàsics fa que moltes famílies hagin de buscar ajudes a través dels treballadors/es
socials que es troben desbordades amb tantes demandes.
Continuem fidels al nostres principis fundacionals servint als nostres associats i a
tota la ciutadania, continuem prestant els millors serveis en totes les branques,
fem més incidència en la salut, l’alimentació i el consum, tan des de atendre
consultes i reclamacions, com en la vessant educativa informativa, intentant
mantenir els serveis que prestem, tot i malgrat les dificultats econòmiques que
patim.
Igualment la tecnificació, les noves tecnologies i la investigació ens duu a una nova
forma d’entendre la informació a través de les xarxes socials i del nostre web. En la
vessant salut potenciem les relacions entre professionals, usuaris i pacients. La
salut ben entesa, inclou tant als professionals com a les administracions, als
proveïdors i als propis usuaris del sistema de salut, siguin malalts o no. Tot això
passa per rebre una bona i ràpida qualitat assistencial, un reconeixement de la
tasca dels professionals i una implicació directe dels usuaris i/o malalts dins del
sistema que a més han de ser corresponsables de la seva salut i de la utilització
dels serveis sanitaris.
Us esperonem a que feu una ullades a aquestes memòries i que valoreu l’esforç
que hem realitzat. Tenim un equip que ho ha donat tot per aconseguir els objectius
que ens vam fixar al començament de l’any.
M. Carme Sabater
Presidenta
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CONSUM
Un any més i com no podia ser de cap altre manera, CUS: Salut, consum i
alimentació, ha continuat fent totes aquelles tasques que li corresponen com a
Associació de consumidors.
L’any 2014 ha estat un any particularment intens de feina en temes de consum.
Hem volgut que la CUS fos més coneguda arreu ja sigui a través de les xarxes
socials o signatures de convenis amb altres entitats. També amb la realització de
jornades amb formats més clàssics i conservadors i amb formats més innovadors,
amb la participació activa en Consells i Taules en representació del Consell de les
persones consumidores, en la realització de tallers i xerrades a escoles i instituts de
diversos municipis sobre temes de consum variats, en la participació en totes
aquelles jornades i reunions on se’ns ha demanat la nostra presencia, en la
elaboració d’activitats i programes on la CUS era sol·licitada i podia oferir els seus
serveis, i en resum en tots aquells actes i col·laboracions de l’Administració,
d’entitats variades i mitjans de comunicació on se’ns demanava la nostra
participació.
Fer la representació dels consumidors en l’àmbit de consum no és tasca fàcil.
Suposa un reciclatge constant de noves normatives, tant autonòmiques com
estatals i europees. Tanmateix exigeix està en constant alerta per tal que no siguin
vulnerats els drets dels consumidors i que aquest puguin exercir el seu dret de
queixa/reclamació o denúncia.
Una de les normatives més importants aprovades durant el 2013 ha estat la de la
llei de mediació. Aquesta llei suposa un gran salt normatiu en aquest tema i ha fet
que posem els mitjans adequats, tant tècnics com humans, per poder fer front al
compliment de la mateixa.
Un dels objectius que com a CUS mai podem deixar de fer és l’educació del
consumidor per tal que aquest esdevingui una persona responsable en els seus
actes de consum, una persona sostenible, dinàmica, que sap el que vol i es
conseqüent amb ella mateixa, cooperativa i conscient de la seva responsabilitat
com a consumidor. Com a CUS no podem donar a conèixer només els drets; els
deures d’un consumidor també s’han de tenir assumits per tal de dur a terme la
compra de productes i serveis de manera segura i amb coherència.
Tal i com vàrem informar en anys anteriors, la CUS va guanyar amb col·laboració
amb l’advocat Sr. Daniel Labrador, una demanda col·lectiva contra Opening,
l’acadèmia d’idiomes que durant el 2006 va tancar i va deixar els afectats sense els
estudis havent-los pagat prèviament.
5

Durant el 2014, i per ordre judicial, alguns dels bancs que van fer crèdits al consum
o préstecs per pagar aquests estudis als afectats, han hagut de retornar, a través
de la nostra entitat, els diners corresponents a cada persona afectada. El procés
encara no està acabat.
Com a resum podem dir que estem molt orgullosos de la feina feta. En ocasions
aquesta no ha estat gens fàcil però gràcies a l’eficiència, l’esforç i la força de
voluntat de tot l’equip de la CUS, hem fet que l’entitat anés endavant pas a pas per
tal que el consumidor en surti beneficiat.
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CONSULTES CONSUM 2014
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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 solidaria d’aliments, Departament de Benestar Social i
Família.
-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
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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
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ACTIVITATS DE CONSUM
15 de març: Dia del Consumidor a MANLLEU

Elaboració de porta-tiquets amb tetrabricks
reciclats
El lema fou: “GUARDA EL TIQUET O FACTURA,
SON LA TEVA GARANTIA”
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Síndic de Greuges.
Sra. Judit Salinas. EJC Comunicacions.
Sra. Mónica Vargas. Observatori del deute en la globalització.
Manifestació contra les companyies elèctriques conjuntament amb
altres AACC
Sr. Isidre Rodriguez. Empreses
Junta Directiva. Subvencions salut.
Reunió OMICs a l’ACC
Xarxa de Consum d ela Diputació de Barcelona.
Preparació Dia del Consumidor 2014, amb la resta d’aacc.
Sr. Labrador. Advocat.
Reunió amb UCC i Unió de Pagesos. Activitats conjuntes.
Sra. Sonia Miguel. Open Space consumidors. Activitats conjuntes.
Reunió AACC. Preparació amb DIBA jornada.
Sra. Sonia Miguel. Open Space consumidors.
Assemblea CECU. Madrid.
Sr. Josep Redorta. Mediador.
Reunió amb UNAE i Unió de Pagesos. Activitats conjuntes.
Sr. Alfons Conesa, director de l'ACC.
Reunió amb UNAE, Unió de Pagesos i Sonia Miguel de DIALÒGIC.
Activitats conjuntes.
Assemblea anual de socis de la CUS.
Conseller Sr. Felip Puig i aa.cc. Conseller d'Empresa i Ocupació
Sr. Josep Redorta. Mediador
Reunió amb UNAE, Unió de Pagesos i Sonia Miguel de DIALÒGIC.
Activitats conjuntes.
Sr. Jaume Collboni. Grup Socialista. Ajuntament de Barcelona.
Sr. Jordi Pujol. Advocat del Col·lectiu Ronda.
Taula de Pobresa energètica.
Momentum
Taula de Pobresa energètica.
Conseller Sr. Felip Puig. Conseller d’Empresa i Ocupació.
Reunió amb UNAE, Unió de Pagesos i Sonia Miguel de DIALÒGIC.
Activitats conjuntes.
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25
29
01
01

de setmde setmd’octubd’octub-

Reunió de treball de les OMICs a l’ACC.
Sr. Daniel Labrador. Advocat.
Sr. Josep Martí. Serveis Jurídics Agència Catalana del Consum.
Sra. Mon Mas i Sra. Rosa Canaleta. Tallers consum Ajuntament de
Barcelona.
09 d’octub- Sr. José Miguel Sanz Martínez. Unitat de Control i Disciplina de
Mercat de la DIBA.
10 d’octub- Reunió amb UNAE, Unió de Pagesos i Sonia Miguel de DIALÒGIC.
Activitats conjuntes.
13 d’octub- Reunió de treball amb el Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges de
Catalunya, sobre les conseqüències que el Reial Decret 13/2014 pot
tenir per als ciutadans.
20 d’octub- Comissió de valoració de les subvencions de foment.
22 d’octub- Tarifes a l’alta. ACA
27 d’octub- Estrategia española RSE. Endesa.
28 d’octub- Sr. José Manuel, director Banc de Santander
03 de novSr. Javier Guzmán. CECU.
05 de novSíndic de Greuges de Catalunya.
10 de novSr. Jordi Pujol. Advocat del Col·lectiu Ronda.
21 de novReunió OMICs. Agència Catalana del Consum.
26 de nove- Sr. Toni Lloret
02 de dese- Sr. Albert Carner. Director General de Política i Promoció
Econòmica.
17 de desSr. Rafael Ribó. Síndic de greuges. Serveis bàsics.
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ACTIVITATS CONJUNTES
Activitats realitzades dins del context dels acords subscrits en el conveni
entre les associacions de consumidors ACPB, CUS, UCC i UNAE.
Continuant amb la línia de col·laboració amb d’altres entitats, enguany vàrem
reunir-nos diferents cops per tal de definir quines eren les actuacions que
cadascuna de les associacions faria.
Com sempre, i abans de realitzar qualsevol activitat vàrem signar un conveni de
col·laboració per tal de fixar les regles del joc a l’hora de fer les activitats conjuntes
i programades.
Aquestes activitats van tenir lloc a poblacions de l’àrea metropolitana de Barcelona,
unes anaven dirigides a conscienciar als consumidores sobre el perill que diverses
empreses puguin enganyar-los per desconeixement sobre les factures de la llum,
revisions de butà.....

Dins d’aquestes activitats vam considerar interessant realitzar també algunes sobre
les al·lèrgies alimentàries, que cada vegada augmenten més i per raons que encara
no tenen cap base científica les persones pateixen més intoleràncies o al·lèrgies
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alimentàries. En aquest sentit es va decidir de fer formació sobre el que son les
APPCC’s aplicat a al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.

Un altre dels temes que també hem desenvolupat és la potenciació de la
Mediació i l’Arbitratge, és una possibilitat que el consumidor cada cop demana
més, i que des de l’Agència Catalana del Consum han mostrat un especial interès
fins i tot desenvolupant un decret que va veure la llum a l’estiu. La Mediació és
una eina que potencia la pau entre les parts i que, desenvolupat a través de la
voluntarietat de les parts, aconsegueix conciliar i
resoldre les divergències sorgides a través d’una relació
de consum.
Com a complement de la mediació vam considerar
oportú treballar en l’àmbit del foment de l’arbitratge
de consum per tal de fomentar l’adhesió a la JAC dels
establiments comercials. En aquest cas i a través d’una
de les aa.cc. que participen en el conveni es va triar
dues poblacions determinades, que va ser Vilafranca del
Penedès i Sabadell on es van desenvolupar l’activitat.
També hem realitzat una Campanya d’informació del compliment de
normatives de consum al establiments comercials al barri de les Pardinyes a
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Lleida i presentació dels resultats als mitjans de comunicació, a través d’una roda
de premsa on es van donar a conèixer els resultats. El motiu d’aquesta activitat ha
estat veure que en la pràctica diària, existeix un gran incompliment per
desconeixement de les normatives referents al consum i a la defensa dels
consumidors, així com també manca d’informació i assessorament als establiments i
comerços.
Som conscients que amb els canvis normatius que s’han realitzats en els últims
temps, molts comerciants no coneixen ni son conscients del que representa el
compliment d’aquesta normativa, per això hem volgut fer aquesta activitat
conjunta.
Farà la presentació de l’estudi la Sra. Mercè Ruiz Delegada de la CUS a Lleida .
CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
ACTE
Presentació de les valoracions sobre la campanya d’Informació als
comerciants en matèria de Consum
DIA
Divendres, 14 de març de 2014
HORA
10.30 hores
LLOC
A la seu de la CUS a Lleida (centre cívic Pardinyes) St. Pere Claver, 5
25005 Lleida
Gràfics aportats a la Roda de Premsa:
HORARI ESTABLIMENT VISIBLE
BOTIGATANCADA

HORARI ESTABLIMENT ANUNCIAT

12,64%

SI

39,09%
SI

NO

NO

60,91%

87,36%

CARTELL RECLAMACIÓ ANUNCIAT

CARTELL RECLAMACIÓ VISIBLE ESTABLIMENT

36,79%

36,79%
SI

SI

NO
63,21%

NO
63,21%
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FULLS RECLAMACIÓ A DISPOSICIÓ DEL
CONSUMIDOR

PREUS A L'APARADOR

35,64%

28,74%

SI

SI

NO

NO
64,36%
71,26%

PREUS A L'INTERIOR

PREUS MARCATS AMB IVA

10,35%

17,25%

SI

SI

NO

NO

82,75%

89,65%

CARTELL INFORMANT EL PAGAMENT AMB
TARGETA

PAGAMENT AMB TARGETES

14,94%

29,89%
SI

SI

NO

NO
70,11%

85,06%

FACTURA O TIQUET AL CONSUMIDOR

DADES DE L'ESTABLIMENT AL TIQUET O
FACTURA

2,30%
2,30%

SI
SI

NO

NO

97,70%

97,70%

DISPOSEN DE TELEFON D'ATENCIO AL CLIENT
PAPER DURADOR
11,49%

42,53%

SI

SI
57,47%

NO

NO

88,50%
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DISPOSEN DE TELEFON 807 O SIMILARS

ROTULACIÓ AMB CATALÀ

8,04%

2,30%

SI

SI

NO

NO

91,96%

97,70%

Un altre tema que com aa.cc. considerem de vital importància és la presencia en els
mitjans de comunicació.
En aquest cas disposem d’uns espais fixes realitzats dins del programa EN BONES
MANS què s’emet a l’emissora Onda Cero Catalunya, durant tot l’any 2014, on
periòdicament hem aparegut tant ACPB, com UNAE, UCC i la CUS, Salut, Consum i
Alimentació durant els mesos novembre i desembre 2013 i durant el 2014. Són
espais

de 25 minuts de durada sobre diversos temes de consum seguint

l’actualitat,

consum

responsable,

salut,

alimentació

saludable,

drets

del

consumidors, drets i deures del usuaris de salut, ús racional del sistema públic de
salut, etc.
Però també, ens esforcem perquè en altres mitjans a banda de les ràdios
locals, premsa o televisions ens tinguem presents i fem intervencions en
diversos municipis i ciutats. Les intervencions gairebé sempre són quan sorgeixen
problemes o sorgeix algun tema d’actualitat, com és el cas de les participacions de
preferents o subordinades, tarifes roaming, canvis en la facturació de la llum arran
del canvi de tarifes, desnonaments, transport aeri, etc.
Formació i informació als consumidors mitjançant tallers, xerrades debat, a
entitats, escoles i instituts

dirigides a alumnes de primària, ESO i batxillerat,

residències d’avis, casals, Ajuntaments, etc.
-

Ús de les xarxes socials (nens i joves)

-

Productes financers

-

Alimentació i Consum
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-

Revisions de gas

-

Dels usuaris de les telecomunicacions

-

Funcions de les associacions de consumidors

-

Necessito el que compro (nens i joves)

-

Publicitat dins la xarxa (nens i joves)

-

Qui veu el meu perfil

-

Anorèxia i bulímia

-

Drets del consumidors

-

Tarifes elèctriques

-

Herències i testaments

-

Subministraments i reparacions

(nens i joves)

(nens i joves)
(nens i joves)

Tot i que molts d’aquests tallers estan dirigits a tot tipus de persones, hem volgut
fer un especial èmfasi en el col·lectiu de nens i joves, molt especialment en
aquells temes que els serviran tant ara com en el futur per arribar a ser
consumidors responsables i compromesos tant amb el consum responsable i
sostenible.
Per això hem realitzat diverses activitats dirigides com es diu al començament a
escoles i instituts o sigui, a alumnes de
primària, ESO i batxiller. Tots amb la
intenció

d’informar

i

formar

als

futurs

consumidors. La majoria d’aquests tallers o
xerrades, han assolit un èxit important, tant és
així que de cara al proper exercici pensem
potenciar-lo al màxim.
Les actuacions s’han fet en diversos municipis tant de l’Àrea Metropolitana, com
també

de

província

de

Barcelona,

Lleida

i

el

seu

entorn.
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Hem de tenir en compte que cada cop més els nens i joves interactuen amb les
xarxes socials, Internet, etc. i que aquestes representen un greu perill si aquestes
nens i joves no saben com han d’utilitzar-les, quin és el seu paper i com poden
esbrinar els paranys que els poden oferir. Aquests tallers van dirigits principalment
a evitar-los possibles problemes.
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També hem realitzat alguna intervenció prop del mercats no sedentaris amb una
activitat que s’anomena Taller de Mercats, aquesta activitat va específicament
sobre alimentació i consum a Palau de Plegamans.
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OFICINES D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR
Durant el 2014 hem continuat col·laborant mitjançant conveni amb les OMICS de
Monistrol de Montserrat i Manlleu. Em donat sortida a totes les consultes,
reclamacions i mediacions que ens han fet arribar els ciutadans de la vila.
Tanmateix 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.
A l’OMIC de Manlleu hi assistim dues vegades al mes però no podem fer front amb
el temps que tenim a la demanda existent. Per això és necessari portar la gestió
dels expedients des de la seu de la CUS.
A l’OMIC de Monistrol de Montserrat hi assistim una vegada al mes en horari
matinal.
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 2015.
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SISTEMA ARBITRAL DE CONSUM
Enguany hem assistit en contades 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.
Hem de dir que no hem estat citats en cap de les altres Juntes Arbitrals d’arreu de
Catalunya on hi formem part com a àrbitres ja que han optat per la constitució d’un
àrbitre únic i que sempre és la persona que actua com a President.
Si ens posicionem sobre aquest tema hem de dir que tot i que ho permet la llei, no
considerem adequat que es facin la majoria de les vistes amb àrbitre únic ja que
d’aquesta manera creiem que es perden els principis inicials que regeix tota Junta
Arbitral: equitat, imparcialitat…..acostant-se el procés de la vista arbitral a un
procés de tipus judicial.
De totes maneres la CUS confia amb el sistema arbitral i
per això deriva aquells expedients que considera
adequats i que no s’han pogut solucionar mitjançant una
mediació.
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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SALUT 2014
Les activitats que la CUS ha desenvolupat durant l’any 2014 en la vessant
SALUT son:


















Consultes personalitzades per part dels usuaris dels sistemes
sanitaris, que ens arriben per diferents vies (web, telèfons
d’informació general, personal sanitari, administració pública, altres
associacions, coneguts, socis, etc.)
Queixes i reclamacions
Publicació del butlletí electrònic CUS, periòdic.
Xerrades a diferents poblacions de tota Catalunya, adreçades a
diferents grups poblacionals i amb temes molt diversos, fent especial
esmen en prevenció i Salut Pública.
Documents propis, com ara díptics, tríptics, fulletons, etc. per fer
difusió dels temes més candents.
Reunions diverses tant amb l’Administració, patronals, sindicats i
altres entitats del mon de la salut.
Assistència a diferents Consells de salut. Tenim representació en les
diverses Regions Sanitàries de tot el territori català. (Més avall estan
desglossades).
Assistència a diferents òrgans de Direcció del CatSalut i de la
Agència de Salut Pública.
Difusió de temes actuals a través de programes de Radio i amb un
Butlletí digital que enviem a tots els nostres socis i col·laboradors.
Participació en debats, jornades, congressos com a ponents.
Assistència a jornades, congressos i cursos relacionats amb la
salut en el més ampli sentit.
Pàgina web actualitzada amb noticies, alertes, articles i consells en
salut.
Presència en Xarxes Socials (Facebook i Twitter)
Organització i realització de Jornades pròpies, sobre temes
actuals i més demandats per els nostres socis.
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Donar a conèixer la CUS en diferents àmbits, tot aprofitant actes en
diades concretes posant carpes al carrer.
Seguim donant suport a la consolidació de la Societat Catalana de
Mediació i Prevenció de Conflictes que aquest hores d’ara està ja
consolidada com un referent de la Mediació en Salut.

COMISSIONS DE SALUT I ALTRES ÒRGANS
DE PARTICIPACIÓ EN ELS QUE ESTÀ
REPRESENTADA 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 del 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.

25

 Grup de treball sobre salut del consell Municipal de Benestar Social.
 Consell de Salut de Ciutat Vella.
 Consell Sectorial de Salut de l’Eixample
 Comissió de seguiment sobre la desburocratització del CatSalut
 Grup de treball d’Atenció Primària del Consell de Salut de l’Hospitalet
 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
 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
 Grup de Treball de la revisió de la Carta del Drets i Deures dels
ciutadans en salut. Grup 1: Autonomia, intimitat i confidencialitat.
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ATENCIÓ DIRECTA A L’USUARI DE SERVEIS
SANITARIS
Ens arriben consultes, queixes i reclamacions a través d’entrevistes personals, via
telefònica, per correu postal, per e-mail, a través del nostre web, etc.
La nostre activitat en l’atenció directa al usuaris de salut la plasmem en dades.
Aquí presentem els nostres gràfics, on es pot veure que algunes d’aquestes dades
son molt reveladores.

PROCEDÈNCIA CONSULTES i QUEIXES PER
TERRITORI
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Es reben més consultes/queixes allà on tenim les nostres seus, tant a Barcelona i
àrea metropolitana com a Lleida i comarques.

ÀMBIT PRIVAT I PÚBLIC

La diferència entre les consultes, queixes i reclamacions de l’àmbit privat i públic no
és significativa.
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NIVELL ASSISTENCIAL

Destaca clarament tot allò que fa referència a l’atenció hospitalària.

CONSULTES 2014
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RECLAMACIONS 2014

Un any més, cal destacar, com a força freqüent, tot allò relacionat amb les
assegurances privades de salut i assistència mèdica privada en general.
Les llistes d’espera, tant quirúrgiques o com d’especialista i proves
complementàries, continuen sent motiu de moltes consultes, queixes i demandes.
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XERRADES SOBRE SALUT
De totes les consultes, queixes i reclamacions que ens arriben en triem aquelles
més representatives, freqüents i actuals, per elaborar documents propis, el nostre
butlletí, les jornades pròpies i també les xerrades o tallers que anem oferint a
diferents col·lectius (infants, joves, gent gran, mestresses de casa, etc.). Constatem
que especialment la població de gent gran és molt receptiva a missatges de salut,
en la vessant més preventiva. Un tema que els apassiona és la alimentació.
Des fa un temps centrem de manera important la nostra atenció informativa i
formativa en escoles amb personal especialitzat amb el tracte amb nens i joves
diverses activitats formatives que estan obtenint molt d’èxit, aquesta any
continuarem fent-les i a poder ser les ampliarem.
La difusió de tot allò que està relacionat amb el món de la salut, procurant aportar
totes aquelles novetats que puguin ser significatives en la millora de la qualitat de
vida i en definitiva de la salut de la població catalana, és el motor de les nostres
activitats en salut.
Allò que més ens satisfà és col·laborar en la millora de la Salut Pública fent
PREVENCIÓ i PROMOCIÓ, i si es pot fer en contacte directe amb les persones
usuàries molt millor. Per això la oportunitat que ens brinden aquestes xerrades és
cabdal per nodrir-nos de noves temàtiques i millorar-ne les existents.
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DESTAQUEM ENTRE LES XERRADES REALITZADES LES SEGÜENTS:
Dins de la programació de FIRAGRAN 2014 i a l’estand de l’Agència Catalana del
Consum es va programar una xerrada de salut, en el marc incomparable de les
Drassanes de Barcelona. L’assistència va ser molt nombrosa, varem depassar el
temps previst per l’allau de preguntes dels assistents.
Sobre “Medicaments ús o abús” a centres cívics i casals de gent gran.
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REUNIONS DE SALUT
09 de gener- Plà Interdepartamental de salut Pública –PINSAP- i entitats dels
tercer sector.
10 de gener- Dra. Carmen Cabezas. Subdirectora General de Promoción de la
Salud y Codirectora del Plan de Actividad Física, Deporte y Salud
(PAFES). Direcció General de Salut Pública. Departament de Salut.
Generalitat de Catalunya.
20 de gener- Dr. Ramón Torné, President de la Secció Col·legial d'Assegurança
Lliure del COMB
28 de gener- Sr. Pla, COFAB
30 de gener- Sra. Helena Ris, directora general de La Unió (UCH) i la Junta
Directiva

17 de febrer- Sra. Pilar Solanes, Directora del Programa de Salut de L’Ajuntament
de Barcelona
06 de març- Conseller de Salut Honorable Sr. Boi Ruiz
07 de març- Sr. Francesc Sancho i Serena, Secretari de Participació Social i Local
en Salut. Departament de Salut
28 de març- Parlament de Catalunya. Pacte nacional de Salut.
16 de maig- Sra. Roser Fernández, Secretaria General de Salut
27 de maig- Sr. Albert Redorta, Mediador
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02 de juny12 de juny19 de juny03 de juliol09 de juliol17 de juliol-

FEFAC, activitats farmàcies.
FEFAC, farmàcies.
Sra. Rosa Torre Lloveras. Mediació en Salut.
Sr. Boi Ruiz, CONSELLER de Salut, i la Junta Directiva de la CUS
MOMENTUM FEFAC farmàcies.
Dr. Josep Mª Argimón, conseller delegat de l’Agència d’Informació,
Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)
23 de juliol- Dra. Carmen Cabezas, Subdirectora de l’Agència Catalana de Salut
Pública. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
28 de juliol- Dr. Josep Mª Argimón, Conseller delegat de l’Agència d’Informació,
Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)
30 de juliol- Dr. Marc Soler, Director Corporatiu del COMB
05 d’agost- ASPACE associació. Repte solidari. Banyoles.
12 d’agost- ASPACE associació. Barcelona repte solidari.
02 de sete- Dr. Argimón, Conseller delegat de l’Agència d’Informació,
Avaluació i Qualitat en Salut (AIAQS)
07 de sete- Sra. Roser Vallès i Navarro, Directora general d'Ordenació i
Regulació Sanitàries
02 d’octub- Comissió de Valoració de la Sida.
03 d’octub- Comissió de Valoració de Subvencions Drogodependències.
16 d’octub- Dra. Cabezas i Dr. Andreu Segura. PINSAP
05 de novSra. Silvia Millat. Cap de la UAU de l’Hospital de Bellvitge.
25 de novSra. Mireia Alabart. Departament de Salut
17 de desDr. Alberto Pérez-Porro. Odontocus.
18 de desHonorable Sr. Boi Ruiz, Conseller de Salut.
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ORGANITZACIÓ DE UNA JORNADA SOBRE
SALUT
PROGRAMA
Data: 29 d’octubre de 2014
Lloc: PATI LLIMONA – Sala Maria Aurèlia Capmany
Adreça: Carrer del Regomir, 3, 08002 Barcelona

“LES ASSEGURANCES DE SALUT,
tot allò que cal conèixer”
9,45 h.

Acreditacions

10,00 h.

Inauguració per part del SR. CARLES DOMINGO, Comissionat de
Coordinació Institucional, de L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.
Dr. JAUME PADRÓS, President del COL.LEGI OFICIAL
DE METGES DE BARCELONA, COMB.

10,30 h.

Conferència magistral a càrrec del Dr. PERE IBERN, PROFESSOR DE
LA BARCELONA GRADUATE SCHOOL OF ECONOMICS E
INVESTIGADOR PRINCIPAL DEL CENTRE D’INVESTIGACIÓ EN
ECONOMIA Y SALUT (CRES).

11,00 h.

Pausa cafè

11,30 h.

Taula rodona, moderada per la Dra. Mercè Laborda, Assessora Mèdica
de la CUS, amb la participació de:

 Dr. IGNACI ORCE, PRESIDENT d’ ASSISTÈNCIA SANITARIA.
 Dra. PILAR GODINA TÈCNICA DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ I
REGULACIÓ SANITÀRIES DEL DEPARTAMENT DE SALUT.
 Dr. MARC SOLER, DIRECTOR CORPORATIU DEL COL·LEGI DE METGES DE
BARCELONA
 Sra. ELENA DE LA CAMPA, SUBDIRECTORA de l’ ASSOCIACIÓ CATALANA
D'ENTITATS DE SALUT - ACES Sr. KIKO JULIÀ DEL CASTILLO, Empresa F&K JULIÀ SERVEIS, S.L.
CORREDORIA D’ASSEGURANCES
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13 h. Cloenda per part del Sr. ALFONS CONESA, DIRECTOR GENERAL DE
L’AGÈNCIA CATALANA DEL CONSUM.
Sra. CARME SABATER, Presidenta de la COORDINADORA D’USUARIS DE
LA SANITAT.
Atès que gran nombre de queixes de salut, adreçades a la CUS, són sobre
assegurances privades de salut, vàrem voler reunir a totes les parts per tal d’aclarir
dubtes i aconseguir algun tipus de compromís per tal de poder donar resposta als
usuaris d’aquestes companyies.
Entre els nostres objectius específics tenim:
 Fer suggeriments a les empreses asseguradores, per tal de millorar la seva
eficiència i la relació amb els seus clients.
 Afavorir l’apropament dels ciutadans i les companyies d’assegurances
privades de salut, a través de respondre les preguntes dels usuaris o clients.
 Aportar a la ciutadania tota la informació bàsica respecte a les diferents
pòlisses de salut existents al mercat.
 Elaborar un codi de bones pràctiques per a totes les companyies
d’assegurances de salut.
La jornada va comptar amb més de 50 persones de públic assistent i amb
conegudes personalitats com a ponents.
Finalment algunes de les conclusions més consensuades foren que:
1) Es important preguntar a algun usuari de la pòlissa a l’hora de contractar, el
boca-orella és el que millor funciona.
2)La pòlissa ha de tenir un redactat clar, cal guardar-la juntament amb tota la
documentació i comunicacions que rebem de l’entitat
3) NO s’ha d’anul·lar una pòlissa de salut per canviar de Companya sense conèixer
les condicions d’ acceptació de la nova asseguradora
4) Parar molta atenció a les campanyes comercials de descomptes i mesos gratuïts,
cal concretar com queda la prima un cop passat el primer any.
Com a conclusió de tota la jornada considerem que la bona informació és la
clau de tot, les companyies asseguradores l’han de donar i els usuaris
l’hem de reclamar, llegir i entendre!!!
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Acte de Cloenda amb el Sr. Conesa, Director General de L’ACC.
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ALIMENTACIÓ
11 de novembre- WORLD CAFÉ (debat entre productors i
consumidors)

THE WORLD CAFÉ, UNA METODOLOGIA
CONVERSAR, REFLEXIONAR I ACORDAR

PREGUNTA
Com hem de col·laborar

estratègicament consumidors i
productors per tal de garantir un

mercat alimentari responsable i
sostenible?
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COMUNICAT DE PREMSA
Barcelona 11-11-14

Unió de Pagesos i les organitzacions de consumidors CUS i UNAE han organitzat
una jornada de debat per garantir un mercat alimentari responsable i sostenible

Pagesia, consumidors i experts en alimentació demanen
implicació per fomentar l’educació i el consum de
productes de proximitat i qualitat
Formació a les escoles, campanyes d’informació per als consumidors, foment del
consum de productes de proximitat i qualitat, afavorir els circuits curts dins de la
cadena agroalimentària i aconseguir uns preus justos per als productors i per als
consumidors són algunes de les conclusions a les quals han arribat 50 persones,
entre professionals de la pagesia de tots els sectors i comarques de Catalunya,
consumidors, experts en alimentació i tècnics de l’administració, després de debatre

Com hem de col·laborar estratègicament consumidors i productors per tal de
garantir un mercat alimentari responsable i sostenible. El debat ha tingut lloc en el

marc d’una jornada organitzada per Unió de Pagesos, la C.U.S., Salut, Consum i
Alimentació (CUS) i la Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa
de Catalunya (UNAE), i amb el suport de l’Agència Catalana del Consum, avui, a la
Casa de l’Agricultura de Barcelona.
Els participants, que han intercanviat opinions agrupats en taules de cinc persones
que s’han anat intercanviant en rondes de conversa, han posat en relleu en les
seves conclusions la necessitat d’activar mecanismes per aconseguir preus dignes
que acabin amb el monopoli de la gran distribució, així com establir controls de
qualitat per als productes provinents de països tercers o adequar la producció
agroalimentària a les peticions dels consumidors i no als criteris de la distribució.
També han destacat la conveniència de potenciar les associacions de consumidors i
els canals de comunicació entre aquests i els productors per tal que ajudin en
aquesta tasca.
L’etiquetatge correcte per tal que el consumidor final pugui conèixer l’origen del
producte, i per tant, garantir que aquest no es perdi al llarg de la cadena
agroalimentària, és una altra de les condicions que els participants en el debat
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consideren imprescindibles per aconseguir un mercat alimentari responsable i
sostenible.

Taula de presentació:

Sr. Alfons Conesa - Director General de l'Agència Catalana del

Consum
Sr. Domènech Vila - Director General d'Alimentació, Qualitat i
Indústries Agroalimentàries
Sr. Joan Caball -Coordinador Nacional d'Unió de Pagesos de
Catalunya

Per primer cop, en el sector de l’alimentació, mig centenar de persones, productors
i consumidors ens varem aplegar al voltant d’una taula, amb café, fruita i teca, per
parlar molt animadament. Es va establir un diàleg on compartir, escoltar-nos,
conèixer i sobretot, parlar de tot allò que ens preocupa sobre el futur que volem
pel mercat alimentari català, i de com encarar-ho de forma constructiva. Tot això
en un ambient distès i amable.
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A la trobada hi van assistir un total de 45 persones, entre productors, consumidors i
tècnics de l’administració.

La informació així mostrada, el que ens evidencia és que els elements estratègics
que han considerat els participants al world café, estan molt atomitzats en alguns
aspectes (consum responsable i transgènics) però molt aglutinats en d’altres
(formació, informació, etiquetatge).
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Participació en l’estudi realitzat amb col·laboració de
l’Ajuntament de Barcelona sobre “LA RUTA DEL TOMATE”
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ODONTOCUS 2014
El projecte ODONTOCUS iniciat al 2005 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.
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- 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 més de 20
odontòlegs voluntaris.

S’estableix un preu simbòlic per visita amb finalitats bàsicament de valoració de la
feina feta i de responsabilització per part de l’usuari (6€). Aquest preu està
actualment pendent de revisió de cara a establir un petit augment que s’establirà
durant el primer trimestre del 2015.
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.
Tota la informació sobre preus, tractaments i causes de baixa és degudament
anunciada als usuaris sol·licitant que ens signin un consentiment informat. En
aquest document també s’informa als pacients del caràcter voluntari dels
odontòlegs i professionals que els atenen.
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.
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Val a dir que molts dels pacients estan receptius a les explicacions que reben dels
professionals i intenten portar-les a la pràctica. En canvi, desgraciadament, en hi
ha d’altres que no hi posen gens d’interès.
Causes de no seguiment en el servei:
 El pacient perd el contacte amb el Treballador Social del CAP de referència.
 No assisteix a dues cites (2) sense avís previ, ni justificació.
 Incompliment de les pautes d’higiene assenyalades.
 Comportaments agressius, verbalment o físics, amb el personal del
programa.
La consulta d’ ODONTOCUS situada al Passeig Maragall 87, resta oberta cada dia
per atendre la gran llista d’espera de pacients que volen fer-se un tractament.
Aquest any continuem amb l’amplia llista d’espera per a nous tractaments que
actualment és de dos anys. Després de l’aturada de recepció de nous expedients
durant el 2013 amb la idea que els expedients que rebéssim al 2014 no haguessin
de patir una gran llista d’espera, hem de dir que malauradament no hem
aconseguit el nostre objectiu. Però no ha estat ni per ganes de fer-ho ni per
disminució dels recursos tant humans com tècnics d’Odontocus. El gran augment de
les derivacions per part dels Treballadors Socials fa que no ens puguem refer tenint
en compte que no podem ampliar els nostres recursos per manca de pressupost.
Aquestes derivacions que cada vegada més augmenten, 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.
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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.
Al novembre d’aquest any Odontocus ha participat en un projecte del barri de La
Mina de la ciutat de Barcelona, on el Centre de Serveis Socials i El Centre d’Atenció
Primària han organitzat unes jornades de salut pública basades en la salut
bucodental. Els nostres odontòlegs i tècnics, han donat xerrades a infants i joves
sobre la importància de raspallar-se les dents i gaudir d’una boca sana. També es
van entregar lots de productes. Tot envoltat en un ambient festiu i de família.
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Durant l’any 2014 es van fer un total de

1345 visites odontològiques. Aquí

s’inclouen les de pacients amb primeres visites i les de pacients que ja estaven en
tractament des de l’any 2013.
Es va fer 315 reconstruccions, 172 endodòncies, 250 controls i revisions, 103
higienes dentals.....
Tanmateix es va finalitzar el tractament a 242 persones: homes, dones i nens de
totes les edats, de les quals 56 van necessitar pròtesis dentals.
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EXPEDIENTS TANCATS 2014
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CAP’S DERIVANTS

52

53

54

55

ESMENES
27 de gener
Projecte de decret pel qual s’estableix el procediment d’acreditació dels centres i
serveis de medicina de l’esport.
GENER
Codi de bones pràctiques empreses: principis.
30 de gener
Proposta d’ordre per al qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010, de 14 de
desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya.
6 de febrer
Avantprojecte de decret pel qual es regula l'activitat sanitària de les entitats
d'assegurança d’assistència sanitària.
22 d’abril
Projecte de decret pel qual s’estableix el calendari de vacunacions sistemàtiques.
08 d’abril
Reglament regulador del servei del taxi, modificació del fitxer de dades personals
denominat “Padrons fiscals” i LID, modificació dels articles 1 i 2 del Reglament
regulador del servei d’ocupació del temps lliure, de l’Ajuntament d’AITONA.
07 de maig
Projecte de decret que modifica el Decret 67/2010, de 25 de maig, pel qual es
regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots
epidèmics al Departament de Salut.
30 de maig
Proposta d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret 196/2010, de 24 de
desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
30 de maig
Guia de pràctiques d’higiene per a la venda d’aliments en mercats municipals.
30 de maig
Guia de pràctiques correctes d’higiene per als restaurants
03 de juny
Proposta de Resolució per la qual es classifiquen els embassaments i els trams de
riu del Districtes de conca fluvial de Catalunya a efectes de la navegació i
s’estableixen les limitacions als espais navegables i al bany.
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08 de juliol
Esmenes al Projecte de Decret xxxx/2014, sobre l’activitat artesanal.
14 de juliol
Esmenes al Reglament de Règim Intern del Consell de la Producció Agrària
ecològica (CCPAE).
14 de juliol
Esmenes a l’avantprojecte de decret pel qual es regula l'activitat sanitària de les
entitats d'assegurança d’assistència sanitària.
08 de setembre
Proposta d’ordre per la qual s’actualitza l’annex del Decret 106/2010, de 14 de
desembre, del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
21 de novembre
Estatuts de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.
11 de desembre
Esmenes al projecte d’activitat sanitària privada al CatSalut.
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COMUNICATS DE PREMSA
17 de març
L’assistència urgent a Catalunya és gratuïta i universal
21 de març
LLARGUES LLISTES D’ESPERA
28 de març
Pacte nacional de salut
1 d’abril
REBUTGEM CONTUNDENTMENT LES PROPOSTES DEL SR. SENDIN,
PRESIDENT DE L’OMC RESPECTE DE A PENALITZAR ALS
USUARIS/MALALTS
6 de maig de 2014
ACLARIDA LA TAXA DE L’€ PER RECEPTA
23 de maig
RETORN DE PAGAMENT DE L’EURO PER RECEPTA
20 de juny de 2014
PAGAMENT PER COPIES DE PROVES DIAGNÓSTIQUES A L’INSTITU
CATALÀ DE LA SALUT.
27 de juny
SERVEI D’URGÈNCIES DE LA VALL D’HEBRÓN RECLAMA!
24 de juliol
L’HOSPITAL DE BELLVITGE EN LLUITA
4 de setembre
NOVETATS ALS SERVEIS D’URGÈNCIES
HOSPITALÀRIES
15 de setembre
REBUTGEM CONTUNDENTMENT LES DECLARACIONS DEL GERENT DE LA
REGIÓ SANITÀRIA TERRES DE L’EBRE.
23 de setembre
Retirada la llei d’avortament!!
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INTERVENCIONS EN MITJANS DE
COMUNICACIÓ
RÀDIO
data
09/01
31/03
07/04

emissora
Radio 4
Xarxa local
CATALUNYA
RADIO
06/05 COPE
BarcelonaAndorra
06/05 RC1

programa
A 4 bandes
Noticies
LA TRIBU

tema
Desabastiment de fàrmacs
Copagament urgències

Informatius

Sentència inconstitucional cobrament 1€ per
recepta

Informatius

06/05 RAC1

Informatius

Sentència
recepta
Sentència
recepta
Sentència
recepta
Sentència
recepta

07/05 CATALUNYA La Tribu
RADIO
23/05 COPE
BarcelonaAndorra
23/05 RAC1
23/05 RADIO
MATARÓ
27/05 RAC1

Informatius

27/06 CATRADIO
24/07 RADIO
LLEIDA,
CADENA
SER
29/08 COPE
Catalunya i
Espanya
04/09 COPE

Informatius

04/09 CADENA
SER

Informatius

inconstitucional cobrament 1€ per
inconstitucional cobrament 1€ per
inconstitucional cobrament 1€ per
inconstitucional cobrament 1€ per

Sentència inconstitucional cobrament 1€ per
recepta
Sentència inconstitucional cobrament 1€ per
recepta
Sentència inconstitucional cobrament 1€ per
recepta
Denuncia servei d’urgències de la Vall d’Hebrón
Opinió sobre tractaments de fertilitat.

Devolució aportació € per recepta.
Informatius

Pantalles informant sobre temps d’espera a
hospitals
Pantalles informant sobre temps d’espera a
hospitals
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04/10 RAC1

Tot és
possible

07/10 RADIO 4
14/10 RAC1
23/10 COPE

http://www.racalacarta.com/wpfeeder.php?limit=15&prog=TOT%20ES%20POSSIBLE
&param=tot_es_possible

Crisi de l’Ebola
Tot és
possible
Informatius

Canvi de metge
Intoxicat per bolets. Hospital Sta. Caterina de salt.

TELEVISIÓ
26 de febrer- TVE. Programa “El Debat”. Tema: la Sanitat Catalana.
20 de març- 324 TV. Entrevista sobre “Llistes d’espera a la sanitat pública”
21 de març- 8TV. Programa migdia. Entrevista sobre “Llistes d’espera a la sanitat
pública”
31 de març- TV3. Informatius. Tema: “Manifestació OMC per copagaments a
urgències i recollida de proves.
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06 de maig- TV8. 8 al dia. “Sentència inconstitucional cobrament 1€ per recepta”
06 de maig- TV5. “Sentència inconstitucional cobrament 1€ per recepta”
19 de maig- TV. Gravació Consell de farmacèutics sobre jornada 3-6-2014. Han de
cobrar per aconsellar? I qui ha de pagar?
27 de juny- 8TV. “Denuncia servei d’urgències de la Vall d’Hebrón”.

10
18
10
13

de juliolde juliold’octubd’octub-

20 d’octub-

TVE1. “Tancament llis hospitals i Urgències”
BTV. “Llistes d’espera quirúrgiques”
XARXA DE TV LOCALS. “Crisis de l’Ebola”
XARXA DE TV LOCALS. “Reunió AACC amb el SÍNDIC DE GREUGES
tema PLATAFORMA CASTOR”
TVE1, INFORME SEMANAL. Brot de Legionel·losis.
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PREMSA ESCRITA I DIGITAL
Gener- Butlletí CECU

17 de febrer- 20 MINUTOS. Vaga dels MIR a l’Hospital de la Vall d’Hebrón, per la
retallada d’hores de guàrdia. Repercussions econòmiques i en
l’atenció als malats.
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25 de març- DIARI DE TARRAGONA. Article sobre llistes d’espera quirúrgiques.

2 d’abril- DIARI ARA. Comentaris a les manifestacions del Sr. Sendin de l’OMC sobre
penalitzacions malalts amb copagament a urgències.
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8 de maig- 20 MINUTOS. Sentència inconstitucionalitat cobrament 1€ per recepta.

http://www.20minutos.es/noticia/2132451/0/preguntas-respuestas/euroreceta/devolucion-dinero/

9 de maig-revista CECU
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30 de juny- CATALUNYAPRESS. Col·lapse al servei d’urgències del hospital de la
Vall d’Hebrón.
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10 d’octubre- SETMANARI EL PUNT AVUI de l’ ECONÒMIC. Article sobre “Codi de
bones pràctiques de farmaindustria 2014”

Ante los cambios sociodemográficos actuales, donde se evidencia la cronificación de las enfermedades y el
aumento del envejecimiento de la población, la atención a la cronicidad constituye para los servicios de salud,
un desafío a nivel mundial por lo que se hace necesario la búsqueda de alternativas.

29 de desembre- 20 MINUTOS. “Resum de l’any”
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ASSISTÈNCIA A JORNADES I ACTES VARIS
21/01. EXPERIÈNCIES D’ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE A BARCELONA.
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE BARCELONA.
29/01. VIII JORNADA PER A LA SEGURETAT DELS PACIENTS A CATALUNYA.
“SEGURETAT DELS PACIENTS CRÍTICS”. DEPARTAMENT DE SALUT
30/01. LLISTES D’INGREDIENTS. PER QUÈ POSEM EL QUE POSEM. IRTA.
2-4/02. SMARTFRUIT IPM INTERNATIONAL CONGRESS. PRODECA.
07/02. HORIZON 2020. UNA OPORTUNITAT PER INNOVAR EN SALUT. TICSALUT.
14/02. Plà Interdepartamental de salut Pública de catalunya (PINSAP)
20/02. EL POTENCIAL PER AJUDAR A TRANSFORMAR LA PROVISIÓ DE SERVEIS
DE SALUT I BENESTAR. TICSALUT.
27/02. JORNADA TÈCNICA: “MEDIACIÓN DE CONFLICTES EN RIESGOS Y
SEGUROS” INESE.
28/02. DIA MUNDIAL DE LES MALALTIES MINORITÀRIES 2014. “TOTS JUNTS
FEM PINYA” FEDER.
11/03. MERCATS ENERGÈTICS. PERSPECTIVES PER AL 2014. INSTIUT CATALÀ
D’ENERGIA.
14/03. JORNADA TALLER DE CO-CREACIÓN SOBRE “INNOVACIÓN EN
ALIMENTOS Y CRISIS ECONÓMICA” PARC DE RECERCA UAB.
14/03. DIA MUNDIAL DEL CONSUMIDOR. JORNADA SOBRE EL PROGRAMA
PLURIANUAL DE CONSUMIDORS 2014-2020. ACC, PARLAMENT EUROPEU,
COMISSIÓ EUROPEA.
24/03. DESAYUNO INFORMATIVO DEL “FÓRUM EUROPA. TRIBUNA CATALUNYA”
CON EL SR. TALEB RIFAI.
27/03. ACTE DE PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA “BARCELONA CIUTAT
CARDIOSALUDABLE” AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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27/03. LA GESTIÓ DE CONFLICTES A LES ORGANITZACIONS SANITÀRIES. OPEN
SPACE DE L’SCMS.
27/03. CERCLE DE L’AIGUA: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PROGRESO SOCIAL.
AGBAR.
31/03. SESSIÓ INFORMATIVA EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL DE SALUT DE
L’EIXAMPLE. CARTERA DE SERVEIS, ACTIVITATS I GESTIÓ DE L’HOSPITAL
DOS DE MAIG.
02/04. VIII ASSEMBLEA DE LA XARXA LOCAL DE CONSUM I XIX TROBADA DE
SERVEIS MUNICIPALS DE CONSUM. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

02/04. I JORNADA TRANSVERSAL D’ATENCIÓ A LA CRONICITAT. “QUÈ
NECESSITO? QUÈ OFERIM?” LA UNIÓ

03/04. MEMORIAL FRANCESC ABEL “EQUITAT I DISTRIBUCIÓ DE RECURSOS
LIMITATS EN SALUT”. INSTITUT BORJA DE BIOÈTICA I UNIVERSITAT
RAMÓN LLULL.
03/04. 6ª MOSTRA. EL COMERÇ I LES ESCOLES 2013-2014. AJUNTAMENT DE
BARCELONA.
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10/04. CONSUMO COLABORATIVO Y PARTICIPATIVO: “PRESENTACIÓN DEL
DICTAMEN DEL CESE”. AUC.
22/04. CIGARRETES ELECTRÒNIQUES: INTERROGANTS OBERTS. AGÈNCIA DE
SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA.
23/04. CURS SOBRE IMPLICACIONS I ENCAIX DE LA NORMATIVA EU I CATALANA
LLEI 3/2014 DE 27 DE MARÇ.
25/04. INNOVACIÓ EN ALIMENTS. UAB.
28/04. HEALTH LITERACY Y AUTOCUIDADO: NUEVOS DESAFÍOS. IGS.
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05/05. L’ALTRA CARA DEL CÀNCER. FEFOC.
05/05. DEBAT de SALUT: “CÓMO TRANSFORMAR UN PAÍS. REFLEXIONES SOBRE
ECONOMÍA Y PERSONAS”
08/05. PRESENTACIÓ DE MATERIALS ESPORTIUS PER A GENT GRAN.
AJUNTAMENT DE BARCELONA.

14/05. EINES PER A L’EVALUACIÓ I LA GESTIÓ DEL RISC. AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA DE CATALUNYA.
21//05. SHARING LEADERSHIP&INNOVATION FOR HEALTHCARE
IMPROVEMENT. MIHEALTH FORUM.
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23/05. IMPLICACIONS I ENCAIX NORMATIU EUROPEU, ESTATAL I CATALÀ DE LA
LLEI 3/2014, DE 27 DE MARÇ. ACC.
02/06. SESSIÓ PARTICIPATIVA DE REFLEXIÓ PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA
ESTRATÈGIC AFB 2013-2016. ASSOCIACIÓ DE FARMACIES DE BARCELONA.
03/06. 1ª JORNADA DEL CONSELL SOBRE ESTRATÈGIA I ACCIONS PER A LA
FARMÀCIA 2014-2016. CONSELL DE COL.LEGI DE FARMACÈUTICS DE
CATALUNYA.
06/06. ELS HÀBITS ALIMENTARIS DE LA GENT GRAN DES D’UNA PRESPECTIVA
PROFESSIONAL. FIRA GRAN 2014.

10/06. PER UN SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA, DE RESPONSABILITAT I
FINANÇAMENT PÚBLICS, COMPROMÈS AMB LA QUALITAT I L’EQUITAT I LA
COHESIÓ SOCIAL.
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12/06. SESSIÓ DE REFLEXIÓ PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC.
ASSOCIACIÓ DE FARMACIES DE BARCELONA.
18/06. ACORD CIUTADÀ, JORNADA ANUAL 2014. AJUNTAMENT DE BARCELONA.
19/06. PACTE DEL TEMPS. PER PROMOURE LA
QUALITAT DE VIDA I LA CONCILIACIÓ DE
LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL
A BARCELONA.
09/06. ACTE DE PRESENTACIÓ DELS INFORMES
DE LA CENTRAL DE RESULTATS DE LA
RECERCA EN CIÈNCIES DE LA SALUT.
AQUAS.
03/07. ESMORZAR INFORMATIU. NUEVA
ECONOMIA FÓRUM, ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA, GRUPO SANTANDER I RED
ELÉCTRICA DE ESPAÑA.
04/07. TALLER D’ACTUALITZACIÓ DE NORMATIVA
DE CONSUM.
07/07. PRESENTACIÓ PLA INTERDEPARTAMENTAL D’ATENCIÓ I INTERACCIÓ SOCIAL I
SANITARIA. PIAISS.
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17/07. IV PREMIO SEDISA-ANDE: Dr. BOI RUIZ
premiat com a “PERSONALIDAD POLÍTICA SANITARIA 2013”. ANDE.

25/09. ACTE DE LLIURAMENT DE LES MEDALLES I PLAQUES JOSEP TRUETA AL
MÈRIT SANITARI A NOU PROFESSIONALS DE LA SALUT I TRES ENTITATS.
02/10. CURS DE MEDIACIÓ EN CONSUM. ACC.
06/10. ACTE DE LLIURAMENT DEL PREMI IGNASI FINA DE SALUT. AJUNTAMENT
DE BARCELONA.
08/10. I JORNADA DE SALUT PÚBLICA, ENS LOCALS I PINSAP. GENERALITAT DE
CATALUNYA.
09/10. CURS BANCARI. DIBA.
09/10. NOVETATS I APLICACIÓ PRÀCTICA DEL DECRET DE MEDIACIÓ PELS
SERVEIS PÚBLICS DE CONSUM. DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
09/10. PRESENTACIÓ DE L’INFORME: “EFECTES DE LA CRISI ECONÒMICA EN LA
SALUT DE LA POBLACIÓ DE CATALUNYA”. AQUAS.
16/10. CURS BANCARI. DIBA.
17/10. 2ª. JORNADA DEL CONSELL CONSULTIU DE PACIENTS DE CATALUNYA.
“COMPARTIR PER AVANÇAR”. GENERALITAT DE CATALUNYA.
22/10. CERCLE DE L’AIGUA. SR. GUILLEM LÓPEZ-CASASNOVES.
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23/10. CURS BANCARI. DIBA.
24/10. JORNADA DE DEBAT I REFLEXIÓ: “LA PUBLICIDAD DEL JUEGO EN LÍNEA Y
LOS MENORES DE EDAD”. CAC.

27/10. ACTO DE PRESENTACIÓN ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL DE LAS EMPRESAS. CLUB DE EXCELENCIA EN SOSTENIBILIDAD.
29/10. LES ASSEGURANCES DE SALUT, TOT ALLÒ QUE CAL CONÈIXER. CUS.
6-7/11. XVII CONGRESOS DE LA SOCIEDAD DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA
SANIDAD. SEAUS.

11/11. WORLD CAFÉ. LES PERSONES CONSUMIDORES I LA PAGESIA PARLEM
DELS ALIMENTS. CUS, UNAE, UNIÓ DE PAGESOS.
13/11. JORNADA D’ATENCIÓ INTEGRADA SOCIAL I SANITÀRIA. TICSALUT.
14/11. PRESENTACIÓ DELS INFORMES CENTRAL DE RESULTAT. DADES 2013.
ÀMBITS HOSPITALÀRI, D’ATENCIÓ PRIMÀRIA, SOCIOSANITARI I DE
SALUT MENTAL I ADDICCIONS. DEPARTAMENT DE SALUT.
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19/11. INFORME DEL FONS DE POBLACIÓ DE NACIONS UNIDES 2014.
“ADOLESCENTS, JOVES I LA TRANSFORMACIÓ DEL FUTUR”

25/11. DESPRÉS DEL 9N: TEMPS DE DECIDIR, TEMPS DE SUMAR. PRESIDÈNCIA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
26/11. ROLS AVANÇATS INFERMERS. VISIÓ DE FUTUR. ASSOCIACIÓ CATALANA
DE DIRECCIONS INFERMERES.
27/11. II ÀGORA CIUTADANA DE LA BARCELONA SOCIAL. ACORD CIUTADÀ I BCN
INCLUSIVA.
28/11. PLÀ DE SALUT 2011-2015. FEM SALUT, CONSTRUÏM FUTUR. CATSALUT.
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03/12. TAULES DE DEBAT: ACOMPANYAMENT AL FINAL DE LA VIDA. EDAD &
VIDA.
05/12. ESMORZAR AMB Sr. BOI RUIZ. FORUM EUROPA.
04/12. VII JORNADA PAAS. PINSAP.

10/12. IX JORNADA DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA I ADMINISTRACIÓ LOCAL.
COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES DE LA PESCA. AGÈNCIA DE
SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA.
11/12. SEMINARI SOBRE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA. “LOS SERVICIOS
FINANCIEROS A EXAMEN: MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y DE
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”. CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
11/12. ACTE DE CLOENDA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE LA UNIÓ.
ASSOCIACIÓ D’ENTITAS SANITÀRIES I SOCIALS.
12/12. JORNADA “MALALTS DE MEDIACIÓ” LA MEDIACIÓ UNA CONTRIBUCIÓ A
LA SALUT DEL SISTEMA. SOCIETAT CATALANA DE MEDIACIÓ EN SALUT.
16/12. ACTE DE PRESENTACIÓ DEL DOSSIER DEL TEMPS: “TEMPS I GENT GRAN”.
AJUNTAMENT DE BARCELONA.
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PARTICIPACIÓ COM A PONENTS EN
JORNADES
4 de FEBRER.
Ponència en una taula rodona, per part de la Sra. M. Carme Sabater,
Presidenta de la CUS, a la taula rodona: PRODUÏM EL QUE
DEMANDA EL CONSUMIDOR?, en el marc del SMARTFRUIT IPM
INTERNATIONAL CONGRESS
14 de MARÇ. Dia mundial del consumidor 2014

“Jornada sobre el programa plurianual de Consumidors 2014-2020”.
Oficina de la Representació de la Comissió Europea i del Parlament
Europeu a Barcelona
25 de SETEMBRE.
Entrega de la MEDALLA JOSEP TRUETA AL MÈRIT SANITARI, a la Sra.
Carme Serarols i Arnau, creadora de la COORDINADORA D’USUARIS
DE LA SANITAT.
29 d’OCTUBRE.
Organització de la jornada: “LES ASSEGURANCES DE SALUT, TOT
ALLÒ QUE CAL CONÈIXER”
6-7 de NOVEMBRE.
Participació com a ponent de la Sra. M. Carme Sabater i Sánchez, a la
TAULA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA V2 del XVII CONGRESO DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SANIDAD,
SEAUS.

11 de NOVEMBRE.
Organització del WORLD CAFÉ “LES PERSONES CONSUMIDORES I LA
PAGESIA PARLEM DELS ALIMENTS”, conjuntament amb L’ UNIÓ DE
PAGESOS i UNAE.
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26 de NOVEMBRE.
OPINIÓ EN IMATGES, de la Sra. M. Carme Sabater i Sánchez,
PRESIDENTA DE LA CUS, a la JORNADA “ROLS AVANÇATS
INFERMERS. VISIÓ DE FUTUR” organitzada per Associació Catalana
de Direccions Infermeres –ACDI12 de DESEMBRE.
Participació del Sr. ALBERT LLOP I DÍAZ, Expresident de la CUS, a la
taula rodona de la Jornada “MALALTS DE MEDIACIÓ” LA MEDIACIÓ
UNA CONTRIBUCIÓ A LA SALUT DEL SISTEMA, organitzada per la
Societat Catalana de Mediació en Salut.
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MEDALLA JOSEP TRUETA AL MÈRIT
SANITARI A CARME SERAROLS
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L’equip de la CUS amb la guardonada la Sra. Carme Serarols i Arnau.
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MEDIACIÓ EN SALUT

Butlletí CSC- 6/5/2014

Aquest darrer any la Societat Catalana de Mediació i Gestió de Conflictes en Salut
de la que formen part com a promotors, s’ha anat consolidant i ha treballat en
diversos assumptes que ens han encarregat. Els mediadors també per la seva part
s’han organitzat i estan treballant fort per aconseguir que la Mediacio en Salut
arribi a tot arreu, tant sigui entitats, hospital, Consorcis i/o usuaris i malats.
Just en aquest darrer punt els dels usuaris i malalts, la Societat va decidir
d’organitzar una jornada sobre aquest tema anomenada:
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12 de desembre- Jornada “Malalts de Mediació”, La Mediació una
contribució a la salut del sistema.

El Economista. Revista de salud. 4/12/2014
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DELEGACIÓ DE LLEIDA, MOLLERUSA
I TÀRREGA
Formem part dels següents CONSELLS:
-Consell de Salut del Pla d’Urgell
-Consell Català de la Producció Integrada
-Comissió Territorial de Lleida del Consell del Taxi
-Consell Territorial de l’Alt Pirineu i de la Vall d’Aran del Consell del Taxi
-Consell de Salut de la Regió Sanitaria de Lleida
-Consell de Salut de la Regió Sanitaria del Alt Pirineu i Aran
-Comitè de Certificació de la denominació d’origen protegida Les Garrigues
-Observatori ciutadà del consorci sanitari de Lleida

Assistència a JORNADES
13 de març: “LA SOSTENIBILITAT EN EL SECTOR AGROALIMENTARI”
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28 de març : “IX JORNADES DE TABAQUISME” a Lleida ,” De la recerca a la
consulta: els beneficis del pacient”
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Assistència a CONFERÈNCIES
8 de setembre

La xerrada del Sr.Albert Sàez - doctor en periodisme, que ha estat vicerector de la
Universitat Ramon Llull i director del diari Audiovisuals, entre d’altres responsabilitats - ha
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encetat els actes oficials organitzats per l’Ajuntament de Lleida amb motiu de la celebració
de la Diada

L'alcalde Sr. Àngel Ros i el director adjunt d'El Periodico, Sr. Albert Sàez

5 de novembre: Xerrada organitzada pel SOC, sobre “Contractes Laborals”

Assistència a COMISSIONS I ÒRGANS DE
PARTICIPACIÓ
12 de febrer: Sessió comitè de certificació DOP LES GARRIGUES a la seu del
Consell Regulador, Complex la Caparrella, 97 de Lleida.
Presentació de la Sra. Mercè Ruiz nomenada pel CR com a
representant dels consumidors i usuaris.
17 de febrer:

Reunió ordinària de la Junta Rectora del Consell Català de la
Producció Integrada (CCPI)

10 de març:

Jornada presentació de Food Print, Estudi sobre la petjada hídrica
i de carboni en 7 plantacions de PI, organitzada pel CCPI.

1 d’abril:

Reunió ordinària de la Junta Rectora del CCPI

24 d’abril:

Sessió plenària del Consell Territorial de la Zona 03 de Pardinyes,
presidida pel regidor de zona i president del CT Zona 03 , Sr.
Rafael Peris i de la Sra. Dolors Arderiu, vicepresidenta del CT Zona
03 i regidora de Participació Ciutadana.
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25 d’abril:

Sessió Extraordinària del Consell de Salut de la Regió Sanitària de
Lleida.

4 de juny:

Reunió de la Comissió Territorial del Taxi.

18 de juliol: Presentació de la campanya Carrefour del CCPI al Carrefour de
Lleida amb la presència del Conseller d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
l’Hble. Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut acompanyat del director
general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, del president del
CCPI, Eliseu Muní, així com del director dels Serveis Territorials del
Departament a Lleida, Sr. Jaume Fabà.
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9 de setembre:

Reunió ordinària de la Junta Rectora del Consell Català de la
Producció Integrada,

15 de setembre: Reunió de la Comissió de seguiment amb representants de les
persones usuàries dels sistema sanitari públic del procediment
per unificar sota la titularitat d’un únic ens jurídic, de
naturalesa pública, tots els dispositius assistencials gestionats
per les entitats proveïdores del sector públic vinculades al
Departament de Salut en l’àmbit de la Regió Sanitària de Lleida.
14 d’octubre:

Inauguració de l'exposició del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal.
Lleida 2015. AVANÇ a l'Escola Municipal d'Art Leandre Cristòfol ,
carrer La Palma, 12
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13 de novembre: Plenari del Consell Territorial de la zona 03 de Pardinyes a càrrec
del Sr. Rafael Peris, regidor de zona i president del CT Zona 03
de la ciutat i acompanyat del regidor de Coordinador de Barris Sr.
Joan Gómez.

26 de novembre: Sessió Extraordinària del Consell de Salut de la Regió Sanitària
Lleida
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4 de desembre: Presentació de la campanya de promoció producció integrada
d’aquest Nadal 2014

16 de desembre: Comissió Territorial de Lleida del Consell del Taxi de les Terres
de Lleida, de l’Alt Pirineu i Aran del Consell del Taxi.
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23 de desembre:

Constitució de l’Observatori Ciutadà del consorci sanitari pel
seguiment del SIS, un ens participatiu que ha de servir per
resoldre els dubtes dels ciutadans al voltant del nou consorci
públic que gestionarà la sanitat a les comarques de Lleida, llevat
de la Vall d’Aran. Pel moment hi participen 16 entitats i col·lectius
socials, i l’adhesió a aquest Observatori resta oberta fins
aconseguir un màxim de 20 entitats adherides.

El Sr. Joan Ramon Saura és el president de
l'Observatori ciutadà que ha de vetllar per la
transparència i la informació del procés a la
ciutadania

04/12/2014 al 18/12/2014: 7è CURS DE CONFIGURACIÓ DE PÀGINES
WEB DEL PORTAL LLEIDA P@RTICIPA
La regidoria de Participació Ciutadana, ha fet un nou curs, per a generar web(s)
d’entitats en el portal www.lleidaparticipa.cat. S’ha ofert la possibilitat d’administrar
i crear de forma autònoma i gratuïta una web a totes les entitats inscrites al
Registre Municipal d’Entitats.
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Per aquest motiu, s’ha realitzat un curs de 9 h, de formació pràctica sobre la
configuració i administració d’aquest Portal mitjançant aquest curs gratuït, impartit
per l’empresa LocalProm (responsable de l’operativa del Portal).

Presència en MITJANS DE COMUNICACIÓ
RÀDIO
16 de gener: Entrevista a la Radio Ser amb la Barbara Villuendas
5 de febrer:

Entrevista a la Radio Ser amb la Barbara Villuendas

14 de març: Roda de premsa a la seu de LLEIDA de la CUS amb els mitjans de
comunicació TV3 i Cadena Ser sobre la campanya d’informació als
comerciants del barri de Pardinyes.
7 de maig:

Entrevista cadena ser, sobre el nou ens.

24 de juliol:

Entrevista amb la Sra. Barbara de Radio Ser sobre indemnització donació
d’òvuls.
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PREMSA DIGITAL
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PREMSA ESCRITA
Diari Segre -15/10/14

Diari Segre- 24/12/14
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MARÇ 2014- S’ha fet la valoració de la campanya
d’informació
als
empresaris-comerciants del
barri
de
Pardinyes
de
Lleida realitzada durant el mes d’octubre de 2013, amb
visites oculars informatives a botigues i establiments de
la zona del barri de Pardinyes, de Lleida , mitjançant
preguntes curtes
s’ha omplert una enquesta que
després ha servit per fer una estadística i la valoració
dels resultats.

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

DIA

Presentació de les valoracions sobre la campanya d’Informació als
comerciants en matèria de Consum
Divendres, 14 de març 2014

HORA

10:30 hores

LLOC

A la seu de la CUS a Lleida (centre cívic Pardinyes) St. Pere Claver, 5
25005 Lleida

ACTE
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WEB I XARXES SOCIALS
Us recordem el nostre web: http://www.cus-usuaris.org

En ella hi podeu trobar noticies d’actualitat de qualsevol dels nostres àmbits
d’actuació: salut, consum, alimentació i medi ambient. També hi pengem les alertes
farmacològiques, alimentaries i de consum. Us ofereix articles, consells, estudis
científics de màxima qualitat.
Atès que mantenir-les al dia és la nostra intenció, per tal de poder afegir a la
informació, el valor de d’immediatesa, ens podeu trobar a les xarxes socials
facebook i Twitter, on hi anem incorporant moltes de les noticies i alertes del
nostre web.
Som seguidors d’organismes oficials de Salut, Consum, Alimentació i Medi Ambient,
i de diverses entitats que desenvolupen tasques que son del nostre interès.

Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat

@cus_usuaris
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C.U.S. SALUT, CONSUM I ALIMENTACIÓ"
ELS NOSTRES COMPTES 2014
INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222.657,19 €

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

5.556,80 €

- Tallers consum i activitats socials de foment . . . . . . . . . . . . . . . .

58.378,89 €

- Obra Social Corporativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.782,50 €

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

126.939,00 €

DESPESES D'EXPLOTACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

220.111,96 €

- Aprovisionaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17.497,19 €

- Col·laboracions en el desenvolupament d'activitats . . . . . . . . . .

27.643,65 €

- Despeses de personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115.355,13 €

- Altres despeses per altres conceptes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59.615,99 €

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

2.545,23 €

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

- 4.578,81€

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

- 2.033,58 €
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