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Un projecte vital:
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El Consorci Sanitari de Terrassa és una organització sanitària 
integrada que presta serveis de salut a les persones dintre del 
Sistema Sanitari Públic de Catalunya (SISCAT), des de l’atenció 
primària infantil, de l’adult i geriàtrica fins a l’atenció hospitalària. 
Vam néixer com a organisme l’any 1988, de la mà de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Terrassa i la Fundació Sant Llàtzer.

Atenem a més de 200.000 persones de diferents poblacions 
del Vallès Occidental. També oferim serveis d’atenció a la gent 
gran, a domicili o al centre sociosanitari, i posem a la teva 
disposició la tecnologia més avançada. Però, per damunt de tot, 
volem estar a prop teu. No només volem guarir les teves malalties, 
sinó ajudar-te a prevenir-les. T’acompanyem perquè tu i la teva 
família gaudiu d’una vida plena i tan saludable com sigui possible 

CST: Els nostres valors
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Una visió que ve de lluny
coneix el nostre 
pla estratègic

Des de 1988, la nostra missió és tenir cura 
de la salut i el benestar de les persones. Des 
d’aleshores, hem crescut com a persones i com 
a professionals, i les necessitats sanitàries dels 
nostres usuaris han anat canviant. 

Per tal de compartir uns mateixos objectius clars 
i definits, ens hem traçat un full de ruta de quatre 
anys: el Pla Estratègic 2016-2020. Te’n presentem 
les sis línies o eixos més importants:

L’atenció a l’usuari és la nostra 
raó de ser. La nostra tasca és 
contribuir a millorar la qualitat de 
vida de cadascuna de les persones 
que confien en els nostres 
professionals i comparteixen les 
seves decisions en salut amb 
nosaltres, respectant les seves 
preferències, valors i el seu 
entorn. Vetllem perquè la qualitat 
de la nostra atenció es percebi 
en cada contacte dels nostres 
pacients i les seves famílies.  

La garantim estandarditzant 
els nostres processos 
i procediments per fer-los 
més eficients. Els nostres 
pacients i usuaris, sempre 
en bones mans. Un servei excel·lent només 

el poden donar professionals 
amb talent, implicació 
i iniciativa. Els professionals 
del Consorci Sanitari de 
Terrassa rebem formació 
contínua i reconeixement, 
i estem compromesos amb 
els nostres valors.

Atenció 
centrada en 
la persona

Qualitat i 
seguretat 

Compromís 
i lideratge
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Ens avaluem de forma continua 
per assolir l’excel·lència 
assistencial, docent i 
investigadora. Mesurar 
resultats i comparar-nos amb 
nosaltres mateixos i amb altres 
institucions sanitàries ens 
ajuda a optimitzar la nostra 
organització i els nostres 
recursos.

Els recursos no són infinits, però 
tampoc han de limitar mai la 
qualitat assistencial. El secret és 
gestionar-los amb eficiència i equitat, 
per tal que els usuaris i pacients rebin 
una atenció òptima. 

Fem recerca per millorar 
diagnòstics i tractaments. 
Formem noves generacions 
de professionals sanitaris. 
Transmetem el nostre 
coneixement d’un professional 
a un altre, d’un departament a 
un altre, i el compartim amb la 
resta de la comunitat científica.

Avaluació i 
orientació a 

resultats

Avaluació i 
orientació a 

resultats

Sostenibilitat i 
Responsabilitat 

Social 
Corporativa

Sostenibilitat

Coneixement 
(R+D+I)

Coneixement 
(R+D+I)

I AIXÍ ÉS COM HO FEM, AMB...

Organització sanitària integrada 
en tots els nivells assistencials.

Tecnologies i sistemes d’informació
com a elements facilitadors.

Comunicació, per garantir la transparència 
i la relació amb els nostres agents clau. Innovació continuada

com a motor de canvi.

Aliances per completar capacitats i 
recursos i desenvolupar nous serveis.

Salut i
Benestar

OSI
Organització

Sanitària
Integral

Atenció 
centrada 

en la persona

Qualitat i 
seguretat 
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Aliances

Innovació

Tecnologies 
i sistemes 

d’informació

Compromís 
i lideratge
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Interconnectats: 
així ens organitzem
Al Consorci Sanitari de Terrassa el 
nostre vessant assistencial i el nostre 
vessant de gestió es donen la mà 
per aconseguir una atenció sanitària 
humanitzada, empàtica, eficient, 
sostenible i amb els recursos tècnics i 
humans més avançats.

CONSELL
DE GOVERN

GERENT

CONTROL DE GESTIÓ

COMUNICACIÓ I RRII

ASSESORIA JURÍDICA

DOCÈNCIA

DIRECCIÓ ASSISTENCIAL

DIRECCIÓ INFERMERIA

ATENCIÓ A LES
DEPENDÈNCIES

ATENCIÓ
MÈDICA

ATENCIÓ
QUIRÚRGICA

ATENCIÓ
MATERNO
INFANTIL

ATENCIÓ
SALUT MENTAL

ATENCIÓ
PRIMÀRIA

ATENCIÓ AL MALALT CRÍTIC I URGENT

SERVEIS DE SUPORT CLÍNICS DIAGNÒSTICS I TERAPÈUTICS

QUALITAT I SEGURETAT DEL PACIENT

SUPORT
DE GESTIÓ

DIRECCIÓ DE PROJECTES, SERVEIS GENERALS I SISTEMES D’INFORMACIÓ

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS I GESTIÓ DE PERSONES

DIRECCIÓ ECONÒMICA I FINANCIERA

RECERCA I INNOVACIÓ

SUPORT 
ASSISTENCIAL

GESTIÓ DE PACIENTS / ATENCIÓ AL CIUTADÀ / TREBALL SOCIAL

PACIENT / FAMILIA / ENTORN / CIUTADÀ
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Bateguem amb tu: 
descobreix el nostre 
ventall de serveis 
sanitaris

Al Consorci Sanitari de Terrassa acompanyem 
els nostres pacients en totes les etapes de 
la vida. Garantim l’atenció continuada de 
les seves necessitats sanitàries i socials. Ens 
organitzem seguint criteris d’eficiència i 
d’accessibilitat per als usuaris, sempre pensant 
en el benestar dels nostres pacients.  

El nostre model assistencial es 
basa en àmbits d’atenció, que 
agrupen recursos de tots els 

nivells assistencials per donar 
resposta a processos clínics 

similars. Cada àmbit d’atenció 
ofereix un conjunt de funcions 

i prestacions amb utilitat clínica.

Àmbits d’atenció
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L’equip d’atenció primària és sovint el primer 
contacte del pacient amb el sistema sanitari amb 
qui s’estableixen lligams més estrets i duradors. 
Vetllem per promoure la prevenció i per una 
atenció primària propera, càlida i personalitzada.

• Infermeria
• Medicina de Família 
   i Salut Comunitària
• Odontologia
• Pediatria
• Treball social
• Consulta Jove

• Informació sanitària
• Prevenció i promoció 
   de la salut
• Protecció de la salut

Atenció 
primària 

i salut 
pública

SERVEIS SALUT PÚBLICA

• Atenció a la salut sexual 
   i reproductiva (ASSIR)
• Beveu menys
• Nen sa
• Antena (salut mental)
• Implantació activitat física
• Salut i Escola
• Atenció comunitària
• Tabaquisme

PROGRAMES:

Atenció 
mèdica

Prevenció, diagnòstic i tractament de malalties agudes i cròniques 
en persones adultes, recuperació funcional, atenció a l’envelliment 
i al final de la vida, són les àrees d’actuació d’aquest àmbit, que 
col·labora estretament tant amb Atenció Primària com amb Atenció a la 
Dependència, per garantir la continuïtat assistencial. A més, des d’aquest 
àmbit formem nous especialistes i desenvolupem recerca clínica.

• Al·lergologia
• Cardiologia
• Dermatologia
• Endocrinologia
• Gastroenterologia
• Hematologia
• Medicina interna
• Nefrologia
   - Hemodiàlisi
• Neurologia
• Oncologia

SERVEIS

   - Oncologia mèdica
   - Consell genètic
   - Psicooncologia
• Pneumologia
• Radioteràpia Oncològica
• Reumatologia
• Àrea d’atenció geriàtrica:
   - Convalescència
   - Geriatria
   - Unitat geriàtrica d’aguts (UGA)
   - Subaguts

• Àrea d’atenció pal·liativa:
   - Cures pal·liatives
   - Equip d’atenció integral 
      ambulatòria (EAIA)
   - Programa d’atenció 
      domiciliària i equips de
      suport (PADES)
   - Unitat funcional  
      interdisciplinària
      sociosanitària (UFISS)
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Atenció 
quirúrgica

Atenció al 
pacient crític 

i urgent

L’assistència quirúrgica es du a terme, 
fonamentalment, a l’Hospital de Terrassa, si bé una 
part de l’activitat ambulatòria es realitza a alguns 
centres d’atenció primària i centres penitenciaris. 
L’Hospital de Terrassa disposa d’onze quiròfans 
repartits en dues plantes.

Té com a objectiu millorar la coordinació entre 
els serveis i dispositius que atenen els pacients 
crítics i urgents, així com ser el referent dels 
programes i codis d’actuació en patologies que 
requereixen intervencions urgents. 

• Anestesiologia, Reanimació 
   i Dolor
• Cirurgia general i digestiva
• Cirurgia ortopèdica 
   i traumatològica (COT)
• Cirurgia plàstica i reparadora

• Urgències
• Medicina Intensiva
• Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
• Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)

SERVEIS

SERVEIS

• Cirurgia toràcica
• Cirurgia vascular
• Ginecologia
• Oftalmologia
• Otorinolaringologia (ORL)
• Urologia
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Abordem la salut mental des d’una perspectiva 
integral i multidisciplinària, tant en l’entorn 
hospitalari com ambulatori. A més, tractem també 
les conseqüències socials, laborals i familiars de les 
malalties psiquiàtriques i acompanyem els usuaris 
i les famílies en el procés de reinserció.

Atenció a la 
salut mental

• Addiccions tòxiques i no tòxiques
• Hospitalització aguts adults
• Infermeria Salut Mental
• Neuropsicologia
• Psicologia clínica 
• Psiquiatria 

• Atenció a la psicosi incipient 
• Programa de seguiment 
   individualitzat (PSI)

SERVEIS PROGRAMES

La nostra atenció materno-infantil abasta tant els 
nostres pacients obstètrics i pediàtrics com els seus 
familiars. Abordem el procés natural de l’embaràs, el 
part i el post-part des d’una perspectiva científica i 
mèdica, però alhora respectuosa i humanitzada. 

• Al·lergologia pediàtrica
• Cardiologia pediàtrica
• Cirurgia pediàtrica
• Endocrinologia pediàtrica
• Gastroenterologia pediàtrica
• Hematologia pediàtrica

• Nefrologia pediàtrica
• Neonatologia
• Neurologia pediàtrica
• Obstetrícia
• Pediatria
• Psicologia infantojuvenil

SERVEIS

Atenció 
materno 
infantil

• Rehabilitació comunitària 
• Salut mental adults 
• Salut mental infanto-juvenil
• Unitat d’hospitalització 
   parcial d’adults
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Serveis 
de Suport 

Clínic

SERVEIS DE SUPORT CLÍNIC
• Àrea diagnòstica
- Anatomia patològica
- Laboratori
- Diagnòstic per la Imatge
- Genètica molecular
• Àrea de farmàcia
• Àrea de documentació clínica

La discapacitat i la dependència plantegen reptes diaris a les famílies. 
Els nostres serveis d’atenció a les dependències donen suport tant als 
pacients com als seus cuidadors, gràcies a l’esforç coordinat de metges, 
psicòlegs, neuropsicòlegs, infermeres, fisioterapeutes, terapeutes 
ocupacionals, treballadores socials, animadores socio-culturals, graduats 
socials, auxiliars d’infermeria i gerocultores.

• Equips d’Atenció integral ambulatòria (EAIA) de trastorns cognitius
• Equip de valoració i d’orientació al discapacitat (EVO) 
• Hospital de dia psicogeriàtric 
• Hospital de dia per a malalts d’Alzheimer 
• Llar residencial 
• Llar tutelada per a discapacitats intel.lectuals 
• Hospitalització de llarga estada 
• Servei de valoració d’atenció a la dependència

Atenció a les 
dependències

SERVEIS
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2.600 professionals
17 centres
Un sol organisme: 
mira on pots trobar-nos
El Consorci Sanitari de Terrassa abasta molt més que la ciutat de Terrassa. 
Donem servei sanitari a 7 municipis diferents del Vallès Occidental:

• Terrassa
• Rubí
• Sabadell
• Sant Quirze del Vallès
• Castellbisbal
• Matadepera
• Sant Cugat del Vallès

Descobreix quin és el Centre d’Atenció Primària més proper i quin és el teu 
hospital de referència

Els nostres centres són com els òrgans d’un cos sa: cadascun d’ells exerceix 
una funció diferent i tots estan perfectament comunicats, perquè es 
necessiten mútuament per ser eficaços. Estem repartits estratègicament 
per diferents llocs de la comarca, però en perfecta sintonia, per oferir una 
atenció excel·lent a cada pacient, segons les seves necessitats.

Matadepera

Terrassa

Sabadell

Sant Cugat 
del Vallès

Rubí

Castellbisbal

Sant Quirze 
del Vallès
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Atenció primària: 
el primer ets tu

CAP Terrassa Est
C/Ciutat Real, 31
08227 - Terrassa

CAP Sant Llàtzer
C/Riba, 62
08221 - Terrassa

CAP Terrassa Nord
C/Vint-i-cinc 
de Setembre, 26
08226 - Terrassa

CAP Doctor Joan Planas
Avda. Pau Casals, 12
08755 Castellbisbal

Centres hospitalaris: 
tecnologia mèdica, recerca i humanitat

CAP Sant Genís
C/Miquel Mumany 
Campderrós, 11-19,
08191 - Rubí

Hospital de Terrassa
Ctra. Torrebonica, S/N
08227 - Terrassa

Unitat d’Hospitalització 
Penitenciària
Ctra. Torrebonica, S/N
08227 - Terrassa

CAP Anton de Borja
C/Edison (Cant. Marconi) 
S/N - 08191 - Rubí

CAP Matadepera
Plaça de l’Ajuntament, 2
08230 - Matadepera
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Centres de salut mental: 
perquè el benestar ha de ser integral

Centres d’atenció a les dependències: 
al costat de qui més ho necessita

Medicina esportiva: 
rendim al màxim per ajudar-te a rendir

Llar Tutelada de Rubí
C/ Dr. Ferran, 21-23 Baixos
08191 - Rubí

Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa
Plaça Dr. Robert, 1, 2n pis
08221 - Terrassa

Centre de Salut Mental Ferran Salses i Roig
C/ Nou, 28
08191 - Rubí

Servei de Rehabilitació Comunitària de Rubí 
C/ Pitàgores, 4
08191 - Rubí

Servei de Rehabilitació Comunitària de Terrassa
C/ Martín Díaz, 5
08224 - Terrassa

Unitat Assistencial Centre d’Alt Rendiment Esportiu
Avda. Alcalde Barnils, S/N
08173 - San Cugat del Vallès

Hospital Sociosanitari 
Sant Llàtzer
Plaça Dr. Robert, 1
08221 - Terrassa

Hospital de dia Sant Jordi
C/ Edison, 15-37 
(Cant. Pintor Fortuny)
08224 - Terrassa

Llar Residencial 
Sant Llàtzer
Pl Dr Robert, 1.  
08221 – Terrassa
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8.700
Usuaris diaris

Xifres amb noms i cognoms: 
8.700 usuaris diaris

Cada dia passen 8.700 usuaris per algun dels nostres 
centres d’atenció sanitària o sòcio-sanitària. 8.700 
persones úniques, irrepetibles, cadascuna amb el seu 
historial de salut i les seves peculiaritats, amb els seus 
reptes, pors, projectes i esperances. Les atenem amb 
empatia i professionalitat per millorar la seva qualitat 
de vida. 

No podem escriure aquí el nom de totes elles, ni de les 
200.000 persones adscrites als nostres serveis. Tampoc 
podem quantificar el somriure d’una infermera, l’escolta 
pacient d’un metge de família, la simpatia d’un pediatra, 
el cansament d’un torn de guàrdia, els caps de setmana 
dedicats a seminaris i congressos... 

Però sí que us podem donar unes xifres per ajudar-
vos a entendre la complexitat i dedicació de la nostra 
feina. Recordeu que, darrere la fredor de les xifres, hi ha 
persones que viuen amb passió, generositat i vocació la 
seva professió, una valuosa senya identitària de tots els 
professionals que formen part del Consorci Sanitari de 
Terrassa.

4.390
Pacients a l’ATENCIÓ PRIMÀRIA (cita prévia, concertada, 
enfermeria, atenció continuada fora d’agenda i visites a 
domicili).

460
Pacients a HOSPITALITZACIÓ (Hospital de Terrassa, Unitat 
Hospitalització Penitenciària i Hospital de Sant Llàtzer)

80
Habitants RESIDENTS (Llar Residencial Sant Llàtzer 
i Llar Tutelada de Rubí).

60
Pacients a l’ÀREA QUIRÚRGICA (intervinguts 
quirúrgicament requerint hospitalització, sense 
hospitalització (Cirurgia Major Ambulatòria), intervenció 
menor ambulatòria (cirurgia menor ambulatòria), parts 
i cesàries).

320
Pacients a l’ÀREA URGENT  (Urgències d’adults 
i pediàtriques)

24
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80
Pacients a l’ÀREA DE DIÀLISI 
(diàlisi peritoneal, diàlisi crònica i hemodiafiltració on line)

240
Pacients a l’ÀREA DE REHABILITACIÓ

2.860
Pacients a l’ÀREA AMBULATÒRIA

950   Pacients a Consultes Externes (Hospital Terrassa sociosanitari 
          Sant Llàtzer i CAP’s )
180   Pacients a Hospital de Dia (Hospital Terrassa, Sant Jordi 
         malalts Alzheimer, sociosanitari Sant Llàtzer i Salut Mental)
900  Pacients a Tècniques diagnòstiques i terapèutiques
550  Extraccions al Laboratori de l’Hospital de Terrassa
260  Pacients a l’atenció ambulatòria de Salut Mental 
         (centres de Terrassa i Rubí)
20    Esportistes a Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès

160
Pacients a RADIOTERÀPIA (Hospital de Terrassa 
i Hospital de Manresa)

50
Participants a JORNADES I SESSIONS
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Serveis de referència:
Territorials i Singulars

Les unitats funcionals són el paradigma 
d’una Organització Sanitària Integrada. 
Estan configurades per professionals de 
diferents disciplines que actuen de forma 
coordinada per donar resposta a les 
necessitats assistencials de pacients amb 
un problema clínic determinat.

Tanmateix, el CST compta amb serveis 
de referència o singulars que atenen a 
determinats segments de població 
o a pacients d’altres territoris.

• Unitat Hospitalària penitenciària (UHP)
• Radioteràpia Oncològica
   - Unitats als Hospitals de Terrassa, 
      de Manresa i General de Catalunya
• Medicina de l’esport
   - Unitat assistencial preventiva de l’esport. 
      Centre Alt Rendiment de Sant Cugat
• Cirurgia Plàstica i Reparadora
• Nefrologia
• Al.lergologia
• Oftalmologia (Urgències)
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El pacient, el centre de tot: 
unitats funcionals
El naixement de les especialitats mèdiques va suposar 
un pas de gegant per a la medicina. Especialitzar-se en 
diferents aparells i funcions del cos humà ens ha permès 
aprofundir en la prevenció, el diagnòstic i el tractament 
de moltes malalties complexes. Però no cal oblidar que 
els éssers humans som un tot, i que moltes patologies 
s’aborden millor combinant el coneixement i l’atenció de 
diferents especialistes.   

Per això, al Consorci Sanitari de Terrassa hem creat 
UNITATS FUNCIONALS MULTIDISCIPLINÀRIES. Sanitaris 
de diferents especialitats col·laboren estretament per 
tenir cura de cada pacient de manera integral. No és el 
pacient qui ha de peregrinar d’una consulta a una altra, 
som nosaltres qui orbitem al voltant de les necessitats 
específiques de cada pacient.

• Patologia mamària
• Sol pèlvic
• Malaltia inflamatòria intestinal
• Càncer de còlon i recte
• Pacient crònic complex
• Unitat de demències
• Salut mental perinatal
• Ferides cròniques complexes
• Hepatologia
• Infeccions de transmissió sexual
• Pediatria social
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Afany per descobrir: 
recerca i 
desenvolupament

El corpus de coneixement clínic avança al mateix ritme que la ciència. Cada 
cop sabem més sobre el cos humà, sobre prevenció, diagnòstic i tractament 
de malalties, però encara queda molt per descobrir. Al Consorci Sanitari de 
Terrassa ens formem constantment per posar-nos al dia dels nous avenços 
mèdics. 

Però no ens conformem amb ser espectadors, nosaltres mateixos 
contribuïm a la ciència amb l’esforç diari dels nostres equips investigadors. 
Prioritzem una recerca multicèntrica, multidisciplinària i vinculada amb 
l’activitat assistencial. És a dir, investiguem per millorar la vida de milions 
de pacients, tant els més propers a nosaltres com els d’altres països.

 LÍNIES DE RECERCA CONSOLIDADES

• Genètica molecular: oftalmogenètica 
    i farmacogenètica.

• Neuropsicologia: malalties neurodegeneratives, mentals, 
   cerebrovascular. Rehabilitació cognitiva i cognició social.

• Qualitat: indicadors de gestió en laboratoris clínics. 
   Seguretat del pacient.

• Atenció Primària: factors de risc cardiovascular 
   (diabetis i obesitat).

• Digestiu: malaltia inflamatòries intestinal, hepatopatia 
   crònica i diagnòstic precoç i no invasor dels tumors 
   colorrectals.

• Salut Mental: esquizofrènia i altres malalties del cervell: 
   neurofisiologia, neuroimatge i genètica.

• Envelliment saludable: demències, dependències i noves 
   tecnologies aplicades.

• Traumatologia: patologia d’espatlla i cirurgia ortopèdica.

• Malalties infeccioses: bacterièmies, gèrmens 
   multiresistents, rickettsiosis.
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LÍNIES DE RECERCA EMERGENTS

• Investigació biomèdica en càncer: radioteràpia, 
   clínica oncològica, oncogeriatria, cures pal·liatives 
   i psicooncologia.

• Addiccions no tòxiques, dèficit d’atenció-
   hiperactivitat i trastorns d’ansietat.

• Medicina de l’esport: esport i hàbits saludables; 
   esport i càncer.

• Neurociència aplicada: esclerosi múltiple i malaltia 
   de Parkinson.

• Salut penitenciària: telemedicina.

• Cirurgia: seqüeles funcionals de la cirurgia del 
   recte anterior.

• Unitat de ferides cròniques: úlceres de cama, 
   úlceres de peu diabètic, aplicació de larves per 
   desbridar ferides i viscoelàstica per a la prevenció 
   d’úlceres per pressió.

Articles publicats 
I factor d’impacte

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Factor d’impacte No Factor d’impacte
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Transmetent 
coneixement: 
formem els 
sanitaris del futur

El Consorci Sanitari de Terrassa té una llarga tradició docent, 
que s’inicia al 1979 amb els primers programes de postgrau. 

Formem professionals de la Medicina, d’Infermeria i de 
Psicologia Clínica. A més, al nostre centre es realitzen 
pràctiques de grau: Medicina, Farmàcia, Genètica,  Física, 
Psicologia, Infermeria, Odontologia, Fisioteràpia, Treball 
Social i Teràpia Ocupacional passen per les nostres 
instal·lacions per adquirir experiència i completar la seva 
formació universitària. També fan pràctiques amb nosaltres 
alumnes de cicles formatius de l’àmbit sanitari.

El coneixement és patrimoni de 
tothom i tenim el compromís
de preservar-lo. Part de la nostra 
vocació es garantir que els 
professionals del futur siguin tan bons 
com els del present, o encara millors Enguany tenim 124 Residents de diferents 

especialitats de Ciències de la Salut.

46 residents
-Anestesiologia i Reanimació
-Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
-Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
-Geriatria
-Medicina Interna
-Nefrologia
-Oftalmologia 
-Oncologia
-Pediatria
-Radiodiagnòstic

Unitats Docents Multiprofessionals

78 residents
- UDM Atenció Familiar i Comunitària
- UDM Obstetrícia i Ginecologia
- UDM Salut Mental

Assolim aquests objectius mitjançant la 
Fundació Joan Costa Roma, constituïda el 
1998 per impulsar la recerca, la docència, 
la formació i la innovació. 

El nostre proper objectiu és esdevenir 
Centre Universitari de la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC) i obrir 
les portes a futurs estudis universitaris 
relacionats amb les Ciències de la Salut. 

Col·laborem amb l l’Escola Universitària 
d’Infermeria i Teràpia Ocupacional de 
Terrassa  (EUIT), vinculada a la UAB, que 
imparteix estudis d’Infermeria i Teràpia 
Ocupacional i ofereix diversos màsters 
i postgraus.
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Una mà estesa: 
molt a prop teu

La Responsabilitat Social Corporativa impregna tot el que som i el 
que fem. Com es diu col·loquialment, “la portem a la sang”. O, més 
aviat, a l’ADN. La incorporem a la gestió diària, a tots els processos i 
procediments. I l’efecte és ben visible en cinc grans àmbits d’impacte:

BON GOVERN
• Portal de la transparència.
• Codi de bon govern.
• Comitè d’ètica assistencial.
• Codi ètic del CST.

AMBIENTAL
• Establiment d’una política mediambiental.
• Gestió de residus.
• Eficiència energètica.
• Plans d’estalvi energètic (central debiomassa).
• Espai “De Biomassa”

LABORAL
• Formació i desenvolupament professional.
• Adaptació dels llocs de treball.
• Unitat de Mediació Sanitària.
• Pla d’igualtat de gènere.
• Projecte de deshabituació tabàquica 
   per a personal sanitari.

SOCIAL
• Col·laboracions amb ONG.
• Ajuts directes a persones en situació de risc social.
• Projectes col·laborats amb els ciutadans.
• Activitats de cooperació amb institucions locals.
• Promoció d’hàbits saludables i activitats 
   de prevenció.
• Voluntariat
• Activitats de foment de la integració 
   en la societat.

ECONÒMIC
• Garantir l’eficiència 
   econòmica i sostenibilitat.
• Pla de viabilitat.
• Plans d’estalvi.




