
 

 

 

16 de gener de 2018  

PLA ESTRATÈGIC DEL CONSELL CONSULTIU DE PACIENTS DE CATALUNYA 2017-2020                      

Reunió a la Conselleria de Salut:  

Com a entitats de pacients adherides al CCPC ens 
convidem a participar en l’elaboració d’aquest Pla.  

El foment de la participació de les persones amb 
necessitats de salut és actualment una de les 
principals palanques de canvi del nostre model de 
planificació, desenvolupament i avaluació de les 
polítiques públiques en salut. 

 El Pla estratègic del Consell Consultiu de Pacients de 
Catalunya 2017-2020, que és el marc de treball 

d’aquest òrgan per als propers quatre anys, ha recollit com a estratègia la voluntat de 
treballar la participació del CCPC als diferents nivells del sistema de salut.  

Aquest Pla d’acció té tres objectius claus:  

1. Promoure que la participació ciutadana esdevingui una pràctica habitual 
incorporada a la dinàmica de funcionament del sistema de salut. 

2. Aconseguir més diversitat de ciutadans motivats i compromesos. 
3. Promoure una participació ciutadana en salut de qualitat, basada en la 

lògica de la deliberació, i incorporar-hi eines de suport. 

Per assolir aquests objectius, es defineixen les següents línies d’acció:  

 Acció 1. Configurar els espais estables de participació perquè esdevinguin 
plataformes àgils que la vehiculin i que permetin més diversitat de participants 

 Acció 2. Promoure que els centres de salut estiguin més oberts a la participació, a 
través del codisseny de serveis i de la implicació comunitària 

 Acció 3. Donar suport actiu a les entitats i al voluntariat perquè tinguin visibilitat i 
reconeixement i ampliar-ne la participació i la col·laboració en salut 

 Acció 4. Dinamitzar el grup motor i promoure la xarxa de participació ciutadana en 
salut en els diferents territoris, perquè esdevinguin un mecanisme d’impuls, 
d’assessorament i de contrast, i garanteixin la continuïtat, el retorn i la rendició de 
comptes dels avenços realitzats 

 Acció 5. Desplegar un pla de formació i sensibilització en participació ciutadana en 
salut vinculat a projectes concrets 

 Acció 6. Desplegar un pla de comunicació de la participació ciutadana en salut que 
reforci les dinàmiques d’escolta activa i la rendició de comptes 

 Acció 7. Recollir i difondre les bones pràctiques de participació ciutadana en salut 
existents 
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