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27 anys d’experiència

Àrea Social
 7 Residències d’Avis 
 12 Centres de Dia
 4 SAIAR (Servei d’Atenció Integral 
  d’Àmbit Rural)
 2 CRAE (Centre Residencial d’Acció
  Educativa)
 4  SAD (Servei d’Atenció Domiciliària)
 2 EVO/SEVAD (Servei de Valoració de la   
  Discapacitat i la Dependència)
 1  Centre d’Acollida i Activitats per a 
  persones amb Drogodependència
 1  Punt de Trobada per a Famílies
 1  Punt Òmnia Amposta

Àrea Salut
7 Hospitals
5 Centres d’Atenció Primària de Salut
6  PADES (Programa d’Atenció 
 Domiciliària Equip de Suport)
6  Centres de Rehabilitació
1  Hospital de Dia de Malalties 
 Neurodegeneratives
1  Unitat de Radioteràpia Satèl·lit
2  CAS (Centre d’Atenció a les
 Drogodependències)

Grup SAGESSA: assistència sanitària, 
social i educativa pública al servei dels 
ciutadans de les comarques meridionals
Oferir una atenció sanitària, social
i educativa de qualitat i fer-ho 
des de l’àmbit de servei públic 
és l’objectiu que va portar ajunta-
ments i consells comarcals a unir 
esforços per crear, el 1989, el Grup 
SAGESSA, entitat pública que des 

d’aleshores participa en la plani-
ficació, la promoció, el desenvo-
lupament i la consolidació d’un 
model de salut, serveis socials i 
educatiu públic al Baix Camp, el 
Priorat, la Ribera d’Ebre, la Terra 
Alta, el Baix Ebre i el Montsià.

Entitat pública amb 3.500 
professionals que des de fa 27 
anys atén les necessitats de la 
població, en l’àmbit dels serveis 
públics de salut, social i educatiu

Disposem de 614 places educatives 
repartides en 13 escoles bressol i 
18 serveis i projectes educatius

Oferim 902 places socials (residències, 
centres de dia...) amb una ocupació de 
211.520 estades i 105.000 hores/any 
en Serveis d’Ajuda a Domicili

24.548 intervencions 
quirúrgiques 

179.400 urgències

721.660 visites programades

658.720 visites a l’atenció 
primària

 479 llits d’aguts

 32.265 altes de pacients aguts

CATALUNYA

Àrea Educativa
 13 Escoles Bressol Municipals
 8 Programes i projectes grupals i comunitaris
 5 Programes “Centres Oberts” 
 1 Programa d’alternatives a l’oci juvenil
 1 Programa PEE (Pla Educatiu d’Entorn) Educa i Forma
 1 Centre de suport a la infància i a les famílies 
  “Mas Pintat”
 5 Activitats de dinamització pels Casals 
  de la Gent Gran
 7 Activitats d’estiu per a infants
 1 Acció comunitària integral a barris
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Introducció

El Grup SAGESSA neix el 14 d’abril de 1989 amb el propòsit inicial de gestionar serveis sanitaris. Progres-
sivament però, supera aquesta faceta fins a convertir-se en un ens que vol donar una resposta àgil i 
d’anticipació als reptes assistencials que es plantegen en el nostre entorn i garantir un servei líder.

El Grup SAGESSA (Grup d’Assistència Sanitària i Social) és una entitat de titularitat pública dedicada a la 
promoció dels serveis assistencials en els seus diferents nivells, és a dir:

• Atenció hospitalària

• Atenció primària

• Atenció sociosanitària

• Atenció social

• Atenció educativa

en l’àmbit geogràfic de les comarques del sud de Catalunya.

Actualment, formen part del Grup els consells comarcals de 
les sis comarques on està implantat (el Baix Camp, la Ribera 
d’Ebre, el Baix Ebre, el Priorat, la Terra Alta i el Montsià) i els 
centres ubicats en el territori que són: l’Hospital Universitari 
Sant Joan de Reus, l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre, 
l’Hospital de la Santa Creu de Jesús-Tortosa i l’Hospital 
Comarcal d’Amposta. A més d’aquests centres, durant els 
últims anys se li han incorporat altres que comparteixen 
els mateixos objectius i en aquests moments el Grup el 
forma un equip humà de més de 3.500 professionals, que 
desenvolupa la seva activitat professional en equipaments 
sanitaris, socials i educatius.

D’altra banda, per poder impulsar la docència i la recerca 
en l’àmbit territorial, es va constituir el 1997 la Fundació 
RECERCA, ens que fomenta la investigació i promociona la 
formació continuada a través de les accions i programes propis 
o amb entitats concertades. En definitiva, el Grup SAGESSA 
es compromet a vetllar pel present i futur de la qualitat 
assistencial de les nostres comarques.

CATALUNYA
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Cartera de serveis

• Atenció primària de salut
La prevenció de la malaltia i promoció de la salut, l’atenció directa (diagnòs-
tic i tractament) tant en els centres d’Atenció Primària com al domicili dels 
nostres pacients.

• Atenció d’aguts 
L’hospitalització d’aguts, les urgències, les consultes ambulatòries d’espe-
cialitats, la cirurgia ambulatòria i de curta estada, les exploracions comple-
mentàries i la diàlisi.

• Atenció sociosanitària 
La convalescència, la llarga estada, les cures pal·liatives, el PADES, 
l’hospital de dia, l’UFISS oncològica i l’UFISS geriàtrica.

• Atenció social 
La Residència d’Avis, el Centre de Dia per a la gent gran, l’EVO i el SEVAD 
(valoració i observació de la dependència i la discapacitat), el SAIAR (aten-
ció integral d’àmbit rural) i el Centre Residencial d’Acció Educativa.

• Atenció educativa 
Les escoles bressol municipals, els projectes i programes grupals i comu-
nitaris i activitats de dinamització.

• Educació especial

• Gestió sanitària

• Formació i docència 

• Consultoria en gestió de sistemes de salut
 en l’àmbit nacional i internacional

Visió, missió i valors
La nostra Visió

Volem ser líders i referents en la prestació de serveis de salut, socials i edu-
catius amb voluntat de créixer tant dins com fora del nostre àmbit territorial.

La nostra Missió
Som un grup de titularitat pública format per persones compromeses a 
donar serveis d’excel·lència en els àmbits de l’atenció sanitària, social i 
d’acció educativa.

Els nostres Valors 
Regles que guien l’actuació de l’organització de tots els professionals 
del Grup SAGESSA:

• Compromís vers el ciutadà
• Donem importància als nostres professionals
• Compromís ètic
• Creativitat i innovació
• Estil de direcció flexible i participatiu
• Sostenibilitat
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Àrea Salut

Distribució per àrees

7  Hospitals
5  Centres d’Atenció Primària de Salut
6  PADES (Programa d’Atenció   
 Domiciliària Equip de Suport)
6  Centres de Rehabilitació

1  Hospital de dia de Malalties 
 Neurodegeneratives
1  Unitat de Radioteràpia Satèl·lit
2  CAS (Centre d’Atenció a les 
 Drogodependències)
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Àrea Social

7

 7 Residències d’Avis
 12 Centres de Dia
 4  SAIAR (Servei d’Atenció Integral 
  d’Àmbit Rural)
 2  CRAE (Centre Residencial 
  d’Acció Educativa)
 4  SAD (Servei d’Atenció Domiciliària)

2  EVO/SEVAD (Servei de Valoració de la  
 Discapacitat i la Dependència)
1  Centre d’Acollida i Activitats per a 
 persones amb Drogodependència
1  Punt de Trobada per a Famílies
1 Punt Òmnia Amposta
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Àrea Educativa

 13 Escoles Bressol Municipals
 8 Programes i projectes grupals i comunitaris
 5 Programes “Centres Oberts” de l’Ajuntament de Reus
 1 Programa “ALTERSUER 2013” d’alternatives a l’oci juvenil. Projectes tallers saludables
 1 Programa PEE (Pla Educatiu d’Entorn) Educa i Forma. Contractació, servei dinamit-
  zació i monitoratge
 1 Centre de suport a la infància i a les famílies “Mas Pintat”
 5 Activitats de dinamització, de coneixement de la informàtica i de la creativitat pels 
  Casals municipals de la Gent Gran de l’Ajuntament de Reus
 7 Activitats d’estiu per a infants. Coordinació i monitoratge en els projectes dels plans 
  comunitaris de l’Ajuntament de Reus
 1 Acció comunitària integral a barris de l’Ajuntament de Reus
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Baix Camp

Distribució comarcal

Vandellòs

Pratdip

Castellvell 
del Camp

La Selva 
del Camp

Cambrils

Riudoms

REUS

L’Hospitalet 
de l’Infant

BAIX 
CAMP
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•  Centres: 25

•  Professionals: 2.309
 (persones físiques)

•  Percentatge de facturació: 67,12 %
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Ribera d’Ebre

RIBERA 
D’EBRE

Móra 
la Nova

Flix

La Torre de 
l’Espanyol

Benissanet

Ascó

MÓRA 
D’EBRE

Riba-roja 
d’Ebre

Tivissa

•  Centres: 11

•  Professionals: 531
 (persones físiques)

•  Percentatge de facturació: 9,78 %
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TERRA 
ALTA

La Fatarella

Batea

GANDESA

Vilalba 
dels Arcs

Terra Alta

•  Centres: 5

•  Professionals: 107
 (persones físiques)

•  Percentatge de facturació: 0,54 %
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BAIX EBRE

TORTOSA

El Perelló

Baix Ebre

•  Centres: 7

•  Professionals: 644
 (persones físiques)

•  Percentatge de facturació: 14,45 %
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Montsià

•  Centres: 7

•  Professionals: 338
 (persones físiques)

•  Percentatge de facturació: 8,11 %

MONTSIÀ
St. Carles de la Ràpita

Alcanar

AMPOSTA

Sant Jaume
d’Enveja
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Xifres Clau

•  3.957 professionals (persones físiques)

•  56 % de la plantilla a temps complet

•  78,2 % de dones a la plantilla 

•  22,3 hores de mitjana de formació per professional

•  635 alumnes acollits en pràctiques

•  75 residents docents

•  529 activitats de docència

•  215 activitats de recerca

•  440 consultors

•  Facturació agregada: 252.581.782 €
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Evolució plantilla mitjana 2009-2015

 Facturació

 TOTAL 2.667 2.783 2.870 2.826 3.056 3.178 3.318

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total facturació
agregada al Grup 221.284.650 € 227.352.783 € 234.780.000 € 235.587.572 € 232.248.844 € 243.857.119 € 252.581.782 €
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Av. del Doctor Josep Laporte, 2
43204 Reus
Tel. 977 312 228
Fax 977 323 690
comunicacio@grupsagessa.cat
www.grupsagessa.cat


