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SERVEI D’ALERTES 
 
- En què consisteix 
- Qui el pot utilitzar 
- On consultar els butlletins 
- Com rebre i subscriure els butlletins 
- Com anul·lar la subscripció 
 

En què consisteix 
 

El servei d’alertes o difusió selectiva de la informació (DSI) és un servei personalitzat 

que us ofereix la possibilitat de rebre per correu electrònic o a un lector de RSS els 

butlletins següents: 

 

- Notícies d’actualitat: 
Butlletins electrònics elaborats a partir d’una selecció d’articles i de notícies 

aparegudes en publicacions especialitzades, mitjans de comunicació i webs 

d’institucions oficials, d’àmbit estatal i internacional, sobre les temàtiques 

següents: 

 

 Addiccions (setmanal) 

Dependència de l’alcohol, drogues, tabac i altres pràctiques més enllà del 

control voluntari.  

 Atenció primària i hospitalària (setmanal) 

Gestió i prestació de serveis, i professionals en l’atenció primària i 

hospitalària. 

 Farmàcia (setmanal) 

Gestió i prestació farmacèutica, medicaments i productes sanitaris. 

 Gestió, administració sanitària i recerca (setmanal) 

Planificació, gestió i avaluació de serveis sanitaris. Recerca i formació. 

 Protecció de la salut (setmanal) 

Riscos de l’entorn que afecten la salut de les persones (higiene i seguretat 

alimentària, salut ambiental). 

 Salut pública (setmanal) 

Epidemiologia, medicina preventiva, incidència, control i prevenció de la 

sida, i promoció de la salut (malalties cròniques, alimentació i nutrició, i 

salut maternoinfantil).  
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- Butlletí legislatiu (diàriament): 

Informació sobre les darreres disposicions aparegudes als diaris oficials (DOGC,  

BOPC, BOE i DOUE) sobre les àrees temàtiques d’interès per al personal del 

Departament. 

 

- Novetats bibliogràfiques: 

Notícies i informació bibliogràfica referent a l’activitat de la Biblioteca i sobre els 

documents que s’han adquirit recentment: 

 

 Notícies i novetats al fons general de la Biblioteca (mensual) 

 Notícies i novetats al fons específic de l’OMS (irregular) 

 

La Biblioteca es compromet a: 

- Informar diàriament, de dilluns a divendres, per correu electrònic, per RSS i al web 

de la Biblioteca, de les darreres disposicions aparegudes als diaris oficials (DOGC, 

BOE, DOUE i Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya) sobre les àrees 

temàtiques d’interès per al personal del Departament. 

 

- Informar mensualment, per correu electrònic, per RSS i al web de la Biblioteca, de 

les darreres novetats de documents que s’han incorporat al fons bibliogràfic. 

 

- Enviar setmanalment per correu electrònic, per RSS i al web de la Biblioteca els 

butlletins elaborats a partir d’una selecció d’articles i de notícies relacionades amb 

el món de la salut aparegudes en publicacions especialitzades, mitjans de 

comunicació i webs d’institucions oficials, d’àmbit estatal i internacional.  

 

Qui el pot utilitzar 
 
Tot el personal adscrit a qualsevol organisme dependent del Departament de Salut i 

del CatSalut pot subscriure’s per rebre per correu electrònic els butlletins, o bé 

sindicar-ne els continguts per RSS o consultar-los directament al Web del Servei 

d’alertes. 

I, de forma lliure i gratuïta, els ciutadans poden consultar els butlletins o sindicar-ne els 

continguts per RSS al Web del Servei d’alertes. 
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On consultar els butlletins 
 
Podeu consultar tots els butlletins al web del Servei d’alertes 
 
           A l’adreça: http://bibvirsalut.webnode.com  
 
 

Com rebre i subscriure els butlletins 
 

Amb la sindicació dels RSS del servei d’alertes es poden rebre a un lector de 

RSS les notícies o butlletins en el moment que es publiquin al web del servei 

d'alertes. L’accés és lliure i gratuït. 

 

@ 
 

Tot el personal adscrit a qualsevol organisme dependent del Departament de Salut 

i del CatSalut pot donar-se d’alta per rebre els butlletins per correu electrònic per 

dues vies: 

o Enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic  

biblioteca.salut@gencat.cat indicant a l'assumpte Subscriure Nom del 

butlletí  

o Omplint el formulari d’alta disponible a l’apartat de la Biblioteca de la 

intranet del Departament de Salut.  

Com anul·lar la subscripció 
 

Anul·lant la sindicació dels continguts del lector de habitual ja no es rebran les 

notícies o butlletins en el moment que es publiquin al web del servei d'alertes.  

 

@ 
 

Tot el personal adscrit a qualsevol organisme dependent del Departament de Salut 

i del CatSalut que rep els butlletins per correu electrònic pot donar-se de baixa per 

dues vies: 

o Enviant un missatge a l’adreça de correu electrònic  

biblioteca.salut@gencat.cat indicant a l'assumpte Anul·lar  Nom del 

butlletí  

o Omplint el formulari de baixa disponible a l’apartat de la Biblioteca de la 

intranet del Departament de Salut.  

http://bibvirsalut.webnode.com/rss/
http://bibvirsalut.webnode.com/
http://bibvirsalut.webnode.com/
http://146.219.23.93/ics-wpd/consultes/Biblioteca/dsi/f_dsi.htm
http://bibvirsalut.webnode.com/
http://146.219.23.93/ics-wpd/consultes/Biblioteca/dsi/f_baixa_dsi.htm
maito:biblioteca.salut@gencat.cat
maito:biblioteca.salut@gencat.cat
http://bibvirsalut.webnode.com

