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PRESENTACIÓ DEL I CONGRÉS CATALÀ DE 
GESTIÓ CLÍNICA I SANITÀRIA

Benvolgudes, benvolguts,

La Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS) va néixer fa deu anys. A la Junta Directiva ens fa molta 

il·lusió celebrar aquest aniversari i anunciar-vos l’organització, el mes de novembre de 2022, del I Congrés 

de la SCGS, que hem anomenat Congrés Català de Gestió Clínica i Sanitària.

La celebració d’aquesta trobada, nova en el calendari, però que dona resposta a un llarg desig de la Junta, 

respon als mateixos principis de la SCGS que volem difondre entre tots els professionals de la gestió 

sanitària del país: promoure un marc independent per posar en valor la professió dels gestors sanitaris; 

compartir, difondre i generar coneixement sobre gestió sanitària, i crear un camp d’influència a partir de 

l’anàlisi d’experts i l’exploració d’experiències.

El Congrés s’adreça als professionals que, des de diverses disciplines, intervenen en la gestió del sector 

de la salut i que tenen interès a aportar valor en les seves decisions gestores: directius, planificadors, 

comandaments assistencials, clínics interessats en la gestió, gestors de l’àmbit de la recerca i el coneixement, 

responsables dels diferents sectors de serveis i gestors de les indústries tecnològiques i farmacèutiques. 

Tothom està cridat a participar-hi i compartir aquest nou espai de trobada que, a partir d’aquesta primera 

edició, se celebrarà de manera bianual i que respon a l’interès per la gestió clínica i la gestió sanitària. A la SGCS 

ja comptàvem amb el precedent de les vuit edicions de les Jornades Anuals de Right Care, fins 

ara l’espai de referència per descobrir les millors experiències locals i internacionals 

sobre gestió clínica, i també amb la celebració de set Jornades Anuals de 

Gestió Directiva, dirigides a compartir coneixement capdavanter a 

través d’experts en diversos àmbits del management. Ara reunim 

en aquest Congrés les dues línies de treball per respondre a la 

mateixa inquietud: compartir amb ponents de primer nivell 

la gestió innovadora, les transformacions organitzatives i 

estructurals més interessants i les expectatives futures de 

la gestió sanitària.



BENVINGUDA

PROGRAMA - 4

01
El mes de novembre vinent ens trobarem a Sitges per participar en un congrés que, amb el lema “Més 
valor”, volem que sigui especial, no només per la qualitat de les aportacions que es donaran a conèixer, 
sinó també perquè haurà d’assentar les línies d’acció per transformar una gestió sanitària que respongui 
a les necessitats d’una etapa postpandèmia. Així, gaudirem de dos dies de trobada, amb conferenciants 
internacionals, amb ponències distribuïdes en sis eixos temàtics i amb experiències de prestigi que 
seleccionarem perquè optin a ser guardonades.

El Comitè Científic, presidit pel doctor Jordi Varela, ja està treballant de ferm per oferir uns continguts 
acurats i que responguin a les expectatives que ens hem marcat per a aquesta primera edició.

Paral·lelament, hem establert acords amb diverses societats científiques, sota l’adscripció de l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, per tal que el nostre Congrés incorpori una 
mirada transversal i pugui captar el màxim interès, aspectes dels quals des de la SCGS sempre hem fet 
bandera. En aquesta primera edició del Congrés, comptem amb la participació de la Societat Catalana de 
Qualitat Assistencial, la Societat Catalana de Salut Digital i la Societat Catalana d’Arquitectura Sanitària.

En aquesta línia, cal destacar l’acord amb la comunitat de pràctica XPA-Barcelona (Experiència del Pacient), 
que tindrà una participació important en el Congrés Català de Gestió Clínica i Sanitària. Així, pretenem 
que la seva trobada anual coincideixi cada dos anys amb la nostra, com a mostra del nostre compromís de 
situar l’experiència del pacient com un dels motors de canvi en diversos àmbits de la gestió sanitària.

A Sitges, el novembre vinent, ens espera la primera edició d’un congrés que vol convertir-se en un punt de 
referència per a la gestió sanitària catalana que aposta per transformar-se i mirar cap al futur. Convidem a 
participar-hi a tots els professionals de l’àmbit de la salut que tenen interès a millorar l’aportació de valor 
a les seves decisions.

Rebeu una salutació ben cordial,

Ramon Cunillera Grañó
President del Comitè Organitzador del Congrés Català de 

Gestió Clínica i Sanitària
President de la Societat Catalana de Gestió Sanitària
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  President

 Ramon Cunillera Director gerent del Consorci Sanitari del Maresme. President de la Societat 
Catalana de Gestió Sanitària

  Vicepresident

 Jordi Varela Professor d’ESADE i editor Avenços en Gestió Clínica. Vicepresident de la 
Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Cristina Adroher Cap d’operacions del Pediatric Cancer Center de l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona. Tresorera de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Mònica Ballester Directora mèdica de l’Hospital de Mataró. Vocal de la Junta Directiva de la 
Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Xavier Bayona Director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). 
Vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Jaume Benavent Gerent de CAPSBE. Secretari de la Societat Catalana de Gestió Sanitària 

 Rafael Lledó Director general de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. Vocal de la 
Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Gemma Martínez Directora infermera de l’Hospital Clínic. Vocal de la Junta Directiva de la 
Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Núria Serra Directora executiva dels sectors del Vallès Occidental Est i Oest de la regió 
sanitària Metropolitana Nord del Servei Català de la Salut. Vocal de la Junta 
Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Pere Vallribera Gerent del Laboratori de Referència de Catalunya (LRC) i Imatge Mèdica 
Intercentres (IMI). Vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió 
Sanitària
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 Jordi Varela President del Comitè Científic. Vicepresident de la Societat Catalana de Gestió 
Sanitària

 Cristina Adroher Cap d’operacions del Pediatric Cancer Center de l’Hospital Sant Joan de Déu 
de Barcelona. Tresorera de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Hortensia Aguado Presidenta de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA) 

 Jordi Amblàs Director de l’Estratègia d’Atenció Integrada del Departament de Salut. 
Vicepresident de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia (SCGiG)

 Mònica Ballester Directora mèdica de l’Hospital de Mataró. Vocal de la Junta Directiva de la 
Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Conxita Barbeta Responsable d’atenció integrada de Drets Socials

 Beatriu Bayés Directora de l’Institut Clínic de Nefrologia i Urologia de l’Hospital Clínic

 Xavier Bayona Director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). 
Vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Alba Brugués Adjunta a la Gerència de Consorci Agents de Salut (CASAP) Castelldefels. 
Presidenta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya. 
Vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Manel del Castillo Director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Vocal de la Junta 
Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària 

 Joan Carles Contel Membre del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat del Departament 
de Salut

 Ramon Cunillera President de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Joan Escarrabill Director del Programa d’Atenció a la Cronicitat a l’Hospital Clínic

 Glòria Gálvez Responsable de la Unitat d’Atenció Ciutadana de l’Hospital General Vall 
d’Hebron

 Francesc
 Garcia Cuyàs President de la Societat Catalana de Salut Digital

 Pau Gomar Director de Recursos Humans del Parc Salut Mar. Vocal de la Junta Directiva de 
la Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Rafael Lledó Director general de la Fundació Privada Hospital Asil de Granollers. Vocal de la 
Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Frederic Llordachs Fundador i CEO de Doctormatic. Vocal de la Junta Directiva de la Societat 
Catalana de Gestió Sanitària

 Tino Martí Director de l’Observatori La gestió importa de la Societat Catalana de Gestió 
Sanitària
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 Jordi Martínez Vicepresident de la Societat Catalana de Salut Digital

 Felip Miralles Director de la Unitat d’eHealth d’Eurecat

 Montse Moharra Directora d’estratègia de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS)

 Maria Luisa 
 de la Puente Programa de Qualitat. Parc  Sanitari de Sant Joan de Déu

 Ignasi Riera Director d’operacions del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. Vocal de la Junta 
Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària 

 Cristina Roure Adjunta a la Direcció Assistencial i directora de Farmàcia i Ús del Medicament 
del Consorci Sanitari de Terrassa

 Jordi Roviras Membre de la Comissió Gestora de la Societat Catalana d’Arquitectura i Salut 
(SCArqS)

 Sebastià Director del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat i del Pla Director
 Santaeugènia Sociosanitari del Departament de Salut 

 Núria Serra Directora executiva dels sectors del Vallès Occidental Est i Oest de la regió 
sanitària Metropolitana Nord del Servei Català de la Salut. Vocal de la Junta 
Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària

 Maximià Torruella Director general de PMMT Forward Thinking Healthcare Architecture 

 Joan Trias de Bes Responsable de la Comissió Gestora de la Societat Catalana d’Arquitectura i 
Salut (SCArqS)
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Cadascun dels sis temes comptarà amb una sessió de debat de 90 minuts i una sessió de presentació 
d’experiències de 90 minuts.
Les sessions de debat  estan programades  amb un conferenciant que disposa de 30 minuts per fer la seva 
presentació,  un moderador i tres panelistes que mantindran el debat amb el conferenciant i el públic 
durant 60 minuts.
Les sessions de presentació d’experiències estan programades  amb un moderador i 6 presentacions. Cada 
presentació disposarà de 8 minuts i restaran 42 minuts per als debats que les presentacions generin. 
S’establirà un premi a la millor presentació de cada àrea temàtica, que serà designat pel comitè científic.

Taula 1.  
L’experiència del pacient com a motor de canvi
L’organització de les dues sales de la taula 1 s’ha confiat als companys i companyes de l’XPatient Barcelona 
Congress, un esdeveniment que cada any, des del 2016, aplega a un miler de persones. Amb aquest bagatge, 
aquest grup d’emprenedors ens proposen un debat per anar donant forma a la idea que la implicació dels 
pacients hauria de ser capaç de transformar la manera com s’organitzen els serveis i, per això, caldrà que la 
seva veu estigui ben representada en els òrgans de direcció de les institucions sanitàries.

Taula 2.
Per un nou marc d’avaluació i contractació de serveis 
basat en el valor de la salut
La taula 2 proposa un debat entre els promotors de l’informe del mateix nom publicat per l’Observatori La 
gestió importa i els màxims representants del CatSalut i les patronals. L’elaboració del document ha estat 
coordinada per Jordi Varela i Tino Martí i ha comptat amb el següent grup d’experts: Cristina Adroher, Ana 
Clopés, Francesc Cots, David Elvira, Anna Garcia-Altés, Pere Ibern, Carles Illa, Xavier Pérez, María Luisa 
de la Puente i Cristina Roure.

Taula 3.
Competències directives i lideratges professionals 
basats en l’ètica
Xavier Marcet defensa que l’ètica hauria d’impregnar els lideratges, les competències i les organitzacions, 
amb la finalitat de generar uns ambients de treball respectuosos amb les capacitats de cada professional 
i, per tant, més eficients i valuosos. Donada la rellevància d’aquest discurs, ens ha semblat oportú aplegar 
directius, clínics i docents a debatre amb el propi Xavier Marcet l’abast de les seves propostes en les 
organitzacions sanitàries.



ÀREES TEMÀTIQUES04

PROGRAMA - 9

Taula 4.
El repte de la transformació digital de les 
organitzacions
Avui tothom en parla. La transformació digital canviarà el sistema sanitari tal com el coneixem: les 
professions i les especialitats, però també els models organitzatius i les maneres com els proveïdors de 
serveis es relacionen amb els seus usuaris, com de fet ja està passant en els altres sectors de l’economia. 
Aquest debat l’hem volgut emmarcar amb tecnòlegs, però també hi hem volgut incorporar directius 
d’atenció primària, hospitals i centres formatius.

Taula 5.
La imprescindible integració de serveis per atendre 
els pacients complexos
En plena fase de creació de l’Agència d’atenció integrada social i sanitària, ens ha semblat oportú emmirallar-
nos en l’experiència anglesa que està avançant en un model d’”integrated care services” a nivell territorial 
i en canvis legislatius i pressupostaris per compartir el finançament social i sanitari a l’hora d’atendre 
persones amb necessitats complexes.

Taula 6.
Les infraestructures sanitàries dels temps que venen
Els nous temps i les seves exigències estan afectant les infraestructures de totes les organitzacions 
sanitàries, les quals han de contemplar les noves tendències com l’ambulatorització de cada cop més 
processos, els punts de treball per a l’assistència virtual i la telemedicina, els espais per al treball en equip 
multidisciplinari, les noves competències professionals, la major implicació dels pacients a tots el nivells, 
sense oblidar els requeriments de l’emergència climàtica.
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Dijous 3 de novembre 

AUDITORI - DEBATS SALA 1  EXPERIÈNCIES

9:00-9:30 Inauguració del Congrés

9:30-11:00 T1 - L’experiència com a motor de canvi
T2 - Per un nou marc d’avaluació i 
contractació de serveis basats en el valor 
de la salut

11:00-11:30 Pausa cafè

11:30-13:00
T2 - Per un nou marc d’avaluació i 
contractació de serveis basats en el 
valor de la salut

T1 - L’experiència del pacient com a motor 
de canvi

13:00-14:00 Dinar

14:00-15:30 T3 - Competències directives i 
lideratges professionals basats en l’ètica

T4 - Transformació digital de les 
organitzacions com a repte

15:30-16:00 Pausa cafè

16:00-17:30 T4 - Transformació digital de les 
organitzacions com a repte

T3 - Competències directives i lideratges 
professionals basats en l’ètica

17:30-18:30 C1 - Conferència especial

Divendres 4 de novembre 

AUDITORI - DEBATS SALA 1 EXPERIÈNCIES

9:00-10:30
T5 - La imprescindible integració 
de serveis per atendre els pacients 
complexos

T6 - Les infraestructures sanitàries dels 
temps que venen

10:30-11:00 Pausa cafè

11:00-12:30 T6 - Les infraestructures sanitàries dels 
temps que venen

T5 - La imprescindible integració de 
serveis per atendre els pacients complexos

12:30-13:30  C2 - Conferència especial

13:30-14:00 Cloenda del Congrés
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Dijous 03 de novembre 

 08.00 – 09.00h. Entrega d’acreditacions

 09.00 – 09.30h. Inauguració del Congrés

 09.30 – 11.00h. AUDITORI  DEBATS  

Taula 1. L’experiència del pacient com a motor de canvi
Conferenciant 
Josep Maria Campistol. Director Gerent de l’Hospital Clínic

Moderadora
Montse Moharra. Directora d’estratègia de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (AquAS)

Panelistes
Carlos Molina. Cap de la unitat d’ictus de l’Hospital Vall d’Hebron

Felip Miralles. Director Unitat eHealth EURECAT Centre Tecnològic de Catalunya

Georgina Deulofeu. L’experiència com a pacient en la millora de serveis

Antoni Tombas. President de l’Associació de Malalts de Ronyó de Catalunya 
(ADER). Experiència associació de pacients

SALA 1 EXPERIÈNCIES
Taula 2 - Per un nou marc d’avaluació i contractació de serveis basat 
en el valor de la salut
Moderador
Xavier Bayona. Director de l’AQuAS. Vocal de la Junta Directiva de la SCGS

 11.00 – 11.30h. Pausa Cafè
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 11.30 – 13.00h. AUDITORI  DEBATS  
Taula 2 - Per un nou marc d’avaluació i contractació de serveis basat 
en el valor de la salut
Conferenciant
Jordi Varela. Consultor. Vicepresident de la SCGS

Moderador
Ramon Cunillera. Director Gerent del Consorci Sanitari del Maresme. President de la SCGS

Panelistes
Gemma Craywinckel. Directora del CatSalut

Roser Fernández. Directora de La Unió. Associació d’entitats sanitàries i socials

José Augusto García. Director del Consorci de Salut i Social de Catalunya

SALA 1 EXPERIÈNCIES
Taula 1. L’experiència del pacient com a motor de canvi
Moderador
Joan Escarrabill. Director de la Unitat d’Experiència dels Pacients de l’Hospital Clínic 

 13.00 – 14.00h. Dinar a la zona d’exposició comercial 

 14.00 – 15.30h. AUDITORI  DEBATS  
Taula 3. Competències directives i lideratges professionals basats 
en l’ètica
Conferenciant
Xavier Marcet. President de Drucker Society

Moderador
Ignasi Riera. Director d’Operacions Assistencials del Parc Sanitari de Sant Joan de 
Déu. Vocal de la Junta directiva de la SCGS

Panelistes
Yolanda Lejardi. Directora Gerent de l’Institut Català de la Salut

Maria José Ribal. Cap de la Unitat Multidisciplinària d’Uro-Oncologia de l’Hospital Clínic

Lorena Molina. Directora del Campus Docent de Sant Joan de Déu. Universitat de 
Barcelona

SALA 1 EXPERIÈNCIES
Taula 4. El repte de la transformació digital de les organitzacions
Moderadora
Meritxell Davins. Directora de transformació i salut digital de la Gerència 
Metropolitana Nord de l’Institut Català de la Salut (ICS)
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 15.30 – 16.00h. Pausa Cafè

 16.00 – 17.30h. AUDITORI  DEBATS  
Taula 4. El repte de la transformació digital de les organitzacions
Conferenciant
Jorge Juan Fernández. Senior Executive i Director de Health & Digital Tech

Moderador
Frederic Llordachs. Doctomatic. Vocal de la Junta Directiva de la SCGS

Panelistes
Olga Pané. Directora gerent del Parc de Salut Mar. Vocal de la Junta Directiva de 
la SCGS

Mireia Sans. Directora del CAP Comte Borell (CAPSBE) de Barcelona

Pilar González. Directora del Grau d’Infermeria Blanquerna. Universitat Ramon Llull

SALA 1 EXPERIÈNCIES
Taula 3. Competències directives i lideratges professionals basats 
en l’ètica
Moderadora
Mònica Ballester. Directora mèdica de l’Hospital de Mataró. Vocal de la Junta 
Directiva de la SCGS

 17.30 – 18.30h. AUDITORI
Conferència especial - Els reptes de la societat actual
Presentació
Tino Martí. Director de l’Observatori La gestió importa de la SCGS

Conferenciant
Genís Roca. Expert en internet, president de la Fundació puntCat, coordinador del 
grup de treball Catalunya 2022 i director del post-grau en transformació digital de 
la Universitat Pompeu Fabra. Autor de diversos llibres i conferenciant reconegut
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Divendres 04 de novembre 
 08.00 – 09.00h. Entrega d ácreditacions

 09.00 – 10.30h. AUDITORI  DEBATS  
Taula 5. La imprescindible integració de serveis per atendre els 
pacients complexos
Conferenciant
Sarah Reed. Senior Fellow. Nuffield Trust. UK

Moderadora
Aïna Plaza. Directora General de Planificació en Salut. Departament de Salut

Panelistes
Marco Inzitari. Director Assistencial de Docència i Recerca del Parc Sanitari Pere 
Virgili

Oriol Fuertes. Director general de Qida

Conxita Barbeta. Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya

SALA 1 EXPERIÈNCIES
Taula 6. Les infraestructures sanitàries dels temps que venen
Moderadora
María Luisa de la Puente. Experta en Qualitat. Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. 
Vocal de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA)

 10.30 – 11.00h. Pausa Cafè
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 11.00 – 12.30h. AUDITORI  DEBATS  
Taula 6. Les infraestructures sanitàries dels temps que venen
Conferenciant
Patricio Martínez. Soci-Director PMMT “forward thinking healthcare architecture”

Moderador
Manel del Castillo. Director Gerent de l’Hospital de Sant Joan de Déu. Vocal de la 
Junta Directiva de la SCGS

Panelistes
Martí Ballart. Cap d’inversions i de patrimoni del CatSalut

Alba Brugués. Adjunta a Gerència del CASAP. Vocal de la Junta directiva de la 
SCGS. Presidenta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya 
(AIFiCC)

Albert de Pineda. PinerArq

SALA 1 EXPERIÈNCIES
Taula 5. La imprescindible integració de serveis per atendre els 
pacients complexos
Moderadora
Anna Aran. Gerent de l’Àmbit Metropolità Nord de la Regió sanitària Barcelona del 
Catsalut

 12.30 – 13.30h. AUDITORI
Conferència especial - Aprimar organigrames i promoure equips 
autogestionats
Presentació
Jordi Varela. Consultor. Vicepresident de la SCGS

Conferenciant
Pim de Morree. Fundador de Corporate Rebels

Joost Minnaar i Pim de Morree, dos joves executius neerlandesos, expliquen en 
el llibre “Corporate Rebels” que a l’estiu del 2015, tot prenent una cervesa en 
una terrassa de Barcelona, van decidir abandonar les seves brillants carreres i 
dedicar els seus esforços professionals a entendre quina era la clau que feia que 
algunes empreses aconseguien que els seus treballadors s’hi sentissin implicats 
i altres no. Amb aquesta empenta van visitar més de cent companyies amb 
models organitzatius innovadors arreu del món i, amb el que van aprendre, van 
fundar un corrent de pensament que promou l’obtenció de resultats mitjançant 
el compromís dels treballadors.

 13.30 – 14.00h. Cloenda del Congrés
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Tel. 933 668 093

Adreça electrònica: congresgestiosanitaria@gbtspain.com




