
 
 

 

 

 

Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS) 
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears (ACMCB) 

CURS ACADÈMIC 2015-2016 

30 de setembre de 2015 de les 17:00 a les 19:00 h. 
Seu de l’ACMCB, Carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00  

 

 

 

Taula rodona i posterior debat obert. 

Modera: 

Jaume Raventós. Director gerent de Quirónsalud a Catalunya. 

Membre de la Junta Directiva de la SCGS. 

Ponents: 

 Julián Vinué. Director del Programa Wayra Barcelona. 
Telefónica. 
 

 Josep Lluís Sanfeliu. Managing Partner YSIOSCAPITAL. 
 

 Jordi Martínez. Responsable d’Innovació. Fundació TIC 
Salut. 

 

 Enric Álvarez. Cap del Servei de Psiquiatria. Hospital de 
Sant Pau. 

 

19:00 Cloenda 

 
Inscripcions 
És necessari confirmar la seva assistència el més aviat possible per 
correu electrònic a scgs@academia.cat tot indicant el seu nom, 
cognom, empresa o centre i càrrec. 
 
Us recordem que aquesta és una sessió adreçada i gratuïta per als socis de la SCGS; per tal de 
ser-ne, només cal que sigueu membres de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 

Catalunya i de Balears (trobareu més informació a la web www.academia.cat).  

 
Les persones interessades que no siguin sòcies caldrà que s’adrecin a la recepció per demanar 
la targeta d’accés a la sala i pagar un import per a no socis de 10 €. 

Innovació i TIC 
 
Presentació 
 
Les Tecnologies de la informació de la Comunicació esdevenen una oportunitat 

per transformar els models de negoci i els processos de treball. Actualment el 

sector de la salut està iniciant una transformació impulsada per l’ús d’aquestes 

noves tecnologies.  

En aquesta sessió s’abordarà aquest fet des de la perspectiva de la innovació, i 

per aquest motiu es donarà a conèixer com s’està treballant en aquest àmbit des 

de diverses visions.  

Per una part, des d’una incubadora internacional d’start up com és el Programa 

Wayra i de l’altra, s’analitzarà on s’estan prioritzant els recursos els fons de 

capital, i finalment, com des de la gestió pública s’està treballant en avançar en la 

innovació TIC, primer des de la mateixa Administració i després des dels 

hospitals. 

Jaume Raventós 
Director gerent de Quirónsalud a Catalunya 
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