
 

 
 

 

Societat Catalana de Gestió Sanitària  
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears  

CURS ACADÈMIC 2015-2016 

9 de març de 2016. De 17 a 19:00 h. 
Seu de l’ACMCB, Carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00  

 

 

 

 

 

 

Taula rodona i debat posterior obert al públic. 

Modera:  David Font. Director d’Estratègia i Planificació. Hospital 

Clínic de Barcelona 

Ponents: 

 Francesc Torralba. Professor i Director de la Càtedra Ethos 

d’ètica aplicada de la Universitat Ramon Llull de Barcelona. 

 

 Eduard Gratacós. Director de BCNatal, centre de medicina 

maternofeatl i neonatal de l’Hospital Clínic de Barcelona i de 

l’Hospital Sant Joan de Déu. Professor de la Universitat de 

Barcelona. 

 

 Loli Hinojosa. Responsable de la Unitat Funcional de Ferides 

Complexes. Consorci Sanitari de Terrassa. 

 
19:00 Conclusions i 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 €. 

 
El lideratge com a element clau en un moment de 

transformació del sistema sanitari: una reflexió i 

aprenentatge a partir de casos d’èxit 

És difícil assistir a una jornada o taula rodona de gestió sanitària on no es tracti 

sobre la necessitat i urgència d’una veritable transformació del sistema sanitari 

basada en el treball interdisciplinari i en xarxa entre professionals de diferents 

institucions. Com a exemple, la primera sessió d’enguany organitzada per la 

Societat Catalana de Gestió Sanitària que abordava aquest aspecte per resoldre el 

repte de la cronicitat. 

Hem après, en la teoria i en la pràctica, que un dels element clau,  potser el que 

més, per abordar amb èxit una transformació, de major o menor abast, és el 

lideratge. Estem aprenent també que la societat actual demana un lideratge 

diferent on la ètica i els valors són imprescindibles. 

Aquesta sessió pretén reflexionar sobre el lideratge, combinant una visió 

acadèmica, de la mà del filòsof Francesc Torralba, amb l’aprenentatge pràctic a 

partir de dues experiències transformadores d’èxit que ens explicaran els seus 

líders, en aquest cas professionals amb un vessant clínica i gestora. Ens agradaria 

sortir-ne amb unes quantes receptes  que ens servissin per millorar en la nostra 

gestió de persones i equips i alhora ens ajudessin a identificar els bons líders. 

David Font 
Membre de la Secció de Gestió Clínica  
Societat Catalana de Gestió Sanitària 
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