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4 de maig de 2017. De 16 a 18:00 h. 
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Inscripcions: Cal confirmar assistència emplenant aquest formulari. Per 
qualsevol dubte us podeu adreçar al correu electrònic a 
scgs@academia.cat (Gemma Bruna) 
 

Amb el suport 

             

 

16:00  

 

 

 

Taula rodona i debat posterior obert al públic. 

Introducció, Roser Fernández, secretària de la Societat Catalana de 

Gestió Sanitària i gerent de l’Institut Guttmann 

Presenta,   Joan Comella, membre de la Junta Directiva de la 

Societat Catalana de Gestió Sanitària i director de Vall d’Hebron 

Institut de Recerca (VHIR) 

 Els partenariats necessaris: reptes i oportunitats. Ramon 

Maspons, coordinador d’Innovació de l’AQuAS 

 Nous models de gestió de la inversió i la innovació, la visió de la 

indústria. Ángel Lanuza, responsable de l’Oficina de Projectes de 

FENIN. 

 La gestió dels partenariats en les organitzacions sanitàries. 

Francisco de Paula Rodríguez, director Health System Strategy de 

Medtronic Ibéric. 

 La gestió clínica de la innovació i la participació dels pacients. 

Joan Bigorra, director d’Innovació de l’Hospital Clínic. 

18:00 Conclusions i cloenda 

La innovació i les polítiques de salut: els parteneriats 

necessaris 

La Societat Catalana de Gestió Sanitària col·labora amb el Saló 

Internacional HEALTHIO en Innovació i Salut, que del 3 al 5 de maig, serà 

el punt de trobada  per administracions, organitzacions, starts-up i 

empreses sanitàries, com també professionals i pacients que vulguin 

compartir i conèixer les darreres innovacions i tecnologies que poden 

contribuir a la millora de la salut i el benestar de la població i la 

sostenibilitat dels sistemes de salut. 

La sessió que compartim la Societat Catalana de Gestió Sanitària i FENIN 

pretén debatre sobre l’encaix de l’agenda de la recerca i la innovació amb 

els reptes d’unes polítiques de salut cada vegada més centrades en la 

prevenció i la predicció de la malaltia, en la personalització del seu 

tractament i en l’acompanyament en la recuperació dels hàbits de la vida 

diària. 

I com aquest encaix és factible i sostenible si apostem per nous models de 

gestió de la innovació que passen pels partenariats i la col·laboració 

público-privada, i sobretot per la implicació activa dels professionals des de 

al gestió clínica, i la participació dels propis ciutadans. 
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