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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.
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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

 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

 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

 Jaume Benavent Gerent de CAPSBE. Secretari 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

 Gemma Martínez Directora infermera de l’Hospital Clínic. 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

 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
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 Jordi Varela President del Comitè Científic. Vicepresident 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

 Tino Martí Director de l’Observatori La gestió importa de la Societat Catalana de Gestió 
Sanitària

 Ramon Cunillera President 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

  Àrea temàtica:
  L’experiència del pacient com a motor de canvi

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

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

 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)

  Àrea temàtica:
  Marc avaluatiu i model de finançament basats en el valor

 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

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

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

 Maria Luisa 
 de la Puente Programa de Qualitat. Parc  Sanitari de Sant Joan de Déu.
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  Àrea temàtica:
  Competències directives i lideratges professionals basats en l’ètica

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

 Pau Gomar Director de Recursos Humans del Parc Salut Mar. Vocal de la Junta Directiva 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

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

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

  Àrea temàtica:
  Transformació digital de les organitzacions com a repte

 Francesc
 Garcia Cuyàs President de la Societat Catalana de Salut Digital

 Jordi Martínez Vicepresident de la Societat Catalana de Salut Digital

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

  Àrea temàtica:
  Integració de serveis com a requisit per ser més efectius

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

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

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

 Conxita Barbeta Responsable d’atenció integrada de Drets Socials



COMITÈ CIENTÍFIC03

DOSSIER COMERCIAL - 8

  Àrea temàtica:
  Les infraestructures sanitàries dels temps que venen

 Joan Trias de Bes Responsable de la Comissió Gestora de la Societat Catalana d’Arquitectura i 
Salut (SCArqS)

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

 Maximià Torruella Director general de PMMT Forward Thinking Healthcare Architecture 

 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 

© Consorci Sanitari del Maresme
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El programa tindrà sis àrees temàtiques que es desenvoluparan en sessions paral·leles de debat i presentació 
d’experiències.

S’establirà un premi a la millor presentació d’experiència de cada àrea temàtica.

ÀREES TEMÀTIQUES 

AT1 - L’experiència del pacient com a motor de canvi

AT2 - Marc avaluatiu i model de finançament basats en el valor

AT3 - Competències directives i lideratges professionals basats en l’ètica

AT4 - Transformació digital de les organitzacions com a repte

AT5 - Integració de serveis com a requisit per ser més efectius

AT6 - Les infraestructures sanitàries dels temps que venen

© Consorci Sanitari del Maresme
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Dijous 3 de novembre 

AUDITORI - DEBATS SALA 1  - EXPERIÈNCIES
SALA 2 - 

INNOVACIÓ 
TECNOLÒGICA

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

Intel·ligència 
Artificial

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

Tecnologies per la 
gestió sanitària del 
futur

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 - Integració de serveis com a requisit 
per ser més efectius

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 - Integració de serveis com a requisit 
per ser més efectius

12:30-13:30  C2 - Conferència especial

13:30-14:00 Cloenda del Congrés
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La Societat Catalana de Gestió Sanitària és una societat científica independent integrada en l’Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears que treballa per compartir i crear coneixement, 
generar opinió, investigar i aprofundir en el professionalisme de la gestió en les organitzacions i empreses 
de salut.

L’objectiu d’aquesta Societat és posar en valor la gestió en salut, a través de l’organització de jornades, 
sessions, estudis i posicionaments, i d’altres activitats de base científica.

La Societat, que actualment compta amb més de 550 socis, incorpora directius, clínics, planificadors, 
investigadors i indústries.

JUNTA DIRECTIVA SOCIETAT CATALANA DE GESTIÓ SANITÀRIA (2021-2025)

  President
 Ramon Cunillera Director gerent del Consorci Sanitari del Maresme

  Vicepresident
 Jordi Varela Profesor d’ESADE. Editor Avenços en Gestió Clínica

  Secretari 
 Jaume Benavent Gerent CAPSBE

  Tresorera 
 Cristina Adroher Cap d’operacions del Pediatric Cancer Center del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona

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

 Joan Barrubés Profesor d’ESDAE. Soci director d’Antares 
Consulting

 Xavier Bayona Coordinador del grup de gestió de la CAMFiC. 
Director de l’Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya

 Alba Brugués Adjunta a Gerència de Consorci Agents de Salut 
(CASAP) Castelldefels. Presidenta de l’AIFiCC

 Ignasi Carrasco Director de l’Àrea Sanitària del Servei Català de la 
Salut (CatSalut)

 Manel del Castillo Director gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona

 David Elvira Director de Relacions Corporatives de Sanofi
 Montse Figuerola Directora gerent de l’Hospital Universitari de 

Bellvitge
 Pau Gomar Director de Recursos Humans del Parc Salut Mar
 Rafael Lledó Director general de la Fundació Privada Asil de 

Granollers
 Frederic Llordachs Cofundador, soci i Global Business Development 

Manager at Doctoralia Internet SL

 Vicente Ortún Degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i 
Empresarials de la Universitat Pompeu Fabra i 
investigador principal del Centre d’Investigació en 
Economia i Salut (CRES)

 Ignasi Riera Director d’operacions del Parc Sanitari Sant Joan 
de Déu

 Olga Pané Directora gerent del Parc de Salut Mar Barcelona
 Lluís Segú Consultor, professor associat de la Unitat 

de Farmacoteràpia i Farmàcia Clínica de la 
Universitat de Barcelona i professor del màster de 
Farmacoeconomia de la Universitat Pompeu Fabra

 Núria Serra Directora executiva. Sectors sanitaris del Vallès 
Occidental Est i Oest. Àmbit Metropolità Nord. 
Servei Català de la Salut (CatSalut)

 Pere Vallribera Gerent del Laboratori de Referència de Catalunya 
i d’Imatge Mèdica Intercentres

  Vocals convidats

 David Baulenas Director corporatiu Grupo Vithas. Vicepresident 
de la Fundació Vithas

 Gemma Martínez Directora infermera de l’Hospital Clínic

Vocals
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Centre de Congressos i Convencions                     
HOTEL MELIÁ SITGES
Joan Salvat Papasseit, 38
08870 Sitges (Barcelona)
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GOLD
Patrocini vinculat a una àrea temàtica 
25.000 € 

Debat  i sala experiències

Premi a la millor experiència de l’àrea temàtica patrocinada

Logotip destacat al web del Congrés 

Menció com a patrocinador GOLD al programa final 

Inclusió del logotip en newsletters com a patrocinador GOLD 

1 espai 3 x 2 m a l’exposició comercial situada a l’entrada de la seu del Congrés 

Documentació corporativa del patrocinador a la bossa del congressista (1 document) 

8 inscripcions al Congrés

No inclou IVA 

SILVER
10.000 €

Logotip destacat al web del Congrés 

Menció com a patrocinador SILVER al programa final 

Inclusió del logotip en newsletters com a patrocinador SILVER

1 espai 3 x 2 m a l’exposició comercial situada a l’entrada de la seu del Congrés  

5 inscripcions al Congrés

No inclou IVA 
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ÍTEMS PATROCINABLES

No inclou IVA 
Inclou 2 inscripcions al congrés per a personal de l’empresa patrocinadora

Sessió debat 
Auditori

Inclusió del Logotip de l’empresa patrocinadora al 
programa de la sessió confirmada i web 6.000 €

Sessió sala 
d’experiències

Inclusió del Logotip de l’empresa patrocinadora al 
programa de la sessió confirmada,  web  i premi de 
l’experiència guanyadora

5.000 €

Pàgina d’inici del 
web

Patrocini únic de la pàgina d’inici del web del Congrés. 
L’empresa patrocinadora podrà enllaçar-hi el seu logotip 3.000 €

App L’empresa patrocinadora podrà inserir el seu logotip a la 
pàgina d’inici de l’app 4.000 €

Acreditacions Logotip de l émpresa patrocinadora a les acreditacions 
impreses del congrés 4.000 €

Autoimpresió 
acreditacions

L’empresa patrocinadora insertarà el seu logotip als 
punts d’impressió de les acreditacions 5.000 €

Landyards Logotip de l’empresa patrocinadora serigrafiat a les 
cintes de les acreditacions de tots els assistents 4.000 €

Bloc de notes i 
bolígraf

Logotip de l’empresa patrocinadora serigrafiat al bloc 
de notes i bolígraf 2.000 €

Conferència 
especial

Projecció del logotip de l’empresa patrocinadora a les 
pantalles de la sala 14.000 €

Pausa cafè
(per pausa)

Inclusió  del logotip de l émpresa patrocinadora a les 
taules del servei 3.000 €

Dinar
(dia 3 de novembre)

Inclusió del logotip de l émpresa patrocinadora al centre 
de les taules 6.000 €

Torre de recàrrega 
de mòbils

Inclusió del logotip de l’empresa patrocinadora vinilat a 
la torre 3.000 €
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Estand
ESPAI: 3 x 2 m (6 m2)

PREU: 3.000 € (IVA no inclòs )

INCLOU: moqueta ignífuga, quadre elèctric i 1 
inscripció al congrés per a personal de l’empresa 
expositora 

NO INCLOU: estructura modular, elements decoratius 
i mobiliari
Consulteu amb la Secretaria Tècnica sobre la 
contractació d’extres

MUNTATGE: el dimecres, 2 de novembre, de les 10 a 
les 20 hores

DESMUNTATGE: el divendres, 4 de novembre, de les 
16 a les 20 hores

RESERVES: a través de la Secretaria Tècnica 
congresgestiosanitaria@gbtspain.com

DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS: els espais es confirmaran 
per rigorós ordre de reserva. Si no s’arribessin a ocupar 
els estands ofertats, es faria una redistribució dels 
espais

PAGAMENT: per a la confirmació de l’espai s’haurà 
d’abonar a la Secretaria Tècnica del Congrés el total 
de la factura 10 dies després a la data de facturació. És 
imprescindible que la totalitat del servei estigui pagat 
abans de l’inici del Congrés
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Tel. 933 668 093

Adreça electrònica: congresgestiosanitaria@gbtspain.com




