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Un pas més cap a la consolidació de la Societat Catalana 
de Gestió Sanitària 

Us presentem, a través d’aquesta memòria, tota l’activitat i les iniciatives que des de 2011 hem 
anat emprenent des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària. El 18 de maig de 2011, un grup 
de professionals del món de la gestió sanitària va sol·licitar al president de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears procedir a la creació de la Societat, amb 
l’objectiu de generar un marc independent per a la reflexió i la millora del desenvolupament 
científic i tècnic del professionalisme en l’àmbit de la gestió de les organitzacions de la salut. 

La finalitat de la Societat Catalana de Gestió Sanitària (SCGS) és promoure el professionalisme 
de la gestió sanitària i la gestió clínica, mitjançant la creació d’un espai compartit de reflexió 
que faciliti la generació i transferència de coneixement, l’expertesa i habilitats gestores entre 
els seus membres i l’intercanvi de bones pràctiques. També pretenem identificar noves 
oportunitats de creixement professional i afavorir el desenvolupament científic i tècnic 
d’aquesta disciplina en tots els àmbits en què aquests operin.

Un dels nostres pilars de treball és posar en valor la gestió sanitària i la gestió clínica, com a 
elements crucials per al desenvolupament del sector de la salut, de l’economia, del 
coneixement i també, per tant, del conjunt de la societat.

Durant aquests cinc anys d’aquesta nova etapa de la SCGS, organització que compta amb 
l’antecedent d’una societat creada l’any 1990, que va abandonar l’activitat a mitjan d’aquella 
dècada, hem pogut consolidar i posar les bases per assentar coneixement, organitzant més de 
mig centenar de sessions i activitats, que han comptat amb ponents, conferenciants i 
participants de primer nivell i que, en molts casos, ens han il·lustrat amb experiències punteres.  

A poc a poc estem aconseguint difondre les nostres activitats més enllà de l’àmbit directiu per 
poder arribar a tots els professionals de la salut, especialment de l’àmbit clínic, a través de les 
activitats organitzades per la Secció de Gestió Clínica, que també treballa en el marc de la 
mateixa SCGS, però també d’espais de debat i de reflexió. 

En el darrer any també hem posat en marxa els nostres canals de comunicació, amb la creació 
de la web i la nostra entrada a les xarxes socials, que ens ha permès interactuar amb el públic 
i també amb els més de 400 socis –entre gestors, metges, infermeres, advocats, farmacèutics 
i periodistes– que ja formen part de la SCGS. 

El nostre objectiu és, en definitiva, fer entendre, divulgar i explicitar des de tots els àmbits que 
la gestió importa i molt, perquè ha de servir per donar suport als professionals, donar valor a 
la pràctica clínica, aportar eficiència al sistema de salut i, per damunt de tot, impactar, 
positivament, en la salut de les persones. 

Pere Vallribera 
President 
Societat Catalana de Gestió Sanitària

1. Presentació
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2. Els nostres objectius

Reconeixement del professionalisme de la gestió sanitària 
a partir de dos eixos:

Compartir, difondre 
i generar coneixement

Professionalisme

Influir

Espai de trobada
Interdisciplinarietat

Referència
Generadors d’opinió
Independència

1 2

A qui s’adreça?

als gestors directius

als gestors clínics

als gestors de la planificació i finançament del sistema

als gestors del coneixement

als gestors de les indústries
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3. Les nostres línies d’acció

Jornades i sessions per al desenvolupament professional 

Estudis, informes i workshops

Elaborem i col·laborem en la realització d’estudis que ajuden a conèixer en 
profunditat aspectes vinculats amb la gestió directiva o clínica. 

 

Participació

Jornada “La gestió importa”: posem en valor la gestió professional de les 
organitzacions sanitàries. Organitzem una jornada central anual. 

Jornada Right Care: la Secció de Gestió Clínica de la Societat Catalana de Gestió 
Sanitària s’organitza com a moviment professional, acadèmic i social a favor d’un 
nou sistema sanitari que sigui més efectiu, sostenible, racional, personalitzat i 
just. Organitzem una jornada central anual. 

Sessions de gestió: sessions mensuals en les quals diversos experts posen en 
comú la seva experiència sobre un tema determinat. En finalitzar s’obre un 
debat amb els assistents. 

Sessions, jornades i workshops realitzats amb la col·laboració d’altres entitats, 
empreses o organitzacions. 
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Els models de gestió dels hospitals de la xarxa pública no són una finalitat en si mateixos, sinó que 
responen a una realitat històrica de l’origen dels centres. La seva finalitat és prestar amb eficàcia, 
eficiència i qualitat uns serveis sanitaris, en el marc d’unes polítiques públiques de salut.

A les 17 comunitats autònomes que configuren l’Estat espanyol conviuen diferents models de 
gestió dels hospitals, que presten uns serveis de cobertura i finançament públic condicionats per 
la titularitat dels centres, i conseqüentment per la normativa aplicable, en funció de la seva 
naturalesa jurídica i de la seva capacitat i els seus instruments de gestió.

Són els següents models: titularitat pública i gestió directa (model laboral estatutari); titularitat 
pública i fórmula empresarial (consorcis, fundacions i empreses públiques); titularitat privada 
sense ànim de lucre amb contracte amb l’Administració i titularitat privada amb ànim de lucre 
amb contracte amb l’Administració i concessions amb gestió de l’assistència.

Hauríem de superar el debat purament ideològic o apriorístic i analitzar les capacitats i limitacions 
d’un o altre model en base a resultats de salut, qualitat i eficiència i, encara més, obrir espais de 
benchmarking com a senyal de compromís col·lectiu de millora en les polítiques i serveis públics.

Amb aquestes jornades pretenem avançar en el coneixement i obrir un debat professional sobre 
l’aportació de cada model al sistema públic d’atenció i a la ciutadania. L’objectiu és descriure la 
realitat de la titularitat i els models de gestió de la xarxa d’utilització del sistema públic en les 
diferents comunitats autònomes, presentar una anàlisi tècnica de les seves principals diferències 
i debatre sobre el seu present i futur.

JORNADA “LA GESTIÓ IMPORTA”

4. Les nostres activitats

2016

Models de gestió 
dels hospitals 
de la xarxa pública: 
present i futur
Presentació del mapa dels models de gestió 
dels hospitals d’utilització pública a Espanya. 
Estudi realitzat per SEDISA i la SCGS. 

1 DE JULIOL DE 2016
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26 DE NOVEMBRE DE 2015

La sostenibilitat del sistema de salut i l’incert futur 
de la gestió professional en el sector públic

La sostenibilitat dels sistemes públics 
en l’entorn europeu
Joaquim Oliveira. Head of the OECD
Regional Developement Policy Division

L’envelliment de la població, l’augment de la tecnologia, la introducció de nous tractaments i 
la reducció de la despesa pública està posant en dubte la sostenibilitat dels sistemes de salut 
dels països europeus. L’Estat espanyol ha reduït des de 2009 la part del PIB que destina a la 
salut, en passar del 6,7 % al 5,6 % previst per al 2016, la qual cosa suposa una disminució 
d’un punt percentual del PIB. 

Davant d’aquesta situació és essencial realitzar una bona gestió dels serveis de la xarxa 
pública, en base a l’eficiència, l’eficàcia, la transparència i els criteris i l’autonomia 
professionals. Però l’actual gestió dels serveis de la xarxa pública, qüestionada per algunes 
veus, encara està fortament burocratitzada i polititzada. 

Què podem fer per garantir l’autonomia de la gestió? Com hem d’actuar per fer un salt 
endavant? Des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària creiem que la via és  promoure i 
garantir una gestió sanitària i clínica professional i independent, línia en la qual estem 
plenament compromesos. 

Enguany, hem cregut convenient dedicar la jornada anual de la SCGS a debatre i reflexionar 
sobre aquesta qüestió, amb experts que aportaran llum i informació fiable sobre la 
sostenibilitat dels sistemes de salut i la gestió professional, des de diverses mirades.   

 

2015
JORNADA “LA GESTIÓ IMPORTA”
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17 D’OCTUBRE DE 2014

Professionalisme i salut de les nacions

Víctor Lapuente. Senior Lecturer and Associate 
Professor at the Department of Political Science 
and at the Quality of Government Institute (QoG Institute), 
University of Gothenburg

Els principis de la Nova Gestió Pública (NGP) estan basats en resultats, i per això els gestors 
públics haurien de tenir més llibertat, més poder i més responsabilitat. En aquest model de 
gestió dels serveis públics, preponderant en els països nòrdics, el poder de l’Administració 
es fragmenta i afavoreix que les iniciatives flueixin des de la base, amb la finalitat de 
potenciar el treball en equip, la participació i els mecanismes de prova i error. És un model 
que facilita que les exploradores analitzin resultats i proposin millores basades en com 
funcionen les coses en entorns reals.

Molts xamans defensors de les polítiques públiques veuen la NGP com una mercantilització 
o privatització, contrària a les seves receptes encotillades per un munt de reglaments i 
controls. Segons diu Víctor Lapuente, ara els xarlatans s’estan apropiant del debat sanitari i 
això fa que fins i tot els detalls més tècnics puguin ser objecte d’intervenció directa dels 
polítics o del mateix parlament. Cada cop hi ha més lleis i menys gestió pública, i les 
exploradores es queden sense marge per proposar iniciatives. Els xamans, per la seva 
banda, s’han llençat a una caça de bruixes contra tot el que soni a heterodòxia. Demanen 
transparència i ordre, quan el que els contribuents volem és claredat i resultats. Aquesta és 
la tesi que defensa Víctor Lapuente en la seva ponència.  

2014
JORNADA “LA GESTIÓ IMPORTA”
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8 DE FEBRER DE 2013

Compromís i lideratge. Gestionant el canvi

Conferència inaugural. 
Compromís i lideratge
Àngel Castiñeira Fernández. 
Director de la Càtedra de Lideratges 
i Governança Democràtica. ESADE

Com podem generar compromís en el marc d’una organització? El compromís és fruit d’una 
decisió personal, presa en el marc de la llibertat i basada en conviccions arrelades. Vol dir 
acceptar el futur com a agents del canvi i no de manera passiva. Implica, doncs, l’adhesió a 
projectes per a la seva realització. 

El lideratge és també el punt d’arribada del compromís. Però com crear-lo i generar-lo? En 
aquesta conferència, Àngel Castiñeira ens donarà algunes claus per fer possible aquest 
canvi. 

2013
JORNADA “LA GESTIÓ IMPORTA”
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30 DE NOVEMBRE DE 2011

Avenços en gestió clínica: 
iniciatives per estalviar 
amb criteri clínic
Jordi Varela
Director gerent de l’Hospital de Sant Pau

En aquesta conferència, Jordi Varela explica una de les línies de treball de la Societat 
Catalana de Gestió Sanitària, l’encaminada a treballar en propostes, iniciatives i activitats a 
favor de l’efectivitat de la pràctica clínica, seguint el concepte del Right Care. Es tracta d’un 
moviment, impulsat per Bernard Lown, cardiòleg i premi Nobel de la Pau i fundador del Lown 
Institut de Boston, que pretén motivar els professionals de la salut a adoptar les pràctiques 
més adequades a cada persona atesa, amb la seva implicació en la presa de decisions i 
evitant algunes pràctiques que, tot i que sovint estan molt arrelades, no aporten valor per als 
pacients i malbaraten recursos.

JORNADA D’INAUGURACIÓ 
DE LA SOCIETAT CATALANA 
DE GESTIÓ SANITÀRIA 

2011
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21 D’OCTUBRE DE 2016

És possible crear oceans 
blaus a la sanitat?

Presentació 
de l’experiència 
Buurtzorg Netherlands
Jos de Blok, Community nurse
and CEO of Buurtzorg Netherlands 

Diversos autors han tractat de teoritzar sobre com és que algunes innovacions tenen èxit i 
altres no a l’enrevessat món dels mercats. The Innovator’s Prescription de Clayton Christensen 
o The four steps to the Epiphany de Steve Blank en serien dos exemples. Però en aquesta 
jornada, la Secció de Gestió Clínica ha volgut centrar l’atenció a l’estratègia de l’oceà blau, 
basada en el llibre d’èxit de W. Chan Kim i Renée Mauborgne (més de tres milions 
d’exemplars venuts en 10 anys). 

Admetem que l’estratègia de l’oceà blau, tal com la presenten els autors, no és plenament 
aplicable als mercats planificats, però això no treu que hi hagi elements del seu procés 
analític i creatiu que ens poden ser de molta utilitat. No en va hi ha innovacions que, com la 
cirurgia sense ingrés, es van estendre com una taca d’oli, mentre que d’altres, com la 
integració de serveis per a la cronicitat, no acaben de trobar la fórmula de l’escalabilitat.

El programa de la jornada es va basar en la presentació de dues empreses que han trobat 
el seu oceà blau en el món sanitari: Buurtzorg Netherlands, en el camp de la infermeria 
domiciliària, i Doctoralia, una plataforma per facilitar la citació d’especialistes a la medicina 
privada. Per altra banda, també hem volgut comptar amb dues altres experiències que, tot 
i el seu èxit local, no acaben de trobar els camins de la universalitat. Per això hem invitat 
CASAP de Castelldefels a presentar-nos el projecte de la gestió infermera de la demanda i  
Pediatria dels Pirineus per conèixer la seva experiència cooperativa.

2016
JORNADA “RIGHT CARE”
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30 D’OCTUBRE DE 2015

Jornada “Gestionant 
la incertesa, 
compartint decisions 
a la pràctica clínica”

Conferència inaugural: 
“Com millorar la comprensió 
sobre els riscos de la salut” 
Rocío García Retamero. Associate professor in the
Experimental Psychology Department and senior member
of the Learning, Emotion and Decision Research Group at the University of Granada. 
Associate Scientist at the Max Planck Institute for Human Development (Berlin) and 
affiliated professor and researcher at the Michigan Technological University (Michigan)

La pràctica clínica d’avui ha de gestionar moltes incerteses, però la més dificultosa és la de 
comprendre el risc que les persones tenen d’emmalaltir, de patir un efecte indesitjable 
d’algun medicament o de contraure una complicació en un procés clínic de llarg termini. 

D’altra banda, els metges i les infermeres han hagut d’abandonar la seva tradicional posició 
autocràtica, i ara es veuen empesos a compartir les decisions diagnòstiques i terapèutiques 
amb els pacients, en un entorn en el qual només una quarta part dels metges entenen què 
vol dir el valor predictiu d’una prova. 

2015
JORNADA “RIGHT CARE”
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11 D’ABRIL DE 2014

Aliança professional per a una pràctica clínica 
de més valor: The Right Care

Conferència “The Right Care Alliance: 
d’on neix el moviment i què pretén?”
Shannon Brownlee. Vicepresidenta del Lown Institute 
i autora del llibre Overtreated: Why Too Much Medicine 
is Making Us Sicker and Poorer

Shannon Brownlee és una periodista científica autora del llibre Overtreated: Why Too Much 
Medicine is Making Us Sicker and Poorer i vicepresidenta del Lown Institute, una fundació que va 
crear el Dr. Bernard Lown, cardiòleg eminent i premi Nobel de la Pau, i que ha decidit liderar 
el moviment Right Care. 

La Secció de Gestió Clínica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària vol liderar un debat 
professional i social transversal que tingui la visió de potenciar la recerca i les pràctiques 
clíniques que aporten valor, seguint el moviment del Right Care.  
 

2014
JORNADA “RIGHT CARE”
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SESSIONS DE GESTIÓ
GOVERN I GESTIÓ DE CENTRES

6 D’ABRIL DE 2016 

Comunicació i gestió: caminem plegats? Una visió des de la comunicació corporativa 

per donar valor a les organitzacions 

9 DE NOVEMBRE DE 2016 

L’impacte de les TIC es reflecteix en els models organitzatius 

i els organigrames sanitaris?

22 D’ABRIL DE 2015 

La gestió d’operacions a les organitzacions sanitàries

30 DE NOVEMBRE DE 2015  

Innovació i TIC 

22 DE GENER DE 2014

Benchmarking i eficiència: comparant-nos, millorem?

Presentació del document Organizaciones Sanitarias Integradas: modelos organizativos 
y alianzas estratégicas con el entorno, elaborat per un grup d’experts de la SCGS

14 DE MAIG DE 2014 

TIC: utilització i avaluació

18 DE JUNY DE 2014

Sistemes intel·ligents per a la presa de decisions

17 DE SETEMBRE DE 2014

La gestió dels recursos humans: què està passant?

9 D’OCTUBRE DE 2013

Reptes i tendències de l’hospital

12 DE NOVEMBRE DE 2013 

Reptes i tendències de l’atenció primària

25 DE GENER DE 2012

Gestió de les aliances i les fusions en el sistema sanitari 

27 DE JUNY DE 2012 

E-Health, atenció sanitària no presencial: l’hospital líquid

14



SESSIONS DE GESTIÓ
SISTEMA SANITARI

17 DE FEBRER DE 2016

Innovant en gestió: quines són les claus de l’èxit? Sessió conjunta amb l’Agència 

de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQUAS)

4 DE FEBRER DE 2015

Anàlisi de la central de resultats. Una altra mirada

19 DE FEBRER DE 2014

Models jurídics per a un govern i una gestió apropiats a les organitzacions sanitàries actuals

19 DE MARÇ DE 2014

La internacionalització del sector sanitari català, una oportunitat per al creixement econòmic

13 DE MARÇ DE 2013 

Impacte de les fórmules de gestió dels hospitals en els resultats: reflexió des de l’acadèmia

22 DE MAIG DE 2013 

Sistemes de pagament dels serveis sanitaris: qui ha trobat el millor sistema?

28 DE NOVEMBRE DE 2012

Les readmissions: hi ha oportunitats de millora? Diferents visions i perspectives 
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GESTIÓ CLÍNICA

20 DE GENER DE 2016 

El paradigma de la gestió compartida de la cronicitat: una visió crítica

9 DE MARÇ DE 2016 

El lideratge com a element clau en un moment de transformació del sistema sanitari: 

una reflexió i aprenentatge a partir de casos d’èxit 

8 DE JUNY DE 2016 

La salut mental: estigma a molts nivells

27 DE MAIG DE 2015

El sobrediagnòstic des de la consulta

19 DE JUNY DE 2013

La gestió del pacient crònic i del pacient fràgil. Ho podem fer millor?

EL PAPER DE LA CIUTADANIA

21 DE SETEMBRE DE 2016 

Participació, implicació i corresponsabilització dels pacients en el sistema de salut

10 D’ABRIL DE 2013

Paper de la ciutadania en el sistema sanitari: de pacient a subjecte corresponsable

i decisori–empowerment

SESSIONS DE GESTIÓ

SESSIONS DE GESTIÓ
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SESSIONS DE GESTIÓ
RECERCA I INNOVACIÓ

23 DE GENER DE 2013 

Col·laboració públicoprivada en la compra innovadora de tecnologia

18 DE SETEMBRE DE 2013

Innovació i recerca clínica. Reptes, oportunitats i experiències

21 DE MARÇ DE 2012

Recerca translacional: la implicació dels clínics
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17 DE NOVEMBRE DE 2016 

Fòrum sobre qualitat i sostenibilitat. Les aliances estratègiques al sector salut

a Catalunya. 

CICLE “PARLEM DE GESTIÓ”

Debats sobre la presa de decisions organitzats amb un format participatiu i informal, 

dinamitzat per un expert que habitualment treballa des de la gestió en d’altres àmbits 

de fora de l’entorn de la salut. 

13 DE MAIG DE 2016

Parlem de gestió amb Carles Capdevila. L’hora de canviar i comunicar bé

7 D’OCTUBRE DE 2016

Parlem de gestió amb Fernando Trias de Bes. Decisors decisius

2016
JORNADES EN COL·LABORACIÓ
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19 DE NOVEMBRE DE 2016

Workshop i jornada. “Medicina en Precisió en Oncologia. Visió des de les Societats 

Científiques”. 

Societat Catalana de Gestió Sanitària,  Societat Catalanobalear d’Oncologia 
i Societat Catalana de Farmàcia Clínica.

JORNADES EN COL·LABORACIÓ

2 DE JULIOL DE 2014

Jornada. “Gestionar per fer sostenible l’atenció oncològica”.

Societat Catalana de Gestió Sanitària i Societat Catalano-Balear d’Oncologia.

JORNADES EN COL·LABORACIÓ

2015

JORNADES EN COL·LABORACIÓ
2014
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Estudis, informes i workshops

Informe “Condicions i prestacions de la cartera complementària privada. 
Oportunitats i amenaces des de l’àmbit públic i privat”. Fruit d’una sessió de 
workshop amb experts. 

Informe “Situación de los laboratorios clínicos frente a los procesos de fusión y 
centralización”. B&D, 2014. Fruit d’una sessió de workshop amb experts. 

Workshop. “Impacte de les malalties de retina en la gestió hospitalària”. 2014.

Elaboració de l’estudi Organizaciones Sanitarias Integradas: modelos organizativos y 
alianzas con el entorno. Bayer, 2013.

Col·laboració en l’estudi La contribución de las tecnologías de diagnóstico y seguimiento en 
la gestión del paciente crónico. Roche Diagnostics, 2013.
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Seguir creixent 

Ampliar les activitats 

Participar en més grups de treball i de decisió

Potenciar les aliances per impulsar la formació

Impulsar la professionalització de la gestió

Ampliar els canals de comunicació

Crear nous serveis

Més de 400 socis en 5 anys 

Més de mig centenar d’activitats i sessions 
per aportar coneixement 

Més de 2.500 assistents a les nostres activitats
 i jornades 

Més canals de comunicació per als nostres socis 
i seguidors 

Més divulgació i més coneixement en gestió
 
Més participació i veu en tots els àmbits del sistema 
de salut 

Més valors per a la pràctica clínica

ELS PRIMERS CINC ANYS 
DE LA SOCIETAT CATALANA 
DE GESTIÓ SANITÀRIA

ENCAREM EL PRESENT 
I EL FUTUR

Passat, present i futur



Web
Web amb calendari d’activitats, notícies, blog i informació
de la Societat Catalana de Gestió Sanitària 

www.scgs.cat
En català i castellà 

Blog 
La gestió importa 
Espai participatiu 

amb articles vinculats 

a la gestió directiva 

i clínica 

www.scgs.cat 

En català i castellà

Els canals de comunicació 
de la Societat Catalana 
de Gestió Sanitària
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La Societat Catalana de Gestió Sanitària 
a les xarxes socials

Un espai obert al diàleg i preparat per obrir 

coneixement i activitats amb més d’un miler 

de seguidors 

TWITTER

@gestiosanitaria

Un espai per impulsar el neetworking dels socis 

 

Accés a totes les presentacions i ponències 

de les activitats. 

LINKEDIN

Societat Catalana de Gestió Sanitària

SLIDESHARE

Societat Catalana de Gestió Sanitària
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La Societat Catalana 
de Gestió Sanitària 
als mitjans de comunicació
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JUNTA DIRECTIVA 2016
SOCIETAT CATALANA 
DE GESTIÓ SANITÀRIA
PRESIDENT Pere Vallribera Director gerent. Sant Joan de Déu Terres de Lleida

VICEPRESIDENT Manel del Castillo Director gerent. Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues

SECRETARI Jordi Varela Consultor. Editor del blog Avenços en gestió clínica

TRESORER Ramon Cunillera Director gerent. Consorci Sanitari del Maresme

VOCALS Antoni Anglada Director mèdic. Hospital de Campdevànol

Josep Maria Argimon Subdirector. Servei Català de la Salut

Xavier Bayona Coordinador. Grup de Gestió CAMFiC

Jaume Benavent Gerent. CAPSE

Alba Brugués Adjunta a Gerència. Consorci Castelldefels Agents de Salut CASAP

Joan X. Comella Director. Institut de Recerca Hospital Vall d’Hebron

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

Enric Mangas Director general. Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Àngels Martos Vicedegana. Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

Xavier Mate Director. Hospitals de Catalunya de QuirónSalud

Olga Pané Directora gerent. Parc de Salut Mar Barcelona

Esteve Picola Director general. Mútua de Terrassa

Josep Maria Piqué Director. Servei Andorrà de Salut

Roser Fernández Gerent. Institut Guttmann Badalona

Jaume Raventós Director gerent. Grup Quirón Salud Catalunya

Ignasi Riera Director d’Operacions. Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Helena Ris Directora general. Unió Catalana d’Hospitals

Núria Serra Directora de gestió. Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)

Pere Soley Director gerent. Consorci Hospitalari de Vic

Josep Maria Ramirez Director gerent. Institut Guttmann Badalona

Montserrat Vendrell Directora. Biocat
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JUNTA DIRECTIVA ACTUAL
SOCIETAT CATALANA 
DE GESTIÓ SANITÀRIA
PRESIDENT Pere Vallribera Director gerent. Sant Joan de Déu Terres de Lleida

VICEPRESIDENT Manel del Castillo Director gerent. Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues

SECRETÀRIA 
I TRESORERA

Roser Fernández Gerent. Institut Guttman Badalona

VOCALS Josep Maria Argimon Subdirector. Servei Català de la Salut

Xavier Bayona Coordinador. Grup de Gestió CAMFiC

Jaume Benavent Gerent. CAPSE

Alba Brugués Adjunta a Gerència. Consorci Castelldefels Agents de Salut CASAP

Joan X. Comella Director. Institut de Recerca Hospital Vall d’Hebron

Ramon Cunillera Director gerent. Consorci Sanitari del Maresme

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

Pau Gomar Director de Recursos Humans. Parc Salut Mar

Rafael Gotsens Medical Director & COO.

Sphera Global & Sphera Healthcare Management

Manel Jovells Director gerent. Althaia

Frederic Llordachs Co-founder, partner & Global Business Development Manager 
at Doctoralia Internet SL

Enric Mangas Director General. Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Xavier Mate Director. Hospitals de Catalunya de QuirónSalud

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 de la Salut (CRES)

Olga Pané Directora gerent. Parc de Salut Mar Barcelona

Esteve Picola Director general. Mútua de Terrassa

Jaume Raventós Director gerent. Grup Quirón Salud Catalunya

Ignasi Riera Director d’Operacions. Parc Sanitari Sant Joan de Déu

Helena Ris Directora general. Unió Catalana d’Hospitals

Jordi Varela Consultor. Editor del blog Avenços en gestió clínica

Núria Serra Coordinadora de Qualitat. Àrea de la Gerència Adjunta. 
Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Lluís Segú Consultor, professor associat de la Unitat de Farmacoteràpia 
i Farmàcia Clínica de la Universitat de Barcelona i professor del 
Màster en Farmacoeconomia de la Universitat Pompeu Fabra

26



Acadèmia de Ciències Mèdiques 

i de la Salut de Catalunya i Balears

C/ Major de Can Caralleu, 1-7 08017 Barcelona

Cinc anys amb el suport de:

www.scgs.cat 
Societat Catalana 
de Gestió Sanitària@gestiosanitaria
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