
 

 
 

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

CURS ACADÈMIC 2016-2017 

21 de setembre 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. 

Presenta:  Manel del Castillo. Gerent Hospital Sant Joan de Deu 
d’Esplugues. Vicepresident de la SCGS.  
 
Modera:  Ramon Cunillera. Gerent del Consorci Sanitari del 
Maresme. Junta directiva de la SCGS.  
 
Ponents: 

 Maria Josep Planas. Directora d’experiència del pacient i 
captació de fons. Hospital Sant Joan de Déu. 
 

 Dolors Navarro. Directora de l’Institut Albert J.  Jovell de Salut 
Pública i Pacients. Universitat Internacional de Catalunya. 
 

 Antoni Castells. Director mèdic Hospital Clínic de Barcelona. 
Junta directiva de la SCGS. 

 

 

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 . 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 €. 
 

                       

Participació, implicació i corresponsabilització dels  

pacients en el sistema de salut 

En un sistema de salut finançat des dels pressupostos generals, solidari 

per l’aportació fiscal,  la participació ciutadana hauria de ser estratègica. 

Si li sumem el moment que viu el país des de fa uns anys, les entitats 

proveïdores necessiten explorar noves fórmules per acostar-se als seus 

pacients i fer-los participar del funcionament dels seus centres. 

Caldrà fer un esforç per reduir l’escletxa pel desequilibri informatiu entre 

professionals i pacients, però també caldrà descobrir que una ciutadania 

implicada s’haurà de fer corresponsable. Implicar-se i responsabilitzar-se 

són accions inalienables.  

Volem conèixer experiències on s’hagin pres noves dinàmiques a l’hora 

de prendre decisions participades o compartides, tant a nivell 

organitzatiu com a nivell clínic. I volem debatre sobre els límits de la 

responsabilitat compartida, l’aparició de conflictes ètics o les decisions 

difícils. En una societat madura, hi ha cap alternativa a compartir la 

realitat?  

Ramon Cunillera – Manel del Castillo  
Membres de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària 
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