Una iniciativa de:
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Patrocina:
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ACTE DE LLIURAMENT

premis
coor dinació

als millors
projectes de

Societat Catalana de

Gestió Sanitària

I INTEGRACIÓ

de la sanitat catalana

23 de novembre de 2018
Horari: 9.30 a 13.30 hores
Lloc: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
C/ Major de Can Caralleu 1-7. 08017 Barcelona

ACTE DE LLIURAMENT DELS PREMIS
ALS MILLORS PROJECTES
DE COORDINACIÓ I INTEGRACIÓ
DE LA SANITAT CATALANA

9.35H-10H. INAUGURACIÓ
Pere Vallribera. President de la Societat Catalana de Gestió Sanitària
Raquel Garcia. Directora de Public Affairs & Market Access d’ESTEVE

10H-11H. CONFERÈNCIA: LIDERATGES A LES ORGANITZACIONS
Els premis als millors projectes de la coordinació i integració de la sanitat
catalana són una iniciativa de la Societat Catalana de Gestió, amb la
col·laboració de Laboratoris ESTEVE, que neixen amb la vocació de
permanència, per fer un llarg camí en la promoció de la qualitat i la innovació en
torn a la coordinació i integració de serveis assistencials. Aquesta iniciativa vol
posar en valor projectes d’èxit, estimular i reconèixer les iniciatives que s’estan
portant a terme en molt equips de professionals d’arreu de Catalunya.
En aquesta primera edició s’han valorat 105 projectes, amb una altísima
qualitat i diversitat, tots ells fets amb la perspectiva de buscar noves solucions
conjuntes a problemes que necessiten de la participació interdisciplinar i
integrada.
Per donar visibilitat a aquests reconeixements s’ha organitzat aquesta jornada,
en la qual a banda de fer-se entrega dels guardons i conèixer aquestes iniciatives,
hem volgut comptar amb la presència del professor Angel Castiñeira, un dels
referents en lideratge i en treball en equip. Perquè a banda de l’esforç, les
habilitats, la tenacitat i la innovació, el treball en equip sempre és la clau per
millorar la gestió i seguir avançant també en la millora del sistema de salut, tal i
com demostren els projectes guardonats.

DE SALUT I TREBALL EN EQUIP
Àngel Castiñeira.
Professor titular del Departament
de Ciències Socials d’ESADE.
Director del programa "Pensar el Lideratge"
d'Executive Education d'ESADE Business School.

11H-12:30H. LLIURAMENT DE PREMIS I PRESENTACIÓ

DELS SIS PROJECTES GUARDONATS AMB LA I EDICIÓ
DELS PREMIS ALS MILLORS PROJECTES DE COORDINACIÓ
I INTEGRACIÓ DE LA SANITAT CATALANA
Presentació a càrrec del secretari del jurat, Ramon Cunillera, vocal de la Junta Directiva
de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.
• Premis als millors projectes liderats des de centres d’atenció primària.
• Premis als millors projectes liderats des d’hospitals, centres sociosanitaris
i centres de salut mental.
• Premis als millors projectes liderats des de l’organització sanitària integrada
o xarxes de centres

PROGRAMA

12:30H-13H. CLOENDA

9H-9.30H. CAFÉ DE BENVINGUDA

Maria Josep López Dolcet. Directora Operativa Estratègia Nacional d’Atenció Primària
i Salut Comunitària (ENAPISC), Àrea Atenció Sanitària del Servei Català de la Salut

9.30H. BENVINGUDA
Xantal Llavina. Periodista i conductora de l’acte

Els guardonats es donaran a conèixer el mateix dia de l’acte d’entrega.
Per assistir-hi cal emplenar aquest formulari.
Per a més informació podeu adreçar un correu electrònic a scgs@academia.cat

