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Amb el suport:



Data: 2 de desembre

Horari: De les 17 a las 18.30 hores

Lloc: Espai Factory 103 (C/ Mallorca, 103. Barcelona)

Organitza

Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Inscripcions

Empleneu aquest formulari. 

Format presencial

Les mirades emergents en la gestió 
sanitària i el relleu generacional 

https://bit.ly/3CTuHxX


La gestió de la salut a Catalunya s’ha constituït en els darrers 40 anys a partir de l’esforç i el treball de directius, coman-

daments intermedis, però també de professionals clínics, que han bastit l’actual sistema sanitari. Els nous models de 

gestió, basats en organitzacions més flexibles i transversals, emergeixen amb força en sectors aliens a la salut. A més, ens 

trobem convivint a les organitzacions sanitàries a professionals de generacions mot diferents, des dels baby boomers 

que les gestionen, fins la generació Z que s’hi acaba d’incorporar.

Les institucions sanitàries estan sent capaces de donar el gir? Els professionals més joves veuen la gestió com quelcom 

atractiu? Cap a on pensen que ha d’evolucionar el lideratge?

En aquesta sessió, plantejada en un format de conversa, quatre joves professionals amb visió gestora -un metge, una 

infermera, una economista de la salut i un empresari de sector sanitari i social- aporten la seva mirada sobre els límits, 

les possibles dificultats, les oportunitats i els canvis que han d’afrontar les organitzacions sanitàries i el seu lideratge. 

Serà la generació de professionals que ara tenen 30 i 40 anys que agafarà el relleu per liderar la transformació en la 

gestió sanitària? Des de la Societat Catalana de Gestió Sanitària els donem la paraula per passar de la reflexió a l’acció. 

Objectius
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17 h.

17.10 h.

18 h.

18.30 h.

Presentació a càrrec de Núria Serra, Directora Executiva del sector Vallès Occidental Est del 
CatSalut i Vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.

Debat obert amb el públic.

Conclusions i cloenda.

Conversa sobre Mirades emergents en la gestió sanitària i el relleu generacional. 

Alex Santamaria, metge adjunt del servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Unitat de peu i turmell. 
Coordinador del procés d’atenció ambulatòria. Consorci Sanitari Integral.

Ester Risco, infermera. Cap de l'Àrea de Recerca, Innovació i Docència de la Direcció infermera. 
Parc Taulí Hospital Universitari. Vicepresidenta de la Societat Catalanobalear d'Infermeria. 

Cristina Adroher, economista. Cap d'Operacions del Pediatric Cancer Center Barcelona (PCCB) de l’Hospital 
Sant Joan de Déu Barcelona. Vocal de la Junta Directiva Societat Catalana de Gestió Sanitària. 

Oriol Fuertes, bachelor and master in business administration. CEO i co-fundador de Qida. 

Modera: Gemma Bruna, periodista especialitzada en salut. Directora de Comunicació de la Societat 
Catalana de Gestió Sanitària. 

Programa de la sessió
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