
Per un nou marc 
d’avaluació i contractació 
de serveis basat en el 
valor salut

Sessió de presentació i debat

28 d’abril, a les 17 hores
Sala d’actes de l’Hospital de Bellvitge 
Feixa Llarga, s/n 08907 L'Hospitalet de Llobregat

Amb el suport:



Data: 28 d’abril

Horari: A les 17 hores

Lloc: Sala d’actes de l’Hospital de Bellvitge
Feixa Llarga, s/n 08907 L'Hospitalet de Llobregat

Organitza

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

Inscripcions

Acte obert i gratuït, celebrat en el marc del 50è aniversari de l’Hospital de Bellvitge 

S’adreça a directius sanitaris, gestors sanitaris, gestors clínics, professionals assistencials interessats en generar valor i 
estudiants de ciències de la salut i d’economia en la salut 

Per a inscripcions emplenar aquest formulari 
Contacte: scgs@academia.cat 

Per un nou marc 
d’avaluació i contractació 
de serveis basat en el 
valor salut

Per un nou marc 
d’avaluació i contractació 

de serveis basat en el valor salut

https://forms.gle/by8kncHhK3xC2Hcv5


En els darrers anys, el moviment de l’atenció sanitària basada en valor ha anat agafant protagonisme en l’agenda acadè-

mica, organitzativa i política de la gestió sanitària. Evolucionar cap a un sistema de salut basat en el valor requereix, en 

primer terme, aclarir que s’entén per valor i disposar de la capacitat d’avaluar-ho i, en segon terme, tenir l’audàcia de 

desplegar estratègies apropiades, entre les quals en destaquen les reformes dels marcs avaluatius i dels sistemes de paga-

ment dels serveis sanitaris.

Sensible a aquest moviment, la Societat Catalana de Gestió Sanitària, mitjançant el grup de treball d’Atenció Sanitària 

Basada en el Valor (ASBV), s’ha proposat fer una revisió internacional per comprendre què mesuren els marcs avaluatius 

vigents i quins són els models de pagament orientats al valor més estesos, per a continuació analitzar la situació en el 

sistema sanitari públic català i, finalment, proposar uns principis, un model i unes recomanacions per ajudar a evolucionar 

la situació actual en la direcció adequada.

Jordi Varela i Tino Martí 
Societat Catalana de Gestió Sanitària 

Integrants del grup de treball d’Atenció Sanitària Basada en el Valor (ASBV) de la Societat Catalana de Gestió Sanitària: 

Jordi Varela i Tino Martí (coordinadors), Cristina Adroher, Ana Clopés, Francesc Cots, David Elvira, Anna García-Altés, Pere 

Ibern, Carles Illa, Xavier Pérez, Maria Luisa de la Puente i Cristina Roure (vocals), i Candela Esposito (col·laboradora). 
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Document Per un nou marc d’avaluació i contractació de serveis basat en el valor salut

https://bit.ly/3JUKArE


17 h.

17.20 h.

18 h.

19 h.

Benvinguda 

Les claus per a un nou marc d’avaluació i contractació de serveis basat en el valor salut 

Modera: Ramon Cunillera, president de la Societat Catalana de Gestió 
Amb els autors que han elaborat el document a la fila 0 de la sala d’actes

Montserrat Figuerola, gerent Territorial de l'Àrea Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut

Ramon Cunillera, president de la Societat Catalana de Gestió Sanitària 

Montse Tomillero,  responsable Nacional de Relacions Institucionals i Market Access de Novartis Farmacéutica

Jordi Varela, vicepresident de la Societat Catalana de Gestió Sanitària i coordinador del document

Tino Martí, director de l’Observatori La gestió importa i coordinandor del document 

Debat obert.

Cloenda

Programa

Acte obert i gratuït, celebrat en el marc del 50è aniversari de l’Hospital de Bellvitge 

S’adreça a directius sanitaris, gestors sanitaris, gestors clínics, professionals assistencials interessats en generar valor i 
estudiants de ciències de la salut i d’economia en la salut 

Per a inscripcions emplenar aquest formulari 
Contacte: scgs@academia.cat 
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