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L’XPatient Barcelona Congress és una de les accions 
principals impulsada per l’XPA Barcelona (Experiència 
del Pacient) -una comunitat de pràctica que aglutina 
institucions de l’àmbit hospitalari, tecnològic, de la 
recerca i l’administració- per tal de transformar el model 
assistencial i que aquest situï el pacient com a l’element 
clau i prioritari.

En el congrés es donaran a conèixer les conclusions 
extretes dels tallers i activitats pròpies de l’XPA Barcelona 
i es convidarà a la comunitat mèdica a participar dels 
resultats extrets, per tal de fer aflorar les iniciatives i 
bones pràctiques i ajudar a implementar-les en el sistema 
de salut.

Què és 
l’XPatient Barcelona Congress?

La visió dels promotors del congrés

Joan Escarrabill, MD PhD. 
Espai Intercanvi d’Experiències  
(living lab)
HOSPITAL CLÍNIC

 @jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

Felip Miralles, PhD. 
Director de la Unitat de Digital Health
EURECAT

 @FelipMiralles | @Eurecat_news 

La pandèmia ha canviat la manera 
d’atendre les persones. A nivell global 
l’atenció s’ha fet a través de tecnologia 
(telemedicina), procurant promoure 
l’atenció fora dels centres sanitaris 
(atenció domiciliària) i ajornant les 
visites (amb un impacte social d’una 
magnitud que encara no coneixem). 

En els dos primers casos, telemedicina 
i atenció domiciliària la situació és 
molt diversa en el nostre medi. La 
pregunta clau és, què en quedarà de 
tots aquests canvis? e specialment 
en el cas de l’atenció domiciliària, el 
sistema de finançament és clau per 
enfortir aquesta alternativa. El repte 
de la telemedicina és passar del 
telèfon al vídeo. Però, en qualsevol cas, 
potser una tendència que s’hauria de 
consolidar és l’enfoc a les necessitats 
i l’auto-organització. Al final, l’objectiu 
és promoure una atenció de valor i, 
per això, s’ha d’estar molt pendent 
de les necessitats no cobertes de les 
persones i d’organitzar-se per donar-
hi resposta en un espai i en un temps 
concret. El debat entre pacients, clínics 
i tecnòlegs que promou el Congrés 
XPA és absolutament pertinent, 
necessari i contemporani.

Benvinguts a la 6a edició de l’XPatient 
Barcelona Congress.  La crisi sanitària 
que vivim ha accelerat la disponibilitat 
de noves eines i de nous mitjans 
per poder fer gestió i prevenció 
d’epidèmies i d’altres reptes de salut 
pública; així com per comunicar-se, 
tractar i empoderar els pacients 
en totes les fases del seu viatge 
assistencial. 

Aquest espai i temps de natura 
necessàriament multidisciplinària ens 
ha de servir per compartir i reflexionar 
com millorar la transformació de la 
salut en marxa, posant el focus en 
el pacient, la seva experiència i com 
l’avaluem, perquè és cada vegada més 
evident que aquest ha de ser el motor 
i l’objectiu en la gestió complexa del 
canvi, que ens prepara com a societat 
pels reptes més importants d’aquest 
segle.

Seguim aprenent. La darrera edició ens 
agafava en plena pandèmia, enmig de 
la transició digital i abraçant els darrers 
avenços en tecnologia de manera 
obligada. Aquesta crisi ha accelerat la 
incorporació de millores en l’atenció 
no presencial com les teleconsultes, 
aplicacions mòbils i les relacions 
entre nivells assistencials. Gràcies a la 
tecnologia hem pogut donar atenció 
a les necessitats de la població d’una 
manera segura en moments d’extrema 
complexitat.

Enguany revisarem alguns d’aquests 
nous projectes que han nascut 
plenament digitals, posarem el focus 
en com han canviat les nostres 
percepcions i farem un pas més per 
analitzar on serem en els propers anys. 
Acompanyeu-nos.

Josuè Sallent, PhD. 
Director
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

 @josu_sallent | @ticsalut



28 SETEMBRE  |  SEMINARIS D’ESPECIALITZACIÓ MATÍ

LA INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (IA) ACCELERADORA DE PROCESSOS

12:00 - 12:05H

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ SEMINARI MATÍ

12:30H A 13:10H 

DEBAT
ACCELERADORS I BARRERES PER A L’ADOPCIÓ D’IA EN SALUT I EL PAPER DEL CIUTADÀ

13:10H A 13:50H  

EXPERIÈNCIES I DEBAT
IA EN SALUT: DE LA RECERCA A LA INNOVACIÓ I COM ARRIBA AL PACIENT

13:50H A 14:00H   

CONCLUSIONS I CLOENDA SEMINARI MATÍ

14:00H A 16:00H 

PAUSA DIGITAL

12:05H A 12:30H 

PONÈNCIA INAUGURAL 
L’ADOPCIÓ DE LA IA PER A UNA MEDICINA DE PRECISIÓ BASADA EN EL VALOR 
DES DE LA PERSPECTIVA DEL PACIENT

Felip Miralles, PhD
Director de la Unitat de Digital Health
EURECAT

 @FelipMiralles | @Eurecat_news

Felip Miralles, PhD | Modera
Director de la Unitat de Digital Health
EURECAT

 @FelipMiralles | @Eurecat_news

Antoni Nello, PhD
Doctor en moral i pacient

Alex Arenas, Prof.
Catedràtic del Departament d’Enginyeria Informàtica 
i Matemàtiques, i director de la Càtedra de Ciència i 
Humanisme
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
ICREA Academia professor

 @_AlexArenas

Sílvia Cufí, PhD | Modera
Directora de desenvolupament corporatiu
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

 @SilviaCufi | @ticsalut

Susanna Aussó
Responsable del Programa d’IA
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL
«Model d’Intel·ligència Artificial pel Sistema de 
Salut de Catalunya basat en la persona»

 @ticsalut

Petia Radeva
Catedràtica d’universitat
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Senior researcher
CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR
«Com la Intel·ligència Artificial pot ajudar a 
millorar els hàbits nutricionals de les persones» 

Vicent Ribas, PhD
Cap de la línia de recerca en Analítica de Dades en 
Medicina a la Unitat de Digital Health
EURECAT
eurecat.org

 @Vribasripoll | @Eurecat_news

Josuè Sallent, PhD
Director
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

 @jose_sallent | @ticsalut

Manel Escobar, MD
Director Clínic de Diagnòstic per la Imatge
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

 @manelescobar1

María Jesús Cáncer
Directora d’Innovació en Sanitat
EVERIS

Pau Rodríguez
CEO
METHINKS
«Intel·ligència artificial aplicada al món de l’Ictus»

 @MethinksAI

Debora Gil, PhD
Professora
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Cap del grup Interactive and Augmented  
Modelling (IAM)
CENTRE VISIÓ PER COMPUTADOR
«Up4Health: Inteligent radiomics for early 
diagnosis of lung pathologies»

Ricard Gavaldà, Prof.
CEO i director científic
AMALFI ANALYTICS
«“Machine Learning” per a un sistema sanitari 
eficient i sostenible»

 @AnalyticsAmalfi

SESSIÓ PATROCINADA PER:



28 SETEMBRE  |  SEMINARIS D’ESPECIALITZACIÓ TARDA

L’IMPACTE DE LES VISITES NO PRESENCIALS.  
LA TECNOLOGIA DESHUMANITZA LES RELACIONS?

16:00H A 16:05H 

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ AL SEMINARI TARDA

16:30H A 17:30H  

EXPERIÈNCIES I DEBAT
DE QUINA MANERA ENS HA AFECTAT LA TECNOLOGIA EN LA COMUNICACIÓ NO PRESENCIAL? 

17:30H A 18:00H   

DEBAT
PREDICCIONS DE FUTUR EN RELACIÓ AMB LES VISITES NO PRESENCIALS 

16:05H A 16:30H 

PONÈNCIA 
PROXIMITAT I TECNOLOGIA: MÉS LLUNY O MÉS A LA VORA?
(Idioma català, sense traducció)

Raimon Camps, MD
Espai Intercanvi d’Experiències (living lab) 
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @RaimonCamps8 | @hospitalclinic

Raimon Camps, MD
Espai Intercanvi d’Experiències (living lab) 
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @RaimonCamps8 | @hospitalclinic

Guillem Serra, MD
Founder i CEO
MEDIQUO
«El següent pas de la telemedicina: la missatgeria 
instantània per al seguiment continuat i eficient 
dels pacients»

 @MediQuoApp

Olga Mas, MD
Metgessa de Família i Comunitària del CAP Comte 
Borrell
CONSORCI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT DE 
L’EIXAMPLE (CAPSBE)
«INTeRACT. INTroducing bidirectionality to the 
community: salutogenic participatory Research 
ACTion in caregivers»

 @CAPSBEsq

Joan Escarrabill, MD PhD | Modera
Espai Intercanvi d’Experiències (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @jescarrabill |  @XPA_BCN | @hospitalclinic

Manel Vera, MD 
Coordinador de la Diàlisi Domiciliària
Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @hospitalclinic

Jordi Graupera, PhD
Periodista i doctor en filosofia

 @JordiGraupera

Carla Cabré, IPA
Infermera de Pràctica Avançada en Educació  
Terapèutica en Diabetis de la Unitat de Diabetis  
del Servei d’Endocrinologia i Nutrició
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
«Adaptar-se a una pandèmia: experiència d’una 
unitat de diabetis»

 @carlaacabre

Antonio Bela
PACIENT

Fer Mucarzel
PACIENT

Keila Ferriz
PACIENT

18:00H A 18:10H    

CONCLUSIONS I CLOENDA SEMINARI TARDA



29 SETEMBRE

APRENENTATGES DE LA COVID-19: CENTRATS EN NECESSITATS, 
CAPACITAT DE REACCIÓ, ACCELERACIÓ I NOUS ENTORNS VIRTUALS

10:10H A 11:10H    

EXPERIÈNCIES I DEBAT
COVID-19, QUÈ N’HEM APRÈS I COM LA TECNOLOGIA ENS AJUDA

11:30H A 12:30H     

EXPERIÈNCIES I DEBAT
I CONVIURE SEMPRE MÉS AMB TECNOLOGIA

Joan Escarrabill, MD PhD
Espai Intercanvi d’Experiències (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @jescarrabill |  @XPA_BCN | @hospitalclinic

Felip Miralles, PhD
Director de la Unitat de Digital Health
EURECAT

 @FelipMiralles | @Eurecat_news

Núria Ferré | Modera
Periodista
BETEVÉ I PACIENT

 @NuriaFerreNadal

Rosa Romà
Directora de Ciutadania, Innovació i Usuari
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

 @rosa_roma

Felip Miralles, PhD
Director de la Unitat de Digital Health
EURECAT

 @FelipMiralles | @Eurecat_news

David Marí | Modera
Innovation Manager (Digital Health Unit)
EURECAT

 @davidmari

Josep Estadella, MD
Coordinador del procés ambulatori del Servei de 
Ginecologia i Obstetrícia
HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU
«Efectivitat de la realitat virtual per millorar 
l’experiència de la pacient durant la realització 
d’una histeroscòpia»

 @DonaSantpau

Josuè Sallent, PhD
Director
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

 @jose_sallent | @ticsalut

Carolina García-Vidal, MD
Metge Especialista Sènior en Malalties infeccioses
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
Professora de la Facultat de Medicina
UNIVERSITAT DE BARCELONA

 @c_garciavidal

Ricard Ferrer, MD
Cap del Servei de Medicina Intensiva
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON
Cap del Grup de Recerca Shock, Disfunció Orgànica i 
Ressuscitació (SODIR)
VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA (VHIR)
Professor associat del Departament de Medicina
UNIVERSITAT DE BARCELONA

 @ferrer_ricard

Sílvia Roura
Adjunta a gerència
CONSORCI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE SALUT 
BARCELONA ESQUERRA (CAPSBE)

 @CAPSBEsq | @Sroura_rovira

Raquel Sebio, PhD
Fisioterapeuta – Servei de Rehabilitació
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
Investigadora Post-doctoral
IDIBAPS
«Patient Empowerment for Major Surgery 
Preparation at Home – Apropant la prehabilitació 
a la realitat dels pacients»

 @RaquelSebio | @HClinicPrehab

Anna Gomez
Patient Affairs Manager
LEGIT HEALTH
«Intel·ligència artificial per millorar l’experiència 
del pacient en el seguiment de malalties cròniques 
de la pell»

 @LegitHealth_

Ángeles Fuentes
European technological Researcher
FUNDACIÓN ISYS
«ASCAPE, la intel·ligència artificial per millorar la 
qualitat de vida dels pacients de càncer de mama»

 @FundacioniSYS | @ascape_h2020

10:00H A 10:10H 

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DEL CONGRÉS 

11:10H A 11:30H 

PAUSA DIGITAL



29 SETEMBRE

APRENENTATGES DE LA COVID-19: CENTRATS EN NECESSITATS, 
CAPACITAT DE REACCIÓ, ACCELERACIÓ I NOUS ENTORNS VIRTUALS

12:30H A 13:00H     

EXPERIENCIAS
EXPERIENCIAS INNOVADORAS XPATIENT I

13:00H A 14:00H      

EXPERIÈNCIES I DEBAT
INTEGRAR EFECTIVAMENT L’EXPERIÈNCIA DE PACIENTS

Xavi Catasús | Presenta
Business Development Manager Health & Sport 
Industries
EURECAT

 @Eurecat_news

M. Rocío Barros
TCAI en salut mental
PARC DE SALUT MAR

«Silenci!, es roda»

Adriana Pascuas
Patient Experience Manager
ESTEVE TEIJIN HEALTHCARE

«Experiència del Pacient amb Teràpies 
Respiratòries, paradigma d’excel·lència en 
salut»

 @EsteveTeijin

Núria Noel
Project Manager de l’Àrea de participació  
pacients en recerca
FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA RECERCA SANT 
JOAN DE DÉU (FSJD)

«Kit de Benvinguda per a pacients i famílies 
de la Unitat de Recerca Clínica de l’Hospital 
Sant Joan de Déu»

Raimon Camps, MD | Modera
Espai Intercanvi d’Experiències (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @RaimonCamps8 | @hospitalclinic

Sílvia Millat
Cap de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania  
i Participació
GERÈNCIA TERRITORIAL METROPOLITANA SUD

«Guia per al desenvolupament i 
implementació de l’experiència del pacient 
en una organització sanitària integrada 
d’abast territorial. Tres casos pràctics»

Ana María Ullán, MD
Catedràtica de Psicologia Social
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

«L’hospital des de la mirada dels infants: 
exploració de l’experiència dels nens a 
través de dibuixos i entrevistes»

Elisenda de la Torre
Presidenta I Patient Advocacy de REU+ 
LLIGA REUMATOLÒGICA CATALANA

 @reu_mas

«Reuma Expert, capacitem-nos per 
transformar»

Joan Fernando, PhD
Gestor de projectes internacionals d’innovació en 
l’àmbit de la salut
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

«XPAQ: Avaluació digital de l’experiència 
de professionals i pacients per completar la 
definició de valor d’un servei»

 @jotaefape

Laura Fernández 
Recercaire
FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB

 @fsie_uab

«Incorporant la perspectiva de les persones 
grans en la investigació amb eines 
tecnològiques: lliçons apreses del  
projecte NESTORE»

Lucinda Cash-Gibson, PhD
Scientific Project Manager- EU-PEARL
VALL D’HEBRON INSTITUT DE RECERCA (VHIR)

Estefania Guzman
Project Communications Officer
EUROPEAN PATIENTS’ FORUM

 @imi_eupearl; @eupatientsforum

«The EU Patient-cEntric clinicAl tRial pLatforms 
(EU-PEARL) project»

14:00H A 15:00H  

PAUSA DIGITAL

SESSIÓ PATROCINADA PER:



29 SETEMBRE

APRENENTATGES DE LA COVID-19: CENTRATS EN NECESSITATS, 
CAPACITAT DE REACCIÓ, ACCELERACIÓ I NOUS ENTORNS VIRTUALS

15:00H A 15:30H      

EXPERIÈNCIES
EXPERIÈNCIES INNOVADORES XPATIENT II

15:30H A 16:30H       

EXPERIÈNCIES I DEBAT
EXPERIÈNCIES DE PARTICIPACIÓ DE PACIENTS

Marc De San Pedro, PhD | Presenta
HUB TIC Salut Social
FUNDACIÓ TIC SALUT SOCIAL

 @desanpedro | @ticsalut

Juana Flores, MD
Adjunta a la Direcció Assistencial i Mèdica
HOSPITAL DEL MAR (PARC DE SALUT MAR)

«Optimització dels processos hospitalaris 
d’atenció a la diabetis mitjançant mapes 
d’experiència del pacient i el professional 
per a la transformació digital»

 @hospitaldelmar

Estephan Arredondo
Director de la Unitat de Bioprojectes
DONATION & TRANSPLANTATION INSTITUTE  
(DTI FOUNDATION)

«Plataforma digital per a professionals 
de la salut relacionats amb la donació i el 
trasplantament d’òrgans»

 @DTI_Foundation

Joan Escarrabill, MD PhD | Co-Modera
Espai Intercanvi d’Experiències (living lab)
HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

 @jescarrabill |  @XPA_BCN | @hospitalclinic

Gloria Gálvez, PhD | Co-Modera
Responsable de la Unitat d’Atenció Ciutadana
HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D’HEBRON

 @2gespetites

Joan Carles Medina, PhD
Investigador
INSTITUT CATALÀ D’ONCOLOGIA
Professor
UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

«ICOnnecta’t: Un ecosistema digital de 
suport psicosocial en càncer»

 @JoanC_Medina

Sònia Riera
Directora general
CONTROL LIVE

«CONTROL LIVE®: La robòtica al servei 
de l’assistència i empoderament de les 
persones amb mobilitat reduïda»

Judit Giró
Cofundadora i CEO
THE BLUE BOX

«Si els gossos poden olorar el càncer… 
per què nosaltres no?»

 @TheBlueBox_ai

Olinda Anía
Membre
COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ D’USUARIS  
I PACIENTS DEL CLÍNIC

«L’experiència de participació en la 
Comissió d’usuaris i pacients del Clínic»

Elena Ruiz de la Torre
Executive Director
EUROPEAN MIGRAINE AND HEADACHE ALLIANCE 
(EMHA)
Presidenta d’Honor
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MIGRAÑA Y CEFALEA 
(AEMICE)

 @emhalliance

16:30H    

CONCLUSIONS I CLOENDA DEL CONGRÉS

SESSIÓ PATROCINADA PER:



• 22@Network Barcelona

• Alzheimer Catalunya

• Ametic

• Associació de Crohn i Colitis Ulcerosa (ACCU Catalunya)

• Associació Celíacs de Catalunya

• Associació de Diabètics de Catalunya (ADC)

• Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIIFICC)

• Biocat, la Fundació BioRegió de Catalunya

• CataloniaBio & HealthTech

• Clúster Salut Mental Catalunya

• Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

• Col·legi de Metges de Barcelona

• COVIDWarriors

• eitHealth

• European Connected Health Alliance (ECHAlliance)

• Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN)

• Federación de Asociaciones de Enfermería (FAECAP)

• Federació ECOM (Federació d’associacions de persones amb discapacitat)

• Federació Salut Mental Catalunya

• FEM - Fundació Esclerosi Múltiple

• HEALTHIO

• Hipertensión Pulmonar España

• Instituto Experiencia Paciente

• Lliga Reumatològica Catalana

• Parc de Recerca UAB

• Secartys

• SmartCatalonia

• Societat Catalana de Gestió Sanitària

• Societat Catalana de Salut Digital

• TecnoCampus

Entitats col·laboradores

Media partners



La millora de l’experiència 
del pacient, vector clau de la 
innovació tecnològica en salut
A Eurecat desenvolupem Medical Devices per a diagnòstic, 
pronòstic, cirurgia i gestió terapèutica, així com implants, 
instrumental, ortopèdia i altres ajudes tècniques o 
biomecàniques. Emprem tècniques de disseny centrat en el 
pacient i treballem en estreta col·laboració amb experts clínics 
i empreses de l’àmbit de les tecnologies mèdiques.

Més informació:
www.eurecat.org/ambits-de-coneixement/ehealth

Els nostres serveis especialitzats:

• Co-disseny amb usuaris finals

• Conceptualització i disseny de producte

• Microfluídrica i lab-on-chip

• Electrònica i electrodes

• Tractament de senyal

• Aplicacions mòbils per a l’usuari (pacient/professional)

• Backends per a l’emmagatzemament  i processament

de dades, incloent imatge

• Analítica de dades, algoritmes, machine learning

• Panells de control, front-ends

• Acompanyament al finançament i l’accés a mercat

• Acompanyament a la industrialització i certificació

Casos d’èxit

BigData per a la prevenció de pandèmies 

DeepLung 

PAPRIKA

Adreçat a la comunitat científica i a les administracions 
públiques per a millorar i donar suport en la presa de decisions 
davant d’epidèmies i/o pandèmies com la COVID-19. Utilitza 
intel·ligència artificial per proporcionar i quantificar prediccions 
futures d’incidència, hospitalitzacions i d’ocupació d’UCI 
mitjançant models predictius avançats desenvolupats amb dades 
obertes i tecnologies d’aprenentatge profund.

Col·laboradors: Finançat per: 

Finançat per: Col·laboradors:

Consorci del projecte: Finançat per: 

Desenvolupament de  diferents eines d’anàlisi d’imatge mèdica 
mitjançant tecnologies d’aprenentatge profund per al suport en 
la detecció anticipada, diagnosi i evolució de tumors pulmonars, 
els més agressius i els segons més comuns a nivell mundial. 

Programa tecnològic personalitzat per preparar als pacients per 
a la cirurgia i millorar els resultats de l’operació i la recuperació 
posterior; reduint així el temps d’hospitalització i els costos 
associats a aquestes intervencions.



La millora de l’experiència 
del pacient, vector clau de la 
innovació tecnològica en salut
A Eurecat desenvolupem Medical Devices per a diagnòstic, 
pronòstic, cirurgia i gestió terapèutica, així com implants, 
instrumental, ortopèdia i altres ajudes tècniques o 
biomecàniques. Emprem tècniques de disseny centrat en el 
pacient i treballem en estreta col·laboració amb experts clínics 
i empreses de l’àmbit de les tecnologies mèdiques.

Més informació: 
www.eurecat.org/ambits-de-coneixement/ehealth

Els nostres serveis especialitzats:

• Co-disseny amb usuaris finals

• Conceptualització i disseny de producte

• Microfluídrica i lab-on-chip

• Electrònica i electrodes

• Tractament de senyal

• Aplicacions mòbils per a l’usuari (pacient/professional)

• Backends per a l’emmagatzemament  i processament 

de dades, incloent imatge

• Analítica de dades, algoritmes, machine learning

• Panells de control, front-ends

• Acompanyament al finançament i l’accés a mercat

• Acompanyament a la industrialització i certificació

Casos d’èxit

BigData per a la prevenció de pandèmies 

DeepLung 

PAPRIKA

Adreçat a la comunitat científica i a les administracions 
públiques per a millorar i donar suport en la presa de decisions 
davant d’epidèmies i/o pandèmies com la COVID-19. Utilitza 
intel·ligència artificial per proporcionar i quantificar prediccions 
futures d’incidència, hospitalitzacions i d’ocupació d’UCI 
mitjançant models predictius avançats desenvolupats amb dades 
obertes i tecnologies d’aprenentatge profund.

Col·laboradors: Finançat per: 

Finançat per: Col·laboradors:

Consorci del projecte: Finançat per: 

Desenvolupament de  diferents eines d’anàlisi d’imatge mèdica 
mitjançant tecnologies d’aprenentatge profund per al suport en 
la detecció anticipada, diagnosi i evolució de tumors pulmonars, 
els més agressius i els segons més comuns a nivell mundial. 

Programa tecnològic personalitzat per preparar als pacients per 
a la cirurgia i millorar els resultats de l’operació i la recuperació 
posterior; reduint així el temps d’hospitalització i els costos 
associats a aquestes intervencions.



Informació
que et cuida
clinicbarcelona.org/portalclinic

Un projecte elaborat conjuntament amb

Fundación

PortalCLÍNIC



VIVisionsVISIONS
Espai de diàleg de la Fundació TIC Salut Social per conversar 

sobre l’actualitat del sector amb els seus protagonistes

https://ticsalutsocial.cat/



Ja és aquí el número de 2021!
Encara pots enviar els teus articles i experiències.

XPA & HEALTH COMMUNICATION

XPA & HEALTH COMMUNICATION

revista d’experiència de pacient i comunicació

xpahealth.com

CAT





www.amgen.es

A Amgen fa 40 anys, 30 a 
Espanya, que innovem per 
desenvolupar tractaments 
que puguin combatre 
malalties greus i que millorin 
la vida dels nostres pacients.

 

Mitjançant la biotecnologia Mitjançant la biotecnologia 
volem fer realitat el nostre 
compromís: crear una 
medicina eecaç que 
desaeï els límits de la 
nostra natura.



OXIGEN salud

Som la seva empresa de referència

900 80 80 89

Confiança. 
Proximitat. 

Innovació.



. . .
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Comunitat 

de persones 
que conviuen 
amb una ornés 

alalties 
u m àtiques

l1fil reu.mas

CJ reu mas

O Reu•

Impulsem la Innovació, 
Recolzem la Recerca, 

Creixem amb la Formació 

Gaudeix de la vida 

Whatsapp: 685 66 21 85 www.reumes.org 



L’Hospital Clínic de Barcelona és un 
hospital públic universitari amb una història 
centenària. Amb una plantilla de més de 5.000  
professionals, és un dels principals centres 
d’assistència mèdica d’Espanya i el primer en 
producció científica. Ofereix una assistència de 
qualitat, una investigació biomèdica del màxim 
nivell competitiu i una gran dedicació docent 
per formar professionals. Tot això s’emmarca 
en l’excel·lència d’una gestió equilibrada, amb 
l’objectiu d’oferir a la societat una medicina 
humanitzada d’avantguarda.

Web: 

www.hospitalclinic.org

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya (membre 
de Tecnio), aplega l’experiència de més de 670 
professionals que generen un volum d’ingressos 
de 49 milions d’euros anuals i dona servei a més 
de 1.700 empreses. En l’àmbit Digital Health, 
Eurecat capacita els pacients, els professionals i 
els proveïdors a través de la recerca i la innovació 
tecnològica basades en l’atenció integrada, l’anàlisi 
de dades i la biomecànica per construir i desplegar 
productes i serveis innovadors orientats a una 
atenció personalitzada, preventiva, predictiva i 
participativa.

Web: 

www.eurecat.org

La Fundació TIC Salut Social és un organisme 
del Departament de Salut català, que treballa per 
impulsar el desenvolupament i la utilització de 
les TIC i el treball en xarxa en l’àmbit de la salut, 
fa d’observatori de noves tendències, innovació i 
seguiment d’iniciatives emergents, i ofereix serveis 
de normalització i homologació de productes. Està 
composta per diverses administracions públiques 
involucrades en els àmbits de la salut, el benestar 
social i les tecnologies de la informació i la 
comunicació, així com per agrupacions d’Hospitals 
i centres sanitaris.

Web: 

www.ticsalutsocial.cat

Organitzen:

Comunitat de Pràctica
XPA Barcelona  
(Experiència del pacient)

XPA Barcelona (Experiència del pacient) és una 
comunitat de pràctica (CoP) per compartir experiències 
i generar coneixement al voltant de l’avaluació de 
l’experiència del pacient. 

El nucli impulsor de la XPA Barcelona està formada per 
professionals de l’Hospital Clínic de Barcelona, Eurecat, 
Fundació Tic Salut Social, el Consorci Hospitalari de Vic, 
l’Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries, l’Hospital 

de Sant Joan de Déu i l’Hospital Arnau de Vilanova 
(Lleida) , l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) 
i la Universitat de Vic. 

Aquests professionals s’interessen per l’avaluació de 
l’experiència del pacient com una eina potent per 
identificar oportunitats de millora del procés assistencial 
que siguin rellevants per al pacient (i/o per a les persones 
que en tenen cura).

Impulsa:

www.xpatientbcncongress.com

EL CONGRÉS SOBRE 
EL CANVI DEL MODEL 
ASSISTENCIAL

Organitzen:

Impulsa:

28 i 29 de setembre
www.xpatientbcncongress.com
#XPatient21


