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L’XPAtient Barcelona Congress és una de les accions 
principals impulsada per l’XPA (Experiència de Pacient) 
Barcelona -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.

• L’idioma vehicular del congrés serà el castellà.

• Les sessions congressuals del dia 29 de setembre se
celebraran únicament en format virtual. Tots els inscrits
rebran l’enllaç de connexió al correu amb el qual s’han
registrat.

• Les sessions dels seminaris d’especialització del dia 28
de setembre se celebraran en modalitat presencial, amb la
possibilitat de seguir els continguts en línia.

• Per poder assistir presencialment als seminaris
d’especialització, i atès l’aforament limitat de les sales on
se celebraran, haureu d’haver rebut confirmació expressa
per email. Les persones descartades per a la presencialitat
rebran l’enllaç per seguir els continguts en línia.

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.

• Ubicació dels seminaris d’especialització:

Sessions de matí 
Auditori Esteve 
CEK. Centre Esther Koplowitz d’investigació biomèdica 
C/ Rosselló, 153, 08036 Barcelona -Planta altell- 

Sessions de tarda 
Auditori Farreras Valentí 
Hospital Clínic Barcelona 
C/ Villarroel, 170, 08036 Barcelona, Esc. 9. Planta. 3

Què és
l’XPAtient Barcelona Congress?

Informació pràctica:

Benvinguda al congrés
Un any més hem preparat a consciència la nostra cita amb els actors principals de 
l’ecosistema de salut per seguir compartint innovació, tecnologia i evidència de la 
millora de l’Experiència de Pacient, també del cuidador i dels professionals. Tornem a 

un format amb certa presencialitat, en concret el primer dia, amb els seminaris 

d’especialització, que per exemple aquest any al matí hem dissenyat per tenir una 

reflexió de primer nivell sobre l’aplicació de plataformes robòtiques per optimitzar i 

donar suport a l’assistència, l’atenció i els tractaments als pacients. Sempre amb aquesta 

aproximació tan multidisciplinària, que és el que dona riquesa al nostre plantejament. 

Volem debatre amb pacients, cuidadors, investigadors, tecnòlegs, professionals 

sanitaris, decisors, i tota mena d’especialistes per avançar en una visió comuna i millor 

informada sobre la millora dels nostres sistemes de salut i els beneficis que han de 

gaudir les persones ateses. El motor d’aquest canvi ha de ser la detecció de les 

necessitats no cobertes i la proposta de paquets de cures per donar resposta a aquestes 

necessitats, en funció de les disponibilitats locals. 

Aquest congrés s’ha realitzat gràcies a la implicació de les següents institucions: Eurecat, 
Hospital Clínic de Barcelona, Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS), Hospital Universitari Vall d’Hebron, XPA (Experiencia de Pacient) Barcelona, i 

la Societat Catalana de Gestió Sanitària.



10:45 - 11:15 h

[KEYNOTE SPEAKER - PONÈNCIA D’OBERTURA] 
ROBÒTICA PER A L’ASSISTÈNCIA EN TASQUES QUOTIDIANES DE PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS

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

 @FelipMiralles | @Eurecat_news

Carme Torras, PhD
Professora d’investigació
Cap del grup de recerca en robòtica assistencial i col·laborativa
Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC)

 @CarmeTorras_ROB | @IRI_robotics

Montse Moharra 
Directora d’Estratègia
Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (AQuAS)

 @AQuAScat

Miguel A. Montero
President de la Comissió de Salut 
Digital
AMETIC

 @AMETIC_es | @mange1963

11:15 - 12:30 h

[EXPERIÈNCIES I DEBAT]
ROBOTS SOCIALS I INTERACCIÓ AFECTIVA PERSONA-ROBOT PER A LA CURA DE LES PERSONES

LAlis Fontcuberta | Moderadora i pacient
Cofundadora
Leanfontcus

 @LAlisFontcu

Robots i Salut Mental: un futur possible?

Antoni Serrano, MD
Adjunt a Direcció de Salut Mental de la Xarxa de Salut 
Mental
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

 @A_S_e_r_r_a_n_o

Robòtica afectiva en l’atenció i interacció

Daniel Serrano
Director de la Unitat de Robòtica
Eurecat

 @DaniSerranoROB | @Eurecat_news

La Computació Afectiva i la seva importància 
en la Robòtica Social

Agata Lapedriza, PhD
Professora
Universitat Oberta de Catalunya
Directora del grup de recerca “Artificial Intelligence for 
Human Well-being”
UOC eHealth Center
Investigadora Afiliada
MIT Medialab

 @AgataLapedriza

El robot social Haru: capacitats i experiències

Luis Merino, PhD
Co-Director Service Robotics Laboratory
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

 @lmercab

La robòtica social al servei de les persones grans

Raquel Ros, PhD
Senior Scientist in Social Robotics
PAL Robotics

12:40 - 13:55 h

[EXPERIÈNCIES I DEBAT]
SOLUCIONS DE ROBÒTICA MÈDICA I ASSISTENCIAL I EXPERIENCIA DE PACIENT

13:55 - 14:10 h

CONCLUSIONS I CLOENDA SEMINARI MATÍ

Sergio González
Innovation Lead
EIT Health Spain

 @EIT_Health_es

Enric Barba, PhD | Moderador i pacient 
Patient Advocate
Asociación Melanoma España

 @EnricBarba

Avaluació de les solucions de robòtica mèdica: 
perspectiva de les agències d’avaluació

Rosa Maria Vivanco, MD, PhD, MPH
Directora d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Qualitat i 
coordinadora de l’Àrea d’Avaluació
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS)

 @vivanco_hidalgo | @AQuAScat

Desenvolupament d’un robot social per ajudar a tenir 
cura a domicili de nens amb malalties neurològiques 
avançades

Sílvia Ricart, MD, PhD
Facultativa especialista en pediatria
Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat)

 @SJDbarcelona_ca

David Marí
Cap de la Línia d’Innovació del grup d’R+D en salut
Eurecat

 @davidmari

Aplicacions de salut digital mitjançant plataformes 
robòtiques i tecnologies avançades complementàries: 
el futur de l’assistència integrada

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

 @FelipMiralles | @Eurecat_news

Solucions robòtiques per a la cura i assistència 
de persones grans o dependents 

Jordi Cabau
CTO | Innovació
Grupo Saltó

 @GrupoSalto

WeShareCare: plataforma per empoderar sistemes 
de control basats en comportaments per a la salut

Jordi Albó, PhD
Chief Scientific Officer
Lighthouse

 @jalbocanals

28 SETEMBRE  |  10:00 h - 14:10 h  |  SEMINARI D’ESPECIALITZACIÓ MATÍ

LA ROBÒTICA ASSISTENCIAL PER AJUDAR I ASSISTIR LES PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS 
AUDITORI ESTEVE  |  CEK. Centre Esther Koplowitz d’investigació biomèdica. Carrer Rosselló, 153, 08036 Barcelona (Planta altell)

10:30 - 10:45 h

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DEL SEMINARI 

12:30 - 12:40 h

PAUSA



18:15 - 18:30 h

CONCLUSIONS I CLOENDA DEL SEMINARI TARDA

16:15 - 17:15 h

[EXPERIÈNCIES]
DUES VISIONS DE LA PERSPECTIVA DE PROFESSIONAL I DE PACIENT

17:15 - 18:15 h

[DEBAT]
QUINS SÓN ELS ELEMENTS CLAU PER MILLORAR L’EXPERIÈNCIA DE PACIENTS I L’EXPERIÈNCIA DE PROFESSIONALS

Joan Escarrabill, MD, PhD
Espai d’Intercanvi d’experiències (living lab)
Hospital Clínic de Barcelona

 @jescarrabill | @XPA_BCN | @hospitalclinic

L’educació diabetològica:  
la metàfora del tango “parelles ben avingudes”

Daria Roca, IPA
Infermera de 
Pràctica Avançada 
(IPA) en Educació 
Terapèutica en 
Diabetis.
Unitat de 
Diabetis, Servei 
d’Endocrinologia i 
Nutrició
Hospital Clínic de 
Barcelona

 @dariaroca

Participa Pacient 
diabetològic

Anne-Sophie Gresle | Moderadora
Project Manager “Public and Patient Involvement in Health Research” & Investigadora XPA
ISGlobal | Hospital Clínic de Barcelona

 @asgresle

Joan Fernando, MD
Gestor de projectes internacionals d’innovació en l’àmbit 
de la salut
Hospital Clínic de Barcelona

 @jotaefape | @hospitalclinic

Joan Fernando, MD | Moderador
Gestor de projectes internacionals d’innovació en l’àmbit 
de la salut
Hospital Clínic de Barcelona

 @jotaefape | @hospitalclinic

Georgina Feixas, IPA
Infermera de Pràctica Avançada del Servei de Consulta 
Externa de Ginecologia
Hospital Clínic de Barcelona

 @hospitalclinic

Gerónimo Pollio, MD
Metge assistencial
Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM)
Metge adjunt d’urgències al servei de traumatologia 
Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) 
Metge adjunt d’urgències i UCI
Hospital Pilar de Barcelona

 @PenaPollio

Endometriosi:  
les dificultats de la navegació a través del sistema

Francisco 
Carmona, MD
Cap de Servei de 
Ginecologia
Hospital Clínic de 
Barcelona
Professor Titular 
de la Facultat de 
Medicina
Universitat de 
Barcelona

Eva Flo, PhD
Vocal
Associació 
d’Afectades 
d’Endometriosi de 
Catalunya (EndoCat)

 @EndoCatalunya

Anne-Sophie Gresle
Project Manager “Public and Patient Involvement in Health 
Research” & Investigadora XPA
ISGlobal | Hospital Clínic de Barcelona

 @asgresle

Marta Morató
Patient Advocacy i farmacèutica

Patricia Ripoll 
Patient Advocacy, divulgadora sanitària i experiència 
pacient. Consultora
Mama Tiene Migraña | Beoriginal.es

 @mamatienemigra

16:00 - 16:15 h

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DEL SEMINARI 

28 SETEMBRE  |  16:00 h - 18:30 h  |  SEMINARI D’ESPECIALITZACIÓ TARDA

DUES PERSPECTIVES COMPLEMENTÀRIES: L’EXPERIÈNCIA DE PACIENT I DE PROFESSIONAL 
AUDITORI FARRERAS VALENTÍ  |  Hospital Clínic de Barcelona. C/ Villarroel, 170, 08036 Barcelona, Esc. 9. Planta. 3



Patricia Ripoll | Moderadora i pacient
Patient advocacy, divulgadora sanitària i experiència 
pacient. Consultora
Mama Tiene Migraña | Beoriginal.es

 @mamatienemigra

Projecte PET-RNM de l’Hospital Universitari de 
Bellvitge: com innovar i incrementar el valor del servei 
incorporant l’experiència de pacient

Sílvia Millat
Cap de la Unitat d’Atenció a la Ciutadania i Participació
Hospital Universitari de Bellvitge

T’ACTIVA: Terrassa activa i saludable

Maite Garolera, PhD
Responsable de la Unitat de Neuropsicologia i del grup de 
recerca Cervell, Cognició i Conducta
Consorci Sanitari de Terrassa

 @maitegarolera | @CSTerrassa

YEAH – Youngsters EngAgement in Health

Begonya Nafria
Patient Engagement in Research Coordinator
Institut de Recerca Sant Joan De Déu (IRSJD)

 @IRSJD_info

Joan Escarrabill, MD, PhD
Espai d’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

Definició d’un nou pla d’acollida dels pacients amb enfocament 
experiència pacient

Elena 
Hernández
Cap d’Infermeria
Institut Guttmann

 @IGuttmann

Andrea 
Santamaria
Consultora 
d’Estratègia i Qualitat
Athenera Solutions

 @atheneasolution

Metodologies participatives i de cocreació involucrant 
experiències en primera persona per millorar els serveis 
assistencials i informar polítiques públiques: el cas de 
l’endometriosi com a trastorn infradiagnosticat que 
afecta la salut de les dones

Nora Salas
Psicòloga, Psicoterapeuta i Màster en Antropologia Social. 
Responsable de l’Àrea de Salut
Science For Change

 @SciencefChange

Montse Moharra 
Directora d’Estratègia
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS)

 @AQuAScat

Gloria Gálvez, PhD 
Responsable de la Unitat d’Atenció Ciutadana
Hospital Universitari Vall d’Hebron

 @2gespetites | @vallhebron

10:00 - 10:10 h

BENVINGUDA I PRESENTACIÓ DEL CONGRÉS  

10:10 - 11:10 h

[EXPERIÈNCIES I DEBAT]
LA RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI: BACK TO BASICS

11:30 -  12:30 h

[EXPERIÈNCIES I DEBAT]
LA RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI: L’HONESTEDAT

11:10 - 11:30 h

PAUSA DIGITAL

Francesc Iglesias | Moderador i pacient
Responsable de l’oficina de suport a la innovació i la 
recerca
Direcció Gerència
Institut Català de la Salut
Gerent
Fundació Ictus
President
Associació Superar l’Ictus Barcelona

 @figlesiasgarcia

HARMONICS. Un ecosistema d’atenció a l’ictus 
basat en el valor

Carlos Molina, MD
Cap de secció Neurologia, Unitat d’Ictus
Hospital Universitari Vall D’hebron

 @carlosmictusvh | @HarmonicsEit

La veu del pacient en el co-disseny de l’ambientació 
del nou centre monogràfic de càncer infantil (PCCB)

Irene Peral
Investigadora d’Experiència de Pacient 
Hospital Sant Joan de Déu

Comunitat de pràctica virtual per a l’empoderament 
de persones amb cardiopatia isquèmica: co-disseny i 
implementació

Débora Koatz
Investigadora i coordinadora de projectes
Institut Universitari Avedis Donabedian (UAB)

 @Inst_Donabedian

Programa d’educació eHealth  
per a pacients amb càncer de mama

Laura Ciria, PhD
eLearning Manager del Programa eHealth ICOnnecta’t
Institut Català d’Oncologia

Seguiment remot del pacient

Francesc Xavier Muñoz, PhD
Director científic i cofundador
Onalabs

 @onalabs1

29 SETEMBRE  |  10:00 h - 17:15 h  |  SESSIONS CONGRESSUALS

LA RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI: BACK TO BASICS
Emissió en Streaming



12:30 - 13:30 h

[EXPERIÈNCIES I DEBAT]
LA RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI: LA FRUGALITAT

15:00 - 16:00 h

[EXPERIÈNCIES I DEBAT]
LA RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI: LA PREPARACIÓ

29 SETEMBRE  |  10:00 h - 17:15 h  |  SESSIONS CONGRESSUALS

LA RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI: BACK TO BASICS
Emissió en Streaming

Neus Cols, PhD | Moderadora i pacient 
Presidenta
Associació Catalana d’Ostomitzats (ACO)

 @ACO_Catalunya

Implementació territorial i avaluació d’un programa 
pacient expert virtual per millorar l’apoderament i la 
qualitat de vida de les persones amb esclerosi múltiple

Miguel Ángel Robles
Infermer assistencial i de recerca
Membre del Grup de Recerca Multidisciplinari d’Infermeria
Centre d’Esclerosi Múltiple de Catalunya
Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus

Un part per a totes

M. Carme
Ferrer
Cap d’Experiència 
Pacient
Fundació Privada 
Hospital Asil de 
Granollers

 @carme_ferrer

Mar Lara
Cap d’Infermeria 
Àrea Materno-Infantil
Fundació Privada 
Hospital Asil de 
Granollers

 @marlara_r

Elisenda de la Torre | Moderadora i pacient 
Presidenta i Patient Advocacy
REU+ / Lliga Reumatològica Catalana

 @DeElisenda | @reu_mas

CORTEX-eCARE: un enfocament d’atenció d’alt valor 
per a nens amb cardiopaties congènites

Joan Sánchez de Toledo, MD, PhD
Cap de Departament, Cardiologia Pediàtrica
Hospital Sant Joan de Déu
Professor assistent, Departament de Medicina Crítica
University of Pittsburgh
Professor associat
Universitat de Barcelona

Cribratge massiu de la retinopatia diabètica basat 
en algorismes d’intel·ligència artificial en l’àmbit de 
l’atenció primària

Marc Baget, MD, PhD
Metge adjunt en el Servei d’Oftalmologia
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Professor associat d’Oftalmologia
Universitat Rovira i Virgili

Anàlisi sobre l’impacte de l’actuació  
dels Pallapupas en la Unitat de Diàlisi

Montse Soler, PhD
Responsable d’Atenció ciutadania i Experiència de Pacient 
Infermera d’emergències
Fundació Althaia Xarxa Assistencial Universitària de 
Manresa

Xemio, assistent virtual per a pacients 
amb càncer de mama

Júlia Massó
Responsable de comunicació
Fundación iSYS

 @juliamasso | @Xemio_org | @FundacioniSYS

Better@Home.  
Solució integrada per a l’hospitalització domiciliària

Concha Querol, PhD
Responsable de l’Àrea de Patient Experience & Patient 
Advocacy
Medtronic Ibérica

 @MedtronicES

SOM Salut Mental 360. Plataforma digital per a la 
promoció de la salut mental

Cisa Llopis
Coordinadora Tècnica
Parc Sanitari Sant Joan de Déu

 @SaludMentalSJD

ActiveHip+ Activació de les persones grans després 
d’una fractura de maluc

Rafael Prieto
Investigador predoctoral
Fundación para la Investigación Biosanitaria de Andalucía 
Oriental Alejandro Otero (FIBAO) Servicio Andaluz de 
Salud

Diguan: Una visió del programa educatiu en diabetis 
tipus 1 (DM1) després de 9 anys d’experiència

Muntsa Queralt
Public Affairs General Medicines
Sanofi

 @muntsaq | @SanofiES

13:30 - 15:00 h

PAUSA DIGITAL



16:00 - 17:00 h

DEBAT:
XPA I PERSPECTIVA DE GÈNERE

29 SETEMBRE  |  10:00 h - 17:15 h  |  SESSIONS CONGRESSUALS

LA RESPOSTA EN TEMPS DE CRISI: BACK TO BASICS
Emissió en Streaming

Montse Moharra | Co-moderadora
Directora d’Estratègia
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS)

 @AQuAScat

Gloria Gálvez, PhD  | Co-moderadora
Responsable de la Unitat d’Atenció Ciutadana
Hospital Universitari Vall d’Hebron

 @2gespetites | @vallhebron

Cristina Montané
Patient Advocacy
ACAF – Associació Catalana d’Afectades i Afectats de 
Fibromiàlgia i d’altres Síndromes de Sensibilització Central 
(FM-SFC/EM-SQM-EHS)

 @HealthWatchCat

Joan Escarrabill, MD, PhD
Espai d’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

Luisa Vázquez
Presidenta
Endavant Chic@S de Pacients Càncer de Mama del Vall 
d’Hebron

 @asociacionendavantchicas | @ChicEndavant

Ana Martí, PhD
Coordinadora Atenció i Participació Ciutadana
Hospital Universitari Vall d’Hebron

Blanca Coll-Vinent, MD, PhD
Metge d’Urgències i coordinadora del Grup de treball 
Gènere en Salut
Hospital Clínic de Barcelona
Professora associada
Universitat de Barcelona

Jordi Varela, MD
Consultor i vicepresident
Societat Catalana de Gestió Sanitària

 @gesclinvarela

Montse Moharra 
Directora d’Estratègia
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS)

 @AQuAScat

17:00 - 17:15 h

CONCLUSIONS I CLOENDA DEL CONGRÉS



La millora de l’experiència 
del pacient, vector clau 
de la innovació 
tecnològica en salut
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I ho fem amb els nostres 
serveis especialitzats:

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

• Co-disseny amb usuaris finals

• Conceptualització i disseny
de Medical Devices

• Microfluídrica i lab-on-xip

• Electrònica i electrodes

• Tractament de senyals biomèdiques

• 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



Informació
que et cuida
clinicbarcelona.org/portalclinic

Un projecte elaborat conjuntament amb

Fundación

PortalCLÍNIC



L’avaluació de tecnologies sanitàries, salut
digital, processos, polítiques públiques, nous
models assistencials o provisió de serveis.

La millora de l'efectivitat i l'eficiència de la
pràctica clínica.

La participació de tots els agents de salut.

L’impuls de l’anàlisi de dades i el big data
sanitari.

La mesura i difusió de manera pública i
transparent dels resultats globals
aconseguits en salut.

La recerca de més qualitat i amb impacte
més gran i millor en la salut de la població.

L’adopció de la innovació.

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya (AQuAS) aporta valor en la presa de
decisions en salut a través de la generació
d’evidència i coneixement per assolir un
ecosistema innovador, transformador i sostenible.

Amb gairebé tres dècades d'experiència, i
mitjançant l'avaluació i l'anàlisi de dades, l'AQuAS
genera coneixement rellevant que contribueix a la
millora de la salut de la ciutadania i a la
sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

Per donar resposta a un sistema de salut més
orientat a les necessitats de la població, l'Agència
promou i potencia:

@AQuAScat

aquas.gencat.cat

@AQuAS



Fem 
Vall d’Hebron 

amb tu

Per Vall d’Hebron l’experiència dels pacients és clau. Estem compromesos en desenvolupar un model 
on el i la pacient i la seva família i entorn es situïn al centre del sistema. Estem convençuts que és 
important integrar la visió del pacient i de la seva família i entorn, i fer-ho amb eines estables per 
conèixer la seva experiència, que garanteixin les seves aportacions  a la implementació de millores en 
la nostra organització, la qual cosa tindrà un impacte positiu en els resultats assistencials i de qualitat.
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Ja és aquí el número de 202
Encara pots enviar els teus articles i experiències.

XPA & HEALTH COMMUNICATION

XPA & HEALTH COMMUNICATION

revista d’experiència de pacient i comunicació

xpahealth.com

CAT

2!

Entidades colaboradoras
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• Fundació Ampans
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• Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida)

• Lliga Reumatològica Catalana - Reu+

• Parc de Recerca UAB

• Secartys
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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

Comunitat de Pràctica
XPA (Experiència de pacient) 
Barcelona

XPA (Experiència de Pacient) Barcelona és una 
comunitat de pràctica (CoP) per compartir experiències 
i generar coneixement al voltant de l’avaluació de 
l’Experiencia de 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’Experiencia de 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:

L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) és una 
entitat de dret públic adscrita al Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya que actua al servei de les polítiques públiques. L’AQuAS té la missió 
de generar coneixement rellevant mitjançant l’avaluació i l’anàlisi de dades 
per a la presa de decisions amb la finalitat de contribuir a la millora de la salut 
de la ciutadania i la sostenibilitat del sistema de salut de Catalunya.

L’AQuAS és membre fundador de la International Network of Agencies of 
Health Technology Assessment (INAHTA) i de la International School on 
Research Impact Assessment (ISRIA), és membre corporatiu de la Health 
Technology Assessment International (HTAi), del CIBER d’Epidemiologia 
i Salut Pública (CIBERESP), i de la Red de Investigación en Cronicidad, 
Atención Primaria y Promoción de la Salud (RICAPPS) i és Unitat Associada a 
INGENIO (CSIC-UPV). L’any 2019 AQuAS va ser reconeguda amb la medalla 
Josep Trueta al mèrit sanitari per part del Govern de la Generalitat de 
Catalunya.

Web: 

https://aquas.gencat.cat/ca/inici

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

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron forma part d’un campus sanitari de 
referència que comprèn tots els camps de la salut: l’assistència, la recerca, la 
docència i la gestió. Sempre en contacte amb el pacient, parteixen dels reptes 
que els planteja el dia a dia per continuar innovant i trobar nous diagnòstics i 
tractaments.

El Vall d’Hebron Barcelona Campus està integrat per cinc entitats: Hospital 
Universitari Vall d’Hebron; Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR); Vall 
d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO); Centre d’Esclerosi Múltiple de 
Catalunya (Cemcat); i Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Entre 
les xifres més rellevants, cal destacar els 9.000 professionals, 86 grups de 
recerca, les 1.800 publicacions científiques a l’any, 17 edificis, 1.377 assaigs 
clínics actius, i 953.260 pacients a l’any.

Web: 

www.vallhebron.com

Organitzen:
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www.xpabcn.com

La Societat Catalana de Gestió Sanitària és una 
societat científica independent integrada en 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i Balears que treballa per compartir i 
generar coneixement, generar opinió, investigar i 
aprofundir en el professionalisme de la gestió en 
les organitzacions i empreses de salut. L’objectiu 
d’aquesta societat és posar en valor la gestió 
en salut, a través de l’organització de jornades, 
sessions, estudis i posicionaments i d’altres 
activitats de base científica.

La societat, que actualment compta amb 
més de 600 socis, incorpora directius, clínics, 
planificadors, investigadors i indústries. La 
finalitat és aportar coneixements i compartir 
experiències per a decisors polítics, empreses 
de salut, universitats, escoles de negocis, centres 
de recerca, companyies d’assegurança, gestors 
assistencials, professionals de la salut i ciutadans.

Entitat associada:
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