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NOTA DE PREMSA 
 

El servei d’Atenció Domiciliària de la 
Corporació rep el 3r premi a la innovació 

CSCimpulsa 2022 pel projecte HomeConnect 
 

 El guardó, dotat amb 10.000 €, ha de servir per impulsar el projecte 
HomeConnect, una plataforma mHealth que ofereix a l’usuari intervenir 
en el seu procés de cura i interaccionar amb els professionals de la salut 
 

 Els premis Impulsa s'emmarquen en un conveni de col·laboració entre el 
Consorci de Salut i Social de Catalunya i Roche Farma, que té com a 
objectiu fomentar la cultura de la innovació en el sistema sanitari 

 

28 d’octubre de 2022 - El servei d’Atenció Domiciliària Integral (ADI) de la Corporació 

de Salut del Maresme i la Selva ha estat guardonat amb el tercer premi CSCImpulsa 

2022 pel projecte ‘Home Connect’, una plataforma mHealth (mobile health) que ofereix 

a l’usuari intervenir en el seu procés de cura i interaccionar amb els professionals de la 

salut. L’eina permet la integració en temps real de les dades que generen tant els 

usuaris des d’altres dispositius (tensiòmetres, termòmetres...) com els professionals, 

que poden conèixer l’estat de l’usuari i les seves tendències, i d’aquesta manera  

avançar-se a possibles complicacions de salut que puguin aparèixer. Totes les dades 

introduïdes són enregistrades a la història clínica de l’usuari mitjançant una integració 

única.   

Aquesta ha estat la primera edició dels premis Impulsa, organitzats pel Consorci de 

Salut i Social de Catalunya (CSC), en col·laboració amb Roche Farma, i que tenen com 

a principal objectiu impulsar noves propostes en el sistema sanitari, incentivant la 

cultura de la innovació en les organitzacions de salut i fent costat al desenvolupament 

de projectes en aquest àmbit. El tercer premi, dotat amb 10.000 euros, ha de servir 

per impulsar el projecte ‘HomeConnect’, i a més de l’import econòmic els responsables 
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de la iniciativa premiada també tenen accés a un programa de mentoring per treballar 

en la millora de l’eina.  

La cerimònia de lliurament dels guardons ha tingut lloc aquest dijous al Cosmocaixa de 

Barcelona i ha comptat amb més de 200 professionals del sector sanitari de Catalunya. 

Les tres propostes guanyadores, que han estat seleccionades entre 14 projectes 

finalistes, s'han decidit a la mateixa cerimònia, després que els equips hagin presentat 

les seves candidatures a l'estil pitch day. La decisió final ha anat a càrrec del conjunt 

d'assistents i d'un jurat format per destacats professionals de l'àmbit de la salut i la 

innovació. 

El jurat d'aquesta primera edició ha estat format per Rossana Alessandrello, directora 

de Compra Basada en Valor de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 

Catalunya (AQuAS); Anna Borrell, consultora sènior a l'Oficina Next Generation-ACCIÓ; 

Josep Corbella, periodista especialitzat en ciència i salut; Joan Cornet, director general 

d’InnoHealth Academy; Joan Guanyabens, consultor de tecnologies de la informació en 

salut i innovació; Ramon Maspons, director d'Innovació d’AQuAS; Montserrat Llavayol, 

subdirectora general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut de la 

Generalitat de Catalunya; Caridad Pontes, gerent del Medicament del Servei Català de 

la Salut (CatSalut), i Josep Tabernero, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Hospital 

Vall d'Hebron de Barcelona. 

 


