
BASES PER PRESENTAR COMUNICACIONS I BEQUES: 
Enviament de comunicacions i treballs: 
      jornadesinnovacio2022@salutms.cat  
      Data límit: 16 de novembre de 2022 a les 24 h 

Patrocinador Or Patrocinador Plata Patrocinador Bronze Col·labora: 

I Jornada d’Innovació 
 

“Una necessitat,  
  una solució de valor” 

Divendres, 2 de desembre de 2022 

Comitè organitzador: 

Comitè de Recerca i Innovació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva 
 

Comitè Científic: 

• Eva Armero   
• Domingo Barrabés 
• Mercè Boada 
• Cristina Castellà    
• Susana Curós   
• Eva Diago   
• Joan García   
• Xavier Herrero 
• Begoña López   

• Guadalupe López 
• Ágata Kowalik 
• Eva M. Martínez   
• Eduardo Mill   
• Griselda Manzano 
• Guillem Paluzie   
• Carmen Pascual  
• Paula Pena   
• Ana Pérez 
 
 

• Silvia Rams 
• Raúl Reca 
• Marta Romero   
• Xavier Sabaté   
• Lluïsa Salvanyà 
• Roser Sureda 
• Ester Tarradas    
• Araceli Teixidó 
• Alberto Zamora 

 

INSCRIPCIONS PROFESSIONALS CSMS: 
Mitjançant el visor de la Intranet:  
RRHH/ Accions Formatives/ Portal de Formació.  
 
INSCRIPCIONS PROFESSIONALS NO CSMS: 
www.salutms.cat/jornada-innovacio 
 
Secretaria Tècnica i Informació (Desenvolupament de RRHH): rrhhd@salutms.cat 

Fundació Pascual i Prats -COMG:   Telf. 972 20 88 00 · comg@comg.cat 

Auditori Can Saleta (Carrer Sant Jaume, 229. Calella) 
Presencial i on-line 
 

#JornadaInnovacioCSMS22 
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L'OMS defineix la innovació en salut com "nous o millorats 
productes, polítiques, sistemes, tecnologies de salut, 
serveis i formes de prestació que milloren la salut i el 
benestar de les persones". El concepte d'innovació porta 
implícit els conceptes de valor afegit, procés de millora, 
creativitat, eficiència, qualitat, sostenibilitat, seguretat o 
assequibilitat. Innovació és tot canvi, no només tecnològic, 
basat en el coneixement, no només científic, que genera 
valor, no només econòmic. Durant el procés d'innovació en 
salut s'hauria de tenir com a objectiu final generar valor en 
els 4 eixos fonamentals: millorar l'experiència del pacient 
amb relació a la qualitat assistencial i la seva satisfacció, 
millorar els resultats clínics en la població, reduir costos 
per càpita de l'atenció sanitària i millorar la satisfacció del 
professional. D’aquesta manera tots els agents implicats 
guanyen amb el resultat. 
La Corporació de Salut del Maresme i la Selva, conscient 
del seu potencial en ser una organització transversal amb 
tots els nivells assistencials integrats, la seva implicació en 
la transformació digital del territori i la capacitat de 
generar informació de valor a partir de les dades, ha 
establert com a línia estratègica el foment i l'impuls de la 
innovació en salut amb l'objectiu final de millorar l'atenció 
als pacients. Dins les àrees en què a la CSMS s'està 
treballant en innovació destaquen: Atenció Domiciliària 
Integral, Salut Digital i Malaltia Cardiovascular, Farmàcia i 
nutrició hospitalària, Mineria de processos en àrea 
quirúrgica, Atenció per Processos a Atenció Primària, TIC i 
Urgències, Big Data i Malalties Rares, Innovació a fragilitat i 
cures pal·liatives, Àmbit psicosocial, Treball social i 
benestar corporatiu i Participació ciutadana. 

"Una necessitat, una solució de valor" 

8.30 h - Lliurament de documentació 

  8.45 h - Presentació de la I Jornada d’Innovació 
     Dr. Lluís Franch 
     Director gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva (CSMS) 
     Dra. Roser Anglès 
     Directora Assistencial de la CSMS 
     Sra. Joana Blazquez 
     Directora d’Infermeria de la CSMS 
     Dr. Alberto Zamora 
     Coordinador Unitat de Recerca i Innovació de la CSMS 

  9.00 h - Sessió inaugural:    
    “Transformació digital de les institucions sanitàries:  
    Per què? Com?” 
     Dra. Meritxell Davins  
     Directora de Transformació i Salut Digital a l’Hospital Germans Trias i Pujol 

     Presenta: Dr. Guillem Paluzie 
                       Cap d’informació i Documentació Assistencial de la CSMS 

  9.30 h - Presentació de treballs I:  
    Innovació en serveis i processos assistencials 
    Modera: Anna Solanes  i  Eva Diago 

11.00 h - Pausa 

11.20 h - Presentació de treballs II:  
    Innovació, transformació digital i ús de dades  
     Modera: Roser Ferrer i Mercè Boada 

12.50 h - Experiència del pacient: Quines necessitats tenim? 
      Josep Maria Vidal  
     President de GICOR - Associació Gironina de Prevenció i Ajuda a les Malalties del Cor - 

     Modera: Rebeca Galán 

13.20 h - Sessió de cloenda: 
    “Innovació en salut: Oportunitats i reptes”  
    Dr. Toni Gilabert Perramon.  
     Director  d’Innovació i Col·laboració del Consorci de Salut i Social de Catalunya. 

     Presenta: Eva Martínez Bernabé 
   Cap del Servei de Farmàcia de la CSMS 

13.50 h - Lliurament de Premis en les següents categories: 
     · Premi Cabré Junqueras  a la Recerca/Innovació  2022 en l’àmbit  de final  
       de la vida i dol. 
     · Millor projecte d'Innovació CSMS 2022 

14.00 h - Cloenda 
     Dr. Alberto Zamora 
     Coordinador Unitat de Recerca i Innovació – CSMS 


