
 

 
 

 
 

III JORNADA D´IMMERSIÓ ESTRATÈGICA  
SALUT MENTAL 

 

Dates: 28 i 29 de novembre de 2017. 
Lloc: La Mola Hotel & Conference Center (Terrassa, província de Barcelona)  
Dirigit a: Tots els agents del sector Salut Mental.  

 

 
           La Mola Hotel & Conference Center 

Objectius:  
 

Reflexionar estratègicament sobre els reptes del sector.  
Fer treball en xarxa identificant possibles oportunitats de negoci.  
Compartir casos d´èxit i tractar temes d´interès sectorial. 
Debatre els reptes de futur del sector i establir nous projectes estratègics del clúster. 
 

Temàtiques: 
La Immersió Estratègica és la jornada anual de referència del Clúster Salut Mental Catalunya 
que reuneix a empreses i entitats de tota la cadena de valor per  reflexionar en clau estratègica 
i  fer treball en xarxa entre les empreses que conformen la Salut Mental. A Catalunya el sector 
comprèn  més de 1000  empreses amb una  facturació que representa a l´entorn del 1,4% del 
PIB català.  
 
Anualment es debaten diferents tòpics d´interès per als assistents. Enguany es tractaran dues 
àrees.  Per una banda desenvoluparem els reptes identificats en el recent estudi  “El sector de 
la Salut Mental a Catalunya Update Estratègic” treballant amb  la innovadora metodologia de 
Lego® Serious Play®. Per altra, s´abordarà de la mà d´experts els canvis de paradigma en 
l´atenció metge pacient, la digitalització de la salut i el funcionament de  l´àrea del medicament, 
entre d´altres. 
 
 
Amb la col·laboració de: 
 
 

 

http://www.lamola.es/


 

 
 

 
Dimarts 28 de Novembre 
(Jornada exclusiva socis, no socis per invitació) 
 

 
15:00 Acreditació dels assistents i registre. 
 
15:30 Benvinguda: 

 
Dr. Pere Bonet, President Clúster Salut Mental Catalunya.  

 

15:45 Presentació: “El sector de la Salut Mental a Catalunya: Update Estratègic” 

 

Acció, Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva 

Dr. Eduard Ribas, Clúster Development 

         

16:45 Pausa cafè. 

 
17:00  Taller d´innovació: Design Thinking i Lego® Serious Play®  
 
Activitat orientada a identificar oportunitats i plantejar models de negoci dins el 
sector desenvolupant les línies estratègiques sectorials. 
  

Sr. Jordi Castells, fundador de Climb21  
Sr. Ramón Solà, facilitador certificat per Lego Serious Play®  

 
20:45 Fi de l´activitat.  
 
21.30 Sopar social. (Opcional. No inclòs en la inscripció) 
 
 
 
 
 
 
 

Amb la col·laboració de:  

 
 

 

 
 

 
 
 



 

 
Dimecres 29 de Novembre 
(Jornada oberta a tot el sector) 

 
9.30 Acreditació dels assistents  
 

10:00  Benvinguda 
 

             Sr. David Elvira. Director General del Servei Català de la Salut. 

 

10.30  Reptes del Clúster Salut Mental Catalunya 
   Taula d´experts : Implantació dels reptes sectorials 

 

Moderador: Dr. Jordi Royo, Director Clínic d´Amalgama 7 

Digital Health: Comunicació entre recursos i entre persones.  

Sr. Carles Cuffí, Dtor. Going-Digital, Mobile World Capital Barcelona 

  Adherència i vinculació.   

Ponent a confirmar 

Atenció integral: l´àmbit laboral. 

Ponent a confirmar. 

Millorant el diagnòstic. 

Dra. Beatriz Fagundo,  Clinical Sales Manager, Neuroelectrics 

 

Torn obert de paraules, debat. 

 

11:45  Pausa cafè 
 

12:15  Comunicació amb el pacient: un canvi en el paradigma de l´atenció.   
Dra. Mª Dolors Navarro,  vicepresidenta del Foro Español de Pacientes i 

membre de la Junta Directiva de l’European Patient’s Forum. (pendent de 

confirmar) 

 

12:45  Àrea del medicament:  
       Dr. Josep Torrent-Farnell. Responsable de l´àrea del medicament.  

                                                             Servei Català de la Salut. 

13:15  Conclusions i cloenda: 
  Dr. Pere Bonet, President Clúster Salut Mental Catalunya 
                 Sr. Joan Martí, Gerent de Dinamització de Clústers Acció  

 

14:30  Fi de la jornada. 
 
 
Amb la col·laboració de: 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

Per a participar en les jornades és imprescindible registrar-se  aquí .  
 
• Socis*:      Gratuït prèvia inscripció (inclou activitat Team Building dia 28). 

• No socis:  Gratuït prèvia inscripció i limitat a l´aforament només dia 29 Nov. 
 
*Empreses i entitats sòcies del Clúster Salut Mental Catalunya. 
 
 
El preu del sopar social és de 38 euros.  
Aquest preu és vigent i subjecte a disponibilitat fins el 17 de Novembre. 
La reserva i el pagament es tramiten a través secretariat@clustersalutmental.com 
 
 
El preu de l´ allotjament i esmorzar és de 130 euros.  
Aquest preu és vigent i subjecte a disponibilitat fins el 3 de Novembre. 
La reserva i el pagament  es tramita directament amb l´hotel a 
reservations@lamola.es 
 
 
 
Més informació:  
 
Clúster Salut Mental Catalunya 
Secretaria Técnica 
Sra. María José Martín 
secretariat@clustersalutmental.com  
Tel. +34 936.302.653  
 
 
 
 
 
 
 

Clúster certificat per: 

         
 

 

https://goo.gl/forms/j2ur3qGs7cP4TGnF2
mailto:secretariat@clustersalutmental.com
mailto:reservations@lamola.es

