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En el cas de les organitzacions sanitàries i dels seus professionals, la complexitat 
s´aborda en dues vessants:  la societat i el mateix sistema sanitari, amb els seus múltiples 
agents. 

Sens dubte, l’entorn econòmic, social i polític té un impacte en l’atenció del pacient 
i, d´altra banda, l’atenció al pacient en atenció integral, que implica:  treball 
multidisciplinari, seguiment de les pautes establertes i l´assoliment dels objectius de 
l’organització de la salut plantegen una complexitat de processos creixent.

Per tant, és imprescindible invertir en solucions digital alineades als objectius 
estratègics de l´organització. 

Per a descobrir des de el sector quines són les tendències i quines les oportunitats 
digitals, us proposem:

- Desenvolupar una mentalitat digital per mirar més enllà de les paraules clau. 
- Explorar  perquè i com la transformació digital impacta en els diferents 
models     de negoci a tots els nivells.
- Casos reals per conèixer de primera ma l´abordatge de diferents empreses i 
hospitals del sector.

La sessió fusiona des de diferents agents de l´ecosistema sectorial, la salut mental, les 
neurociències, l´empresa  i la vessant assistencial i comunitària.

Per finalitzar, realitzem una visita guiada pels estand del Mobile World Congress 
2019 amb una selecció de les empreses que ofereixen solucions innovadores. 

Us oferim també accés al Brokerage Event que Acció celebra durant el congrés, en el 
qual pots conèixer directament socis potencials (clients o proveïdors), en funció de les 
teves necessitats.

Responsables o decisors estratègics, clínics, de negoci, d´innovació i serveis 
assistencials. Responsables  funcionals i part dels seus equips que vulguin apropar-se, 
dins el marc del MWC a Barcelona, al coneixement de la tecnologia digital en salut.

objectius

assistents



Acreditació
Obertura de la Jornada 

Paradigmes en transformació digital

Taula Debat amb participació del públic assistent

Clausura

La transformació digital en el sector  salut i social com a resposta a les necessitats 
actuals

Cas real: Intel·ligència Artificial

Cas real: Apoderant l’ecosistema farmacèutic

Cas real: Big Data

Cas real: La motivación y el cuidado emocional como estrategia 
para el seguimiento remoto de personas mayores.

Cas real: Títol pendent de confirmació

Cas real: MJN-SERAS, El futur de les prediccions de convulsions

Building Blocks - Part I:

Building Blocks - Part II:

Marta Sánchez Bret, Clúster Manager Salut Mental Catalunya.

Carles Gómara, Deputy Director of Innovation & Mobile International Program ACCIÓ.

Moderat per Joan Cornet/Marta Sánchez Bret, Clúster Manager.

Dr. Pere Bonet i Dalmau, President del Clúster Salut Mental Catalunya.

Joan Cornet, Board Member and Director of the Digital Health Observatory, ECHAlliance 
and Technical Engineer and Psychologist.

20 min. Preguntes del públic assitent

20 min. Preguntes del públic assitent

20 min. Cafè networking

Josep Lluís Arcos, Head of Machine Learning Department, IIIA-CSIC.

Judit Navarro, Digital Support at Lundbeck Iberia.

Núria Pastor, BCo-funder HumanITCare.

Adrián Russo Gallo, Director Executiu Indigo.

Dr. Antoni Ramos Quiroga, Cap del Servei de Psiquiatria Vall d’Hebron.

David Blánquez Caurel, CEO & Co-founder of MJN Neuroserveis.

Sessió: 12 Febrer 2019 
Ubicació: Palau de Marianao, Passeig President Josep Tarradellas 25
Sant Boi de Llobregat, Barcelona

programa

08.30-09:00h
09:00h

09:10-09.30h

13.00-14.00h

09:30-10.00h

10.00-10.20h

11.40-12.00h

10.20-10.40h

12.00-12.20h

10.40-11.00h

12.20-12.40h



Clúster Salut Mental Catalunya


