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Dia: 16 de març de 2023 

Horari: de 9.00 -18h 

Lloc: Auditori de la Clínica Planas 

Pere de Montcada, 16. 08034 Barcelona 

Sessió presencial i en línia 

 

INTRODUCCIÓ 

“Innovació” una paraula imprescindible en qualsevol conversa,  que poc a poc, ha anat 

guanyant terreny envaint tots els àmbits professionals i també el nostre dia a dia. La innovació 

és per tot arreu. 

Però, Estem segurs de què parlem, quan parlem d’innovació? Entenem tots el mateix? 

En aquesta jornada intentarem esbrinar-ho. Ens posem en marxa!    

OBJECTIU 

Oferir una visió àmplia sobre els temes i aspectes relacionats amb la innovació sanitària des de 

les perspectives de la recerca, la salut digital, l’experiència del pacient, la intel·ligència artificial 

i altres àrees de coneixement que poden ser interessants per al  sector sanitari privat català.    

DIRIGIT A: 

Professionals de l’àmbit assistencial i de la gestió vinculats al sector salut;  empreses 

tecnològiques; aspirants i emprenedors sanitaris; empresaris innovadors i fans de la tecnologia 

i la innovació. 
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CONTINGUTS DE LA JORNADA  

 
De la mà de professionals molt experts, durant la sessió es tractaran en 8 taules de debat els 

següents temes: 

 
▪ L’ABC de l’I+D+i 

Una aproximació a les regles del joc en el complex món de la Innovació 

  

▪ Captació i atenció al client 

Com mantenir una relació propera incorporant la tecnologia?  

 

▪ Salut mental en el segle XXI 

Eines i tendències per tractar als pacients de salut mental  

 

▪ El bloc operatori i la cirurgia del futur, avui 

Processos, tecnologia i expectatives en la pràctica quirúrgica  

  

▪ El tercer sector i la tecnologia: la gran oportunitat 

La gestió de la dependència cada vegada és mes exigent. Parlem de solucions 

tecnològiques?    

 

▪ Més enllà de la regulació 

Us presentem noves línies de negoci basades en el tractament de dades, recerca, 

genètica i gestió de crònics 

 

▪ Biotecnologia des de la sanitat privada 

Qui diu que des de la sanitat privada no es pot endegar una empresa? Coneixerem 

casos d’èxit i errors.  

 

▪ Treure al mercat un producte des de la sanitat privada 

Com crear eines i millora-les? Compartim experiències.  

 

Properament rebreu el programa de la Jornada. 

 

INSCRIPCIONS 

 
Els assistents poden inscriure's en dues modalitats: presencial i en línia a través del web de 

l'ACES. 

PRESENCIAL 

 

▪ SOCIS ACES, FENIN, ACAD, UPIMIR i Col·legi Enginyers: 95€ 

ESTUDIANTS ACREDITATS: 85€ 

▪ NO SOCIS: 125€ 
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EN LÍNIA  

 

▪ SOCIS ACES, FENIN, ACAD, UPIMIR i Col·legi Enginyers: 50€ 

▪ ESTUDIANTS ACREDITATS: 50€ 

▪ NO SOCIS: 60€ 

 

 

 


