
1a Jornada
al CosmoCaixa10-15 h14 de març de 2018 

David Elvira Director Catsalut y president ICS 
Vicenç Martínez Ibáñez Gerent Hospital 
Universitari Vall d’Hebron 
Mónica Palomanes Directora de Regional 
Acces&Businesss Roche Farma España 

Categoria Seguridad
Categoria Sostenibilitat 
Categoria Satisfacció pacients
Categoria Professionals  

Marta Aymerich Vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca 
(Universitat Oberta de Catalunya)
Helena Torras Cofundadora i CEO de B-wom
esús Miguel Pérez Cofundador, presidente y director de alianzas 
estratégicas y asociaciones en TedCas
Ventura Barba Director executiu Sónar (per confirmar)
Moderador: Josep Antoni Ramos-Quiroga President Comissió 
d’Innovació Vall d’Hebron

Benvinguda i inauguració 10.00 h

Diàleg “Innovem per la salut 
del pacient del futur”

10.30 h

Coffee-break11.15 h

Entrega de Premis 1r Concurs Innovació11.30 h

Conferència clausura12.30 h

Entrega Premi Audiència13.30 h

Clausura: gerent Vall d’Hebron i president 
Comissió d’Innovació Vall d’Hebron13.45 h

Còctel14.00 h 

Programa

Una jornada inspiradora en la 
qual promourem la innovació
i el reconeixement de la labor 
de molts professionals

Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus
Passeig Vall d’Hebron, 119-129 - 08035 Barcelona

sent un referent

A Vall d’Hebron
innovem per seguir



La Innovació a Vall d’Hebron 
Barcelona Hospital Campus

Els ponents

La innovació en un hospital d'excel·lència 
engloba un ampli camp de coneixement, 
des de l'assistència sanitària, passant per 
la docència universitària, fins a la 
investigació transnacional d'alt nivell. 
L'elevada complexitat i especialització 
requereix un model d'innovació capaç de 
respondre a les necessitats dels pacients 
i dels professionals.

Volem comprometre a totes les escales professionals de 
l'hospital i de manera inclusiva i interdisciplinari 
(tècnics, enginyers, zeladors, personal administratiu). És 
per això que el Campus Vall d'Hebron ha decidit apostar 
per la promoció de projectes que tinguin com a objectiu 
innovar en tots els àmbits laborals de l'hospital.

A la Jornada Jo Innovo mostrarem com el Campus Vall 
d'Hebron aposta per innovar. D'una manera que se 
centra en la promoció de valors com l'atenció centrada 
en el pacient i en la millora dels processos. Mitjançant 
la millora de les petites coses es converteix un hospital 
gran en un gran hospital, i a la vegada, s'aconsegueix 
motivar als professionals.

Ventura Barba
És Director Executiu i soci d'Advanced 
Music (empresa organitzadora de Sónar i 
Sónar + D.). Des de 2008 fins a 2014 
Ventura va ser president de la consultora 
Tenzing Media, així com director del 
Postgrau en Gestió d'Empreses de les 
Indústries de la Música a la UPF. Ha 
treballat a empreses com Yahoo! i d'altres 
vinculades a la indústria del cinema.

Jesús Pérez

És fundador de TedCas, empresa de 
tecnologia mèdica amb socis com 
Telefònica/Wayra, i que li ha valgut estar al 
ranking mundial del Top 40 Healthcare 
Transformers, elaborat per la prestigiosa 
publicació nord-americana Medical 
Marketing & Media. També ha 
desenvolupat projectes innovadors a 
l’àmbit aeroespacial. 

Marta Aymerich Martínez 
És Vicerectora de Planificació Estratègica 
i Recerca de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC). Té experiència en 
l’àmbit de la salut i la innovació com a 
membre del grup de recerca eHealthLab 
de la UOC. També va ser la Directora del 
Consell Interdepartamental de Recerca i 
Innovació Tecnològica (CIRIT) de la 
Generalitat de Catalunya (2004-2006). 

Helena Torras
Lorem ipsum dolor sit amet, Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer Lorem ipsum dolor 
sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt 
ut laoreet dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam.

Mara Balestrini
És investigadora de Human Computer 
Interaction (HCI) i estratega tecnològica. 
És la CEO de Ideas for Change, un think 
tank i empresa consultora de ciutats, 
empreses i institucions per la innovació. 
També col•labora amb projectes pioners, 
alguns vinculats a la salut com SalusCoop, 
primera cooperativa ciutadana de dades 
de salut, on és cofundadora. 

Dr. Josep Antoni Ramos-Quiroga
És Doctor en psiquiatria per la UAB 
especialista en psiquiatria i professor 
agregat de la Facultat de Medicina de la 
UAB. És Cap del Servei de Psiquiatria de 
l'Hospital Universitari Vall d'Hebron des 
del 2016. També, des del 2001 desenvolupa 
la seva activitat assistencial, docent i 
investigadora a l'Hospital Universitari Vall 
d'Hebron de Barcelona.


