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El proper dia 26 de febrer tindrà lloc una sessió d’innovació que s’emmarca dins del cicle de 

Seminaris sobre INNOVACIÓ que vam encetar l’any passat, i que i que tractarà sobre les 

Oportunitats d’innovar en el sector salut 
 

Les institucions sanitàries són organitzacions de coneixement on la millora de processos, la 

recerca i la innovació són peces fonamentals per l’avenç en la cura dels pacients. Aquest 

potencial les situa en una posició privilegiada en la capacitat per generar invencions que 

degudament gestionades arribin al mercat en benefici dels pacients i aportant riquesa. 

 

La situació de crisis ha portat a parlar més de la necessitat d’innovar, de quins han de ser els 

sectors tractors de l’economia o inclús com es pot reconvertir els negocis de sectors 

tradicionals amb canvis d’orientació cap a sectors i activitats que comporten més valor afegit. 

 

La conferència pretén donar a conèixer les capacitats de les institucions sanitàries, com estan 

organitzades al voltant de la innovació i quin paper juguen les empreses i altres agents en els 

seus models. Veurem casos reals d’èxit sorgits del coneixement dels professionals sanitaris i 

desenvolupats i comercialitzats per empreses que inicialment res tenien a veure amb el sector 

salut. 

 

La sessió estarà a càrrec de la Sra. Glòria Palomar Frías, Economista i Màster en Direcció 

d'Entitats Sanitàries, amb més de 20 anys d'experiència en el sector salut. Els últims 13 anys 

com a Directora de Gestió de la Fundació Parc Taulí.  Des de gener de 2012 ocupa el càrrec 

de Presidenta de la Red de Entidades Gestoras de la Investigación Clínica y Biomédica 

(REGIC) 

 

Tenint en compte la limitació de places disponibles, és imprescindible que ens confirmeu la 

vostra assistència, el més aviat possible, al correu gremifab@gremifab.org. O be trucant al 

telèfon 93 7450944 (Sra. Esther Camacho) 

 

 

LA INNOVACIÓ ARREU 

“Oportunitats d’innovar en el sector salut” 

 

Dia: 26 febrer 

Hora: 18:30 a 20:00 h. 

Lloc: Gremi de Fabricants 
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