
         
                                                                                                                         

 

 

Lliçons Magistrals d’Economia de la Salut 

Cicle de cinc conferències a càrrec dels professors Randall Ellis (Boston 

University) i Andrew Street (LSE), amb una translació posterior del 

contingut de la conferència al nostre context, a càrrec d’experts del 

CRES.  Les conferències inicials es realitzaran en anglès, i la translació i 

debat posterior en català/castellà.  

S’expediran certificats oficials d’assistència. 

 

Direcció 

Guillem López-Casasnovas  

Dates 

19 i 26 de febrer; 5, 12 i 19 de març 

Lloc  

Sala de Graus Albert Calsamiglia, Campus de la Ciutadella, Universitat 

Pompeu Fabra (C/Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005 Barcelona) 

Perfil dels participants 

Ex Alumni dels diferents post-graus, màsters , seminaris CRES i altres 

programes relacionats amb l’Economia de la Salut. Professionals amb 

coneixements bàsics sobre política, economia i gestió de la salut que 

estiguin interessats en la temàtica.  

 

Preu d’inscripció: 50€ (per les cinc lliçons) 

INSCRIU-TE AQUÍ 

https://eventum.upf.edu/event_detail/17295/detail/llicons-magistrals-dreconomia-de-la-salut.html


         
                                                                                                                         

 

 

Missatge del director 

 
 

Unes breus línies per cridar-te l'atenció sobre aquesta nova activitat 

que estem a punt d'iniciar al CRES: Una primera sèrie de classes 

magistrals en Economia de la Salut. Es tracta de cinc sessions amb dos 

primers espases (de la Boston University i de la LSE) que al llarg de 

cinc tardes de dilluns mostraran a través de la seva investigació 

moviments a la frontera del coneixement en Economia de la Salut. A 

aquestes presentacions seguirà un debat, prèviament preparat i 

canalitzat per 5 experts del CRES, traduint la rellevància de la 

investigació presentada, amb els seus pros i cons, cara a la seva 

translació a la millora de la política i gestió sanitària dels nostres 

serveis nacionals de la salut. 

Aquesta activitat formativa pensem no té parangó i s'ofereix amb un 

copagament simbòlic, ja que l'objectiu primordial és recuperar la 

connexió amb molts de vosaltres des del CRES per compartir 

coneixement i experiències. 

 

Guillem 

Director del CRES-UPF 

  



         
                                                                                                                         

 

Ponents 

Andrew Street,  és professor d’Economia de la Salut al 

Departament de Health Policy a la London School of 

Economics des de setembre del 2017. Prèviament va 

treballar al Centre for Health Economics de la Universitat 

de York des del 1999. Llicenciat en Economia i Filosofia 

per la University College de Londres, Màster en Economia 

de la Salut, Màster en Administració Pública i Polítiques 

Públiques i Doctor en Economia per la Universitat de York. Ha treballat al National 

Centre for Health Program Evaluation a la Universitat de Monash (Austràlia), al 

York Health Economics Consortium i finalment s’incorporà al Centre for Health 

Economics. Al 2005 va treballar a temps parcial al Departament de Salut anglès i al 

2016 va col·laborar com a assessor especial del Comitè de Salut de la House of 

Commons. També ha sigut editor del Journal of Health Economics des del 2006 i 

actualment presideix el Welsh Health Economics Support Service Advisory Group.  

     

Randall Ellis, professor del Departament d’Economia de la 

Universitat de Boston des del 1981. Es va doctorar en Economia 

pel MIT després de llicenciar-se a la Universitat de Yale  i fer un 

màster a la London School of Economics. La seva recerca s’ha 

centrat en l’economia de la salut, tant a nivell dels EUA com a 

nivell internacional, incloent-hi economia de la salut en països 

en vies de desenvolupament. Fou president de la American 

Society of Health Economists. És editor associat del Journal of Health Economics i 

també de l’American Journal of Health Economics. També ha fet de consultor, 

fundant la seva pròpia empresa,  DxCG, Inc., el 1996, dedicada a la consultoria en 

l’àmbit sanitari. Ha participat en nombrosos projectes d’investigació, a destacar els 

projectes finançats pels Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) on van 

desenvolupar els models Diagnostic Cost Group (DCG) and Hierarchical Condition 

Category (HCC), utilitzats actualment pels CMS. 

 



         
                                                                                                                         

 

Programa 

 
Dilluns 19 de febrer 

 
17:00h Conferència a càrrec d’ Andrew Street:  

 
“Where should I have treatment? And will I feel better 

afterwards?” 
  
18:30h Coffee break 
  
19:00h Translació a càrrec de Carlos Campillo 
  
20:00h Cloenda 
 

Dilluns  26 de febrer 
 
17:00h Conferència a càrrec de Randall Ellis: 

 
“Health Care Payment Systems and Optimal Insurance 

Systems” 
  
18:30h Coffee break 
  
19:00h Translació a càrrec de Guillem López-Casasnovas 
  
20:00h Cloenda 
 

Dilluns  5 de març 
 
17:00h Conferència a càrrec de Randall Ellis: 

 
“Provider Payment” 

  
18:30h Coffee break 
  
19:00h Translació a càrrec de Judit Vall 
  
20:00h Cloenda 



         
                                                                                                                         

 

 

 
Dilluns  12 de març 

 
17:00h Conferència a càrrec de Randall Ellis: 

 
“Risk Adjustment and Risk Selection” 

  
18:30h Coffee break 
  
19:00h Translació a càrrec de Pere Ibern 
  
20:00h Cloenda 
 

Dilluns  19 de març 
 
17:00h Conferència a càrrec de Andrew Street: 

 
“Developing and evaluating integrated health and social 
care arrangements” 

  
18:30h Coffee break 
  
19:00h Translació a càrrec de Vicente Ortún 
  
20:00h Cloenda 

 


