
 

Memòria activitats 2017 del Cercle de Salut 

 

1. Introducció   

Quan es compleix un any de la fundació del Cercle de Salut es preceptiu fer una primera anàlisi 

de les actuacions d’aquesta associació. El Cercle de Salut es va crear per facilitar als 

professionals sanitaris, tant de caràcter assistencial com del camp de la gestió,  preocupats per 

la millora i la modernització del sistema sanitari català un fòrum obert de debat i reflexió que 

els permeti examinar críticament l’estat  de la sanitat a Catalunya, i alhora  poder aportar a 

l’Administració sanitària propostes de reformes que vagin en la direcció de preservar, 

consolidar i millorar el nostre model sanitari, adaptant-lo als canvis demogràfics, socials, 

culturals  i econòmics que viu el nostre país.  

En aquest document presentem el que el Cercle de Salut ha fet en el seu primer any 

d’existència. En el seu conjunt l’activitat del Cercle es pot considerar satisfactòria, ja que hem 

complert amb els objectius fundacionals de ser un espai de debat, reflexió i diàleg.   S’han fet 

debats sobre temes  diversos, sempre amb una notable audiència, s’ha mantingut una 

presència activa en el mon sanitari en forma de notes de premsa amb  posicionaments públics 

sobre temes d’actualitat, i de contactes regulars amb els col·legis professionals de disciplines 

sanitàries, i hem creat una pàgina web, amb l’aspiració de ser alhora informativa sobre 

l’activitat del Cercle i també de fòrum d’opinió dels seus membres, mitjançant el seu blog.  

 

2. Resum d’activitats 

Des de la creació de l’associació fins a la finalització del exercici 2017 les activitats dutes a 

terme són les següents : 

 

a. Presentació  pública del Cercle de salut  

Conferència del Dr. Josep Figueras, director de l’Observatori de l’Organització Mundial 

de la Salut. 

Dia : 13 febrer. 

Lloc :  Auditori de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues. 

Assistents : 300.   

Alta cobertura  en premsa. 

 

b. Debats  

 

2.1. La incidència de les formes de gestió en el futur del sistema públic de salut de 

Catalunya. 



Participants: David Elvira director Servei Català de la Salut; José Luis Monzón, 

catedràtic d’Economia Aplicada de la Universitat de València; Ramón Massaguer 

director general de la Fundació Puigvert 

Dia : 6 abril.  

Lloc : Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. 

Assistents :  100. 

En aquest acte es va retre un homenatge al  recentment traspassat Jordi Guix, degà del 

Col·legi d’Enginyers Industrials, impulsor i soci fundador del Cercle. 

 

2.2. Missió i oportunitats de l’Agència Europea del Medicament (EMA). 

Participants: Jordi Ramentol  (Farmaindústria),  Arturo Anadón (Col·legis Veterinaris), 

Carles Codina (Col·legis Farmacèutics), Xavier Carné (Hospital Clínic de Barcelona) i 

Cristina Avendaño (ex-d irectora Agencia Española del Medicamento). 

Dia : 21 juny.  

Lloc : Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. 

Assistents :  80. 

 

2.3 Focus group sobre els joves professionals i la seva relació amb el Cercle de Salut. 

Dia : 6 juliol.  

Lloc : Sala de Juntes de l’Hospital del Mar.  

Assistents :  14  (per invitació). 

 

2.4 Polítiques de salut i propostes pel desenvolupament del sistema sanitari. 

Participants: Marina Geli (JuntsxCat),  Alba Verges (ERC),  Jorge Soler (Ciutadans), 

Assumpta Escarp (PSC), Marta Ribas (Catalunya En Comú-Podem), Santiago Rodriguez 

(PP), Eulàlia Reguant ( CUP). 

Dia : 11 desembre. 

Lloc : Auditori Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues. 

Assistents :  150.  

 

c. Participació en activitats en col·laboració amb el Col·legi Oficial de  Metges de 

Barcelona 

 

a. Presentació Delphy sobre atenció sociosanitària. 

 



b. Col·loqui: Té futur la medicina privada? 

 

 

d. Jornades  

 

Jornada sobre Atenció multidisciplinària. Experiències professionals. En col·laboració amb 

la Societat Catalana de Gestió Sanitària (Activitat planificada el 2017 i realitzada el 2018) 

Dia : 19 gener 2018. 

Lloc : Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya. 

Assistents : 300 

 

e. Manifests 

 

a. Manifest Constitutiu del Cercle de Salut. 

b. Adhesió al manifest  Per que Barcelona pot i ha d’optar a ser la seu de l’Agència 

Europea del Medicament (EMA)? 

c. Declaració davant els atemptats terroristes del mes d’agost a Barcelona i Cambrils. 

d. Manifest del Cercle de Salut davant l’aplicació de l’article 155 de la Constitució contra 

les Institucions Catalanes. 
e. Carta als partits polítics amb motiu de les eleccions del  21-D. 

 

 

 

 

f. Lloc web 

 

7956 visitants diferents al nostre web 

14.361 visites 

Mitjana 40 visites/dia 

Mitjana 166 pàgines visitades/dia 

17% visites internacionals. 

 

 

g. Blog 

17 posts i 3.167 visites. 

Posts: 

19 de gener: experiències professionals, des de la diversitat, la iniciativa i la 
col·laboració, Josep Fusté 

Resum del debat sobre polítiques i propostes pel sistema sanitari organitzat pel Cercle 
de Salut, Manel del Castillo 

CAL FER ARA UN DEBAT SOBRE LES POLÍTIQUES DE SALUT? Francesc José María 



El Cercle de Salut davant l’aplicació de l’article 155 de la constitució contra les 
institucions catalanes, Junta 

Comunicat Cercle de Salut, Junta  

Caminant cap al futur, amb una motxilla i 5 aspiracions Josep Fuste 

Declaració del Cercle de Salut sobre els atemptats terroristes que varen colpejar 

Catalunya el 17 d’agost, Junta 

LES MAREES BLANQUES ATAQUEN DE NOU, Francesc José María 

LA PRESCRIPCIÓ INFERMERA, EL VESTIT NOU DE L´EMPERADOR, Sonia Sevilla 

Que és l’EMA? (European Medicines Agency), Lluis Bohigas 

Algunes raons en defensa d’un sistema únic d’acció concertada. Francesc José María 

Lleialtat, diversitat i complicitat, 3 valors a preservar en el sistema català de salut. 
Josep Abelló 

Les noves formes de gestió en salut : una oportunitat perduda? Francesc José María 

El cop de gràcia definitiu als Consorcis Sanitaris, Francesc José María 

Què és públic i què és privat? Francesc José María 

NECESSITAT URGENT DE PREVENIR LES CONDUCTES DE RISC PER LA SALUT, Miquel 
Bruguera 

L’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a 
fons públics. Francesc José María 

 

h.  Reunions  

 

1 Assemblea General   : 24-01-2017 (la de constitució). Amb  participació de 54 socis 

fundadors i el suport institucional del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el 

Consell de Col·legis  d’Infermeres i Infermers de Catalunya, el  Consell de Col·legis 

Farmacèutics de Catalunya, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi 

d’Economistes de Catalunya, la Societat Catalana de Gestió Sanitària i el Centre de 

Recerca en Economia i Salut (CRES) de la Universitat Pompeu Fabra. 

 

 12 reunions de la Junta directiva (30-1; 22-2; 2-3; 8-3; 11-4; 2-5; 6-6; 27-6; 5-9; 4-10; 

14-11 i 18-12-2017). 

 

 

i. Altres 

 

Durant 2017 s’han realitzat totes les activitats de caire administratiu i tributari 

conduents a la legalització dels estatuts i la  inscripció de l’associació en el Registre 

d’Associacions del Departament de Justícia. També ha quedat inscrita l’associació en el 



Registre de Grups d’Interès.  S’ha registrat la marca “Cercle de Salut”. I s’ha construït el 

lloc web de l’entitat que es renovarà durant 2018. 

 

El nombre de socis del Cercle al corrent de les seves obligacions estatutàries amb que 

s’ha tancat l’exercici és de  146. 

 

La Junta va crear la categoria d’Entitat Associada Col·laboradora. S’han acollit a 31 de 

desembre de 2017 a aquesta modalitat de relació amb l’associació : La Unió, el CoMB, 

l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues i el Col·legi d’Economistes de Catalunya. 

 

 

j. Composició Junta Directiva  

 

- President : Miquel Bruguera Cortada. 

- Vicepresident : Lluís Bohigas Santasusagna. 

- Secretari : Francesc José María Sánchez. 

- Tresorer : Josep Fusté Sugrañes. 

- Vocals : Manel del Castillo Rey, Montserrat Teixidor Freixa, Olga Pané 

Mena, Francesc García Cuyás, Marc Solé Fábregas. 

 

3.  Agraïments  

La Junta vol agrair a la firma FAURA-CASAS el seu suport  desinteressat en matèria fiscal i 

comptable i a fjmadvocats, SLP per permetre que el seu despatx sigui el nostre domicili social. 

Així com agrair també al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, al Col·legi d’Enginyers 

Industrials de Catalunya, a l’Orde de Sant Joan de Déu, al Consorci Mar Parc de Salut de 

Barcelona i a La Unió,  per la cessió gratuïta dels seus espais per realitzar les activitats i 

reunions del Cercle de Salut.  

 

Barcelona, 31 de desembre de 2017. 

 

 

La Junta Directiva del Cercle de Salut 

 

 




